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Abstrakt

Název:          Režimová opatření pro ovlivnění nadváhy a obezity dětí mladšího školního věku

Cíle:            Hlavním cílem této práce je vytvoření pohybového programu pro děti mladšího 

školního věku, které mají diagnostikovanou nadváhu či obezitu. Cílem práce je 

také zmapovat dostupné informace o obezitě dětí a její léčbě pomocí pohybové 

aktivity z domácí i zahraniční literatury, které jsou získané z odborných 

publikací či vědeckých článků dostupných v internetových databázích. 

Metody: V naší práci jsme zanalyzovali odborné publikace a porovnali názory odborníků, 

kteří se zabývají léčbou nadváhy a obezity pohybovou aktivitou. 

     

Výsledky:    Zjistili jsme, že pohybová aktivita má zásadní vliv na zdraví a tělesnou hmotnost 

jedince. Je důležité, aby se pohybová aktivita stala součástí každodenního režimu 

dětí. Týdenní pohybový program je určen pro děti, jejich rodiče a učitele, a má 

sloužit jako návod k redukci hmotnosti dítěte. 

Klíčová slova: dětská obezita, pohybová aktivita, pohybový program, mladší školní věk,  

hmotnost 
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Abstract

Title:        Regime measures to  affect  overweight and obesity of elementary school    

children

Goals:            The main goal of this work is a formation of excersise program for elementary 

school children who have the diagnosis of overweight and obesity. The goal of 

this work is also to chart available information about children obesity and its 

treatment by physical activity. The information is from native and foreign 

literature which is obtained from scholarly publications or articles accessed 

from the internet databases. 

Methods: We have analyzed scholarly publications and compared opinions of authorities 

who deal with treatment of overweight and obesity by physical activity. 

Results:          We have found out that physical activity  has essential influence on health and 

body weight of and individual. It is very important so that physical activity 

becomes part of everyday regim of children. The execise program for one 

week is made for children, their parents and teachers. It should be a guideline 

for correct reduction of children weight. 

Key words: obesity in children, physical activity, exercise program, elementary school 

children, weight. 
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1  Úvod

Nadváha a obezita je závažné onemocnění, které je aktuálním problémem téměř po 

celém světě. Způsobuje řadu onemocnění, jak fyzických tak psychických. Obezita je problém, 

který se netýká pouze dospělé populace, ale také populace dětské. Existuje spousta možností 

prevence a léčby této závažné nemoci. Jedním z nejdůležitějších je správná životospráva a 

pohybová aktivita. 

Pohyb patří k základním biologickým projevům lidského života. Jeho rozvíjení 

pozitivně ovlivňuje zdravotní stav. Bohužel v dnešní době dochází spíše k úbytku pohybové 

aktivity a to i u dětí. Za jednu z mnoha příčin vzniku obezity je považován úbytek pohybové 

aktivity. 

Téma bakalářské práce je vymezeno věkovou kategorií mladšího školního věku – tzn. 

dětí od 6 do 11 let. Na děti působí hlavně rodina. V tomto období ovšem děti tráví značnou 

část dne ve škole, takže škola se stává také důležitým vzdělávacím a výchovným faktorem. 

Proto by měla škola poskytovat žákům základní informace o zdravém životním stylu, s jehož 

pomocí si vytvoří vztah ke svému vlastnímu zdraví. 

Zvolené téma je v dnešní době hodně diskutované a mnoho informacích je dostupných 

v odborných knihách, článcích, internetových databázích apod. Tématem se zabývají lékaři, 

dietologové a spousta dalších odborníků z různých vědních oborů. Práce je rešerší 

dosavadních poznatků o dětské obezitě, o příčinách tohoto onemocnění a o možnostech 

prevence a hlavně léčby dětské obezity pomocí pohybové aktivity. Dále se zabývá 

charakteristikou pohybové aktivity dětí mladšího školního věku a jejím vlivu na zdraví a také 

preventivním programům ovlivňující zdraví dětí. Práce by měla být návodem k využití 

pohybové aktivity při prevenci a v redukčním režimu obezity nejen pro rodiče, kteří jsou 

nejdůležitější složkou v ovlivnění dětí a jejich motivací k pohybové aktivitě, ale také pro další 

osoby, které ovlivňují děti, jako jsou učitelé, trenéři apod.

Hlavním cílem práce je vytvoření týdenního pohybového programu pro dítě mladšího 

školního věku trpícího mírnou obezitou, který je vytvořen na základě analýzy odborných 

publikací použitých v práci. Redukce nadváhy a obezity dětí je dlouhodobý proces a jeho 

realizace je velmi náročná na čas a vůli všech zúčastněných.
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2  Současný stav bádání

2.1 Dětská obezita

V této kapitole zmíníme odborníky, kteří se zabývají tématem dětské obezity, definují 

obezitu, zmiňují prevalenci obezity u nás i ve světě, jak je obezita klasifikována a 

diagnostikována, jaké jsou příčiny obezity a jaká jsou zdravotní rizika spojená s dětskou 

obezitou. 

Těmito tématy se zabývá článek Kytnarové (2002), který obsahuje doporučené 

postupy pro praktické lékaře. Ve svém článku zmiňuje závažnost onemocnění obezitou a 

tvrdí, že se obezita stává celospolečenským zdravotnickým problémem. Definuje obezitu a 

popisuje metody a ukazatele určení nadváhy.  Upozorňuje také na nárůst prevalence obezity 

nejen u dospělé populace, ale i u dětské populace. V článku také popisuje jak diagnostikovat 

obezitu různými metodami, např. podle hmotnostního indexu BMI (body mass index), pomocí 

antropometrických ukazatelů (měření tloušťky kožních řas a vybraných tělesných obvodů) 

nebo bioelektrické impedance. Kytnarová (2002) zmiňuje také komplikace způsobené 

obezitou. Komplikace obezity se mohou rozvíjet již v dětském věku a významně ovlivňují 

kvalitu i délku života obézního jedince. Ve svém článku představuje také přehledný 

algoritmus v diagnostice obezity a terapeutický postup v dětském věku. 

Kunešová (2006) na tiskové konferenci „Životní styl a obezita v České republice“ 

upozorňuje na snížení fyzické aktivity a z toho plynoucích zdravotních problémů. Upozorňuje 

na zvyšující se prevalence obezity. Srovnává výživu a pohybovou aktivitu u osob s nadváhou 

s ostatními osobami. Důležitým faktorem způsobujícím obezitu je genetický faktor. 

Upozorňuje na výskyt zdravotních komplikací, které jsou významně způsobené nadváhou.

Kernová (2009) na webových stránkách Státního zdravotního ústavu představuje 

kampaň „Přijmi a vydej“ a zmiňuje důvody k uvedení kampaně. 

Kernová (2010) definuje obezitu a prezentuje prevalenci obezity dětí v ČR a ve světě. 

Bajzová ve své prezentaci popisuje obezitu jako globální problém a poukazuje na 

vzrůst obezity po celém světě. 

Kytnarová (2011) upozorňuje na zvyšující se prevalenci obezity u nás i ve světě a jak 

využívat BMI pro klasifikace obezity a zmiňuje další způsoby diagnostikování. 

Odborníci (Lisá, Kytnarová, Stožický, Procházka, Vignerová, 2008) se ve své práci 

zaměřují na podobné téma jako Kytnarová (2002). Také dopodrobna popisují co je obezita, 
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jak posuzujeme obezitu a nadváhu u dětí, informují o navýšení počtu dětí trpících obezitou. 

Zabývají se prevalencí obezity u 6 - 11letých dětí.

Zdravotnické noviny (2009, 2010) se zabývají prevalencí obezity u dětí.

Kunešová (2006) poukazuje na vyšší výskyt nadváhy a obezity u osob, u kterých se tento 

problém vyskytl již v rodině. 

Hainer (2004) jmenuje faktory, které způsobují obezitu a dělí je na faktory genetické a 

faktory zevního prostředí. Etiologií se též zabývá Lisá (2008), která zmiňuje příčiny vzniku 

obezity, jako je genetický faktor a zevní prostředí, ale může být také projevem geneticky 

podmíněných syndromů, může být spojena s hypotyreózou, nadměrnou sekrecí 

glukokortikoidů apod. Cirmanová (2010) potvrzuje to, že obezita je důsledkem genetické 

predispozice a přítomností určitých zevních faktorů. Málková (2OO3) zmiňuje také 

psychologické faktory, které mají vliv nejen na vznik obezity, ale zejména na její udržení. Ve 

většině případů jsou příčinou špatných stravovacích návyků kladné či záporné emoce. Fořt 

(2004) a Kytnarová (2002) obviňují zvyšující se prevalenci obezity u dětí trávením volného 

času pasivními činnostmi, jako je sledování televize či internet. 

Tkáčová (2010) stejně jako ostatní odborníci rozděluje příčiny nadváhy a obezity u 

dětí do dvou skupin - na faktory genetické a faktory zevního prostředí. Dále shrnuje všechny 

zdravotní komplikace. 

Hlavatý (2010) vyžaduje změnu životního stylu celé společnosti.

S dětskou obezitou jsou spojená značná zdravotní rizika. Hainer (2004) poukazuje na 

veliké zatížení kostního a svalového aparátu, Bláha (2001) zmiňuje riziko kardiovaskulárního 

onemocnění. Podle Lisé (2004) můžou nastat i změny metabolické, a to především v hladině 

inzulínu. Zdůrazňuje, že obézní děti netrpí jenom po fyzické stránce, ale značně i po stránce 

psychické. 

2.2  Mladší školní věk

Langmeier (1998) a Mazal (2000) charakterizují období mladšího školního věku. Pro 

stanovení vhodné pohybové aktivity je potřeba znát zákonitosti tohoto období. Langmeier 

(1998) se zabývá i tělesným vývojem u dětí mladšího školního věku. Machová (2002) také 

popisuje tělesný vývoj dětí a jmenuje pohybové aktivity a sporty, s kterými by se mělo 

v tomto období začít. 
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2.3  Pohybová aktivita

Corbin, Pangrazi (2003) uvádějí, jak využívat pohybové aktivity u dětí mladšího 

školního věku, aby se zlepšila jejich zdatnost a zdraví. Internetová stránka ClassBrain 

obsahuje obrázek pohybové pyramidy, podle které se řídí četnost různých pohybových aktivit. 

Physical Activity Guidelines for Americans (2008) dělí pohybovou aktivitu dětí na 3 druhy: 

aerobní, posilovací a pohybovou aktivitu zesilující kost. 

Stackeová (2009) ve svých článcích v časopise Tělesná výchova a sport mládeže

upozorňuje na důležitost pohybové aktivity v prevenci a léčení nadváhy a obezity u dětí. 

Nepodporuje ovšem jen fyzické zdraví, ale i zdraví psychické. 

Internetové stránky Výchova ke zdraví (vychovakezdravi.cz) uvádí základní obecné 

zásady při cvičení a možnosti pohybových aktivit během vyučování ve škole. Jmenuje např. 

tělovýchovné chvilky. Mužík (2007) jmenuje i další možnosti pohybové aktivity ve školách 

jako jsou pohybová činnost před výukou, pohyb o přestávkách. Lambusová (2008) také 

upozorňuje na důležitost pohybové aktivity i mimo tělesnou výchovu a to především 

zvýšením počtu kroužků. 

Jelikož se mladší školní věk pojí s počátkem školní docházky, budeme se zabývat 

možností pohybové aktivity ve školách. Portál RVP obsahuje Rámcový vzdělávací plán pro 

základní vzdělávání (RVP ZV), který obsahuje 9 vzdělávacích oblastí. Pro poskytování 

pohybové aktivity jsou důležité vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a Člověk a jeho zdraví. 

Člověk a zdraví je dále vymezena oborem Výchova ke zdraví a Tělesná výchova. 

2.4  Pohybová aktivita v redukčním režimu

Internetové stránky Výživa dětí upozorňují na úskalí období mladšího školního věku, 

co se týče snížení pohybové aktivity v tomto věku. Dále se věnují tomu, jaké pohybové 

aktivitě dávají děti v mladším školním věku přednost a jak by měla taková pohybová aktivita 

vypadat. Vamberová (1964) pokládá pohybovou aktivitu za velmi důležitou pro dětský 

organismus, zvláště pak pro děti do 10 let. Varuje, že během školní tělesné výchovy musíme 

mít ohled na děti s nadváhou či obezitou a věnovat se jim individuálně, podle jejich možností. 

Kunešová (2001) říká, že pohybová aktivita je jediná součást energetického výdeje, který 

můžeme ovlivnit svým chováním, tím se stává jedním z nejdůležitějších součástí redukčního 

režimu.

Málková (2005) upozorňuje na úskalí v terapii dětské obezity. 
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Bajzová (2010) ve své prezentaci popisuje vliv pohybové aktivity na zdraví, konkrétně 

v prevenci civilizačních onemocnění. Vyjmenovává efekty pohybové aktivity na celkový 

zdravotní stav jedince a vliv na různé druhy zdatnosti člověka jako je tělesná, 

kardiovaskulární a metabolická. Dává také doporučení, jak má být pohybová aktivita 

prováděna správně. Lisá (2008) jmenuje základní zásady pohybové aktivity v redukčním 

režimu. Kytnarová (2011) souhlasí s určitými zásadami s Lisou (2008).

Suchomel (2006) a Kytnarová (2011) jmenují určité pohybové aktivity a sporty, které 

jsou vhodné pro zařazení do redukčního režimu a na druhou stranu ty, které jsou nevhodné. 

V důsledku sedavého způsobu života se pohybová aktivita podílí čím dál tím méně na 

celkovém energetickém výdeji. Hainer (1997) ve své práci vyjmenovává body, na kterých je 

energetický výdej při pohybové aktivitě závislý. Kytnarová (2002, 2011) a Pařízková et al. 

(2002) se zabývají jakou intenzitou a frekvencí mají obézní děti cvičit, aby to mělo 

požadovaný účinek. Kytnarová (2011) dále rozděluje 3 stupně obezity a pro každý stupeň je 

určitá zátěž dle závažnosti obezity. Matoulek na internetových stránkách Žij zdravě popisuje 

vhodné sportovní i nesportovní aktivity pro redukci nadváhy. Na stránkách Zdravotnických 

novin jsou taktéž doporučovány aktivity, které by dětem s nadváhou pomohly a zároveň 

přinesly příjemné zážitky. 

Frőmel et al. (1999) definuje pohybovou aktivitu jako pojem, který patří mezi základní 

koncepty kinantropologie.

V dnešní době se zavádí různé programy a projekty, které se týkají podpory zdraví, 

podpory zdravého životního stylu, pohybové aktivity a výživy. 

Jsou to projekty jako Hejbej se, nedej se, Hravě žij zdravě, Přijmi a vydej, Hubneme 

s bumbrlíkem, Terapie dětské obezity – klub STOB, Pyramidulka a Pyramidáček a na závěr 

také Chceš-li být úspěšný, musíš být zdravý. 

European Food Information Council (2008) ve svém článku Breaking barriers to 

healthy food choice and physical activity in young children poukazují na překážky 

v dodržování zdravého jídelníčku a na důvody, proč děti nemají dostatek pohybové aktivity. 

Závěr článku informuje o tom,  jakým způsobem můžeme tyto překážky v životním stylu dětí 

překonat. 
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3  Deskriptivně-analytická část práce

3.1  Obezita

3.1.1  Definice obezity

Dle Kernové (2010) je obezita závažné chronické metabolické onemocnění, které je 

charakterizované zvýšeným podílem tukové tkáně na celkové hmotnosti. Stává se závažným 

rizikovým faktorem vedoucím k rozvoji metabolických onemocnění (dislipidemie, diabetes 

mellitus 2. typu, arteriální hypertenze, ateroskleroza či metabolický syndrom a mnoho 

dalších). 

Je to závažné chronické metabolické onemocnění, které je charakterizováno zvýšeným 

podílem tukové tkáně na celkové hmotnosti dítěte. Obezita je již v dětském věku rizikovým 

faktorem vedoucím k rozvoji závažných metabolických onemocnění (Kytnarová, 2002).

3.1.2  Prevalence obezity v ČR a ve světě

Dle Kernové (2010) je prevalence nadváhy a obezity u dětí statisticky významně svázána 

s:

 hodnotou BMI rodičů,

 pohlavím dítěte (v neprospěch chlapců),

 úrovní vzdělání rodičů: čím vyšší vzdělání, tím nižší prevalence nadváhy a obezity.

Prevalence obezity u sedmiletých dětí v roce 2008 byla 8,2 % u chlapců a 5,4 % u 

dívek (v roce 2001 to bylo 7,3 % a 7,7 %). Dohromady mělo nadváhu či obezitu 15 % chlapců 

a 12,7 % dívek (v roce 2001 15,2 % a 16,7 %). Výsledky naznačují pozitivní trend ve vývoji 

prevalence nadváhy a obezity u sedmiletých dětí, zejména dívek.
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Graf 1: Trendy výskytu obezity u dětí  (Kernová, 2010)

Graf 2: Výskyt nadváhy a obezity u dětí ve věku 7 – 11 let v ČR, v evropských zemích a v 

USA (Kytnarová, 2011)
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Dle Lisé (2008) se obezita stává pandemií. V naší republice se pro epidemiologické 

účely porovnávají hodnoty BMI zjištěné v populaci s referenčními údaji BMI z roku 1991. 

Kytnarová (2011) uvádí, že podle výsledků 4. a 5. celostátního antropologického výzkumu z 

roku 1981 a 1991 se výskyt nadváhy a obezity u dětí v České republice významně nelišil. V 

roce 1981 byla nadváha zjištěna u 6,1 % chlapců a 6,3 % dívek a obezita u 3 % chlapců a 

2,8 % dívek. Data z roku 1991 ukázala, že v každé věkové kategorii bylo 7 % dětí s nadváhou 

a 3 % dětí s obezitou. 97. percentil BMI z roku 1991 byl stanoven jako referenční. Podle 

výsledků 6. CAV z roku 2001 se u 6 – 11letých dětí zvýšil podíl chlapců s nadváhou resp. 

obezitou na 8,9 %, resp. 6,6 %. Nadváhu mělo 8,5 % dívek, obezitu 5,6 %. Podíl obézních 

činil v roce 2001 6,6 % chlapců a 5,6 % dívek. Varující je, že asi jedna třetina obézních dětí 

předškolního věku a jedna polovina obézních školáků zůstává obézních i v dospělosti.

Zdravotnické noviny (2010) píší, že podle Ústavu zdravotnických informací a 

statistiky (ÚZIS)  se počet dětí s diagnózou obezity či přejídání za 15 let víc než zdvojnásobil. 

Tento nárůst je alarmující, uvádí Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) 

v aktuální zprávě ze statistik diagnóz u pediatrů za loňský rok. 

Zatímco v roce 1996 bylo v ČR s diagnózou obezity či přejídání asi 10 000 dětí do 15 

let, loni jich bylo téměř 27 000. 

Zdravotnické noviny (2009) uvádí, že podle deníku MF Dnes s odvoláním na aktuální 

průzkum Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) o zdraví obyvatel 23 

členských zemí, s nadváhou v Česku bojuje 15 % dětí a každé desáté české dítě je obézní. 

„Vyloženě obézních je 10 % až 11 % dospívajících,“ potvrdil Mladé frontě praktický lékař 

Bohuslav Procházka, který řídil domácí výzkum na toto téma. Podle něj je obézních dětí 

třikrát více než v roce 1991.

Kunešová (2006) poukazuje na studie, které ukázaly významně vyšší výskyt nadváhy 

a obezity u osob, u kterých se tyto problémy již projevily v rodině. V případě nadměrné 

hmotnosti u jednoho rodiče je nadváha nebo obezita u dítěte ve věku 6 - 12 let o třetinu 

častější, v případě její přítomnosti u obou rodičů asi o polovinu. U dětí ve věku 13 - 17 let 

pravděpodobnost nadváhy stoupá v případě obezity u jednoho rodiče 3x, v případě obezity u 

obou rodičů dokonce 5x. Přitom téměř čtvrtina dospělé populace svou hmotnost 

podhodnocuje, tj. sama sebe řadí do nižší váhové kategorie, než ve které skutečně je. 

Tendenci podhodnocovat svoji hmotnost mají častěji muži než ženy.
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Je proto důležité se zamyslet nad příčinami tohoto problému a začít ho řešit. Pokud se 

nám nepodaří předcházet tomuto onemocnění, musíme ho co nejrychleji klasifikovat a zahájit 

léčbu obezity. V další kapitole si popíšeme možnosti klasifikace obezity. 

3.1.3  Klasifikace a diagnostika obezity u dětí 

U dětí starších 5 let je nezbytné stanovení hodnoty BMI a zanesení této hodnoty do 

grafu BMI. Určíme zařazení do percentilového pásma. Pokud se zjištěná hodnota nachází 

v pásmu mezi 90. a 97. percentilem, mluvíme o nadváze, hodnotu nad 97. percentilem 

považujeme za obezitu. Percentilové grafy jsou součástí Zdravotního a očkovacího průkazu.

K upřesnění charakteru obezity a rozložení tělesného tuku může být používáno ve 

specializovaných ordinacích měření podkožního tuku kaliperem nebo měření obvodu pasu a 

břicha. Jsou k dispozici i přesnější metody měření složení těla, jako je bioelektrická 

impedance, hydrodenzitometrie apod. (Lisá, 2008).

Obezita je diagnostikována mnoha způsoby. Pro praxi se doporučují jednoduché 

metody, které jsou založené na měření somatických parametrů.

Nejčastěji využívané parametry pro klasifikaci obezity:

 klasifikace tělesné hmotnosti podle BMI,

 poměr obvodu pasu a boků WHR,

 obvod pasu,

 měření podílu tukové složky v podkoží pomocí kaliperu.

3.1.3.1   BMI

Index tělesné hmotnosti - BMI  se vypočítá jako poměr mezi hmotnosti (kg) a výškou 

(m2).

BMI =  hmotnost (kg)/výška (m2)
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Tabulka 1: Hodnoty BMI a jejich vztah ke zdravotnímu riziku dle Světové zdravotnické 

organizace

Hodnota BMI Interpretace nálezu Zdravotní riziko

< 18.5   nízká hmotnost nedefinováno

18,5 - 24,9 "normální" hmotnost nezvýšeno

25,0 - 29,9 "nadváha" zvýšeno

30,0 - 34,9 I. stupeň obezity vysoké

35,0 - 39,9 II. stupeň obezity velmi vysoké

> 40,0 III. stupeň obezity kritické

Jelikož se u dětí a dospívajících hodnoty BMI mění s věkem, je nutné k jeho 

hodnocení používat percentilové grafy. Pro českou dětskou populaci jsou k dispozici grafy 

základních tělesných rozměrů založených na výsledcích 5. a 6. Celostátního antropologického 

výzkumu (CAV) z let 1991 a 2001 (6). Pro BMI jsou v platnosti grafy z roku 1991. Pro 

českou dětskou a dospívající populaci byla stanovena následující kritéria nadváhy a obezity:

• nadváha – hodnoty 90. percentil pro daný věk a pohlaví

• obezita – hodnoty  97. percentil pro daný věk a pohlaví (Kytnarová 2011).

V příloze 1 se nachází tabulka, která obsahuje hodnoty BMI pro děti a dospívající dle 

Move4Life.

V příloze 2 se nachází percentilové grafy BMI pro dívky a chlapce dle 

www.rustovyhormon.cz.
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3.1.3.2  Obvod pasu

Je třeba si uvědomit, že vyšetření založená na váze a výšce dítěte neodrážejí 

zastoupení tuku v organismu, tedy poměr tukové a bez tukové tělesné hmoty. Množství a 

rozložení tělesného tuku můžeme v klinické nebo epidemiologické praxi kvantifikovat 

pomocí antropometrických ukazatelů (hodnot kožních řas a tělesných obvodů)  (Kytnarová, 

2011).

Tabulka 2: Hodnoty měření obvodu pasu a jejich vztah ke zdravotním rizikům dle Světové 

zdravotnické organizace

Hodnota obvodu v pase 

v cm

Stupeň zdravotního 

rizika

Muži
94 - 102 cm zvýšené riziko

>102 vysoké riziko

Ženy
80 - 88 cm zvýšené riziko

>88 cm vysoké riziko

3.1.3.3  WHR index 

Další možností posouzení distribuce tělesného tuku je WHR index. Tento index bere v 

potaz kromě obvodu pasu i obvod boků. WHR index se tedy vypočítá, dáme-li do poměru 

obvod pasu a obvod boků.  

Tabulka 3: Hodnoty měření WHR indexu, dle Světové zdravotnické organizace.

Doporučená hodnota WHR
Rizikové hodnoty-hranice 

androidní obezity

Muži < 0,8 >1,00

Ženy < 0,7 >0,80 - 0,85
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Využívání všech dostupných způsobů klasifikace obezity je důležitým prostředkem 

prevence vzniku obezity. 

Obezita je významný rizikový faktor pro vznik řady onemocnění, proto je vhodné 

snažit se vzniku obezity předejít, nebo ji, pokud již vznikla, je nutné léčit. Svoji hmotnost by 

měli sledovat zvláště lidé, kteří mají obezitu, případně cukrovku v rodině (Kunešová, 2006).

Na závěr této kapitoly uvádím algoritmus v diagnostice a terapie obezity v dětském 

věku podle Kytnarové (2002).
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3.1.3.4  Algoritmus v diagnostice obezity v dětském věku

První návštěva v ordinaci

        

Stanovení výšky a hmotnosti                          BMI, určení percentilu BMI
                                                                        sestavení křivky BMI
                                         

Množství a distribuce tuku                             obvod pasu, poměr pas/boky
                                                                       
                                                                       bioimpedance
                                                                  
                                                                       tloušťka kožních řas

Vyloučení sekundární obezit                          fyzikální vyšetření, 
                                                                    
                                                                       laborat. vyšetření (TSH, kortisol)
                                                                         
                                                                       v indikovaných případech:

genetické vyšetření
          zobrazovací metody
             psychologické vyšetření                       

Zhodnocení zdravotních rizik                        osobní a rodinná anamnéza
                                                                  

            měření krevního tlaku
                                                                  
                                                                      laboratorní vyšetření

Laboratorní vyšetření                                      transaminázy, GMT, 
                                                                        glykémie, 
                                                                        lipidy, 
                                                                        urea, kreatinin 

                      kyselina močová
                      v indikovaných případech:
                      OGTT, insulin, 
                      amylása   
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3.1.3.5  Terapeutický postup

     Ambulantní léčba                                redukční dieta
                                                                 pohybová aktivita
                                                                 behaviorální psychoterapie
                                                                 edukace rodiny lékařem a 
                                                                 dietní sestrou

  Lázeňská léčba

  Prázdninové tábory 

3.1.4  Příčiny obezity

Obezita je multifaktoriální onemocnění. Mezi základní činitele se řadí zejména 

pohybová inaktivita, nezdravé stravovací návyky, vliv dědičnosti a metabolické poruchy.  

Hainer (2004) tyto faktory dělí do dvou základních příčin obezity:

a. příčiny genetické

b. faktory zevního prostředí

Jednotlivé faktory se samozřejmě navzájem ovlivňují, např. negativně působící faktory 

zevního prostředí mohou zvětšit i menší genetickou zátěž a naopak. Podílu genetických 

faktorů na vznik obezity se přikládá 40 %, faktorům zevním je přisuzováno 60 %. Obezita se 

obecně řadí do onemocnění, v jejichž patogenezi hraje nejdůležitější roli životní styl a 

genetická stránka je podceňována. Je ale důležité si uvědomit, že genetický podíl vzniku 

obezity je srovnatelný s působením genetických faktorů v etiologii některých nádorových 

onemocnění, proto by genetický vliv neměl být podceňován.  (Hainer, Bendlová 2004).

3.1.4.1  Genetické faktory

Dělení genetických faktorů uplatňujících se ve vývoji dětské obezity podle Hainera 

(2004).
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A. Faktory související se základními živinami:

 regulace příjmu potravy v hypothalamických regulačních centrech,

 výběr a preference potravin,

 složení kosterního svalu ve vztahu k charakteru vláken a k oxidaci substrátů,

 schopnost spalovat tuky a sacharidy dána výší respiračního kvocientu,

 hormon senzitivní lipáza,

 lipoproteinová lipáza,

 exprese beta – receptorů v tukové tkáni.

B. Faktory související s energetickým výdejem:

 klidový energetický výdej,

 postprandiální energetický výdej,

 spontánní pohybová aktivita.

C. Hormonální faktory:

 inzulin a citlivost k inzulinu,

 leptin a citlivost k leptinu,

 pro-opiomelanokortin a melanokortinový receptor 4,

 inzulínu podobné růstové faktory (např. IGF 1),

 pohlavní hormony,

 glukokortikoidy,

 růstový hormon.

Cirmanová (2O10) mluví o širším rozpětí obézních, jejichž obezita je dána genetickými 

faktory. Píše, že asi u 40 % až 70 % obézních je vznik obezity dán genetickými faktory 

většinou polygenního charakteru. Hainer, Bendlová (2004) mluví o 40%.
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3.1.4.2  Faktory zevního prostředí

Faktory zevního prostředí je nadměrný přívod energie, nedostatečná pohybová 

aktivita, nevhodný životní styl.

Fořt (2004) se zmiňuje o nedostatečném energetickém výdeji u dětské populace. 

Uvádí, že velký počet domácností je vybavených osobním počítačem, a proto, že právě děti 

mají kladný vztah k technice, je riziko nedostatků pravidelné pohybové aktivity mimořádně 

vysoké. Čím dál více složitější bude připravit dětem denní rozvrh tak, aby zůstal prostor na 

dostatečnou pohybovou aktivitu a ještě složitějším úkolem bude přesvědčit děti ke sportování.

Podle European Food Information Council (EUFIC) (2008) stojí za sníženou 

pohybovou aktivitu u dětí především nedostatek sportovních zařízení, netolerantní sousedi, 

bydlení bez zahrady, kde by se děti mohly proběhnout nebo si něco zahrát. Další překážkou 

jsou špatné podmínky ve školách, jako jsou krátké přestávky a málo prostoru, kde si hrát. 

Také nízký příjem některých rodin je velkou překážkou, protože si nemůžou dovolit 

sportování dětí ve sportovních klubech. 

Možností, jak překonat tyto překážky, je podle EUFIC (2008) několik: vytvořením 

pěších zón, bezpečných silnic s chodníky a cyklistickými stezkami. Důležité je také 

organizování pohybových aktivit, které si můžou dovolit všechny děti. Švédské školy nabízejí 

pohybové aktivity před i po vyučování a v Maďarsku školy otvírají své sportoviště po škole 

pro rodiny s dětmi.  

Redukcí pasivních činností přes den a zvyšováním denní tělesné aktivity se snižuje 

riziko vzniku nadváhy a obezity. Těmito opatřeními se zvyšuje efektivita terapie obezity a 

podíl aktivní tělesné hmoty. Je ověřené, že zvýšením pasivních činností spojených se 

sledováním televize, videa, hrami na PC, elektronickými hračkami apod. na 2 hodiny denně 

stoupá riziko vzniku nadváhy o 40 % a při více než 2 hodinách denně o 70 % v porovnání s 

dětmi, které tak často nevyužívají tato média (Nadváha a obezita u dětí). Zvyšující se 

prevalence obezity dětí a dospívajících je způsobena zejména snížením pohybové aktivity. 

Zatímco v 50. a 60. letech děti trávily volný čas převážně venku, stává se náplní volného času 

sledování televize (Kytnarová 2002). 

Ve většině případů se příčiny obezity prolínají. Na vině jsou jak genetické faktory, tak 

faktory zevního prostředí.
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Cirmanová (2010) dále potvrzuje, že obezita má multifaktoriální etiopatogenezi. 

Genetické predispozice se mohou uplatnit v přítomnosti určitých zevních faktorů, např. 

nerovnováha mezi příjmem vysoce energetických potravin a nedostatečným výdejem energie 

při snížené pohybové aktivitě. Jde především o stravu o vysoké energetické denzitě, vysokou 

spotřebu tučných jídel, slazených nápojů a džusů. Obsah tuku v dietě je hlavním nutričním 

faktorem, který ovlivňuje zvyšování hmotnosti a rozvoj obezity pro svou vysokou 

energetickou denzitu. Obezita může mít i monogenní příčinu nebo může být projevem 

geneticky podmíněných syndromů, např. syndromu Praderova-Williho, Lawrencova-

Moonova, Cohenova, Bardetova-Bieblova a dalších.

Obezita může být spojena s hypothyreosou, nadměrnou sekrecí glukokortikoidů, 

nedostatečnou sekrecí růstového hormonu nebo může být léky navozená - kortikoidy, 

sedativy, antidepresivy, antipsychotiky, antihistaminiky atd. (Cirmanová, 2010).

   Pouze méně než 5% obezit vzniká v důsledku různých endokrinopatií (hypotyreosa, 

nadbytek glukokortikoidů, hypopituitarismus atd.), v rámci některých genetických syndromů 

spojených s obezitou či v důsledku užívání některých léků. U více než 95 % obézních je 

nadměrná hmotnost  způsobena pozitivní energetickou bilancí v důsledku nepoměru mezi 

příjmem a výdejem energie. Energetický příjem i energetický výdej jsou ovlivňovány řadou 

exogenních a endogenních (převážně genetických faktorů). Problém obezity proto nelze 

zjednodušovat na nekázeň v jídle, nadměrný přívod energie a nedostatek pohybu. Krátkodobě 

působící pozitivní energetická bilance obvykle aktivuje u zdravých jedinců fyziologické 

regulační mechanismy, které zabrání vzestupu hmotnosti. U jedinců náchylných ke vzniku 

obezity bývají tyto regulační mechanismy porušeny. Dlouhodobá pozitivní energetická 

bilance však vede k hromadění tukových zásob a vzestupu hmotnosti i u jedinců, kteří nemají 

predispozice pro rozvoj obezity (Kytnarová 2002). 

Tkáčová (2010) stejně jako ostatní odborníci rozděluje příčiny nadváhy a obezity u dětí 

dvou skupin:

1) do první skupiny patří méně než 5 % případů obezity vznikající v důsledku hormonálních a 

jiných onemocnění anebo při dlouhodobém užívání některých léků, 

2) do druhé skupiny patří více než 95 % obézních dětí, jejichž nadměrná hmotnost je 

způsobena nepoměrem mezi příjmem a výdejem energie, tedy nadbytkem energeticky bohaté 

potravy. Jinými slovy, přejídáním se a nesprávnou skladbou jídel. 

Podle Tkáčové (2O10) je obezita u 95 % obézních dětí způsobena nepoměrem mezi 

příjmem a výdejem energie. Kytnarová (2002) ovšem dopodrobna vysvětluje, že nejde pouze 
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o chybu rodičů či dětí, ale že porucha příjmu potravy nemusí být pouze vnějšího, ale i 

vnitřního, převážně genetického faktoru. 

3.1.5  Zdravotní rizika spojená s dětskou obezitou

Obezita v dětské populaci má za následek velké množství zdravotních problémů. 

Vysoká hmotnost  vede k výrazně většímu zatížení  kostního i svalového aparátu. U obézních 

pacientů se velmi často setkáváme se skoliózou, špatným postavením kloubů kolenních a 

problémy s plochou nohou. Tyto problémy mohou mít za následek pozdější artrózu.  Již 

v dětském věku se objevují pacienti s varixy na dolních končetinách, které jsou způsobené 

vysokým zatížením cévního systému. Poměrně častý je nález cholelitiázy a to asi u 1/10 

obézních dětí staršího školního věku  (Hainer at. al. 2004).

Kytnarová (2002) upozorňuje na rizika  pozdějších chronických onemocnění,  

hypertenze, ischemické choroby srdeční,  hyperlipidémie, hyperinsulinismu a diabetu mellitu 

2. typu, hyperurikémie (metabolický syndrom X, Reavanův syndrom), dále chorob 

gastrointestinálního ústrojí (gastroesofageální refulus, hiátová hernie), cholelithiázy a 

hepatopatií. Zvyšuje se však i riziko dalších onemocnění, např.  některých nádorových a 

kloubních onemocnění, narůstají psychosociální problémy. Komplikace obezity se mohou 

rozvíjet již v dětském věku a významně ovlivňují kvalitu i délku života obézního jedince.  

Celkové shrnutí všech komplikací, které můžou nastat díky obezitě má Tkáčová (2010), 

která tvrdí, že obezita v každém věku nepříznivě ovlivňuje fyzický, sociální a psychický 

vývoj dítěte a představuje nežádoucí handicap pro budoucí společenské uplatnění. Obézní děti 

jsou neobratné, nepohyblivé, nepřitažlivé, často nešťastné, mají sklon sociálně se izolovat, 

tendenci být závislé, deprimované, úzkostlivé. Ačkoli se stydí se za svůj vzhled, současně 

jsou neschopné udělat cokoli pro jeho zlepšení. 

Kromě již výše zmíněných onemocněních způsobených obezitou Tkáčová (2010) 

popisuje další. Nadměrné zatížení organismu má své následky. Dokonce se může vyskytovat i 

Pickwickův syndrom s projevy kardiální a respirační insuficience. U chlapců bývá 

hypogenitalismus, někdy je nález malého vnějšího genitálu zvýrazněn zanořením do tukové 

vrstvy na mons pubis. U děvčat s nadměrnou obezitou bývá nepravidelný menstruační cyklus. 

Při menším stupni obezity dochází naopak k urychlenému dozrávání, které si lze 

vysvětlit změnou regulačních mechanismů v prepubertě. Obézní děvčata s nepravidelnou 
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menstruací je nutné podrobně vyšetřit, protože mají zvýšené riziko rozvoje syndromu 

polycystických ovarií. Častým nálezem u obézních dětí obou pohlaví (zhruba u 50 %) je 

zvýšený krevní tlak. Výrazné jsou změny metabolismu lipidů a glycidů. Asi u jedné třetiny 

dětí bývají zvýšené sérové hodnoty triacylglycerolu. Také mohou být vyšší, i když vzácněji, 

hodnoty celkového a LDL cholesterolu. Tyto, zatím jen laboratorně zachycené poruchy, 

mohou později vést k časnému rozvoji aterosklerózy. Taktéž můžeme v dětství zjistit změnu 

inzulinové rezistence s rizikem rozvoje diabetu mellitu.

Stoupající trend onemocnění komplikujících obezitu s vývojem do metabolického 

syndromu si žádá v dětském věku zvýšenou pozornost i proto, že dietetické návyky, které 

určují zdravotní stav dospělé populace, se utvářejí právě v tomto období života. Na rozdíl od 

dospělých je u dětí obezita spojená s menším výskytem přidružených onemocnění, ale na 

druhé straně je u dětí prokázán vyšší výskyt kritických komplikací než u dospělých.

Kromě fyzických následků obezity je potřeba nezapomínat i na následky psychické, 

které jsou neméně problematické. Lisá (2004) říká, že obézní děti samozřejmě nemají 

problémy pouze po stránce fyzické, ale často strádají i psychicky.  Některé  se kvůli svému 

vzhledu straní dětskému kolektivu, žijí samotářsky a ocitají se v deprivaci, kterou často řeší 

zvýšenou konzumací potravy. Obézní děti velmi často ztrácejí sebeúctu a dostávají se do 

častých depresí. U těchto jedinců je vedle terapeutické dietní léčby vhodná i psychoterapie.

Riziko kardiovaskulárních onemocnění u obézních dětí je způsobeno především 

vysokým krevním tlakem, Bláha (2001) zjistil,  na základě výzkumu  8 tisíc obézních dětí, 

vysoký systolický tlak  u 22,9 %  a diastolický u 9,6 % obézních chlapců a zvýšený  

systolický tlak u 20,2 % a diastolický u 11,3 % obézních dívek ve věku 6 až 18 let. 

Současný životní styl stejně jako alarmující statistiky ukazují na nezbytnost vytvoření

opatření k prevenci a léčbě obezity u dětí a dospívajících. Opatření pak musí být 

celospolečensky přijata, neboť nespočívají jen ve změně životního stylu, ale vyžadují také 

změnu současného ,,obezigenního“ prostředí (Hlavatý et al., 2010).

Výše zmíněné údaje o nebezpečí obezity by měly být alarmující pro rodiče všech dětí 

a zejména pro rodiče dětí se zvýšenou inklinací k této nemoci. Obezita může poškodit dítě 

nenávratně jak po fyzické, tak i psychické a sociální stránce. 
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3.2 Mladší školní věk

Se vstupem do školy, dochází k závažné změně v životě každého z nás. Končí první 

období vzestupu tvořivosti. Jsme žáky, volnější předškolní denní režim je vystřídán striktním 

členěním na hodiny a přestávky. Ve škole se zvyšují požadavky na pozornost, soustředěnost, 

kázeň a podobně. Prudce se sníží délka i kvalita pohybového zatížení. Během 4 až 6 hodin 

sezení ve školních lavicích dochází k podstatnému zhoršení úrovně i kvality držení těla. Na 

druhé straně dítě kolem šesti let snadno a efektivně vytváří nové pohybové dynamické 

stereotypy. Zvyšuje se obecně rychlost a koordinace. Dovednosti, herní zkušenosti i znalosti 

získané a upevňované v pohybových hrách jsou velmi výhodně transferovány do her 

sportovních. Období snadného motorického učení trvá do nástupu puberty (Mazal, 2000).

Období mladšího školního věku bývá nazýváno „věkem rozumu, aktivity a energie“ 

nebo také „věkem střízlivého realismu“. Učení totiž probíhá na základě realistického chápání 

skutečnosti. Období je charakteristické nejen rozvojem logického myšlení, ale také 

přechodem ze světa fantazie do světa reality. S nástupem do první třídy se děti začínají více 

vědomě a aktivně začleňovat do sociálního prostředí mimo domov a rozvíjí vztah vůči 

vrstevníkům i autoritám ve škole i mimo ni. Vlivy prostředí se ve vývoji osobnosti dítěte 

významně uplatňují. Přestože dítě mladšího školního věku je na rodičích ještě naprosto 

závislé, jedním z jeho úkolů ve vývoji je právě postupné odpoutání od rodičů. Školák se 

zařazuje do společnosti jako jeden z jejích členů. Postupně se v procesu individuace stává 

osobností – sám sebou. Dítě si nově nabytou svobodu může užívat za podmínky, že cítí 

bezpečí a jistotu rodičů po svém boku. Dysfunkční rodina, která neuspokojuje základní 

potřeby dítěte, neposkytuje mu ani možnost zdravého odpoutání. Děti v tomto věku také stále 

potřebují nějakou smysluplnou činnost. Pokud jim není v rodině umožněn dostatečný přísun 

podnětů a motivujících činností, děti zaostávají ve svém vývoji a nemohou přejít na vyšší 

vývojový stupeň. Chtějí být úspěšné a tuto potřebu si buď kompenzují jiným způsobem 

(nevhodným chováním, předváděním), nebo se stahují do ústraní a nenavazují sociální vztahy 

(Langmeier, 1998).
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Tělesný vývoj

Vývoj tělesných a pohybových schopností dítěte závisí na jeho tělesném růstu. Ten je 

po celý školní věk velmi individuální, mezi dětmi jsou značné rozdíly, a proto jejich výkony 

nelze srovnávat. To, co je jim společné, je velká potřeba a obliba jakéhokoli pohybu. Pro děti 

samotné je však srovnávání příznačné, proto slabší jedinci, růstově malí nebo tělesně 

postižení, trpí pocity méněcennosti a nepřijetí. V mladším školním věku se děti ještě rychle 

unaví, nesmí být proto přetěžovány jednostrannou činností. Potřebují často změnu a pohyb. 

Tělesné aktivity dítěte podporují jeho kognitivní proces učení. Duševní činnosti v tomto 

období tedy nesmí být rozvíjeny na úkor činností tělesných. Děti se stále ještě učí hrou 

(Langmeier 1998).

Pohyby dítěte v období první vytáhlosti a bezprostředně po něm se vyznačují určitou 

neobratností, dítě se se svým tělem jakoby musí nejprve sžít. Později, během celého období 

mladšího školního věku, se dítě stává obratnějším a pohyby koordinovanější. V této době se 

velmi snadno učí novým pohybovým dovednostem, při hrách a cvičeních využívá více síly a 

obratnosti. Nyní by se mělo začít s výukou plavání, jízdy na kole a sportovních her. Dětem do 

deseti let se nedoporučuje začínat s vrcholovým tréninkem (Machová, 2002).
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3.3  Pohybová aktivita u dětí mladšího školního věku

Pojem pohybová aktivita patří mezi základní koncepty kinantropologie. Pohybová 

aktivita představuje chování člověka, které má komplexní charakter determinovaný 

vzájemnými vazbami biologickými, psychickými, psychomotorickými a sociálními. 

Vyznačuje se znaky, jako je cílevědomost, sociální determinovanost a je spojena s procesem 

komunikace mezi lidmi  (Frőmel, K.at. al.1999). 

Corbin, Pangrazi (2OO3) ve svém průvodci uvádějí jak využívat pohybové aktivity u 

dětí mladšího školního věku, aby se zlepšilo jejich zdraví, zdatnost a jak podpořit celoživotní 

provádění pohybové aktivity u dětí. Popisují, že pohybová aktivita má své zdravotní benefity. 

Upozorňují na skutečnost, že se mezi děti vkrádají chronické onemocnění, které se objevovaly 

pouze u dospělých. Důkazy ukazují, že mnohem více dětí trpí nadváhou než před 20 lety, 

zčásti díky snížení pohybové aktivity. Inaktivita mezi dětmi se spojuje se sedavým způsobem 

života dospělých. 

Práce obsahuje 4 základní doporučení pro děti mladšího školního věku:

1. doporučení: První doporučení je, že by děti měly vykonávat nejméně 60 

minut až několik hodin pohybových aktivit denně podle věku dětí. Nejlépe by měly děti 

toto doporučení dodržovat každý den v týdnu. Jestliže ne, tak alespoň většinu týdne. Tyto 

denní pohybové aktivity by měly být provozovány jak mírnou intenzitou, tak intenzitou 

vyšší. Nedoporučuje se, využívat pohybovou aktivitu vyšší intenzitou po delší dobu. 

2. doporučení: Děti by měly provádět pohybovou aktivitu v několika periodách 

trvajících 15 a více minut každý den. Příklady takových pohybových aktivit jsou během 

přestávek, během tělocviku a různých sportovních kroužkách. 

3. doporučení: Děti by se měly účastnit různých, věkově přiměřených aktivit, 

které napomáhají dosažení optimálního zdraví a zdatnosti, každý den. 

Tři různé úrovně pohybové aktivity jsou popsány v Pyramidě pohybových aktivit. Je 

doporučováno, aby si děti vybraly ze všech úrovní pyramidy pohybovou aktivitu každý 

den. Úroveň 4 obsahuje radu, aby se děti vyhýbaly dlouhým intervalům pohybové 

inaktivity a sedavému způsobu života. V úrovni 3 jsou zařazeny strečinkové cviky, cviky 

na ohebnost, lezení, šplhání, skoky a posilovací cviky. Posilovací cviky se nedoporučují 

pětiletým až devítiletým dětem. Ostatní výše zmíněné cviky a činnosti se doporučují 

provádět nejméně třikrát týdně. Úroveň 2 obsahuje aerobní pohybové aktivity, jimiž jsou 
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např. sportovní a další rekreační pohybové aktivity. Tyto aktivity zvyšují srdeční 

frekvenci a jsou zároveň aktivitami, při kterých se jedinec zapotí (např. běhání, skákání, 

jízda na kole, plavání apod.). Doporučuje se denně provádět alespoň jednu pohybovou 

aktivitu z 2. úrovně pyramidy. V úrovni 1 můžeme najít základní denní pohybové aktivity 

jako je chůze do školy a zpět, hraní venku, procházka s rodiči, se psem, práce na zahradě a 

na dvoře, domácí práce aj. Je nutné vykonávat denně nejméně 60 minut těchto 

pohybových aktivit

4. doporučení: Delší pauzy (2 a více hodin) inaktivity během dne nejsou 

doporučovány. Výzkum (Gordon-Larsen, McMurray, & Popkin, 2000) říká, že lidé, 

včetně dětí, kteří tráví příliš času díváním se na televizi, hraním počítačových her, či 

jiným nízko energetickým aktivitám pravděpodobně nesplní doporučení 1,2 a 3.  Je 

důležité, aby děti měly možnost být aktivní před a po škole, ve vhodných chvílích během 

školy a o víkendech. 

Zdroj: ClassBrain.com 2011 http://www.classbrain.com/artread/publish/article_31.shtml

http://www.classbrain.com/artread/publish/article_31.shtml


31

Tabulka 4:  Jak pracovat s pyramidou pohybu

Pokud děláš pohybovou 
aktivitu zřídkakdy

Pokud děláš pohybovou 
aktivitu někdy

Pokud děláš pohybovou 
aktivitu často

Začni s aktivitami na základně 
pyramidy.

 Choď kdykoliv můžeš
 Dělej pohybovou 

aktivitu během svého 
volného času.

 Stanov si realistické 
cíle, a zkus se 
vypracovat do středu 
pohybové pyramidy

Snaž se dělat více aktivity ze 
středu pohybové pyramidy.

 Naplánuj si pohybovou 
aktivitu během dne.

 Stanov si týdenní a 
měsíční cíle.

 Spolupracuj se svým 
kamarádem či 
rodinným členem 

Vyber si směs aktivit 
aerobních, protahovacích i 
posilovacích. 

 Měň aktivity, aby to 
bylo stále zábavné

 Zkus nové 
pohybové aktivity

 Stanovuj si stále 
nové cíle 

Zdroj: Toolbox for Community Educators (2008)

US. Department health and human services (2OO8) dělí pohybovou aktivitu dětí a 

dospívajících na pohybovou aktivitu:

1) aerobní: např. skákání, běhání, plavání, tancování a jízda na kole, tyto 

aktivity zvyšují kardiovaskulární zdatnost,

2) posilovací: tyto cviky zapojují více svaly do činnosti než u aktivit 

běžného života, zesilují svaly, posilování může být volné, např. 

součástí hry, lezení na stromy, přetahování lana, nebo může být 

uspořádané, jako je zvedání činek,

3) zesilující kosti: při nich se produkuje tlak na kosti, a tím podporuje 

jejich růst a sílu, např.: běhání, skákání přes švihadlo, basketbal, 

tenis, všechny tyto aktivity jsou samozřejmě i aerobní a posilovací.

Děti by měly využívat doporučení vhodně podle jejich věku. Děti pochopitelně více 

využívají přerušovaných aktivit, především při neorganizované hře. Využívají především 

základní aerobní aktivity a aktivity zesilující kosti jako je běhání, skákání. Střídají krátké 

úseky vyšší intenzity a krátkého odpočinku. Děti také obvykle zvyšují svoji sílu skrz 

neorganizované aktivity, které zahrnují zvedání a pohybování svým tělem nebo pohybem 

proti odporu. Děti obvykle nepotřebují organizované posilovací programy.
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Tabulka 5: Dělení pohybové aktivity

Typ pohybové 

aktivity

Dítě

Aerobní cvičení 

střední intenzity

Aktivní rekreace jako je turistika, in-line bruslení, rychlá chůze, 

skateboarding, jízda na kole

Aerobní cvičení 

vysoké intenzity

Aktivní činnosti jako je běhání, hra na honěnou, jízda na kole, skákání 

přes švihadlo, bojové hry jako je karate, sporty jako je fotbal, lední i 

pozemní hokej, basketbal, plavání, tenis a běh na lyžích

Posilovací 

aktivity

Přetahování lana, modifikované kliky s koleny na zemi, odporová 

cvičení využívající váhu svého těla, šplhání po laně i po stromech, 

houpání na hrazdě

Aktivity posilují 

kosti

Skákání, přeskakování, skákání přes švihadlo, běhání, sporty jako je 

gymnastika, basketbal, volejbal, tenis

Zdroj:  US. Department health and human services (2008)

Stackeová (2009a) ve svém příspěvku Doporučení pohybové aktivnosti pro děti a 

dospívající v časopisu Tělesná výchova a sport mládeže říká, že mezi nejdůležitější zdravotní 

benefity patří lepší kardiovaskulární zdatnost a vyšší svalová síla, menší množství tělesného 

tuku, vyšší kvalitu kostní tkáně a nižší hladinu úzkosti a depresivity. Podle ní mají děti a 

dospívající s vyšší pohybovou aktivitou větší šanci zůstat zdravými i v dospělém věku. Dle 

Stackeové (2009a) je pohybová nedostatečnost v dětství a dospívání rizikovým faktorem pro 

vznik civilizačních onemocnění (srdeční choroby, diabetes mellitus 2.typu či osteoporóza se 

většinou u dětí nevyskytuje) v dospělosti. 

Dále se zabývá podporou duševního zdraví prostřednictvím pohybových aktivit, které 

působí pozitivně na celkovou osobnost jedince. Fyzická i psychická odolnost je zvyšována 

provozováním pohybové aktivity. Obě složky se vzájemně ovlivňují (Stackeová, 2009a).

Podle výzkumu, který uvádí US. Department health and human services (2008) může 

být obezita redukována pravidelnou pohybovou aktivitou střední a vysoké intenzity 3-5krát 

týdně 30-60min. 
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Při cvičení by se měly dodržovat některé obecné zásady:

Důležitá je vhodná volba základní výchozí polohy. Upřednostňují se cviky 

jednoduché, v nízkých polohách, které nevyžadují mnoho vědomé kontroly. 

Pohyb provádět pomalu a vědomě, což umožňuje potřebnou korekci a kontrolu 

přesnosti prováděného pohybu. 

Cvičení korigovat s dýcháním, dýchat v souladu s pohybem. Většinou extenční 

postavení je spojeno s nádechem, flekční postavení napomáhá výdechu. 

Nejprve protahovat svaly s tendencí ke zkrácení, následně posilovat svaly se sklonem 

k ochabování. K protažení nepoužívat hmitání, které vyvolává ve svalech a kloubních 

pouzdrech reflexní obranné kontrakce s možností vzniku svalových mikrotraumat, ale použít 

techniku strečinku. Pomalé protažení s výdrží prohlubuje uvolnění. 

Jednotlivé cviky opakovat za stále aktivní účasti dětí. 

Vyrovnávací cvičení je nutné doplnit uvolněním svalstva prostřednictvím relaxačních technik

(www.vychovakezdravi.cz, 2009).

3.3.1  Pohybová aktivita ve škole

Od 1. 9. 2005 začal platit Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále 

jen RVP ZV)  s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. 

Dokument je závazný pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání. Je 

určený všem základním školám, včetně těch, které vzdělávají žáky s lehkým mentálním 

postižením, ale i víceletým gymnáziím. RVP ZV obsahuje 9 vzdělávacích oblastí. Pro nás 

jsou důležité oblasti Člověk a jeho svět a Člověk a zdraví. 

3.3.1.1  Člověk a jeho svět 

Tato vzdělávací oblast je koncipována pouze pro 1. stupeň. Sjednocuje 

společenskovědní a přírodovědné učivo, včetně výchovy ke zdraví. Vzdělávací oblast Člověk 

a jeho svět je členěna do pěti tématických okruhů. Jedním z nich je Člověk a jeho zdraví. 
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Obsahem tohoto okruhu je to, že žáci poznávají sebe sama jako živou bytost, která má své 

biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk během svého života 

vyvíjí a mění, co prospívá a škodí jeho zdraví. Získávají základní poučení o zdravotní 

prevenci, první pomoci a o bezpečném chování v četných životních situacích, které ohrožují 

zdraví jedinců i celých skupin obyvatel (mimořádné události). Měli by mít možnost 

seznamovat se prostřednictvím modelů s lidským tělem, hrát určené role a řešit modelové 

situace, které upevní jejich konkrétní dovednosti a rozhodovací návyky, a na jejich základě 

docházet k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka. Jednou z kompetencí, 

které by měly žáci dosáhnout je poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování 

preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení 

vlastního zdraví i bezpečnosti a zdraví jiných (RVP ZV, 2007).

3.3.1.2  Člověk a zdraví 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví 

(poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a 

aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby 

žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní 

prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků 

ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i zdravotní 

tělesná výchova.

Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků 

v problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a 

zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou 

zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové 

činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit 

úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních 

pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a 

kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Charakteristické pro 

pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá 

diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je odhalování zdravotních 

oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách pohybového učení – v 

povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí 
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tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby 

preventivně využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána 

žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení.

Školám se současně doporučuje vyrovnávat pohybový deficit žáků III. (příp. II.) zdravotní 

skupiny a jejich potřebu korektivních cvičení zařazováním povinného či volitelného 

předmětu, jehož obsah vychází z tematického okruhu Zdravotní tělesná výchova (jako 

adekvátní náhradu povinné tělesné výchovy nebo jako rozšíření pohybové nabídky). Tato 

nabídka vychází ze situace v moderní společnosti, která v mnohém život usnadňuje, ale 

paradoxně tím vyvolává už v dětském věku četná zdravotní oslabení, která je nutné 

napravovat a korigovat (z nedostatku intenzivního a vhodně zaměřeného pohybu, z 

dlouhodobého setrvávání ve statických polohách, z nadměrného příjmu potravy v nevhodné 

skladbě, z nekvalitního ovzduší, z četných stresových situací, nepříznivých sociálních vztahů 

atd.). Základní vzdělávání tak reaguje na poznatky lékařů, že zdravotních oslabení v celé 

populaci přibývá a zdravotně oslabené dítě potřebuje větší množství spontánních i cíleně 

zaměřených pohybových aktivit než dítě zdravé. Účast ve zdravotní tělesné výchově vede 

žáky k poznání charakteru jejich zdravotního oslabení i míry a rozsahu omezení některých 

činností. Současně předkládá konkrétní způsoby ovlivňování zdravotních oslabení (speciální 

cvičení, všestranně zaměřené pohybové činnosti, relaxační techniky, plavání atd.) a jejich 

zařazování do denního režimu žáků.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v této oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že

vede žáky k:

 poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty,

 pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a 

k vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným 

prostředím a atmosférou příznivých vztahů,

 poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života 

na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na 

kvalitě prostředí,
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 získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i 

na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje,

 využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, 

k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví 

v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní 

ochranou zdraví,

 propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými 

vztahy se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd.,

 chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného 

předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských činností atd.,

 aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně 

prospěšných činností ve škole i v obci (RVP ZV, 2007).

Na stránkách www.vychovakezdravi.cz (2009) jsou popsány možnosti pohybové aktivity ve 

škole. 

3.3.1.3  Tělovýchovné chvilky

Z hlediska kompenzace převládajícího statického zatěžování dětí sedavou polohou v 

lavicích a jejich nedostatečnou pohybovou aktivitou, lze považovat tělovýchovné chvilky za 

nezbytnou součást výuky. Pozitivně se tak dá ovlivnit nastávající únava a tím zvýšit pozornost 

žáků. Pomáhají také vytvářet návyk správného držení těla a přispívají k utváření kladného 

vztahu žáka k pravidelné pohybové aktivitě (www.vychovakezdravi.cz (a), 2009).

Tělovýchovné chvilky se využívají pro odstranění psychické a fyzické únavy žáků. 

Cvičení mohou být charakteru povzbuzujícího, po kterém dochází k odstranění únavy žáků a 

opět se zvyšuje jejich pozornost. Nebo mohou mít po náročnějším učivu zpestřující charakter. 

Výběr cvičení za určitým účelem je na pedagogovi. Jedná se o krátkou pohybovou aktivitu, 

která může být součástí všech vyučovacích předmětů. V rámci těchto chvilek lze využít 

relaxačních a dechových či protahovacích a posilovacích cvičení Mužík (2007).

Při zařazování pohybových chvilek je třeba vystihnout z biologického hlediska 

nejvhodnější okamžik pro změnu činnosti. Schopnost koncentrace dětí mladšího školního 
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věku je 15 až 20 minut, přičemž první dvě až tři vyučovací hodiny jsou děti schopné se 

soustředit delší dobu.. V těchto vyučovacích hodinách stačí zařadit pohybovou chvilku 

jednou. Čtvrtou a pátou vyučovací hodinu se koncentrace úměrně zkracuje, a proto je vhodné 

změnit činnost, které vyžaduje menší soustředění, popřípadě dvakrát zařadit protažení nebo 

jiné aktivní cvičení, případně relaxaci. Chvilky je vhodné pravidelně opakovat a dbát na jejich 

pečlivé provedení a tím upevňovat správné pohybové návyky. Zpočátku je vhodné zařazovat 

jednoduché cviky, nenáročné na nervosvalovou koordinaci, později lze zvyšovat náročnost 

použitím drobného náčiní či běžných školních pomůcek. Jestliže děti cvičení zvládnou, lze 

cvičení doprovodit jednoduchými říkankami, písničkami nebo hudební nahrávkou.

Před cvičením je dobré vyvětrat místnost, navodit příjemnou atmosféru, radost a potřebu 

pohybu.

Důležité je také, aby se během přestávek mohly děti pohybovat zcela přirozeně ve vhodně 

vybavených prostorách školy s nápaditými možnostmi, motivujícími k pohybu a k 

psychickému uvolnění (chodby, hřiště, atria a jiná prostranství). Tím lze zabezpečit dětem 

tolik potřebnou spontánní aktivitu a nové pohybové zkušenosti (www.vychovakezdravi.cz (a), 

2009).

Další možnosti pohybové aktivity během pobytu dětí ve škole popisuje Mužík (2007).

3.3.1.4  Pohybová činnost před výukou 

Lehká fyzická zátěž jako rozcvičení protažením, i při hudbě, jógová cvičení, psychomotorické 

a jiné hry připraví organismus na zátěž učebního procesu. Organismus se zahřeje a připraví se 

na učení. Upraví se psychika.

Učení v pohybu – je to způsob vyučování, který se opírá o propojení pohybu s učební 

látkou, zpestřuje výuku a aktivizuje děti. Používají se pohybové hry a soutěže v jednotlivých 

vyučovacích předmětech, kdy hra je součástí vyučované látky. 

3.3.1.5  Pohyb o přestávkách 

Součástí rámcového vzdělávacího programu je vytvoření podmínek pro pohybově rekreační 

chvilky a přestávky žáků. Většina škol k tomu využívá chodby, sportoviště, školní hřiště, dvůr 

či tělocvičny. Na chodbách jsou instalována různá nářadí. Důležité je nezapomenout na 

zdůraznění bezpečnostních pravidel.

Lambusová (2008) by ve školkách doporučovala zařadit do programu denně 

organizovanou pohybovou aktivitu ve formě rozcvičky podle věku dětí a ve školách kromě 

http://www.vychovakezdravi.cz/
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povinných hodin tělocviku krátké denní rozcvičky nebo protahování v hodinách. V 

neposlední řadě by přivítala větší množství kroužků, kde by se i děti s nadměrnou hmotností 

mohly zapojit do sportovních aktivit bez strachu, že nebudou svým vrstevníkům stačit. Obává 

se totiž, že kdyby se ve školách jen zvýšil počet hodin povinného tělocviku, situace by se tím 

nevyřešila. Ani ze strany učitelů není mnohdy dostatečná vůle obézní děti stimulovat a 

umožnit jim druh pohybu či aktivitu, které budou stačit. "Tlusté" děti proto zůstávají sedět na 

lavičkách a dostávají se do slepé uličky. A co je rovněž velmi důležité - nikdy nesmíme 

opomíjet celkový pozitivní přístup. Psychika hraje velmi důležitou, možná vůbec 

nejdůležitější, roli. Obézní děti potřebují neustálou podporu a povzbuzení. Proto bychom 

neměli zapomínat každou jejich snahu dostatečně pochválit. 

3.4 Role pohybová aktivity v redukčním režimu dětí mladšího 

školního věku

V období mladšího školního věku dítě potřebuje věnovat pohybu stejný čas jaký stráví 

ve škole. Pohyb se má skládat zejména z her, které se ovšem více zaměřují na rozvoj 

koordinace pohybů a spolupráce v kolektivu (skupinové hry) – přihrávky, kombinace atd. 

V tomto období je možné postupně začínat se sportovním tréninkem, rozvíjí se mrštnost 

a obratnost. Děti přikládají fyzické zdatnosti velký význam, navzájem se podle 

tohoto hlediska srovnávají. Může se začít s posilováním svalstva, ale rozhodně není vhodné 

posilovat jinak než s vlastní vahou těla - naučit se kliky, sedy – lehy, dřepy, slalomové běhy, 

kotouly atd. Nejdůležitější je rozmanitost, rychlé střídání různých pohybů, děti se už dokáží 

motivovat k vytrvalostním sportům, ale vše musí mít stále formu hry. V tomto věku je také 

potřeba věnovat zvýšenou pozornost tělesné hmotnosti dětí. Pokud začnou přibírat, případně 

již mají nadváhu, prvním krokem k úpravě hmotnosti by mělo být právě větší množství 

pohybu. V tomto období se velmi silně začíná projevovat sklon k sedavé a pasivní zábavě 

jako je sledování televize, počítačové hry, případně potřeba více se učit, proto by rodiče měli 

dohlédnout na to, aby dítě mělo dostatečnou sportovní a pohybovou aktivitu, která 

kompenzuje sezení ve škole, u počítače atd. (www.vyzivadeti.cz, 2009). 

Vliv pohybu na dětský organismus je mnohostranný. Dětský organismus reaguje na 

vhodný, účelný a přiměřený pohyb. Důležité je zvláště do 10 let věku, aby pohybová aktivita 

měla především všeobecně rozvíjející charakter, zatěžovala symetricky všechny svalové 

http://www.vyzivadeti.cz/
http://www.vyzivadeti.cz/
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skupiny, přispívá k harmonickému vývinu dítěte, a především budovala v dítěti pozitivní 

vztah ke sportu. Většině obézních dětí chybějí základní pohybové dovednosti a návyky, které 

by jim měly být známé z povinné školní tělesné výchovy. Při svalové činnosti se unaví dříve 

než děti s normální tělesnou váhou. Jednou z příčin tohoto jevu je kromě nadměrné váhy a 

určité chabosti mezenchymálních tkání (vyskytující se u části otylých dětí) také nesprávné 

dýchání, neznalost koordinace dechu s pohybem. K získání určité pohybové dovednosti je u 

obézních dětí obvykle třeba mnohem více opakování než u dětí s normální tělesnou 

hmotností. Při dobrém vedení jsou však obézní děti schopné doplnit si v poměrně krátké době 

chybějící pohybové znalosti a je možno potom provádět s nimi tytéž cviky, sporty a hry jako s 

dětmi neobézními, téhož věku a pohlaví. Pro děti s vyšším stupněm obezity zůstává ovšem 

nadměrná hmotnost stálou mechanickou zátěží a snížení váhy je proto nezbytným 

předpokladem dobrých výkonů. Převážná většina obézních dětí je tedy schopna věnovat se 

tělesným cvičením a sportům a podávat dobré výkony právě tak jako většina dětí neotylých − 

je však třeba věnovat jim zvýšenou péči a pomoc a pěstovat v nich vytrvalost (Vamberová, 

1964).

Pohybová aktivita  je nezbytnou součástí redukčního režimu. Je to jediná součást 

energetického výdeje, kterou můžeme  ovlivnit svým chováním.  Závisí na věku, na stupni 

nadváhy nebo obezity a na přítomnosti zdravotních komplikací (např.kardiovaskulární 

metabolické či ortopedické). Hlavním cílem je naučit jedince zvýšit fyzický výdej v průběhu 

dne pomocí pravidelných pohybových aktivit. Je nutné vzít v úvahu řadu pozitivních vlivů, 

které s sebou přináší zvýšení pohybové aktivity. Při redukci váhy klademe důraz zejména na 

to, aby se organismus zbavoval nadměrné tukové tkáně a ne tkáně svalové  (Kunešová, 2001).

Jaká jsou úskalí v terapii dětské obezity?

1) Obézní rodiče bohužel většinou nevidí obezitu dítěte (ani svoji) jako problém, nevidí 

nutnost obezitu dítěte léčit, pokud je jim doporučeno odborníkem, aby dítě redukovalo 

nadváhu, nemá rodič většinou zájem se aktivně účastnit programu společně s dítětem, není 

ochoten investovat do terapie obezity dítěte finance.

2) Pokud jsou rodiče či prarodiče obézní, jsou jejich časté nevhodné stravovací a

pohybové návyky pro dítě nevhodným modelem.

3) Motivace samotného dítěte zejména v mladším školním věku je malá.
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4) Nedostatek možností dlouhodobého odborného vedení (Málková, 2005).

Dle Bajzové má pohybová aktivita efekt:

 zlepšení zdatnosti,

 redukce hmotnosti,

 optimalizace lipidogramu,

 snížení TK,

 zlepšení inzulínové resistence,

 psychická pohoda,

 kostní denzita.

Pro redukci hmotnosti je nejvhodnější aerobní trénink. Řada odborníků se shoduje v názoru 

na prokazatelná pozitiva pohybové aktivity. Pohybová aktivita především nižší a střední 

intenzity přináší například následující:

 příznivě ovlivňuje energetickou bilanci (vyrovnání poměru příjem – výdej), 

 zlepšuje poměr mezi tukem a aktivní tělesnou hmotou (snižuje množství tělesného 

tuku, zvyšuje aktivní tělesnou hmotu – svaly), 

 působí tlumivě na centrum hladu a tím přísun potravy, 

 snižuje preferenci tučných jídel a zvyšuje preferenci jídel s vyšším obsahem bílkovin a 

cukrů, 

 zabraňuje poklesu aktivní tělesné hmoty při dietní léčbě obezity, 

 pozitivně ovlivňuje psychickou pohodu a sebevědomí, 

 pozitivně působí na snižování dalších rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob 

(krevní tlak, hladina tuků v krvi apod.). 
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3.4.1   Základní zásady pohybové aktivity v redukčním režimu

Lisá (2008) jmenuje základní zásady pohybové aktivity v redukčním režimu: 

1. adekvátní pohybový režim by měl začít v nejranějším věku v rodině, pohyb v příjemné 

atmosféře má zásadní význam pro budoucí vývoj,

2. rodiče dávají ten nejlepší příklad v pohybové aktivitě, především u dětí předškolního 

věku, využít napodobování činnosti,

3. pravidelné procházky a pohybové činnosti dětí venku by měly být nejméně 1 hodinu 

denně (ideálně spojeno s určitým cílem),

4. trávení víkendů by mělo zahrnovat výlety, procházky, další vhodné sportovní činnosti 

s důrazem na zábavu a spokojenost dětí,

5. dovolené s rodinou by měly mít aktivní charakter nebo zajistit pro děti pobyt např. 

v letním táboře se sportovním charakterem,

6. ve školním věku je třeba dbát na účast dětí ve sportovních kroužcích, klubech, Sokolu 

apod. podle zájmu a předpokladů dítěte,

7. pohybový režim a účast ve sportu udržovat trvale a systematicky, dbát na pravidelnost 

i při neúspěších a ochabování zájmu, hlavně v prepubertálním a pubertálním věku 

s využitím spojení pohybu a pozitivních emocí,

8. především u jedinců se zvyšujícím se BMI věnovat zvláštní pozornost při výběru a 

udržování systematické účasti ve vhodných tělovýchovných programech, nevyřazovat 

děti z kolektivu při nadváze a obezitě,

9. vliv rodiny, sourozenců, kamarádů i dalších blízkých osob hraje význačnou úlohu při 

udržování žádoucího režimu a sportovní činnosti v průběhu dětství a dospívání 

vhodným způsobem usměrňovat – ne zakazovat – sedavou činnost – jako např. 

sledování televize, videohry, činnosti s počítačem apod.

Kytnarová (2O11) souhlasí s Lisou (2008) v tom, že určitý pohybový režim by měl 

probíhat od raného dětství, protože potřeba pohybové aktivity je v dětském věku fyziologicky 

vyšší než u dospělých a je nejfyziologičtějším přístupem v prevenci i léčení obezity .  

Nejvhodnějším postupem pro prevenci obezity je přiměřená pohybová výchova od 

nejútlejšího věku v rodině a v mateřské škole. Obezita se v současné době začíná rozvíjet již v 
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předškolním věku. Adekvátní rozvoj pohybových schopností a dovedností přispívá u dítěte k 

potřebné spontánní pohybové aktivitě, k jeho zájmu o tělovýchovné činnosti a eventuálně k 

účasti ve vhodném sportu i v průběhu dalšího rozvoje.

3.4.2  Vhodné a nevhodné pohybové aktivity během redukčního režimu

Podle Suchomela (2006) je při redukci nadváhy a léčbě obezity  vhodné zařazovat 

následující sporty: plavání, hry ve vodě, chůze rychlostí 5 až 6 km/h, jízda na kole, bruslení 

na ledě, nebo kolečkových bruslích, stolní tenis, badminton, tenis a tanec. Kytnarová (2002) 

z pohybových aktivit doporučuje aerobní cvičení, např. jízda na kole, chůze, plavání, 

jazzgymnastika, kalanetická cvičení, veslování, běh na lyžích. Varuje proti silovým, 

izometrickým cvikům (vzpírání, kulturistika), která nejsou pro obézní vhodná. Mohou sice 

zabránit nepřiměřenému úbytku svalové hmoty, protože však probíhají za anaerobních 

podmínek, neuplatňují se při lipomobilizaci. Navíc mohou  vést k nepřiměřenému přetěžování 

kloubů a k narušení svalových pouzder. U dětí s těžkou obezitou je vhodné vyloučit doskoky.

Vhodné jsou především aktivity v přírodě. Nejčastěji se doporučují: chůze, plavání, 

cyklistika, tanec, modifikovaný aerobic (bez výskoků), kondiční tělocvik, dále kondiční 

turistika a v posledních letech velmi oblíbená chůze s holemi, tzv. nordic walking. Později lze 

pak zařadit i míčové hry, stolní tenis, badminton, tenis, squash a další. Vhodné je využití tzv. 

3D tréninku aktivujícího hluboký stabilizační systém např. TRX trénink (cvičení pouze se 

zátěží váhou vlastního těla) nebo BOSU (balanční, stabilizační tréninkové zařízení). Po 

určitém snížení hmotnosti je možno zařadit běh na lyžích, bruslení. Vždy je třeba omezit 

možnost nesprávného vykonávání cviků, které může vést k poškození i zranění (Kytnarová, 

2011).

3.4.3  Optimální cvičení a zatížení

Hainer (1997) ve své práci vyjmenovává body, na kterých je energetický výdej při pohybové 

aktivitě závislý:

 intenzitě pohybové aktivity,

 době trvání pohybové aktivity,

 tělesné hmotnosti jedince,

 trénovanosti jedince.
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Pohybovou aktivitou se zvyšuje energetický výdej. Abychom docílili pozitivního 

účinku, je vhodné cvičit minimálně 3-4x týdně vždy alespoň 30-45 minut  v intenzitě 

odpovídající 50-70% maximální funkční kapacity (tepová frekvence 140/min). Vzestup zátěže 

musí být pozvolný podle individuální tolerance obézního dítěte (Kytnarová 2002). Kytnarová 

(2011) se zabývá pohybovou aktivitou a jejím vlivem na prevenci a léčení obezity u dětí. 

Pohybové aktivity aerobního charakteru denně kumulativně 60 minut (a více) střední (50–60 

% TF max) až intenzivní (60–80 %) intenzity. Intenzitu i délku jednotlivé cvičební jednotky 

postupně zvyšujeme.

Silová svalová cvičení a cvičení podporující zdravý vývoj kostí. Minimálně 3x týdně. 

Silovou aktivitu pak doporučujeme provádět u dětí před pubertou pouze při cvicích se zátěží 

vlastní vahou, maximálně se závažím do 10 % hmotnosti, u adolescentů se závažím do 

maximálně 1/3 hmotnosti dítěte (Kytnarová, 2011). 

U dětí s obezitou je vhodné, aby pohybová aktivita byla také zaměřena na rozvoj a 

udržování správného držení těla – posílení „svalového korzetu“ trupu silovými cvičeními, a 

dosažení symetrické a stabilní chůze a držení těla při chůzi. Pohybová aktivita napomáhá 

nápravě potenciálních funkčních poruch pohybového aparátu (předsun hlavy, protrakce ramen 

a jejich nerovnost, přehnaně zvýšená lordóza a kyfóza páteře, oslabená břišní stěna, anteverze 

pánve, valgózní postavení kolen, vnitřní rotace kyčlí, příčně nebo podélně plochá klenba 

nožní atd.) a vyrovnává počínající svalové dysbalance. Vhodné je kompenzační cvičení, 

dechové cvičení a cvičení zaměřené na posílení určitých částí těla a korekci nesprávného 

držení těla. Vzhledem k riziku poškození nosných kloubů dolních končetin přetížením jsou 

vhodné aktivity s odlehčením těžiště. U dětí s vysokým stupněm obezity je vhodné začít se 

cvičeními v bazénu a využít možnosti odlehčení vlastní hmotnosti cviky pod vodou. Dále je 

možno pokračovat se cviky vleže a vsedě nebo v kleku. Jestliže některé cviky dělají obézním 

zpočátku potíže, mohou je provádět z méně náročných základních poloh (vleže, vsedě). 

Nejjednodušší polohou je leh na zádech, kdy je váha těla rozložena na větší ploše. Při rozpisu 

pohybové aktivity je zapotřebí vždy respektovat limity vycházející ze specifik dětského věku 

a samotného onemocnění obezitou. Maximálně omezovat možnost zranění a jakéhokoliv 

poškození, a vždy pokud možno pochválit a povzbuzovat v dalším cvičení, i když není 

dosaženo viditelného pokroku. Tabulka ukazuje možnost stupňování zátěže u dětí dle 

závažnosti obezity. Vždy je zapotřebí zohlednit nejen hodnotu BMI (event. BMI percentil), 

ale také podíl aktivní tělesné hmoty a tukové hmoty, aktuální stav pohybového aparátu event. 

počínající funkční poruchy (např. svalové dysbalance), fyzickou kondici dítěte a jeho 
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dosavadní pohybovou aktivitu (Kytnarová, 2011).

Vlastní cvičení by mělo mít zejména aerobní charakter střední intenzity nezatěžující 

příliš dolní končetiny. Je vhodné ho doplnit některými posilovacími a protahovacími cviky. 

Při kolektivních míčových hrách je nutné omezit poskoky a vzít též v úvahu možné důsledky 

vzájemných střetů a kolizí při horší pohybové koordinaci obézních. Doporučujeme provádět 

pohybovou aktivitu 3–5× týdně intenzitou kolem 50–60 % VO2max. Při intenzitě VO2max 

60–70 % je účast tuků asi 30–40 %, při nižší intenzitě kolem 50 % stoupá na 80–90 %. Délka 

trvání se pohybuje v rozmezí 20–30 minut. Pokud ale dítě projeví samo zájem o nějaký 

konkrétní sport, který nemusí být úplně nejvhodnější, volíme kompromis, neboť dobré je dělat 

alespoň nějakou pohybovou činnost a dítě od ní neodrazovat (Pařízková et al., 2002).

Tabulka 6: Možnost stupňování zátěže u dětí dle závažnosti obezity

TĚŽKÁ OBEZITA Cvičení ve vodě

Cvičení v lehu

Cvičení v sedě, kleku

STŘEDNÍ OBEZITA Cvičení ve stoje

Rotoped 10-15min, cvičení připravující na 

participaci ve sportu

Chůze, tanec, strečink

MÍRNÁ OBEZITA Cvičení ve všech pozicích, použití všech částí 

těla a všech svalových skupin, chůze a běh 

s nárůstem vzdáleností a trvání, přiměřená 

participace v týmových hrách a sportu

(Kytnarová 2011)

Matoulek popisuje vhodné sportovní i nesportovní aktivity, v čem spočívají, jaké jsou jejich 

výhody a rizika, jaký je doporučený čas a frekvence apod. Vyjmenováváme ty, které se 

využijeme v našem pohybovém programu. 
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Chůze

Chůze je nejpřirozenější způsob pohybu, a pokud se nenecháme odradit počasím, lze ji 

provádět téměř kdykoli a kdekoli. Dokonce Světová zdravotnická organizace (WHO) 

doporučila chůzi jako nejlepší prostředek k redukci tělesné hmotnosti.

Abychom u dětí zvýšili motivaci k této aktivitě, je dobré využít výletů spojených s 

výjezdem lanovou dráhou, nebo vláčkem. Pěší turistika není pro děti příliš atraktivní 

pohybová aktivita. Aby tedy nedocházelo k psychické únavě, doplnili jsme samotnou chůzi 

jednoduchými herními úkoly. 

Nordic Walking

Nordic walking (severská chůze) je chůze se speciálními holemi. Díky opoře je vhodná pro 

všechny věkové kategorie i zdravotně oslabené jedince, osoby v rekonvalescenci, osoby s 

nadváhou a obezitou a je stále více doporučována lékaři a fyzioterapeuty. Nordic walking 

pomůže snížit hmotnost, zlepšit kondici a držení těla (a tedy zároveň ulevit od bolesti zad).

Na rozdíl od normální chůze dochází při nordic walkingu k zapojení svalů horních končetin a 

trupu. Do pohybu je tak zařazeno až 90 % svalů celého těla. Při opoře holí se současně mění 

nastavení paží a hrudníku, což má za následek snadnější aktivaci bránice. V neposlední řadě 

zmiňme skutečnost, že energetický výdej při chůzi s holemi je o cca 22 % vyšší než u běžné 

chůze.  

Možná rizika pří zařazení NW do pohybového programu:

 Pří nesprávné technice hrozí nebezpečí přetížení ramenního pletence a krční páteře.

 Přetížení kolen při úplném natažení dolní končetiny v kolenním kloubu.

 Přetížení hrudní a bederní páteře při nadměrné rotaci pánve.

Plavání

Plavání je fyziologicky nejvhodnějším cvičením. Nicméně i zde si musíme dát pozor, 

jaký plavecký styl je pro koho ten správný. Střídá se tu napětí s relaxací, což příznivě působí 
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na činnost pohybového aparátu, krevního oběhu, nervové soustavy i dýchacího ústrojí. 

Otužuje a rovnoměrně rozvíjí organismus, což vede k prevenci proti mnohým chorobám.

Plavání je vhodné od kojeneckého věku do stáří, nezpůsobuje prudké nárazy, otřesy a 

nadměrné namáhání šlach a kloubů. Je vynikajícím prostředkem rehabilitace, podporuje 

celkovou vytrvalost a odolnost organismu. Plavání je vhodnou aktivitou také pro lidi s 

nadváhou a obezitou.

Měli bychom mít zvládnutou techniku plavání. Pozor zvláště na plavecký styl prsa, 

kdy většinou dochází k výraznému přetěžování krční páteře. Především vydechování do vody 

by mělo být samozřejmostí. Nicméně je třeba podotknout, že samotné plavání většinou k 

očekávané redukci hmotnosti nepovede. Je lepší jej kombinovat s dalšími pohybovými 

aktivitami.

Cyklistika

Cyklistika je všeobecně uváděna jako jedna z vhodných a doporučovaných 

pohybových aktivit pro lidi s obezitou a nadváhou. Pozor jen na správnou „techniku“ posedu 

a nastavení trupu – abychom zbytečně nepřetěžovali svaly trupu a ramen (krku).

Pro úspěšnou redukci nadváhy je velmi důležité najít vhodnou formu tělesné aktivity, 

která by činila dětem radost, a tím jim přinášela příjemné zážitky. Doporučené jsou zejména 

pohybové hry, plavání, tanec a jízda na kole. Je žádoucí, aby byly děti při začleňování do 

sportovní aktivity pozitivně stimulovány ze strany rodiny. Je dobré, pokud jsou doprovázeny 

na sportovní aktivity (zejména v počátcích) svými rodinami anebo přáteli (Tkáčová et al., 

2010)

3.4.4  Projekty pro snižování nadváhy u dětí

Projekty pro snižování nadváhy u dětí se zaměřují jak na zvýšení pohybové aktivity tak na 

změnu stravovacích návyků a životního stylu. Shledáváme jako velice důležité, že projekty se 

snaží o spolupráci učitelů, rodičů a dětí. Jak jsme se již několikrát zmínili, vhodná podpora ze 

stran autorit dětí je nezbytnou součástí redukčního režimu. Děti se zde hravou formou 

dovídají informace nejen o pohybové aktivitě, stravě, ale také o stresu, drogách, alkoholu 

apod. Děti jsou součástí celého procesu a mají možnost spoluutvářet svůj denní režim.
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Hejbej se, nedej se

Program zaměřující se na zvýšení pohybové aktivity dětí na I. stupni ZŠ v rámci 

výuky jednotlivých předmětů. Cílem je napomoci při primární prevenci zaměřené proti 

důsledkům hypokinézy - nadváhy a obezity dětí. Manuál pro učitele obsahuje základy 

anatomie, fyziologie lidského těla, informace o vývoji dětského organismu a jeho adaptaci na 

zátěž, dále pak informace o dětské obezitě, pyramidě pohybu, zásobník pohybových her 

určených do jednotlivých předmětů a pracovní listy pro děti. Součástí zásobníku her a 

pohybových činností je jejich metodický popis - učitelé se přesně dozví jaké pomůcky je 

třeba, způsob realizace hry, podrobný popis a aplikaci do předmětů a na učivo. V rámci 

projektu zařazují učitelé do každého předmětu 10 minut pohybové aktivity, které nejsou na 

úkor vyučovaného předmětu, ale naopak jeho součástí. V celoročním projektu je na začátku 

využita motivační hra s 12 pracovními listy pro děti. Každý týden děti vyplňují jeden pracovní 

list, jehož součástí jsou tajenky, doplňovačky a hádanky týkající se tématiky pohybové 

aktivity, sportů, pyramidy pohybové aktivity v průběhu dne dítěte. Za splnění pracovních listů 

obdrží děti postavičky sportovců, které si postupně lepí do hrací karty. Na konci motivační 

hry trvající 12 týdnů dochází k jejímu vyhodnocení a získání diplomů. Bylo zjištěno, že 

kinestetický styl vyučování dětem vyhovuje a je jim blízký. Díky motivační hře a 

nenásilnému zapojení do pohybových činností, které se stávaly jejich každodenní součástí si 

děti postupně měnily životní styl svůj i rodiny. Pomocí správně volené pohybové aktivity si 

děti vytváří kladný vztah k pohybu a učí se, že by měl být pohyb nedílnou součástí každého 

dne. Zvýšením pohybu v průběhu dne si zvyšují energetický výdej a předchází vzniku 

nadváhy a obezity.

Program představila odborné veřejnosti na 4. mezinárodní konferenci "Škola a zdraví 

21" v srpnu 2008 Mgr. Jitka Gajdošová, Ústav preventivního lékařství LF MU Brno 

(www.vychovykezdravi.cz (b), 2009).

Hravě žij zdravě

Celorepublikový projekt, který oslovuje děti, rodiče a třídní kolektivy. Interaktivní 

internetový program je podpořený soutěží o hodnotné ceny. Program probíhá formou kurzu 

zdravého životního stylu v rozsahu 4 týdenního kurzu v rámci 4 lekcí. Lekcemi se prochází 

http://www.vychovykezdravi.cz/
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postupně, navazují na sebe a nelze je "přeskočit". Obsahuje část edukativní a část 

záznamovou. Záznamová část je formou deníčku, kde si lze zaznamenávat jídelníček a 

pohybovou aktivitu. Časový rozsah 1. lekce zaujme 10-15 minut času dítěte. Záznam do 

deníčku se provádí 3krát do týdne, z toho je jeden den víkendový. Program provází 

sympatická postavička chlapce Míry symbolizující známou větu "všeho s Mírou". 

Internetové stránky programu obsahují navíc část pro zvlášť zvídavé děti, sekci pro rodiče, 

kde se mohou rodiče dozvědět např. informace o novém nutričním značení "GDA" a sekci pro 

učitele, kde se nachází pracovní listy. Projekt je vytvořen pod záštitou České potravinářské 

komory ve spolupráci s klubem STOB (www.vychovakezdravi.cz (b), 2009).

Přijmi a vydej

Cílem kampaně „Přijmi a vydej“ je zvýšení motivace lidí ke zlepšení návyků v oblasti 

stravování a pohybové aktivity tak, aby vedly k rovnováze mezi energetickým příjmem a  

výdejem. Podstatnou částí kampaně bude motivační soutěž, v níž účastníci po dobu několika 

dnů budou sledovat vlastní energetický příjem potravou a energetický výdej pohybem. Poté 

zvolí jeden den a podle návodu si vypočtou přijatou a vydanou energii a výsledek zašlou jako 

součást přihlášky (www.vychovakezdravi.cz (b), 2009).

Hubneme s bumbrlíkem

Jedná se o metodiku pro lektory skupinového kurzu snižování nadváhy pro děti v 

doprovodu rodičů. Metodika je rozdělena do 10ti lekcí, součástí každé lekce je krátká 

informace o zdravé stravě zpracovaná hravou formou pro děti, ale i přímá pohybová aktivita 

spolu s rodiči.

Terapie dětské obezity – klub STOB

Rodinné kurzy snižování nadváhy jsou zacíleny na věkovou skupinu dětí s nadváhou 

či obezitou staršího školního věku - optimálně 10 – 13 let s možností rozšíření na 8 – 14 let.

Nevhodný životní styl, tj. nevhodné stravovací a pohybové návyky lze ovlivnit pouze 

dlouhodobým působením v podobě strukturovaného programu. Jednorázové aktivity typu 

varujícího šotu v televizi nemohou bez návaznosti s jasně daným programem vést k cíli. 

Metodika kognitivně behaviorální psychoterapie je založena na postupné reálné změně 

zažitých stereotypů. Základní program je strukturován do 12 lekcí, vždy 1x do týdne, 60 

http://www.vychovakezdravi.cz/
http://www.vychovakezdravi.cz/
http://www.vychovakezdravi.cz/
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minut pohybové aktivity a 90 minut skupinové terapie. Kurzu se účastní aktivně dítě a alespoň 

jeden dospělý z rodiny. Účast rodičů je u dané věkové kategorie nutná. Dospívající děti by se 

mohly účastnit kurzů samostatně. Pohybová aktivita je realizována ve skupině rodičů a dětí 

dohromady, skupinová terapie probíhá částečně odděleně – zvlášť rodiče a zvlášť děti, jen při 

zahájení sezení a v jeho závěru jsou dohromady sezení rodičů s dětmi. V edukativní části se 

vždy probírá u skupiny děti i rodičů stejné téma, ale dětem je podáváno zjednodušeně hravou 

formou se zábavnými pomůckami (www.vychovakezdravi.cz (b), 2009).

Pyramidáček 

Projekt se snaží nenásilnou, zábavnou formou, pomocí příběhů, her, soutěží, doplňovaček, 

kvízů a hádanek naučit děti výživě člověka. Jedná se o edukační materiál pro učitele ZŠ s 

pracovními listy pro děti s tématikou správné výživy. Manuál je rozdělen na část pro 

pedagogy a část pro žáky.

Část pro pedagogy shrnuje informace o důležitosti výchovy ke správné výživě dětí na 

školách a školských zařazení v rámci RVP ZV a o zásadách správné výživy. Pedagogové zde 

získávají nejen základní informace o potravinové pyramidě, o jednotlivých živinách, pitném 

režimu, ale také o semaforovém systému a stravovacích zvyklostech. V části pro žáky, která 

je rozčleněna dle pater pyramidy, je uveden Pyramidáčkův motivační příběh a náměty na 

úkoly do vyučování. Ke každému patru pyramidy patří jeden pracovní list pro žáky, kde si 

žáci mohou získané informace procvičit pomocí hádanek, kvízů a doplňovaček. Pracovní listy 

jsou rozděleny pro žáky 1. - 3. tříd a 4. - 5. tříd. (Gajdošová a kol., 2007).

Pyramidulka – edukační materiál pro 1. stupeň ZŠ s tematikou pohybových aktivit. 

(Gajdošová a kol., 2008).

Chceš-li být úspěšný, musíš být zdravý

Program o zdravém životním stylu pro 4.-5. třídy ZŠ. Výchovu ke zdravému 

životnímu stylu a k zodpovědnosti ke svému zdraví, podobně jako utváření základních postojů 

a způsobů chování, je nezbytné zahájit a utvářet v již v mladém věku. Kromě rodiny má svoji 

nezastupitelnou roli škola a samozřejmě učitelé. V současnosti je v základních školách 

zařazen do 4. – 5. tříd předmět vlastivěda, ve kterém je dostatečný prostor k tomu, aby do 

http://www.vychovakezdravi.cz/
http://www.vychovakezdravi.cz/
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výuky byly zařazeny oblasti, které souvisejí se zdravím, zdravým životním stylem a s 

ochranou a podporou zdraví. V programu „chceš-li být úspěšný, musíš být zdravý“ se jedná 

především o témata o zdravé výživě, pohybu, stresu, relaxaci, kouření, alkoholu, drogách, 

správném sexuálním chování, prevenci nejčastějších nemocí a v poslední době také zejména o 

prevenci dětských úrazů (www.vychovakezdravi.cz, 2009).

Na základě získaných informací bude vytvořen model pohybových aktivit pro děti mladšího 

školního věku v redukčním režimu.

http://www.vychovakezdravi.cz/
http://www.vychovakezdravi.cz/


51

4  Návrh týdenního pohybového programu pro děti  
    mladšího školního věku s diagnózou mírné obezity

Budeme vycházet ze skutečnosti, že se jedná o běžný týden školáka, který navštěvuje 

školu, ve které má 2x týdně tělesnou výchovu. Školák je na počátku redukční diety, na 

hodinách tělesné výchovy většinu hodin proseděl na lavičce a nezapojoval se do hodin. 

Program bude určen pro školáka, který bude navštěvovat zdravotní tělesnou výchovu 2x týdně 

s podobně nezdatnými dětmi (ve skupince bude 8 dětí) a tělesnou výchovu 1x týdně se svojí 

obvyklou třídou, aby nebyl separován od zdravých dětí. Další pohybové aktivity programu se 

budou konat v přírodě, k dispozici bude tělocvična, jízdní kola i plavecký bazén. Budeme 

využívat různých náčiní, jako jsou švihadla, overbally, gymbally, míče apod. Pohybový 

program mimo školu se bude odehrávat pod dozorem rodičů. Pohybový program bude určen 

pro děti, které začínají s léčbou.

Obezita spojená s vysokým množstvím tělesného tuku je brzdivým činitelem tělesné 

zdatnosti a základní motorické výkonnosti. Snížená úroveň tělesné zdatnosti se neprojevuje u 

obézních dětí stejně ve všech jejich složkách. Nejvíce jsou postiženy motorické výkony 

související s přenosem vlastní tělesné hmotnosti po určité dráze. Aerobní kapacita ve vztahu 

k tělesné hmotnosti je nižší a tělesná práce je prováděna s nižší mechanickou účinností 

(Suchomel, 2006).

Při plánování pohybového programu musíme respektovat jak zákonitosti vycházející 

ze specifik dětí mladšího školního věku, tak i limity vycházející ze samostatného onemocnění 

obezitou.

Díky nástupu do školy se sníží celková délka pohybové aktivity, proto je nutné dítě 

motivovat a umožnit mu dostatečnou pohybovou aktivitu. Podle Machové (2002) se děti ještě 

rychle unaví, proto se musí činnosti často měnit. Důležitá je také pohybová aktivita formou 

hry. 

Co se týče frekvence a intenzity, děti mladšího školního věku, podle Corbin, Pangrazi 

(2003) by děti měly věnovat nejméně 60 min denně pohybových aktivit provozovaných jak 

mírnou tak vyšší intenzitou v 15min periodách, což splňuje podmínku pohybovou aktivitu 

často měnit. Dále doporučují zařazovat strečinkové cviky, cviky na ohebnost, lezení, šplhání, 

skoky a posilovací cviky nejméně třikrát týdně. Musíme ovšem zdůraznit, že pro děti 

s obezitou nejsou vhodné žádné dopady, skoky a poskoky. Dále doporučují zařadit alespoň 

jednou týdně aerobní aktivitu – jízda na kole, plavání, běh na lyžích apod. Podle nich je také 
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nutné věnovat alespoň 60 min denně základním denním pohybovým aktivitám jako je cesta do 

školy a zpět, venčení psa, práce na zahradě apod.

Physical Activity Guidelies for Americans (2008) souhlasí s Corbin, Pangrazi (2003), 

že by děti měly zařazovat jak cviky aerobní, posilovací, tak i cviky zesilující kost. Pro děti 

s obezitou jsou ovšem cviky zesilující kosti nevhodné, protože produkují tlak na kosti. Podle 

výzkumu je obezita redukována pravidelnou pohybovou aktivitou střední a vysoké intenzity 

3-5 krát týdně 30-60 min.

Podle Kytnarové (2002) má pohybová aktivita pozitivní účinek pokud se vykonává 3-

4 týdně alespoň 30-45 min v intenzitě 50-70 % maximální funkční kapacity. Jelikož ale 

školák již 3x týdně navštěvuje tělesnou výchovu ve škole, zdá se mi to býti pro léčbu obezity 

málo. Proto se více přikláním k názoru Kytnarové (2011), která udává, že pohybová aktivita 

aerobního charakteru má pozitivní účinek pokud se vykonává aspoň 60 min denně střední (50-

60% až vyšší (60-80%) intenzity. Stejně jako Corbin, Pangrazi (2003) doporučuje zařadit 

silové cvičení alespoň 3x týdně. Pařízková et al. (2002) doporučuje cvičení zejména 

aerobního charakteru střední intenzity nezatěžující příliš dolní končetiny. Doporučuje 

provádět pohybovou aktivitu 3-5 týdně intenzitou kolem 50-60 %, což je intenzita při které 

účast tuků stoupá na 80-90 %.

Podle Pařízkové et al. (2002) nesmíme také zapomenout na rozvoj a udržování 

správného držení těla – posílení „svalového korzetu“ trupu silovými cvičeními, a dosažení 

symetrické a stabilní chůze. 

Do plánu nesmíme zapomenout tedy zahrnout i cviky kompenzační, dechové cvičení a 

cvičení zaměřené na posílení určitých částí těla a korekci nesprávného držení těla. 

V pohybovém plánu neuvádíme denní pohybové aktivity, které uvádí Corbin, Pangrazi 

(2003) na 1.úrovni jejich pohybové aktivity. Bereme jako samozřejmost, že děti, které trpí 

obezitou a mají snahu ji léčit budou do školy chodit pěšky, chodit s rodiči na procházky, hrát 

si venku s kamarády a vykonávat ostatní činnosti denního života. Pohybový plán se bude 

specializovat na organizovanou pohybovou činnost. 

Děti potřebují co nejpestřejší náplň činnosti a potřebují, aby se většina pohybové 

aktivity prováděla hrou. 

Pohybová zátěž se u obézních dětí musí zvyšovat postupně, aby docházelo k náležité 

adaptaci organismu. U obézních dětí by nemělo docházet ke stavu dušnosti a k anaerobním 

procesům (Suchomel, 2006). 

Podle našeho pohybového plánu bude školák vykonávat denně alespoň 60 min aerobní 

zátěže intenzitou kolem 50-60 % maximální funkční kapacity. Denně bude vykonávat 
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kompenzační cviky a korekci nesprávného držení těla. Je důležité aby každá činnost 

obsahovala úvodní zahřátí a závěrečnou relaxaci. Zdůrazňujeme správné dýchání. Při 

pohybech směrem ven od těla je nádech, při pohybem směrem do těla je výdech.

Cílem je zavést pohybovou činnost do režimu dne dítěte, posílit oslabené svaly, 

odstranit pohybové nedostatky a redukovat hmotnost. Nezbytné je, aby si děti vypěstovaly 

radost z pohybu a zájem o pravidelnou pohybovou aktivitu. 

Týdenní pohybový plán pro redukci hmotnosti pomocí pohybové aktivity v normálním týdnu 

školáka je velmi náročný pro všechny, kteří se ho účastní. Důležité je, aby se zapojila celá 

rodina a školáka podporovala a pohybovou aktivitu prováděla s ním.  Omezit by se měly také 

sedavé činnosti, jako je sledování TV, trávení času u počítače apod.
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5   Pohybový program

PONDĚLÍ

DOPOLEDNE

Hodina zdravotní tělesné výchovy ve škole 

Rušná část hodiny (10min)

1) Na molekuly. Hráči, atomy se volně rozestaví a libovolně nebo podle pokynů 

vedoucího hry se pohybují. Na vyslovení čísla se hráči co nejrychleji shluknou do 

hloučků-molekul v počtu odpovídajícímu tomuto číslu. Vedoucí hry zkontroluje, zda 

počet atomů v molekule souhlasí, přebyteční dostanou trestné body. Všichni hráči 

pokračují ve hře.

2) Žáci jsou rozděleni na 2 družstva. Ve hře je jeden míč. Úkolem každého družstva je 

dosažení co největšího počtu přihrávek v týmu bez ztráty míče. Žáci se mohou 

pohybovat pouze bez míče, s míčem jen přihrávky.

Hlavní část

1) Rozcvička (15min)

a) Položíme se na záda, ruce podél těla, dlaně dolů, nohy mírně od sebe, kolena 

pokrčená, chodidla opřená o zem, nádech do břicha. S prodlouženým 

výdechem stáhneme zadek a břicho a současně nadzvedáváme pánev nad 

podložku. Pomalu vracíme zpět do výchozí polohy a  po té povolíme zadek a 

břicho. 
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b) Položíme se na záda, ruce podél těla, kolena pokrčená, mírně od sebe, chodidla 

rovnoběžně opřená o zem. Zvedneme pravou paži a opřeme ji dlaní o koleno 

levé nohy, která je přibližně v 90 stupňovém postavení v kyčelním, kolenním a 

hlezenním kloubu. Nyní zatlačíme dlaní proti kolenu a kolenem proti dlani. 

Vydržíme 7 vteřin, pak povolíme a vrátíme do výchozí polohy. Totéž 

provedeme i na opačnou stranu.

c) Položíme se na záda, paže v upažení, dlaně opřené o podložku, kolena 

pokrčená. Nyní se současným, pomalým pokládáním kolen vpravo otáčíme 

hlavu vlevo. Při návratu do výchozí polohy začínáme pohybem trupu, pak 

teprve následují pokrčené nohy a hlava. Cvik provedeme i na druhou stranu. 

d) Položíme se na záda, paže ve vzpažení, nohy natažené. Nyní s nádechem 

protáhneme paže a nohy do dálky a s maximálním výdechem přitiskneme 

bederní páteř k podložce, nohy a ruce necháme v protažení. Povolíme a 

prodýcháme se. 
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e) Položíme se na břicho, hlava opřená o čelo, paže ve vzpažení, dlaněmi na 

zemi, nohy natažené. Provedeme hluboký nádech do břicha a při výdechu 

stáhneme břišní a hýžďové svaly. Nyní ruce otáčíme dlaněmi vzhůru, lokty

stále položené na zemi ohýbáme do 45º. Výdrž. Pomalu se vracíme zpět a 

dlaně přetáčíme dolů a uvolníme všechny svaly. 

f) Položíme se na břicho, hlava opřená o čelo, paže v upažení, dlaně na zemi, 

nohy natažené. Provedeme hluboký nádech a při výdechu stáhneme břišní a 

hýžďové svaly. Nyní zvedáme paže 2 cm nad podložku a dlaně přetáčíme 

dopředu, hlava zůstává opřená čelem o podložku. Vrátíme se zpět do výchozí 

polohy.
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g) Posadíme se do tureckého sedu, sedíme vzpřímeně, hlava v ose páteře, ruce 

v týl, prsty sepnuté, dlaně vytočené dozadu, hřbety rukou opřené o hlavu. (Pro 

lepší kontrolu správného postavení trupu je výhodnější sed u zdi, ale neopírat 

se, pohyb provádět v rovině zdi). Nyní provedeme úklon trupu vpravo s výdrží, 

vrátíme se zpět, ukloníme se vlevo a vrátíme se do výchozí polohy. Paže 

protáhneme do vzpažení, přes svícen se vrátíme do připažení.

.

h) Klekneme si a opřeme dlaně o zem ve vzdálenosti větší, než je šířka ramen. 

Kolena jsou od sebe vzdálena více, než je šířka pánve, špičky k sobě. Hlavu 

máme v prodloužení páteře, díváme se na podložku, bříško lehce zpevněné. 

Nyní zvedneme pravou paži a levou nohu a protáhneme do dálky. Vydržíme 

asi 7 vteřin a pak vyměníme končetiny. Pokud je tato poloha pro děti stabilní, 

můžeme provádět lehké postrky na všechny části těla.
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i) Stoj na jedné noze, druhá končetina pokrčena, koleno vytočené zevně a 

chodidlo opřené ve výšce kolena stojné nohy. Paže vzpažíme a spojíme nad 

hlavou. Díváme se vpřed. Vydržíme 5 . 10 vteřin.

Rozvičení dle Fárové (2003) http://navlne.net/App/Data/Download/SZU-CviceniZada.pdf

2) Basketbalová průprava (15min)

a) Dribling s míčem na místě, přechod do dřepu, sedu, lehu a zpět bez přerušení. 

Poté výměna rukou. 

b) Do dvojice 1 míč. Jeden hráč dribluje, druhý jde před ním, ukazuje na prstech

čísla, driblující hráč musí sledovat jaká čísla ukazuje. 

c) Do trojice jeden míč. Na jedné straně stojí 2 hráči, na druhé straně 1 hráč. Míč 

je na straně 2 hráčů, kteří stojí za sebou. První hráč hází míč hráči naproti a 

běží za míčem. Druhý hráč míč chytá, hází třetímu hráči a běží za míčem.

d) Každý hráč má svůj míč. Dribling ke koši se zakončením hodem na koš. 

Výměna stran. 2 hráči na každé straně koše. 

e) Hra – pravidla basketbalu pozměníme a výrazně zjednodušíme. Jsou povoleny 

čtyři přihrávky mezi hráči, po čtvrté přihrávce musí hráč, který má míč, střílet 

na desku nebo koš. Hraje se bez autu, hráč s míčem smí udělat dva kroky a 

nesmí driblovat. 
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Závěrečná část (5min)

f) Leh na zádech, úplné uvolnění, dýchání do břicha. Ve vzpažení vytahování do 

dálky za levou rukou a pravou nohou, výměna. 

g) Ze vzporu dřepmo obratel po obratli do stoje. 

h) Stoj rozkročný, vzpažením hluboký nádech, s hlubokým výdechem uvolnění, 

ruce co nejníže. 

ODPOLEDNE

Tenis (60 min)

1) pokud je to možné tak na tenisové kurty dorazíme pěšky

2) krátké rozcvičení s tenisovou raketou

3) hra na zkráceném hřišti

VEČER

Cviky na správné držení těla – viz rozcvička dle Fárové (2003)

ÚTERÝ

ODPOLEDNE

Projížďka na kole (v zimním počasí běh na lyžích) – 45 min jízdy s přestávkou.

VEČER

Nácvik správného dýchání. Nejlepší je provádět nácvik v leže. Na tři doby klidný výdech, 

ústa připravit jako k písknutí a vydechovat pomalu na slabiku „s“, asi na dvě doby výdrž, 

zavřít ústa. Na další 2 doby vdech nosem. Opakovat v různých tempech, ale výdech musí být 

vždy delší než vdech (Šimsová, 1972)
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STŘEDA

DOPOLEDNE

Hodina tělesné výchovy (16 žáků)

Rušná část hodiny (10 min)

1) Rybáři a rybičky – Určíme rybáře (honič), ostatní jsou honěni, rybář a rybičky se 

postaví proti sobě na koncové čáry herní plochy. Hráči po říkance, případně bez ní, 

přebíhají z jednoho konce herní plochy na druhý. Proti nim postupuje rybář, který 

honěné dotykem mění ve své pomocníky, kteří v dalším přeběhu chytají spolu s ním 

další žáky. Honiči mohou utíkat pouze vpřed či do strany, nikdy ne zpět. 

2) Honička čertovská – čert má oháňku (zezadu za pasem zastrčený šátek nebo šerpu. 

Koho se dotkne, ten zkamení a provádí předem určený cvik. Ti, kteří nejsou chyceni, 

se snaží čertovi oháňku vytrhnout, Komu se to podaří, stává se čertem, zkamenělí 

oživnou a hraje se od začátku. Pokud zkamení všichni hráči, vítězí čert, když ne, vítězí 

ten, kdo je nejčastěji čertem, a ten, kdo mám minimum chycení (Mazal, 2000)

Hlavní část hodiny (30 min)

1) Rozcvičení – cvičení s overballem (míčem)

a) Stoj spatný – připažit, míč uchopit oběma rukama: vzpažit s míčem a hrudní 

záklon, pak předklon, při předklonu dotyk míče země

b) Stoj rozkročný, vzpažit s míčem: úklony vlevo, pak vpravo

c) Stoje rozkročný, vzpažit s míčem: velký kruh dolů až do hlubokého předklonu 

a zpět

d) S míčem upažit vlevo a čelným obloukem dolů upažit vpravo

e) Sed roznožný, vzpažit s míčem a hluboký předklon k pravé, pak k levé noze

f) Rovný sed, kutálet míč kolem těla, nohy napjaté (Šimsová, 1972)

g) Stoj u stěny zády ke stěně, overball mezi stěnou a bederní páteří, pomalu 

provést dřep, overball se sune po stěně, pomalu zpět.
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h) Dvojice sedí zády k sobě, paže jsou po celou dobu nácviku natažené, overball 

na kolenou jednoho cvičence, ten s nádechem předá ve vzpažení overball 

druhému, oba s výdechem ruce zpět na kolena (Hnízdilová, 2006)

2) Chraň si svůj kužel – hráči jsou rozmístěni po ploše. Každý hráč má svůj kužel či 

papírovou trubičku (od toaletního papíru) a tenisový míček. Na signál si každý hráč 

postaví svůj kužel (trubičku) a hází míčky na stojící kužele spoluhráčů. Chrání si 

přitom tělem a končetinami svůj kužel před míčky jiných. Hráči mohou míčky ležící 

na zemi sbírat a srážet jimi jiné kužele. Po pádu svého kužele hráči přestávají hrát, 

zacvičí si na místě dohodnuté doplňkové cvičení a hrají dál. Počet spadlých kuželů si 

každý počítá.

3) Překážková dráha 

a) Přechod (přeběh lavičky)

b) Kotoul na žíněnce

c) Přelezení švédské bedny

d) Vylezení  na žebřiny, přechod na další žebřinu slezení dolů

e) Slalom mezi kuželkami

f) Prolézání okýnky (části švédské bedny)

Závěrečná část hodiny (5 min)

Relaxace na gymballu 

a) leh na záda, vzpažit, celkové protažení

b) leh na břicho, celkové uvolnění těla

Na úplný závěr udělají žáci dvojice. Každá dvojice dostane 8 pivních tácků, jeden cvičenec 

lehne na břicho, ruce podél těla, celkové uvolnění , zavřené oči. Druhý cvičenec pomalu 

pokládá pivní tácky na různá místa kamarádova těla. Cílem ležícího žáka je soustředění se 

pouze sám na sebe a určení polohy pivních tácků na vlastním těle. 
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ODPOLEDNE

In-line bruslení s rodinou na vhodné komunikaci, nejlépe cyklistická stezka. Jelikož je to 

první jízda na kolečkových bruslích, půjde pouze o nácvik základních dovedností. Na poprvé 

stačí pouze 30min, pokud to dítě baví, můžeme krátce prodloužit. Vhodné je také bruslení 

s hůlkami – do činnosti se zapojuje celé tělo. Na závěr krátké protažení a relaxace.

ČTVRTEK

ODPOLEDNE

1) Projížďka na kole s rodiči (v zimním počasí běh na lyžích) 45 min. Důležité je zvolit 

mírně zvlněný terén bez prudkých stoupání a nebezpečných sjezdů. Rodiče by měli 

naplánovat trasu tak, aby měla alespoň 1 zastávku se zajímavým a pro dítě atraktivním 

objektem. Může to být zastávka u rybníka, kde může dítě nakrmit kačeny či ryby. Objektem 

může být dětské hřiště s průlezkami. Záleží podle zájmu dítěte, aby mělo motivaci 

k absolvování projížďky.

2) Nácvik správného dýchání. Nejlepší je provádět nácvik v leže. Na tři doby klidný výdech, 

ústa připravit jako k písknutí a vydechovat pomalu na slabiku „s“, asi na dvě doby výdrž, 

zavřít ústa. Na další 2 doby vdech nosem. Opakovat v různých tempech, ale výdech musí být 

vždy delší než vdech (Šimsová, 1972)

PÁTEK

DOPOLEDNE

Zdravotní tělesná výchova

Rušná část hodiny (10min)

1) Krysí ocásek

Hráči se rozptýlí po ploše a zavřou oči. Mezitím vedoucí hry tiše dotykem označí jednoho 



63

hráče jako krysu. Na signál otevřou oči a začnou se rytmicky pohybovat v intencích hudby. 

Náhle hráč-krysa začne předvádět odlišné pohyby od ostatních, např. poskoky snožmo 

s rukama v týl a podobně. Ti hráči, kteří krysu uvidí, se ihned zařadí za představitele do 

zástupu-ocásku a kopírují jeho pohyby. Když má zástup za krysou více jak 4 hráče, zastaví se, 

rozkročí nohy a totéž udělá jeho „ocásek“. Ostatní hráči prolézají mezi jejich nohama zezadu 

dopředu.

2) Honička přátelská

Honič honí a zajme honěné, ti dále neutíkají. Chyceného hráče vezme za ruku a doprovodí jej 

k žíněnce. Honič jde chytat další hráče. Chycený hráč vymyslí cvik a po přivedení dalšího 

chyceného hráče honičem mu tento cvik předvede. Po předvedení je volný a jde zpět do 

herního prostoru. Chycený hráč, který viděl cvik, jej zopakuje a vymyslí další (Mazal, 2000)

Hlavní část hodiny (30min)

1)  Rozcvička pomocí gymballů

a) Nácvik správného sedu na míči: vzpřímená záda, hlava v prodloužení páteře, pánev 

sklopena vpřed (bederní lordóza), dolní končetiny mírně od sebe, špičky nohou 

směřují vpřed, úhel stehen a lýtek je 90-110 stupňů
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b) Uvolnění bederní páteře - vzpřímený sed, kolena mírně od sebe, ruce na kolena, 

s nádechem vysadíme pánev, s výdechem podsadíme pánev.

c) Posílení vzpřimovače trupu a svalů dolních končetin – oběma rukama přitáhnout jedno 

koleno k břichu, výdrž, zpět, vystřídat.

d) Uvolnění bederní páteře – vzpřímený sed, kolena mírně od sebe, ruce na kolena, s co 

nejmenším možným pohybem trupu kroužit pánví.

e) Uvolnění krční páteře, šíjových svalů – vzpřímený sed, pomalu předklon hlavy, záklon 

s vytaženou bradou vzhůru, úklon hlavy vlevo, úklon hlavy vpravo

f) Napřímení hrudní páteře, uvolnění hrudní páteře do rotace – upažit zevnitř pokrčmo 

(do svícnu), natočit trup vpravo, nádech, zpět, výdech, vystřídat strany. 

g) Posílení svalstva trupu – při správném sedu na míči pohupovat tělem, paže volně visí 

podél těla, volně dýchat, držet vyrovnanou páteř. 

h) Napřímení hrudní páteře, nácvik koordinace pohybů – vzpřímený sed, pohupovat se na 

míči, vzpažit, upažit, připažit.

i) Nácvik koordinace pohybů těla – vzpřímený sed, mírně roznožit, střídáme různé 

polohy natažených paží

j) Protažení hrudní páteře, uvolnění svalů oblasti pletenců ramenních – spojit ruce před 

tělem, předpažit, ohnout hrudní páteř, předklonit hlavu, zhluboka nadechnout,

s výdechem ruce na kolena, uvolnit hrudní páteř.

k) Uvolnění pletenců ramenních a celé páteře – vzpřímený sed na míči, pomalu koulet 

overball po těle asi ve výši pupku zleva doprava, zpět (Hnízdilová, 2006)

3) Přehazovaná – hráče rozdělíme do dvou družstev. Každé družstvo stojí na polovině 

herní plochy. Každé družstvo má stejný počet míčů (3-10). Na signál vedoucího hry 

odhazují hráči všechny míče na stranu soupeře tak, aby na jejich polovině bylo míčů 

co nejméně. Vedoucí hry za určitou dobu zastaví hru hlasitým signálem. V tuto chvíli 

hráči zkamení, míče dokončí pohyb. Vedoucí hry spočítá míče.

Závěrečná část hodiny – použití gymballů

1) Posílení mezilopatkových svalů, napřímení hrudní páteře, uvolnění celé páteře, 

celková relaxace – vzpřímený sed, ruce v týl, tlačit lokty vzad, nádech, 

s výdechem hluboký předklon, ruce volně visí k zemi, v hlubokém předklonu 
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několik vteřin setrvat, volně dýchat.

2) Vzpřímený sed na míči, s nádechem upažením vzpažit, záklon hlavy 

s vytaženou hlavou vzhůru, s výdechem předpažením připažit, uvolněný 

předklon hlavy. 

Leh na zádech na podložce, uvolnění dýchání do břicha, zavřené oči. S pomocí relaxační 

hudby uvolnění všech částí těla postupně z jednoho konce na druhý. 

ODPOLEDNE

Návštěva kurzu plavání (8 dětí) – 45min

Rozplavání 

          1) Hra na vodníka

Podle počtu žáků se určí jeden nebo dva honiči, kteří jsou označeni zeleným míčkem 

nebo deskou. Honič – vodník zvolává: „Dušičky sbírám do bílých hrníčků, utíkej rychle, uteč 

mi z rybníčku!“ Tímto zahajuje lov na dušičky. Chycená dušička stojí na místě a volá o 

pomoc: „Pomozte dušičky, pomozte!“ Ostatní volné dušičky mohou pomoci tak, že chycenou 

dušičku podplavou. Vodníky je vhodné po určité době střídat. Hra končí chycením všech 

dušiček.

2) Nácvik dýchání do vody – žáci se postaví k okraji bazénu, lehnou si na břicho, 

chytnou se okraje bazénu a vydechují do vody – jako bublající potůček

Hlavní část

1) Splývání na břiše a na zádech 

a) žák se po nádechu volně položí na  hladinu  obličejem  dolů,končetiny 

volně visí (zvolna vydechne)

            b)  dva žáci otáčejí třetího / ve splývavé poloze na znaku (jako střelku         

kompasu)

          2) Nácvik ponoření - učitel nahází puky na dno bazénu, děti se potápí a snaží se          

vylovit puky.

3) Nácvik kraulových nohou 
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a) nácvik kraulových nohou na souši

b) nácvik v sedu na kraji bazénu

c) nácvik s deskou ve splývavé poloze na břiše

4) Nácvik znakových nohou

Tento nácvik je komplikovanější, proto ho děti budou dělat s dopomocí. Desku si přidržují 

pod krkem.

Závěrečná část 

Skoky do vody - u skoku nohama vpřed začneme z nejnižšího schodu, poté z vyšších stupňů, 

z okraje bazénu a na úplný závěr ze startovného bloku. Skoky do vody s připojenými pohyby  

Děti během skoku můžou malovat jednoduché tvary nebo dělat pohyby nohama.

SOBOTA

Nordic Walking - celodenní rodinný výlet s využitím hůlek, dobré je se domluvit s jinými 

rodinami s podobně starými dětmi; můžeme využít lanovky, zastávky na horské boudě, farmě 

apod. Nesmí se jednat o dlouhý namáhavý pochod, velmi důležité je doplňovat tekutiny. 

NEDĚLE

1) Procházka v přírodě s různými úkoly: střídat rychlou a pomalou chůzi, měnit délku kroků, 

na povel se schovat za strom nebo keř, slalomová chůze nebo běh mezi stromy, strefovat se 

šiškami na určitý cíl, házet kousek svačiny zvířatům, snažit se je pojmenovat, uvařit „polívku“ 

z různých přírodních produktů, dobré je si vzít sebou průvodce přírodou a společně 

identifikovat rostliny a zvířata. 

2) Plavání - návštěva bazénu s rodiči – 45min – skoky do vody, klouzání po klouzačce, 

hledání puku pod vodou, plavání s destičkou apod.
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6  Diskuse

Obezita je podle odborníků Kernové (2010) a Kytnarové (2002) velmi závažné 

onemocnění, jehož výskyt se globálně zvyšuje již v dětském věku. Následky obezity můžou 

být velmi závažné a postihují celý organismus. 

Všechny dostupné výzkumy a odborníci se shodují, že počet obézních dětí a dětí 

s nadváhou se rapidně zvyšuje. Není to problém ovšem jen České republiky, ale i ostatních 

států Evropy i USA. Měli bychom se zamyslet čím je tento současný jev způsobený. Pokud se 

podíváme kolem sebe, vidíme spoustu rodin, jejichž životní styl je příčinou jejich nadváhy či 

obezity. Podle Kunešové (2006) má vliv rodiny zásadní význam na zdravotní stav dětí, 

obezitu nevyjímaje. Do léčby obezity by měla být zahrnuta celá rodina. Děti rodičů, kteří 

samy trpí nadváhou či obezitou mají větší pravděpodobnost, že budou také trpět problémem 

nadváhy. Musíme souhlasit s body, které uvádí Málková (2005). Děti samy nemají žádnou 

šanci se svých problémů s obezitou zbavit, jsou plně závislé na těch, kteří je nejvíce ovlivňují 

a to jsou především rodiče. Děti kopírují životní styl svých rodičů, který je ve značné míře 

nevyhovující. Jak jsme se již zmínili, terapie dětské obezity má mnoho úskalí. Lidé v dnešní 

době se spíše zabývají problémy jiných a ty své a svých dětí přehlíží, nebo ani vidět nechtějí.

Je tedy důležité, aby se informace o prevenci a léčbě obezity dostaly k rodičům, kteří 

si někdy sami nepřipustí problémy s hmotností. Na to by je měl upozornit praktický lékař 

nebo pediatr jejich dětí, který se snaží poukázat na problém u dětí. Je to ale velmi citlivé téma. 

Lékaři by proto měli s rodiči jednat s taktem a snažit se o důvěru a dobrou komunikaci. Bez 

podpory rodičů je prevence i léčba obezity u dětí těžko proveditelná. Pokud děti neuvidí 

snahu rodičů o redukci hmotnosti u sebe, nebudou mít správnou motivaci a vzor, který by je 

podpořil. 

Je mnoho způsobů jak klasifikovat obezitu. Pokud mají rodiče pochybnosti o tom, 

jestli jejich dítě trpí obezitou či nikoliv, měli by navštívit pediatra. Pediatr navrhne postup 

klasifikace obezity a diagnostikuje a případně navrhne řešení. Musí ovšem zohlednit i 

rodinnou anamnézu a genetické zatížení. Příčiny nemusí být jenom nedostatek pohybu či 

přejídání se. I přestože nemůžeme opomíjet faktory genetické, v samotné léčbě by jsme se 

měli zabývat hlavně faktory, které ovlivnit můžeme. Spousta rodičů a dětí svalují vinu svých 

problémů s hmotností hlavně na genetickou predispozici. Ovšemže tím mají zhoršené 

podmínky pro léčbu, ale hlavní pozornost by se měla soustředit na změnu životního stylu a ne 

na to, co ovlivnit nemůžeme. Spíše se přikláníme k názoru Heinera, Bendlové (2004), kteří 
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uvádí, že vznik obezity je dán ze 40 % genetickými faktory. Myslíme si, že faktory zevního 

prostředí ovlivňují problémy s hmotností více než faktory genetické. Potvrdit nám to mohou 

výzkumy Kernové (2010), Lisé (2008), které uvádí zvyšující se prevalenci obezity ve světě. 

Domníváme se, že terapeutický postup dle Kytnarové (2002) je nedostačující. 

Lázeňská léčba a prázdninové tábory jsou výbornou pomůckou v redukci hmotnosti u dětí.

Děti jsou v kontaktu s ostatním dětmi s podobným problémem, změna prostředí je také vítána. 

V terapeutickém postupu je zmíněna edukace rodiny, myslíme si ale, že pouhá přednáška o 

správném životním stylu je nedostačující. Chybí nám zde pobyty, které by zahrnovaly celou 

rodinu, takzvané rodinné kurzy. Pokud nejsou rodiče součástí terapie dítěte, dítě se po návratu 

z lázní či tábora vrací do zaběhnutých kolejí a nastává stagnace v léčbě. Myslíme si, že by 

měli existovat i různé pobyty pro rodiče s dětmi, aby se rodiče mohli zapojit přímo do terapie 

spolu s dětmi a plynule navázat na podobný režim doma po návratu. Jedním  z příkladů 

takové terapie je Terapie dětské obezity – klub STOB. 

Již jsme se zmínili, že pro efektivní terapii obezity se musí zapojit celá rodina. Teď 

musíme poukázat na to, že obezita je celospolečenský problém, tudíž by se do její prevence a 

léčby měla zapojit celá společnost. Jde zde i o nemalé finanční náklady, které jsou spojené 

s léčbou obezity. European Food Information Council (EUFIC) (2008) uvádí, že společnost 

by měla umožnit rodinám prostory pro provozování pohybových aktivit společně. Děti by 

měly mít možnost navštěvovat různé pohybové kroužky ve školách, kam by chodily společně 

se svými kamarády.

Podle článku Nadváha a obezita u dětí se zvyšuje zájem o pasivní činnosti jako je 

sledování televize, hry na PC apod., což je normální vývoj dnešní doby. Fořt (2004) 

upozorňuje také na zvyšující se zájem o pasivní činnosti, což vede k nedostatečnému 

energetickému výdeji. K dnešní době různá média, u kterých tráví děti čas, patří. Jde o to, aby 

rodiče ukázali dětem jak s nimi správně zacházet. Často vídáme domácnosti, v kterých jsou 

televize a počítač zapnuty celý den. To má za následek, že jak rodiče tak děti si neuvědomují 

kolik času tráví tímto způsobem. Rodina by si měla stanovit pevné hranice, kolik času bude 

přiděleno činnostem u televize, PC apod. Myslíme si, že možnost neomezeného internetu ve 

většině domácností a existence internetových sociálních sítí je pro snižující se frekvenci 

pohybové aktivity dětí v dnešní době stěžejní. Místo toho, aby si děti hrály a scházely se 

s kamarády venku při různých hrách a ostatních aktivitách, tráví většinu volného času doma u 

počítače, kde se schází se svými kamarády ve virtuálním světě. 

Musíme souhlasit s Kytnarovou (2002), která uvádí, že dříve trávili děti většinu 
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volného času venku, zatímco nyní se náplní volného času stává pasivní činnost. Domníváme 

se, že pokud by měly děti dostatek pohybové aktivity jak plánované, tak neplánované, 

netrávily by většinu volného času sledováním televize. Prostě by jim na ni nezbyl čas. 

I když si myslíme, že hlavní příčinou vzniku obezity je nedostatek pohybu a nesprávná 

životospráva, nesmíme zapomínat na genetické faktory, které mají velký vliv. U jedinců, kteří 

mají poruchu příjmu potravy je léčba obezity velmi komplikovaná a musí se na ni podílet 

nejen rodiče, ale i lékař a výživový poradce. Pro děti, které nevidí okamžitý výsledek může 

být redukce hmotnosti příliš náročná na vůli a motivaci. Je zde na místě úzká spolupráce a 

podpora všech zúčastněných osob.

Pro děti musí být změna životního stylu nástupem do školy velmi náročná, což nám 

potvrzuje Mazal (2000). Učitelé ve školách si to jistě uvědomují a měli by dětem zajistit 

dostatečný čas pro adaptaci. Myslíme si, že žádné dítě není schopné se soustředit celou 

vyučovací hodinu na učební látku. Vyučovací hodina by měla být proto prokládána různým 

pohybovým cvičením. Spousta času ve škole by se mohla využívat k procházkám za daným 

cílem podle daného tématu hodiny. Mužík (2007) jmenuje různé druhy cvičení, které se 

mohou provádět během vyučování. Bohužel se v současném školství s možnostmi pohybové 

aktivity během školního vyučování setkáváme zřídka. Po chodbách je spíše slyšet pokyny: 

„neběhej“, „neskákej“ apod. Je to způsobené tím, že místnosti ve školách nejsou přizpůsobené 

rychlejším pohybům žáků. Během vyučovacích hodin není většinou čas na tělovýchovné 

chvilky, protože daná látka se musí probrat. Učitelé nepřikládají pohybu pozitivní význam 

během výuky, spíše ho pokládají za rušivý element. Tělesná výchova se stále považuje za 

jeden z podřadných předmětů.

Ve školách se především zaměřuje na učení v lavicích, pomocí čtení, psaní, 

poslouchání. Pohyb patří k podružným činnostem, někdy se dokonce považuje jako jev 

negativní. Většina učitelů si stále neuvědomuje pozitivní vliv pohybové aktivity na proces 

učení. Podle odborníků stačí krátká pohybová chvilka zařazená kdykoliv během vyučování a 

děti načerpají spoustu psychických sil do dalšího učení. Např. procházka venku za účelem 

poznání rostlin a zvířat je atraktivní činností, která poskytne dostatek pohybu i vědomostí. 

Během takových aktivit se sejme rozdíl mezi obézními a dětmi s normální tělesnou hmotností. 

Podle našeho názoru je období mladšího školního věku období, kdy si děti začínají 

uvědomovat rozdíly mezi sebou, zvláště pak rozdíly fyzické. Navzájem se srovnávají a děti 

s obezitou se proto můžou cítit méněcenně a trpět tím, že nezapadnou do kolektivu. Velikou 

roli zde začínají mít učitelé, se kterými děti tráví spoustu času. Učitel dokáže mnoho v tom, že 



70

i handicapované děti (např.obezitou) dokáže zařadit do kolektivu a snaží se o pozitivní 

motivaci jedince. Jak už jsme se zmínili, nástup do školy je velmi významný krok v životě 

dítěte. V případě obézního dítěte to platí ještě více. Učitel by měl nejen v tělesné výchově 

zařazovat různé hry, které podporují spolupráci celého kolektivu a ne hry, které jsou založeny 

hlavně na soupeřivosti.

Vamberová (1964), zdůrazňuje individuální přístup k dětem s obezitou, které potřebují 

k získání určité pohybové dovednosti mnohem více opakování než děti s normální tělesnou 

hmotností. Po dobrém vedení jsou však obézní děti schopné doplnit si v poměrně krátké době 

chybějící pohybové znalosti a je možno potom provádět s nimi tytéž cviky, sporty a hry jako s 

dětmi neobézními, téhož věku a pohlaví. Pro děti s obezitou je proto vhodné zařazovat kromě 

hodin tělesné výchovy i hodiny zdravotní tělesné výchovy, které podle RVP ZV může každá 

škola zařadit do svých osnov. Zejména pro děti s vyšším stupněm obezity je velmi obtížné, 

někdy i nemožné zařazení do kolektivu během tělesné výchovy. Zdravotní tělesná výchova by 

jim mohla pomoci redukovat tělesnou hmotnost, což by jim pomohlo k zařazení do kolektivu. 

Dobrý učitel tělesné výchovy by měl být schopen věnovat těmto dětem individuální péči a 

pomoci jim v začlenění do normálního průběhu hodin tělesné výchovy. Určité omezení 

vidíme v tom, že na jednoho učitele je v hodinách tělesné výchovy mnoho dětí a individuální 

přístup je téměř nemožný. Další omezení se týká finančních prostředků jednotlivých škol. 

Zavedení více hodin tělesné výchovy či zdravotní tělesné výchovy je náročné na finanční 

prostředky.

Jako problém shledáváme i to, že s obezitou je spojena spousta onemocnění, které 

pediatři zaznamenají jako kontraindikaci ke cvičení v tělesné výchově. Značný počet dětí 

v dnešní době je osvobozen od hodin tělesné výchovy z důvodů různých komplikací 

spojených s obezitou. Jedná se tedy o začarovaný kruh, který by se měl pro dobro dětí řešit. 

Myslíme si, že rodiče chtějí svým dětem ulehčit svůj nelehký úděl a tím jim nevědomky 

ubližují. Podstatná je zde komunikace mezi lékaři, rodiči a učiteli.  

Podle odborníků Kytnarová (2011), Suchomel (2006), Lisá (2008) je nejdůležitější 

pohybovou aktivitou v redukčním režimu pravidelná aerobní činnost prováděná s rodinou či 

kamarády, nejlépe v přirozeném prostředí, v přírodě či vodě. Shodnou se také v tom, že 

s pohybovou aktivitou by se mělo začít již v raném věku. Děti si tak nejlépe zvyknou na 

pohybový režim. Musíme souhlasit s tím, že v redukčním režimu je stěžejní aerobní cvičení. 

Potvrzuje nám to také (Pařízková et al., 2002), která říká, že vlastní cvičení by mělo mít 

zejména aerobní charakter střední intenzity nezatěžující příliš dolní končetiny.
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Myslíme si, že cvičení 3x týdně 30min intenzitou 50-70% v redukčním programu 

dítěte, jak uvádí Kytnarová (2002), je nedostačující. Stejnou frekvenci uvádí i US. 

Department health and human services (2008), jejichž výzkum potvrzuje to, že obezita může 

být redukována pravidelnou pohybovou aktivitou střední a vysoké intenzity 3-5krát týdně 30-

60min. Myslíme si, že by to mohlo být dostačující, ale pouze za podmínek, že dítě dodržuje 

doporučení podle Corbin, Pangrazi (2OO3), kteří doporučují, aby mělo dítě alespoň 60min 

pohybové aktivity denně. Zahrnují do toho i chůzi do školy a zpět, domácí práce apod. 

Musíme si ovšem uvědomit, že Corbin, Pangrazi (2003) se nezabývají pohybovou aktivitou 

obézních dětí, ale pouze pohybovou aktivitu využívají jako prostředek prevence různých 

onemocnění pro děti mladšího školního věku. Co se týče intenzity cvičení spíše se přikláníme 

k dolní hranici 50% maximální funkční kapacity, protože jak tvrdí (Pařízková et al., 2002) při 

intenzitě VO2max 60–70 % je účast tuků asi 30–40 %, při nižší intenzitě kolem 50 % stoupá 

na 80–90 %. A naším cílem je snížit obsah tukové tkáně. Pařízková et al. (2002) dále 

doporučuje provádět pohybovou aktivitu 3–5× týdně. Délka trvání se pohybuje v rozmezí 20–

30 minut. My by jsme se ztotožňovali spíše k té vyšší hranici a to je 5x týdně po delší dobu, 

nejlépe však každý den jak uvádí Kytnarová (2011), která říká, že by se pohybová aktivita 

měla provádět denně alespoň 60 min. 

Kytnarová (2011) doporučuje provádět také silová cvičení. Jako příklad takových 

cvičení upřednostňujeme cviky, které doporučuje US. Department health and human services 

(2OO8). Nejde o klasické posilovací cviky, ale o cvičení, které se provádí formou hry. 

Příklady takových cvičení jsou přetahování lana, šplhání po stromech, různé cvičení 

prováděné ve dvojicích apod. S významem posilovacích cviků souhlasí i Pařízková et al., 

(2002), která uvádí, že redukční režim je vhodný doplnit některými posilovacími a 

protahovacími cviky. Upozorňuje na úskalí v kolektivních míčových hrách, kde je nutné 

omezit poskoky a vzít též v úvahu možné důsledky vzájemných střetů a kolizí při horší 

pohybové koordinaci obézních.

Jelikož děti mladšího školního věku nevydrží u jedné činnosti delší dobu, souhlasíme 

s doporučením Corbin, Pangrazi (2OO3), kteří tvrdí, že pohybová aktivita by se měla 

provádět v patnácti a více minutovými periodami během dne. S tímto doporučením 

souhlasíme, protože děti potřebují pestrý pohybový program, nebo se začnou brzy nudit. 

Pokud trvá pohybová aktivita déle, např. jízda na kole, pěší výlety apod. je nutné, aby děti 

měly dostatečnou motivaci. Souhlasí s tím také Stackeová (2009b), která tvrdí, že je podstatné 

dětem nabídnout velké množství a různé formy pohybových aktivit. Tím jim umožnit volbu 
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z široké nabídky a zvýšit tak jejich zájem o pohybové aktivity.

Výstupem práce je návrh na pohybový program pro obézní dítě mladšího školního 

věku. Do návrhu jsme zařadili dvě vyučovací hodiny zdravotní tělesné výchovy. Myslíme si, 

že děti, které mají problém s hmotností by měly mít tyhle hodiny povinné. Obézní děti mají 

sníženou tělesnou zdatnost, jejich motorické výkony a aerobní kapacita jsou nižší. Obézní děti 

potřebují více opakování k zvládnutí určitých dovedností. V hodinách zdravotní tělesné 

výchovy má učitel více možností se dětem individuálně věnovat a děti mají více prostoru 

k provádění pohybové činnosti. Další silnou stránkou zařazení zdravotní tělesné výchovy je 

to, že umožní dětem s handicapem lepší zařazení do běžných hodin tělesné výchovy. Slabší 

stránkou zařazení zdravotní tělesné výchovy může být nedostatek prostředků konkrétní školy.

Uvolnění učitele na další dvě vyučovací hodiny týdně může být pro některé školy těžko 

proveditelné. Myslíme si ovšem, že zlepšení zdravotního stavu dětí by mělo být silnou 

motivací pro změnu školních osnov. 

Ve zdravotní tělesné výchově by jsme se zaměřili na rozvoj a udržení správného 

držení těla. Během cvičení by se měly děti plně soustředit na provádění cviků. Problémem 

může být, že pro děti může být takové cvičení zdlouhavé a náročné na udržení pozornosti. 

Proto by jsme jim to měli zpříjemnit například hudbou či využít různých náčiní. Rušné části 

hodin je dobré pojmout formou hry. Pro děti mladšího školního věku je hra jedním 

z nejdůležitějších prvků pohybové aktivity. Hra dokáže děti pohltit tak, že ani neví, že je 

jejich tělo namáháno. Důležité je i zařazení průpravných cvičení různých míčových her. 

Musíme si zde dát pozor na možné doskoky a poskoky a cvičení modifikovat podle úrovně 

žáků. Je taktéž vhodné zařadit dechová cvičení a naučit děti správně dýchat i během 

samotných cviků. Pro taková cvičení jsou výhodné právě hodiny zdravotní tělesné výchovy, 

protože učitel má větší možnosti a čas pracovat s každým dítětem.

Dále jsme do pohybového programu zařadili jednohodinový kurz plavání. Jak víme, 

plavání je jedním z nejvhodnějších pohybových aktivit pro děti s obezitou. Další výhodou je, 

že plavání je pro děti atraktivní a je výborným zpestřením pohybového programu. Problémem 

může být dostupnost takového kurzu v místě bydliště. Pokud je ovšem město vybaveno 

bazénem, ve většině případů zajišťuje kurzy plavání pro všechny věkové kategorie. Další věc 

na kterou si musíme dát pozor je teplota vody. Příliš chladná voda může způsobit opačný 

efekt našeho cíle, a tím je zvýšení objemu tukové tkáně. U některých dětí se můžeme setkat se 

strachem z vody, děti se nechtějí potápět, skákat apod. Je to na instruktorovi plavání a na 

rodičích jak citlivě, ale zároveň pevně budou dítě vést a postupně ho s vodou seznamovat. 
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Hodiny běžné tělesné výchovy by měly být samozřejmostí. Dítě se nemůže vyčlenit 

z kolektivu své třídy a mělo by cvičit spolu se svými spolužáky. Učitel by měl vždy 

podporovat sebevědomí žáků a ty handicapované zařadit do cvičení podle jejich schopností. 

Hodně dětí s obezitou prosedí hodiny tělesné výchovy na lavičce. Problémem můžou být 

druhy cvičení, které jsou kontraindikací k obezitě, např. poskoky. Učitel by měl zde najít 

vhodnou náhradu či modifikaci k určitému cvičení. Pokud se učiteli podaří zařadit dítě, které 

má problémy s hmotností do kolektivu třídy během hodiny tělesné výchovy, je to pro takto 

postižené dítě velmi důležité a motivující. 

Další aktivity obsažené v pohybovém programu jsou již pod dohledem rodičů. 

Domníváme se, že zařazené aerobní aktivity jsou atraktivní pro děti a mohly by jim redukci 

hmotnosti zjednodušit. Jednou z aktivit je tenis. Tenis může být velmi zábavnou hrou pro děti 

a taktéž velmi účinnou v redukčním programu. Děti jsou neustále v pohybu a přitom se musí 

stále soustředit na správné odpálení míčku, čímž si tolik neuvědomují zátěž. Problémem může 

být vcelku vysoká pořizovací cena výbavy pro tenis a pronájem kurtů. Další otázka může být 

dostupnost kurtů. Tenis se ovšem dá hrát i na vhodném místě s využitím zdi. U tenisu je 

důležitá zpočátku trpělivost, než se dítě naučí techniku tenisu. 

Jízda na kole je taktéž velmi poutavá pohybová aktivita. Nezatěžuje klouby, tudíž je 

velmi vhodná pro obézní děti. Musíme si ovšem dát pozor na správné nastavení sedla a 

řídítek, abychom se vyvarovali bolestem zad apod. Důležité je naplánovat cestu spíše mírného 

profilu se zajímavými objekty v okolí. Dítě potřebujeme pozitivně motivovat.  

In-line bruslení je v dnešní době velmi moderní aerobní pohybová aktivita. 

Podstatným předpokladem k uskutečnění této aktivity je vhodně upravený povrch, nejlépe 

cyklostezka. Při jízdě na kole i bruslení musíme dbát na bezpečnostní pravidla a musíme být 

vybaveni bezpečnostní helmou a dalšími bezpečnostními prvky. 

Pěší chůze není pro děti příliš atraktivní pohybovou činností. Je ale velmi účinnou a 

základní pohybovou aktivitou. Rodiče by proto měli děti vhodně motivovat a využívat 

různých atraktivních objektů jako je: lanovka, vláček, lanová centra, zoologická zahrada apod. 

Velmi vhodnou obměnou chůze je nordic walking. Tato aktivita je účinnější, protože zapojuje 

do činnosti celé tělo. 

Cviky na správné držení těla a dýchání, prováděné v domácím prostředí, jsou velmi 

náročné na motivaci dítěte i rodičů, nicméně jsou nezbytné. Tato cvičení by se měla stát 

pravidelnou součástí pohybového režimu dítěte a rodiče by měli pomoci dítěti v dodržování 
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tohoto režimu. Myslíme si, že rodič by měl cvičit spolu s dítětem a opět mu činnost nějakým 

způsobem zpříjemnit, např. poslechem oblíbené hudby dítěte. 

Domníváme se, že jsme v pohybovém programu využili spoustu atraktivních 

pohybových činností, které by měly pomoci dítěti v jeho redukčním režimu. Pohybový 

program je velmi náročný na organizaci jak ve škole, tak ve volném čase s pomocí rodičů. 

Abychom mohli využít všech popsaných pohybových aktivit, musíme mít v dosahu různé 

druhy pomůcek a objektů, jako je bazén, tělocvična apod.

Úspěšné realizování redukčního režimu závisí na správné informovanosti jak dětí, 

rodičů, ale i učitelů. Děti potřebují znát pravdu o svém problému s hmotností, musí si ho 

uvědomit a ne přehlížet. Autorita, nejlépe pediatr či výživový poradce, by měla dětem a 

rodičům vysvětlit rizika obezity a nezbytnost zapojení pohybové aktivity do jejich denního 

režimu. Děti by měly být seznámeny se všemi body redukčního programu, měly by znát 

pozitiva, ale i možné těžkosti, které mohou nastat během programu. Měly by být stanoveny 

krátkodobé reálné cíle, které by děti pozitivně motivovaly v jejich úsilí. Rodiče jsou 

nezbytnou součástí takového druhu pohybového programu, který se dá uskutečnit pouze ve 

volném čase rodičů. Proto je velmi důležité, aby byli rodiče obeznámeni se zásadami 

správného provádění pohybové aktivity. Předpokládáme, že učitel tělesné výchovy je znalý ve 

svém oboru a je schopen realizovat pohybovou aktivitu vhodnou pro handicapované děti 

v hodinách jak zdravotní tělesné výchovy, tak v hodinách tělesné výchovy. 

Učitel by měl dbát na správnou strukturu hodin. Rozcvičení má za úkol připravit 

organismus na hlavní část hodiny. Na správné rozcvičení by měl učitel důsledně dohlížet. Pro 

děti s obezitou, které mají většinou i problémy se správným držením těla a jsou méně 

motoricky zdatné je rozcvičení, které zahřeje, protáhne a posílí správné svalové skupiny 

nezbytné. Důkladné rozcvičení taktéž snižuje riziko případného zranění. V hlavní části hodiny 

se jedná většinou o aerobní zátěž, či o cvičení zvyšující motorickou zdatnost žáků. Závěrečná 

část hodiny slouží k protažení a k celkové relaxaci. Je zde prostor i pro dechová cvičení. 

Na začátku každé hodiny by měl učitel vysvětlit žákům co budou v hodině dělat a proč 

to budou dělat. Je možné, aby i během různých cvičení učitel žákům objasnil za jakým účelem 

je cvik prováděn. Po skončení hodiny by měl učitel shrnout obsah hodiny, vypíchnout kladné, 

ale i záporné okamžiky hodiny a motivovat děti do dalších hodin. Myslíme si, že by bylo 

vhodné, aby si děti za pomoci učitele napsaly co, jak a proč v hodině dělaly. Takové 

poznámky by mohly pomoci rodičům v realizování pohybového programu doma.
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7  Závěr

Hlavním cílem bakalářské práce bylo vytvoření týdenního pohybového programu pro 

dítě mladšího školního věku. Program by měl být návodem pro učitele a rodiče, kteří jsou 

nezbytnými součástmi redukčního programu. Pohybový program byl vytvořen na základě 

dostupných poznatků v odborné literatuře. Důležitým aspektem bylo také to, aby byl 

pohybový program pro dítě atraktivní a tím byl u dítěte vytvořen pozitivní vztah k pohybové 

aktivitě. 

Pohybová aktivita je jednou z nejdůležitějších součástí redukčního režimu a pomáhá 

snižovat riziko onemocnění s obezitou spojených. Aby měla pohybová aktivita správný 

účinek (redukci hmotnosti, zvýšení zdatnosti, správné držení těla) a byla bezpečná, musí 

splňovat určitá kritéria, která se řídí věkem, mírou obezity, správnou volbou pohybové 

aktivity apod. Pro vytvoření správného pohybového programu je tedy důležité:

 Zohlednit specifika dětí mladšího školního věku – děti nastupují do školy, kde tráví 

většinu času v lavicích bez možnosti pohybu. Důležitá je tedy spolupráce se školou, 

kterou dítě navštěvuje. Škola může zařadit různé pohybové aktivity během vyučování 

(tělovýchovné chvilky, pohybová činnost před výukou, umožnit dětem pohyb o 

přestávkách, apod.). 

 Zohlednit specifika dětí trpících obezitou – podle stupně obezity určujeme druh 

pohybové aktivity, intenzitu a frekvenci cvičení. Zátěž se musí u obézních dětí 

zvyšovat postupně, aby se nevyčerpaly. Cvičení by mělo mít aerobní charakter a mělo 

by být prováděno při intenzitě 50-60% VO2max alespoň 60 min 5x týdně, nejlépe 

denně. 3x týdně by mělo být zařazováno posilovací cvičení, které by mělo být 

prováděno zejména hrou. Cvičení pro správné držení těla je nezbytnou součástí 

pohybového programu. Ve škole by měla být zařazena zdravotní tělesná výchova.

 Zohlednit rodinnou anamnézu – jestli jsou rodiče obézní nemusí vidět obezitu i u 

svých dětí. Pediatr by měl upozornit na vyšší hmotnost dítěte, informovat rodiče o 

rizicích s obezitou spojených a navrhnout terapeutický postup zahrnující celou rodinu. 

 Zohlednit anamnézu samotného dítěte – jakým stupněm obezity trpí, jaké jsou jeho 

pohybové schopnosti a dovednosti, kolik hodin týdně se věnovat pohybové aktivitě, 

zda-li vůbec. Pokud dítě trpí pocity nejistoty, méněcennosti nebo má jakékoliv další 
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psychické potíže, které jsou důsledkem vyšší hmotnosti, je důležitá i spolupráce 

psychologa. 

 Zohlednit dostupnost sportovních zařízení, prostředků apod. – aby pohybové aktivity 

byly pro dítě co nejatraktivnější, je potřeba využít širokou škálu prostředků a 

sportovních zařízení. 

 Každá pohybová aktivita by měla obsahovat úvodní zahřátí a rozcvičení, hlavní část a 

závěrečnou relaxaci s protažením. 

Pohybová aktivita by měla být prováděna v příjemném prostředí. Musíme zdůraznit, 

že hlavním cílem pohybového programu není jenom redukce hmotnosti, ale zavedení 

pohybové aktivity do režimu dne dítěte tak, aby se stala normální součástí jeho života. 

Nejdůležitějším výsledkem není snížení hmotnosti o přesný počet kilogramů, ale vybudování  

pozitivního vztahu k pohybu. Pokud se pohybová aktivita stane součástí denního režimu 

dítěte, je to nejlepší začátek v procesu redukčního režimu. Pohybový režim je nezbytné 

udržovat systematicky, i když u dětí zájem ochabuje. Rodiče musí pevně, zároveň ale laskavě 

trvat na provádění pohybové aktivity. Sedavou činnost jako je sledování televize, práce na 

počítači apod. je nutné usměrňovat, ale ne zakazovat. Rodiče by si měly uvědomit, že jsou 

vzorem pro své děti, které přebírají životní styl svých rodičů. Dalo by se říci, že pokud si 

rodiče přejí změnu u svého dítěte, měli by nejdříve začít pracovat na změně u sebe. 

Tato práce by měla sloužit všem rodičům a učitelům, kteří se o problematiku obezity u 

dětí zajímají a hledají způsoby redukce hmotnosti u dětí. Je to velmi citlivé téma a realizace 

nejen pohybového programu, ale celého redukčního režimu je velmi náročná na vůli a 

motivaci především samotného dítěte, ale i rodičů, učitelů, vychovatelů apod. 

Musíme upozornit, že týdenní pohybový program je pouhou ukázkou toho, jak by 

měla pohybová aktivita obézního dítěte během týdne vypadat. Pro úspěšnou léčbu je nutné 

mít naplánovanou pohybovou aktivitu pro každý týden v roce a využívat všech dostupných 

možností každé rodiny. 

Během realizace pohybového programu ovšem nesmíme opomíjet vliv životosprávy 

dítěte. Co dítě jí je neméně důležité. Pro správný účinek pohybového programu by bylo 

vhodné stanovit také vhodný týdenní jídelníček pro děti. 
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Příloha 1:  Hodnoty BMI pro děti a dospívající 

Zdroj: www.Move4Life.cz

  Věková

kategorie

(roky)

chlapci

(kg/m2)

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
mírná 

obezita
střední 
obezita

těžká 
obezita

6 - 6,9 19,6 - 24,8 24,9 - 28,8 nad 28,8

7 - 7,9 20,2 - 25,0 25,1 - 29,2 nad 29,2

8 - 8,9 21,1 - 25,3 25,4 - 30,4 nad 30,4

9 - 9,9 22,2 - 25,7 25,8 - 30,5 nad 30,5

10 - 10,9 23,3 - 26,2 26,3 - 30,9 nad 30,9

11 - 11,9 24,3 - 27,0 27,1 - 32,0 nad 32,0

12 - 12,9 24,8 - 27,8 27,9 - 33,3 nad 33,3

13 - 13,9 25,1 - 28,6 28,7 - 33,5 nad 33,5

14 - 14,9 25,5 - 29,3 29,4 - 34,7 nad 34,7

15 - 15,9 26,2 - 31,0 31,1 - 36,9 nad 36,9

16 - 16,9 26,9 - 32,5 32,6 - 38,3 nad 38,3

17 - 18,9 27,6 - 33,5 33,6 - 40,4 nad 40,4

Věková

kategorie

(roky)

dívky

(kg/m2)

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
mírná 

obezita
střední 
obezita

těžká 
obezita

6 - 6,9 19,7 - 24,8 24,9 - 28,6 nad 28,6

7 - 7,9 20,6 - 24,6 24,7 - 28,8 nad 28,8

8 - 8,9 21,5 - 24,4 24,5 - 28,8 nad 28,8

9 - 9,9 22,4 - 25,2 25,3 - 29,4 nad 29,4

10 - 10,9 23,1 - 25,7 25,8 - 30,0 nad 30,0

11 - 11,9 24,2 - 26,3 26,4 - 31,4 nad 31,4

12 - 12,9 25,3 - 27,6 27,7 - 32,8 nad 32,8

13 - 13,9 25,6 - 28,9 29,0 - 34,6 nad 34,6

14 - 14,9 25,5 - 29,5 29,6 - 35,0 nad 35,0

15 - 15,9 25,8 - 29,7 29,8 - 36,3 nad 36,3

16 - 16,9 27,2 - 30,2 30,3 - 37,3 nad 37,3

17 - 18,9 27,3 - 31,4 31,5 - 38,1 nad 38,1

http://www.move4life.cz/
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Příloha 2: Percentilové grafy BMI pro dívky a chlapce

Zdroj: www.rustovyhormon.cz.
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