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TEORETICKÁ ČÁST 

ÚVOD 

Černobílý svět dvou protipólů – aneb od obezity k anorexii  

V dnešní době se velice diskutuje vzestup prevalence nadváhy a obezity v dětském věku. Jde 

o skutečnost jistě alarmující a je třeba se jí zabývat.  

Ve společnosti je kladen značný důraz na prevenci některých onemocnění, jako jsou např. 

onemocnění kardiovaskulárního systému, diabetes mellitus 2. typu a obezita, jejichž výskyt 

má obzvláště v posledních letech vzestupný trend (Kalman, 2011). 

Málokdy se ale dočteme o druhém, neméně alarmujícím jevu, a sice nárůstu nespokojenosti s 

vlastním tělem u dospívajících a s ním souvisejícím nezdravým dietním chováním a rizikem 

rozvoje poruch příjmu potravy (Paxton S., 2002). „Výzkumy o významu indexu tělesné 

hmotnosti (Body Mass Index) pro onemocnění poruchami příjmu potravy (PPP) se velmi 

různí. Role držení diet a nespokojenosti s vlastním tělem je nepopiratelná. Vliv současného 

kultu štíhlosti experimentální studie potvrzují“ (Papežová, 2010; str. 48).  

„Obezita je prastarým jevem. I přesto, že se na něj pohlíželo různě, a to jak ve smyslu 

historickém tak regionálním, přeci jen však převažoval pohled kritický“ (Adámková, 2009 str. 

9).  

Názor na obezitu závisí na historickém vývoji vnímání lidského těla. Ideál postavy se 

v průběhu staletí měnil. Plnější tvary lidského, zvláště pak ženského těla, byly a v některých 

oblastech světa jsou dodnes ceněny a považovány za známky zdraví, krásy a blahobytu. Toto 

tvrzení úsměvně dokresluje internetový zdroj zabývající se terapií obezity, který poukazuje na 

konkrétní změnu ve vnímání této patologie: „V určitých povoláních, jako jsou špičkoví 

manažéři, je obezita, nikoli nemocí, ale vážnou překážkou výkonu povolání. V dřívějších 

dobách tomu bylo obráceně, kdy byla korpulence známkou blahobytu a byla rozvíjena bankéři 

a obchodníky“(URL 1).  

I v dnešní době se často setkáváme s dvěma zcela protichůdnými názory. Nadváha a obezita 

jsou považovány za přirozený výsledek nepřiměřeného příjmu potravy a nechuti k pohybové 

aktivitě a jako takové jsou, sice jen s výhradami, ale přeci jen akceptovány.  
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Na druhé straně je část populace, zvláště té ženské, přesvědčena, že nadměrná hmotnost je 

společensky znevýhodňující, a za žádoucí považují tělo štíhlé až hubené. Zatímco první názor 

vede k celosvětově stoupající prevalenci obezity, nerozumná snaha o dosažení štíhlosti vede 

k druhému extrému poruchy v jídelním chování, a k možnému rozvoji poruch příjmu potravy.  

Prevence obezity může v přehnané míře přispívat k vyššímu užívání redukčním diet. Obezita 

je celosvětový problém, nicméně je-li mu přikládána nadměrná vážnost, může mít i opačný 

dopad: přehnanou starost o tělesnou hmotnost. Mnohdy až chorobná péče o vlastní zevnějšek 

se stále častěji objevuje u dospívajících, jejichž motivací je snaha přiblížit se určitému 

virtuálnímu ideálu krásy. Jak napovídá tento termín, ideál není založený na reálných 

parametrech lidského těla. V období puberty je navíc vzhled jednou z hlavních hodnot pro 

vzájemné srovnávání, principem jednání dospívajících je tedy snaha se ideálu maximálně 

přiblížit.  

Ke kultu štíhlosti ve velké míře přispívají módní trendy, které výrazně ovlivňují chování 

v tomto smyslu enormně vnímavějších jedinců, tedy často dětí a dospívajících. Zatímco dle 

světových výzkumů chce až 50 % dívek snížit svoji tělesnou hmotnost (bez ohledu na poměr 

jejich aktuální hmotnosti k výšce), v České republice by chtělo držet dietu až 66 % 15letých 

děvčat. Starosti se svou váhou mají i chlapci, u kterých téměř 22 % chce zhubnout a to rovněž 

aniž by to potřebovali (Adámková, 2009). 

Tato práce je zaměřena na české děti a dospívající a na jejich dosavadní zkušenosti s dietním 

chováním ve snaze kontrolovat vlastní tělesnou hmotnost. V zahraniční literatuře je toto 

chování popisováno jako dieting. Vzhledem k jasnému významu tohoto anglického slova a 

k poměrně nezdařilým českým překladům, je v této práci používán právě pojem dieting (např. 

jednoslovný výraz „dieta“ je příliš obecný pojem, který svým významem přesahuje oblast 

probíraného jevu. Složené výrazy „držení diet“ nebo dokonce „nadměrné užívání redukčních 

diet“, sice probíraný jev postihují přesněji, ale jsou pro praktické užití příliš dlouhé. Problémy 

obou zmíněných výrazů částečně řeší novotvar „dietování“, který ovšem z hlediska tvorby 

slova působí v češtině nepřirozeně.) 

Jako studentka oboru Nutriční terapeut pracuji se systémem stravovacích návyků, mám tedy 

teoretickou představu, jak mají správné stravovací zvyklosti vypadat. Cílem této práce je 

snaha o objevení možných souvislostí mezi dietním chováním dospívajících za účelem měnit 

jejich tělesný vzhled a kořeny tohoto chování v rodině, nebo např. ve vlivu módních trendů 

prostřednictvím médií či vrstevníků.  
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Dále se zabývám redukčními dietami jako takovými ve smyslu jednostranně omezujících 

jídelních opatření. Tato mohou nejen narušit správný vývoj dětí a dospívajících, v krajních 

případech ale mohou vést až k rozvoji poruch příjmu potravy. 

Na děti a mládež je z důvodu jejich nízkého věku a nadcházejícího vstupu do světa dospělých, 

třeba zaměřit největší pozornost. Vzorce jídelního chování, které budou dozajista uplatňovat i 

v dospělosti, jsou výsledkem vývoje v dětství a dospívání. Tato hypotéza je podložena i 

výstupem z nedávného mezinárodní výzkumné studie Světové zdravotnické organizace, která 

se zaměřila právě na životní styl školních dětí (Kalman, 2011). 

Zabýváme-li se stravovacími zvyklostmi s ohledem na jednotlivé věkové skupiny 

obyvatelstva: výživa dětí, dospívajících, dospělé populace a výživa ve stáří, jsou adolescenti 

z mnoha důvodů skupinou nejohroženější. Z části i proto, že si specificitu tohoto období 

málokdo uvědomuje a bývá často zahrnuta s malými obměnami buď do kategorie dětské 

výživy, nebo již do výživy dospělých.  

Období adolescence je ale z mnoha důvodů naprosto nesrovnatelné s jakýmkoliv 

předcházejícím či následujícím obdobím. Dospívající prochází četnými změnami 

biologického, psychického a sociálního charakteru, které určují mimo jiné i jeho přístup 

ke stravovacím návykům. Na jednoduchém příkladu si lépe uvědomíme reálnou odlišnost 

období od těch předchozích i budoucích. Dítěti jsou stravovací návyky do velké míry 

určovány rodinou a školním stravováním v mateřské a později základní škole. Dospělá 

populace pak dodržuje stravovací návyky, které si přenesla z období dětství a dospívání. 

Zbývá vymezit přechodné období, období adolescence, kdy se dospívající v jednotlivých 

etapách blíží stádiu dospělosti, a kdy si začíná poprvé samo určovat, jak bude vypadat jeho 

jídelní chování. Postupně klesá význam kontroly rodičů, který se v tomto období stává 

nežádoucím vzorem, ideál je volen podle jiných skutečností závislých na mnoha proměnných 

– do určité míry kombinace vlivů vrstevníků, společnosti, médií. Organismus dospívajícího se 

ale stále vyvíjí. Výběr a stavba jeho jídelníčku by měly podléhat kontrole tak, aby byl zajištěn 

dostatečný přísun všech potřebných látek.  Ukazuje se ale, že stravovací zvyklosti teenagerů 

jsou z tohoto hlediska nevyhovující.  
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1. POJMY DIETING A DIETA 

1.1. Dieting 

Anglický výraz „dieting“ přináší při překladu určité problémy, doslovný překlad „držení 

diet“ je z hlediska obsahového jen z části přesný. Tento překlad kromě toho že je příliš 

dlouhý, je stále ještě příliš obecný a vztahuje se tedy na širší oblast přesahující rámec námi 

sledovaného jevu. Výraz „držení diet“ rovněž neobsahuje záporné hodnocení potenciálně 

přítomné u anglického pojmu. 

V probíraném kontextu totiž angličtina pojmem dieting označuje problematické zásahy do 

stravovacích návyků spojené zpravidla s nadužíváním redukčních diet či jinými zásahy do 

příjmu potravy za účelem redukce tělesné hmotnosti.  

Z českých výrazů „držení diet“ či „redukční dieta“ není na první pohled patrná představa, že 

nevhodné pokusy o snižování tělesné hmotnosti vznikají jako porucha sociálního chování 

rozvíjející se na základě pozměněné představy o vlastním těle, zatímco anglický výraz 

„dieting“ tuto představu částečně implikuje.  

Tento problém se snaží řešit český výraz „dietování“, který je bohužel nepřijatelný pro svoji 

nepřirozenost.  

Francouzská literatura má podobný problém jako čeština, obvykle používá výraz „les regimes 

amaigrissants“ což v českém překladu znamená „redukční diety“ a tedy nepřináší řešení 

problémů spojených s překladem anglických textů vznikajících zejména tam, kde slovo 

„dieting“ je součástí několikaslovných výrazů (důvodem tohoto terminologického řešení bude 

nejspíš charakteristická francouzská neochota přejímat anglická slova).  

Další problémy při pokusech o autentický překlad přináší již mnohoznačnost základního slova 

„dieta“ (z řeckého diaita = stravovat se). V češtině je chápáno zejména jako restrikce 

energetického příjmu, přičemž dalšími přídavnými jmény je třeba odlišovat rozličné důvody 

této diety, bezlepková, šetřící, podobně je možné rozlišit diety nařízené lékařem od restrikcí 

energetického příjmu podnikaných z vlastního rozhodnutí. Stále více tak vystupují do popředí 

výhody jednoslovného anglického výrazu „dieting“. Soudíme, že není nutné za každou cenu 

hledat jednoslovný český ekvivalent. 

Opíráme se tak např. o názor MUDr. P. Suchardy vyjádřený v recenzi na nedávnou 

publikovanou knihu o bariatrických operacích: „ … výraz dietování – vyhledavač Google ho 
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nabízí více než 7000x, ale je otázka, zda jej musíme zanášet do odborné literatury“ (Zdroj: 

URL 2). 

Problém nadužívání redukčních diet u mládeže se dotýká velké řady oborů. Je možné jej 

zkoumat z hlediska medicínského, psychologického, pedagogického či sociologického. Přesto 

dosud neexistuje příliš mnoho publikací, které by tuto problematiku důsledně rozpracovaly.  

Nedostatečným způsobem je dosud vnímán fakt, že dieting se z velké míry týká adolescentů, 

a že je tedy třeba jej zkoumat především z hlediska specifik této věkové skupiny. Dospívající, 

jejichž mentální ani fyzický vývoj není ještě zcela dokončen, častěji než příslušníci jiných 

věkových kategorií sahají k redukční dietě, aniž by ji reálně potřebovali a nevhodné diety 

mohou pro ně být, vzhledem k jejich rozvíjejícímu se organizmu, daleko nebezpečnější. 

Speciálním problémem je např. nerelevantní snaha o úpravu jednotlivých tělesných partií u 

dospívajících dívek. Ale i žádoucí snaha o redukování tělesné hmotnosti je často prováděna 

tak nevhodným způsobem (jako hladovění, pokusy vyvolat zvracení, vynechávání jídel atd.), 

že může vést k velmi závažným poškozením zdraví.  

Dieting je nutné vnímat jako fenomén, který se v naší společnosti reálně vyskytuje, se kterým 

se musíme naučit zacházet. V posledních letech se objevily studie zaměřené na otázky rozvoje 

a prevence tohoto jevu u dospívajících (Paxton S., 2002;  DALLEY Simon E., 2009; 

Neumark – Sztainer D., 2005, 2012; Julia C., Hercberg S., 2012).  
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1.2. Metody dietingu u dospívajících 

Pojem dieting, jenž byl definován v předchozím textu, zahrnuje způsoby a metody, kterými se 

narušené jídelní chování projevuje. Některé metody, které si adolescenti volí ke kontrole 

hmotnosti, se dají považovat za relativně málo nebezpečné (snížení energetického příjmu, 

částečné omezení jednoho druhu potravin či potravinové skupiny), většina z nich však může 

ohrozit jejich zdraví vážným způsobem. Za skutečně nebezpečné je třeba považovat 

dlouhodobé hladovky, vyvolané zvracení, užívání laxativ, diuretik, anorektik atd.) (Neumark 

– Sztainer, 2012). Mnozí dospívající, zejména dívky, se rozhodnou pro několika denní, různě 

přísnou redukční dietu. Dospívající však přicházejí i s mnohem extrémnějšími metodami 

(např. výše zmíněné léky). Objevují se i dívky, které pojídají vatu ve snaze objemově nahradit 

velké množství normální stravy. Mají tak pocit sytosti, aniž by zkonzumovaly velká množství 

kalorického jídla. Nejčastěji užívané metody užívané dospívajícími k regulaci tělesné 

hmotnosti jsou shrnuty v tabulce č. 1 (Neumark – Sztainer, 2012).  

Tabulka 1 Přehled metod nejčastěji užívaných adolescenty k regulaci tělesné hmotnosti, výsledky americké studie 

zkoumající vliv dietingu na změny BMI v pozdějším věku (Zdroj: Neumark-Sztainer, D., Journal of Adolescent Health, 

2012) 

„Běžné“ metody regulace tělesné hmotnosti 

- redukční dieta (ve smyslu snížení energetického příjmu potravou) 

- jedení velice malých porcí  

- několikadenní hladovka (po vzoru celebrit) 

- vynechávání jídel, či jednotlivých skupin potravin 

- používání dietních preparátů (instantní proteinové nápoje atd.) 

Extrémní metody 

- kouření 

- užívání laxativ, diuretik, anorektik 

- užívání dietních pilulek 

- vyvolávané zvracení 

- pití velkého množství vody, pojídání vaty, konzumace nadměrného 

množství žvýkaček  
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1.2.1. Jednotlivé metody dietingu - stručná charakteristika 

Vynechávání určitých (skupin) potravin, jednostranné diety 

Některé potraviny s vysoce kalorickým účinkem dívky záměrně vyřazují ze svých jídelníčků. 

Zprvu se jedná o sladkosti a pochutiny, smažené a tučné pokrmy. Není zcela jednoduché 

rozlišit, kdy pouze s rozumem kontrolují svoji životosprávu (omezují sladké, tučné a smažené 

pokrmy) a v kombinaci s dostatkem pohybu se řídí pravidly zdravého životního stylu, a kdy 

záměrnou výraznou restrikcí pokrmů dochází k omezování  pestrosti jídelníčku. Z obavy 

z kalorií mohou dívky vyřazovat i běžné plnohodnotné potraviny a pokrmy, jako maso, 

mléčné výrobky, pečivo. Ze stejného důvodu se mnohdy vyhýbají teplým obědům a večeřím. 

Při dietách typu „ananasová“, „citrónová detoxikační dieta“ nebo „tukožroutská polévka“ je 

dovolena konzumace pouze jednoho druhu ovoce či potraviny, často v omezeném množství. 

Jednostranné diety jsou u dítěte či adolescenta ve vývoji nevhodné. Z nich sestavený 

jídelníček nemůže být vyvážený, obsahovat všechny potřebné živiny a odpovídat tak 

nutričním potřebám rostoucího organismu. Jídelní restrikce ve smyslu odpírání si oblíbených 

sladkostí a jiných pochutin, omezení „uždibování“ bývají často kombinovány s užíváním 

dietních preparátů (Julia C., Hercberg S., 2012). 

Konzumace velice malých porcí, držení hladovek, vynechávání jídel  

Téměř polovina dotazovaných dospívajících dívek udávala konzumaci velmi malých porcí 

nebo vynechávání jednoho a více z denních jídel (tzv. skipping meals), ve snaze snížit 

energetický příjem (Neumark-Sztainer, 2012). „ U pacientek s anorexia nervosa, restrikce 

jídla vede někdy k získání pocitu zvýšené kontroly nad vlastním životem, někdy i okolím. 

Dodává jim pocit jedinečnosti a výjimečnosti, který před onemocněním postrádaly “ 

(Papežová, 2010, str. 148).  

Redukční diety  

Metoda coachingu (typ Weight Watchers)  

V programu Weight Watchers jedinec redukčním režimem prochází ve skupině více lidí. 

Skupina vedená koučem se pravidelně schází, účastníci diskutují váhové úbytky, sestavují si 

jídelníčky převážně z hotových, firmou Weight Watchers průmyslově vyrobených pokrmů 

(Julia C., Hercberg S., 2012).  
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Komerční nebo medializované redukční diety 

(Dukan, Cohen, Atkinsonova dieta, princip dělené stravy, Mayo Clinic aj.) 

Jde o redukční diety založené na metodě publikované konkrétním autorem (Dr. Dukan, Dr. 

Cohen). Každá z diet má určitá pravidla stravování, povolené, především však zakázané 

potraviny. Zatímco Atkinsonova a Dukanova dieta jsou hyperproteinové diety založeny na 

principu nadměrného příjmu bílkovin (mnohdy >2,2 g/kg/den), Cohenova dieta spíše 

respektuje zásady racionální stravy, zato s výraznou energetickou restrikcí (v prvních dvou 

týdnech celkový denní energetický příjem nepřekračuje 4000 kJ). Výrazné snížení celkového 

denního energetického příjmu je kromě hladovek principem i diety Mayo clinic. Při této dietě 

jsou základní potravinou vejce a celkový příjem energie denně se pohybuje v rozmezí 2 500-

3 000 kJ (URL 3).  

Další diety propagují oddělenou konzumaci základních živin (dělená strava, makrobiotika) či 

spatřují důležitost v časovém rozvržení konzumovaných pokrmů. 

Používáni dietních preparátů  

Jakékoliv umělé připravené preparáty, které mají sloužit k redukci příjmu potravy, potlačit 

hlad či chuť (např. tabletky potlačující chuť na sladké). Dále všemožné instantní prášky, 

koktejly, které slouží jako náhražky normální stravy (např. koktejl místo oběda).  

Extrémní metody dietingu 

Jedná se o některé kompenzační mechanizmy, kterými jedinci minimalizují kalorický efekt 

přijatého jídla (laxativa, diuretika, dietní pilulky, vyprovokované zvracení) nebo se mu snaží 

vyhnout úplně (kouření snižující chuť k jídlu, užívání anorektik) (Neumark-Szteiner, 2012). 

Papežová (2010, str. 230) uvádí, že „ … prevalence abúzu laxativ u nemocných s PPP je 

odhadována na 40 – 60 %, přičemž pouze 2 – 15 % nemocných užívání projímadel přiznává.“ 

Výrazně přepíjení nebo naopak restrikce příjmu tekutin patří mezi další techniky manipulace 

s jídlem. Zdaleka nejextrémnější metodou dietingu je „perníková dieta“. Pojem zavedený 

v prostředí drogové scény charakterizuje stav, kdy dívky s dispozicemi k anorexii zneužívají 

metamfetamin (URL 4).  
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2. PSYCHOLOGIE VÝŽIVY A JÍDELNÍHO CHOVÁNÍ 

„Psychologie výživy je komplexním oborem. Má úzké vztahy k dalším humanitním vědám, 

stejně jako k biologii. Týká se jedince jako individua i jako tvora, žijícího ve společnosti, 

formovaného genetikou a vrozenými faktory, ale také sociálním prostředím, aktuální i 

historicky vzniklou kulturou. Výživa má velký vliv na chování i jednání, uplatňuje se 

v pracovní činnosti i v trávení volného času, podporuje tělesnou i psychickou výkonnost“ 

(Fraňková, 2003). 

2.1. Potravní chování 

Organismus pro správný chod potřebuje adekvátní přísun energie, kterou získává z látek a 

živin z potravy. Příjem jídla je přirozený jev, který člověka provází od narození, resp. od 

početí až po jeho smrt. Jídlo je nedílnou a nutnou součástí lidského života. Optimální příjem 

potravy je založen na funkci komplexu aktivit sloužících k vyhledávání zdrojů a k jejich 

analýze. Dále je součástí komplexu aktivit rozhodování o přijetí či zamítnutí potravy, příprava 

ke konzumaci a požívání potravy. Složitý komplex zmíněných aktivit nazýváme potravní 

chování (Fraňková, 2003).  

2.1.1. Strategie potravního chování 

Potravní chování odráží vztah mezi organismem a prostředím, jež se vzájemně ovlivňují. 

V průběhu evoluce docházelo k nutné selekci takových vzorců chování, které zajistily přežití 

organismu v měnících se a mnohdy nepříznivých podmínkách. Z hlediska strategie získávání 

potravy dělíme jednotlivé živočišné druhy do dvou hlavních skupin – specialisty a generalisty. 

Zatímco specialisté obvykle k zajištění potravy potřebují jen jednoduchou strategii (jejich 

jídelníček je složen z jednoho druhu potravy, obsahujícího všechny potřebné látky), potravní 

chování generalistů musí být podstatně komplexnější a přizpůsobivější (strava je pestrá, 

výhodou je možnost náhrady jednotlivých složek jinou, k tomu jsou ale nutné schopnosti učit 

se, řešit problémy, předávat zkušenosti a napodobovat).  

Člověk je typickým generalistou. Má schopnost zaměnit jednotlivé složky potravy za jiné, při 

zachování všech potřebných nutričních látek. K tomu je nutné často modifikovat vzorce svého 

potravního chování. Jak uvádí Fraňková „potravní chování jako každé motivované, 

cílesměrné chování, je vyvoláno nějakou potřebou, vnitřním stavem organismu nebo vnějšími 

podmínkami a směřuje k určitému cíli: k uspokojení potřeby nebo k jiné adaptivní reakci na 

podnět z vnějšího prostředí“ (Fraňková, 2003). 

Potravní chování probíhá v určitých cyklech, označovaných jako cykly motivační. Potravní 

motivace je potom hybnou silou potravního chování (Fraňková, 2003).  
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Etologové člení motivační cyklus do tří fází: 

1. motivační stav (zahrnuje stavy, které iniciují potravní chování - hlad, žízeň, apetit, 

specifická deprivace, specifický hlad) 

2. apetenční chování (chování zaměřené k hledání a dosažení určitého cíle, motivované 

potřebou, pudem, vnitřním vyladěním atd.) 

3. konzumatorní chování (fáze uspokojení, ukončení motivačního cyklu potravního chování, 

které za normálních podmínek navazuje na apetenční chování, při kterém byla potrava 

vyhledávána. V případě lidského chování jde o důležitou fázi, jejíž součástí je tepelná úprava, 

ochucování, zdobení, předcházející vlastní konzumací potravy.) 

S první fází motivačního cyklu souvisí velké množství různorodých stavů a podnětů.  

Na jedné straně podněty stimulující potravní chování:  

- aktuální, fyziologický hlad 

- nabídka jídla (příjem potravy mohou navodit nebo povzbudit senzorické podněty jako 

např. vůně jídla, dekorace pokrmu) 

- také samotná představa jídla může navodit potravní chování (obrázky v časopisech, 

četba kuchařské knihy, líčení v knize) 

- stimulačním způsobem mohou působit také různorodé sociální faktory, které se také 

projevují v druhé a třetí fázi motivačního cyklu potravního chování (stravovací 

konvence nebo např. efekt tzv. sociální facilitace příjmu potravy – vyplývá 

z poznatku, že v přátelské společnosti roste i objem zkonzumovaného jídla, děti toho 

sní více ve společnosti vrstevníků). 

Na druhé straně existují podněty vedoucí k útlumu potravního chování:  

- zdravotní důvody – chuť k jídlu může při některých chorobách klesat 

- někdy apetit potlačujeme záměrně, např. v redukčních dietách, v pokročilých fázích 

mentální anorexie může pocit hladu zcela vymizet 

- uměle určované přestávky ve vyučování či zaměstnání, které nerespektují individuální 

rozdíly v nástupu hladu, mohou také vést k nedostatečné potravní motivaci a tím 

příjmu potravy 

- u dětí a adolescentů může i např. prostředí školních jídelen (hluk, velký počet dětí, 

fronty, spěch, omezený čas na jídlo či dokonce šikana) negativně přispět ke stimulaci 

potravního chování (Fraňková; 2003). 
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Fraňková (2003, str. 71) zdůrazňuje, že klasické etologické členění motivačního cyklu je 

výhodné také pro rozbor a popis potravního chování, „ … vyjadřuje totiž složitost činností, 

směřujících k příjmu potravy“.  
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2.2. Výživa a ontogeneze psychiky  

Pro bližší pochopení psychiky dospívajících a jejích důvodů dietingu je nutné stručně vymezit 

jednotlivá období ontogeneze a uvědomit si jejich provázanost s výživou tak, abychom mohli 

obhlédnout celý kontext nutričních, psychologických a sociálních faktorů, veškerých vnitřních 

a vnějších vlivů (Fraňková, 2003). 

Novodobý pohled na vývoj dítěte již striktně nerozděluje vliv biologických faktorů 

(endogenní faktory a vrozené dispozice) a vliv prostředí (zkušenosti získané v průběhu života) 

a zdůrazňuje naopak jejich vzájemnou interakci (Hort, 2008). 

2.2.1. Prenatální období 

Nutriční i psychický stav budoucí matky ovlivňují vývoj jedince dlouho před početím. Zdárný 

vývoj plodu je závislý na vyvážené stravě matky a na jejím psychickém stavu v průběhu 

celého těhotenství. Před početím a v prvním trimestru by kromě stravy obsahující optimální 

množství živin, vitaminů a minerálních prvků, měla žena navýšit příjem kyseliny listové. 

Organismus matky je schopen různými mechanismy ochránit plod před občasnými výkyvy ve 

výživě (např. na počátku těhotenství, kdy ženy vzhledem k časté nevolnosti a zvracení trpí 

nechutenstvím). Závažnější poruchy výživy (např. nadměrná dietní omezení) však mohou 

ohrozit zejména vyvíjející se mozek dítěte (Fraňková, 2003).  

2.2.2. Novorozenecké období (1. měsíc) 

V období prvního měsíce postnatálního života musí novorozenec rozpoznat zdroj potravy a 

umět se k němu dostat. Je-li novorozenec zdravý, má vyvinuty všechny základní 

nepodmíněné reflexy (hledací, sací, polykací, vyměšovací, obranné, orientační, polohové, 

úchopové), které mu umožní získávat potravu (Hort, 2008).  

Bezprostředně po porodu, který je sám o sobě intenzivním zážitkem pro matku i dítě (proto 

dnes většina porodníků zdůrazňuje nenásilné vedení porodu), navazuje dítě intenzivní kontakt 

s matkou – dárcem potravy. V procesu kojení nejde jen o naplnění základních fyziologických 

potřeb dítěte (příjem živin), jedná se o emoční prožitek, který se opakuje vícekrát za den 

(Fraňková, 2000, 2003).  

2.2.3. Kojenecké období (1 měsíc – 1 rok) 

Období do prvních narozenin dítěte, nazývané kojeneckým, je stěžejní pro vývoj potravního 

chování a nutriční osobnosti dítěte. Kojenecké období dle Fraňkové: „ …dává základ 
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dlouhodobým a pevným vzorcům potravního chování, preferencím a averzím vůči některým 

živinám a pokrmům.“  

Výživa dítěte je v této fázi vývoje důležitá především kvůli její úzké provázanosti 

s psychickým vývojem dítěte. Kojenec rozvíjí mnoho schopností, které jsou stimulovány a 

podporovány matkou. V závislosti na matčině chování dítě koncem tohoto období dosahuje 

pocitu bazální důvěry.  

Kojené dítě je citlivé na chování matky, pečovatelky, jejímž prostřednictvím uspokojuje své 

základní životní potřeby. Citlivě vnímá všechny podněty spojené s potravou, jejíž příjem je 

zcela závislý na matce. Při správné poloze kojení např. dítě slyší tlukot matčina srdce, vnímá 

kontakt s matčiným tělem, pozorně sleduje matčinu tvář, změny její mimiky atd. Se stejnou 

citlivostí vnímá matčin neklid, emoční labilitu, špatnou náladu či depresi nebo dokonce 

negativismus ve vztahu k jemu samotnému. To může mít nepříznivý vliv na vývoj psychiky a 

položit základ pro budoucí negativní vztah k jídlu a další s ním spojené problémy. 

Prostřednictvím kojení probíhá komunikace mezi matkou a dítětem, je zdrojem emocí a 

prvních sociálních zkušeností a má tak psychologický význam pro matku i dítě (Fraňková, 

2003).  

Potravní chování a výživa úzce souvisí s vývojem mozku, který je v tomto období 

nerovnoměrný. Maturace struktur a funkčních systémů mozku stejně jako nárůst jeho 

hmotnosti probíhá v určitých fázích. Ve fázích, kdy v mozku dochází k prudkým změnám 

(fáze zvané „kritické“, „senzitivní“, „vulnerabilní“) je mozek citlivější k vnějším zásahům.  

Nedostatečný přívod živin a poruchy výživy v tomto období mívají dlouhodobé, ne-li trvalé 

následky (Fraňková, 2003).  

2.2.4. Batolecí období (1 – 3 roky) 

Již v polovině předchozího období se doporučují zavádět do mléčné stravy příkrmy a dítě 

postupně přechází k příjmu tuhé stravy. Pro dítě představuje tento přechod významnou změnu 

v dosavadním příjmu potravy. Doposud výhradně tekutá strava v podobě mateřského mléka je 

doplňována látkami, potravinami a pokrmy jiné konzistence, barvy, chutě. Období změn 

v jídelníčku dítěte je spojeno, a do jisté míry podmíněno, změnami zažívacího traktu (např. 

koordinace úst a jazyka), polohy dítěte při krmení (při kojení je dítě v náručí matky, nyní se 

dítě učí jíst vsedě, ve vzpřímené poloze) a samostatnosti (dítě se učí jíst samo lžičkou).  
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Z hlediska vývojové psychologie jde o období rozvoje autonomie, která se projevuje mj. i ve 

vztahu k výživě. Pro správný vývoj autonomie dítě potřebuje pevné vedení a kontrolu, čímž 

roste důležitost prostředí, ve kterém vyrůstá (Vágnerová, 2012). V batolecím období musí dítě 

zvládnout dva mezníky, jejichž překonání vypovídá o určitém stupni vývoji osobnosti dítěte. 

Důležitými mezníky jsou schopnost separovat se od matky a uvědomění si vlastní osobnosti, 

její jedinečnosti. Dítě, které v kojeneckém období nabylo pocit důvěry (v případě jakýchkoliv 

potíží se má kam vrátit) se začíná sebe prosazovat, potvrzuje si své kompetence, rozvíjí 

sebepojetí. Informace o sobě získává dítě v interakci s jinými lidmi, prostřednictvím vztahů, 

s osobami, které o něj pečují, ale i s jinými lidmi.  

Sebepojetí v batolecím věku ale ještě není zcela koherentní a závisí na vývoji kognitivních 

schopností jedince. Kromě kognitivních schopností batolete je jeho sebepojetí ovlivňováno 

hodnocením rodiči či dalšími lidmi (Vágnerová, 2012).  

Za zmínku také stojí jídelní neofobie, se kterou se v batolecím období setkáváme. Evolučně 

daná neofobie (strach z nového či neznámého pokrmu) nás chrání před konzumací látky 

(potraviny, pokrmu), která by ohrozila naše zdraví (jedovaté rostliny, zkažené potraviny). Je 

častá a normální u malých dětí, které si právě utváří vztah s okolním prostředím. Jedním 

z účinných prostředků k překonání jídelní neofobii, je opakované překládání nové potraviny, 

jídla dítěti. Přijetí nového pokrmu by mělo být kladně posilováno a pozitivně hodnoceno 

dospělými osobami, kterým dítě důvěřuje. Neofobie je biologickým základem averze (viz 

níže) k určité potravině, pokrmu. 

Chuť mateřského mléka může vysvětlit snadné upevnění preference sladkých a tučných 

potravin u dětí. Preference tuků a soli je ale vázána zejména na chuťových vlastnostech 

mnohých jídel určených pro dospělé, které jsou ale dětem mnohdy předkládány již kolem 18. 

měsíců věku, např. párky, smažené hranolky, hamburgery, pamlsky, potraviny s vysokým 

obsahem tuku a soli (Fraňková, 2003). 

2.2.5. Předškolní a mladší školní období 

Období, ve kterém dochází k hlavní „části“ utváření nutričních zvyklostí a nutriční osobnosti 

dítěte.   

Doposud na dítě výchovně působila většinou rodina a její bezprostřední okolí. Od 3. roku 

věku dítě zpravidla začíná navštěvovat mateřskou školu. Upevnit si jídelní návyky je důležité 

jak z fyziologického hlediska (potřeba dodávat živiny v pravidelných intervalech), tak 
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z  psychosociálního hlediska (dítě se učí určitému řádu, pravidelnosti - rozdělení stravy do 

denních jídel atd.).  

Rodiny se mohou významně lišit ve způsobu života (existenční podmínky, rodina 

úplná/neúplná, vztahy mezi členy rodiny, zájem o tělesné i duševní zdraví, o výživu, 

zaměstnání rodičů, čas věnovaný kultuře, sportu, společné rekreaci) a tedy i ve způsobu 

upevňování (vytváření) jídelních zvyklostí u dítěte. Životní styl rodiny ovlivňuje vývoj 

nutriční osobnosti dítěte a vývoj jeho nutričních zvyklostí.  

Organizace aktivit, pravidelnost v členění mezi prováděnými činnostmi a odpočinkem také 

souvisí s příjmem potravy. Dítě se učí rytmičnosti v přísunu živin, jídlo má svá pravidla, svůj 

řád.  

Předškolní děti se seznamují s jídlem také prostřednictvím jeho přípravy. Děti se tak učí 

novým zkušenostem, slovům a pojmům souvisejícím s výživou. Spoluúčast na přípravě má 

příznivý vliv na emoční a kognitivní vývoj dítěte, pomáhá rozvíjet fantazii, tvořivost, radost 

z práce pro druhé, pozitivní ladění vyvíjející se osobnosti.  

V předškolním a mladším školním období je velice důležité zasadit základy správnému 

postoji k jídlu a nutričním zvyklostem. Kultura společného stolování  přispívá mj. 

k soudržnosti rodiny a dobrému rodinnému klimatu. Jídlo je spjato s představou domova, 

pocitem bezpečí, lásky a rodinné pohody. Pro dítě je sociální situací, při které dospělí 

vyjadřují svůj vztah k němu (pochvala, výtka, neverbální řeč). Právě spojení sociální situace 

s konkrétním jídlem může být podkladem pro jeho budoucí preferenci či averzi.  

Averze k určitému jídlu se obyčejně vytvoří mnohem rychleji než jeho preference (stačí jeden 

nepříjemný zážitek – nevolnost, negativní postoj dospělého - spojený s konkrétním jídlem). 

Odpor k některým jídlům se vytváří převážně v prvních čtyřech letech života. Předškolní dítě 

(ve věku 4-5 let) má již upevněnou škálu averzí, které více či méně přetrvávají do dospělosti. 

Biologickým základem averze je výše zmíněná neofobie (Fraňková, 2003).  

Úkolem vývojového období je snaha o vytvoření správného vztahu k jídlu a tím i zajištění 

normálního vývoje potravního chování. Jde o vytvoření asociace pouze mezi hladem a 

potravou. Stane-li se potrava „všelékem“ na všechny potíže, může to vést v pozdějším věku 

k psychogenním poruchám příjmu potravy (Fraňková, 2003).  
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2.2.6. Dospívání 

Stejně jako ve všech obdobích lidského života, i v období dospívání je stěžejním pravidlem 

konzumace vyvážené, pestré stravy se zastoupením potravin ze všech skupin potravin. 

Množství potravy a tudíž energetický příjem je přiměřen fyzické aktivitě a celkovému 

zdravotnímu stavu dospívajícího (Kudlová, 2009).  

Období dospívání je přechodem mezi dětským a dospělým věkem. V dětství i v dospělosti 

platí odlišná „pravidla“ stravování, každé vývojové období s sebou nese i jiné nároky. 

V dětství je důležitý dynamický somatický růst a s ním spojené nároky na správnou výživu. 

V dospělosti je hlavním cílem nutrice udržení přiměřené tělesné hmotnosti a dobrého 

zdravotního stavu organismu.  

U dětí je obecně přijato, že způsob jejich výživy je specifický a individuální. Tento přístup ale 

chybí u dospívajících, kteří jsou často řazeni do jedné či druhé kategorie bez zohlednění 

vlastních specifik (viz tabulka č. 2) (Svačina, 2008). 

Tabulka 2:  Zjednodušený přehled specifik adolescence v souvislosti s výživou (zpracováno dle Svačina, 2009) 

Rozvoj mineralizace kostry mezi 11 – 18 roky a s ním související vyšší nároky na přísun 

vápníku 

Zvýšená přecitlivělost a emoční labilita promítající se do stravovacích návyků 

Klesající vliv rodičů na jídelní zvyklosti dospívajícího 

Módní trendy ve stravování (určované např. celebritami a dotvářené vrstevníky) 

Změny chuti, chuťových preferencí v souvislosti s hormonálními změnami 

Změna tělesného složení a tím i změna nároků na živiny 

Změny v povaze a v chování (hormonální změny) 

Zvýšená potřeba příjmu bílkovin (0,8-0,9 g/kg/den) 

 

Zejména u adolescentů, tedy v období změn  jídelních návyků, je žádoucí jakákoliv intervence 

podporující zdravý životní styl. Podpora může přijít ze strany mnoha činitelů, mezi nimiž 

bývá největší význam přisuzován rodině, škole a mimoškolním aktivitám (sportovní oddíly, 

aktivity zaměřené na výkon) a vrstevníkům (Kalman, 2011).  

Tvrzení nutriční terapeutky Jitky Ruskové: „Dospívající již není dítě, ale stále ještě ani 

dospělý“ platí v mnoha ohledech, obzvláště v problematice výživy. Množství zkonzumované 

stravy se blíží spíše kategorii dospělých, její skladba ale má své nároky dané právě 
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výjimečností období adolescence. Období je spojeno s vyššími nároky na kvalitní, pestrou a 

vyváženou stravu, se zastoupením všech makro i mikroprvků. 

V období, kdy je správný přísun živin vzhledem k zmíněným biologickým změnám stěžejní, 

se ale výživa, strava a vztah k ní se stává jedním z nástrojů vyjádření vlastních postojů, 

vlastního stylu. Vzniká potřeba určit si vlastní pravidla. Nároky a požadavky rodičů a 

vrstevníků jsou často neslučitelné. Dospívající je v určitých situacích nucen si vybrat, např. 

volba přátel, postoj k nějakému riziku (Vágnerová, 2012).  

Velkého významu v období adolescence nabývá vrstevnická skupina: „ Skupinová identita je 

významnou součástí individuální identity, která v tomto období prochází zásadní proměnou 

…“ (Vágnerová, 2012).  

Adolescent, transformující se na dospělce, pak mnohdy pod vlivem vrstevníků (ale i jiných 

vnějších faktorů jako jsou média, trendy ve společnosti), konzumuje nevhodné potraviny 

např. ty s vysokou energetickou a současně nízkou nutriční hodnotou nebo naopak zejména 

dívky experimentují s omezujícími a jednostrannými dietami.  

Nedostatečný příjem potravy v podobě neúčelných redukčních diet se dá vyložit jako projev 

nesouhlasu s podobou vlastního těla. Držením diety se nízkým energetickým přísunem dívky 

trestají za vzhled, který nechtějí přijmout (Styx, 1991).  

Fraňková (2003, str. 171) zmiňuje vlastní experiment zkoumající vliv otce a matky na 

zavádění nových zdravých jídel do jídelníčku dospívajících. Otec, který se změnou přišel, měl 

pozitivnější vliv na rozhodnutí o přijetí jídla dospívajícím, než jeho matka. Experiment 

dokazuje, že vliv rodičů na jídelní zvyklosti jejich potomků není vyloučen ani v období 

dospívání. Otec tak v rodině stále působí jako autorita a znalý nutričních potřeb dítěte, může 

ovlivnit jeho stravu. Nutriční výchova a osvěta je ale především zaměřena na matky. 
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2.3. Postoje k jídlu a sociální faktory, které je ovlivňují 

Postoje k jídlu jsou formovány již od časného věku dítěte. Jsou do značné míry ovlivňovány 

prostředím. Největší vliv má rodina a bezprostřední okolí dítěte, uplatňuje se ale i jeho 

individualita (daná temperamentem, volními vlastnostmi, emocionalitou a zkušeností dítěte 

s jídlem).  

Fraňková (2003, str. 166) dělí vlivy sociálního prostředí na potravní chování a výživové 

zvyklosti dítěte do tří hlavních kategorií: 

1. vlivy rodičů, 

2. sociální vlivy a působení lidí z prostředí mimo rámec rodiny, 

3. vlivy sdělovacích prostředků a kulturního prostředí.  

Děti si dobře všímají vlastního potravního chování rodičů, postojů k potravě. Rodiče mohou 

ovlivnit vztah a postoj dítěte k jídlu komentáři, neverbálně nebo např. prostřednictvím 

vlastního jídelního chování. Na dítě vytvářející si jídelní návyky působí negativně, nemají-li 

rodiče k jídlu dobrý vztah, přejídají se nebo se naopak omezují ve snaze zhubnout (Fraňková, 

2003).  

Fraňková (2003, str. 181) dále upozorňuje na nevyvážené, často extrémní diety, které rodiče 

preferují a předkládají je svým dětem. „ Platí to především pro redukční diety všeho typu. Ale 

i přísné vegetariánství, veganství, makrobiotická strava a různé jednostranné diety by měly 

být rodiči pečlivě uváženy, než je začnou podávat dětem“. 

 

Kromě rodičů samotných se na vytváření nutričních zvyklostí dítěte podílí jeho okolí, 

zájmová činnost celé rodiny, která do jisté míry určuje např., jak často se děti stravují mimo 

domov. Děti jsou zvyklé pohybovat se v prostředí dospělých od útlého věku. Zaměříme-li se 

pouze na prostředí týkající se stravy, můžeme zmínit několik příkladů. V některých zemích je 

již zcela běžné brát i ty nejmenší děti do restaurací, na rauty, bankety či jiné slavnostní 

události spojené s jídlem. Pokrmy nabízené na nich nabízené, nejsou uzpůsobeny pro výživu 

dětí. Objevují se pamlsky, tučné a smažené pokrmy, jídla s vysokým obsahem soli. Výběr 

závisí na rodičích (a jejich představách o zdravé dětské výživě) nebo dokonce na dětech 

samotných, kteří si vybírají po vzoru dospělých. Příliš časté stravování ve stylu rautu, kde má 

dítě možnost opakovaně si přidávat, může mít vliv na budoucí vnímání normální porce.  
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Děti sledují televizi, kde se prostřednictvím reklamy setkávají s různými potravinami a 

pokrmy (většinou vysoké energetické, avšak nízké nutriční hodnoty). Fraňková uvádí, že „ … 

pouze 1 % čtyř-pětiletých a 28 % šest-osmiletých dětí chápe cíl reklamy, tj. prodat výrobek.“ 

Většina dětí si však myslí, že reklama je součást sledovaného pořadu.  Je-li potravina spojena 

s oblíbeným hrdinou, významně roste její preference u dětí. Reklama rovněž ovlivňuje 

vnímání toho, co znamená normálně jíst.  

Dle výsledků vlastního výzkumu Fraňková (2003, str. 173) usuzuje, že reklama na jídlo měla 

vliv na jeho pozdější výběr. Děti byly rozděleny do tří skupin, ve kterých sledovaly tři typy 

reklam (reklamy propagující sladkosti, reklamy na ovoce a reklamy na vyváženou stravu). 

Kontrolní skupina nesledovala žádnou reklamu. U svačiny, na kterou byly děti pozvány po 

vysílání, si děti vybíraly mezi pomerančovým džusem, zmrzlinou, dvěma druhy ovoce a 

sladkými tyčinkami. Nejméně si vybíraly ovoce ty děti, kterým byla prezentována reklama na 

sladkosti. Na utváření potravního chování dítěte má dále vliv úroveň dosaženého vzdělání u 

rodičů, mateřská škola, kterou dítě navštěvuje či postoje k jídlu u vlastních sourozenců.  
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3. Zdroje a vnější stimuly dietingu 

3.1. Faktory vedoucí k rozvoji dietingu 

Dieting a nadbytečné užívání diet může svědčit o rozvoji vážných poruch příjmu potravy a 

obecně o narušení psychiky, může být jejich prvním stádiem, samo o sobě však ještě není 

důkazem toho, že nastaly takto závažné problémy.  Je velmi obtížné určit a přesně definovat 

rizikové faktory a tím spíše příčiny dietingového jednání.  

V následující kapitole jsou definovány osobnostní faktory (např. konkrétní rysy osobnosti, 

úroveň spokojenosti s vlastní postavou), i vnější faktory (např. prostředí, rodina, vrstevníci), 

mají-li být zmíněny alespoň ty nejčastější faktory rozvoje narušeného jídelního chování., 

citované v české i zahraniční odborné literatuře (Ackard, 2002; Bauer, 2011; Matera, 2012).  

3.1.1. Osobnostní faktory 

3.1.1.1. Konkrétní rysy osobnosti  

Výrazný sklon k nespokojenosti s vlastním tělem mají jedinci s nízkým sebevědomím. V 

tomto smyslu by cesta k nápravě vedla právě přes posilování sebevědomí a harmonizaci 

osobnosti.  

Avšak za potencionálně nebezpečné je možné považovat také některé osobnostní rysy, které 

v jiných souvislostech bývají hodnoceny jednoznačně kladně. Příkladem takovéhoto rysu 

může být např. perfekcionismus.  

V praxi se setkáváme s tím, že řada dívek v nějakém období života drží diety, a přesto u nich 

ke vzniku závažných poruch nedochází. Je to dáno tím, že na rozdíl od svých vytrvalejších 

perfekcionistických vrstevnic, které vydrží hladovět a používat jiné kompenzační metody, od 

diety upustí. Z longitudinálních studií zatím nebyla jasně potvrzena asociace mezi 

perfekcionismem a poruchami příjmu potravy. Nelze jej tedy označit za rizikový faktor, je 

možné jej považovat za korelát (Papežová, 2010). 
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3.1.1.2. Sebehodnocení a nespokojenost s vlastní postavou  

Hodnocení vlastní postavy patří v období puberty k nejvýznamnějším faktorům ovlivňujícím 

tvorbu sebeobrazu, jehož akceptování je základní podmínkou nastolení duševní pohody.  

„Představa o podobě vlastní postavy je součástí celkového vjemu vlastní identity. Její 

důležitost roste s uvědomováním si vlastního těla v průběhu tělesných změn v období puberty 

(Kalman 2011)“.  

S horším, přísnějším sebehodnocením postavy se v pubertálním období setkáváme zejména u 

dívek.  Chlapci hodnotí svoji postavu častěji pozitivně. Zatímco ale s rostoucím věkem (v 

období od 11-15 let) sebenáročnost dívek vzrůstá, chlapci hodnotí své postavy jako 

nevyhovující spíše na počátku zkoumaného období a později vyjadřují se svými postavami 

více spokojenosti. Z klíčových zjištění sběru dat v rámci mezinárodního projektu HBSC 

(Health Behaviour in School-aged Children) mj. vyplývá, že je se svojí postavou nespokojena 

každá třetí až čtvrtá dívka (Kalman, 2011).    

Pokles v pozitivním způsobu vnímání atraktivity, jež zejména dívky vede k nárůstu 

nespokojenosti s podobou vlastního těla, se často může opírat o nespokojenost s konkrétními 

tělesnými partiemi. Postoj k vlastnímu tělu je výsledkem rozsáhlého komplexu 

psychologických a vývojových procesů, který je zároveň ovlivněn řadou vnějších faktorů. Je 

tedy velmi obtížné jej pozitivně ovlivňovat. Přesto je nutné jej vnímat se vší vážností, protože 

nespokojenost s vlastním tělem je zřejmě hlavní rizikový faktor pro vznik různorodých 

poruch stravovacích návyků. 

V období dospívání teenager prochází složitým procesem nalézání své vlastní identity, 

hledání „sebe sama“. Nespokojenost s vlastním tělem a s ní spojený strach z tloušťky, patří 

k často nepříliš vyslovovaným, zato však stále přítomným aspektům spolupůsobícím při 

tvorbě postojů k sobě samému. Je tedy logické, že tento strach je považován za významný 

prediktor vzniku poruch příjmu potravy (Jacobi et al, 2004). Nespokojenost s vlastním tělem 

je dávána do souvislosti s narušenými jídelními návyky a dietingem (Ackard, 2002).  
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3.1.1.3. Štíhlý ideál krásy 

Jedním z faktorů, který nepochybně spolupůsobí při vzniku dietingových poruch, je široce 

rozšířený štíhlý ideál krásy a s ním spojený kult tělesné krásy, obecně považovaný za velmi 

důležité kritérium při posuzování hodnoty lidské osobnosti. Tento v podstatě disproporční 

způsob nahlížení na hodnotu osobnosti, je velmi nebezpečný zejména pro dospívající 

populaci, pro niž jsou otázky tělesného vzhledu přirozenou prioritou při posuzování vhodnosti 

partnera. K nepříznivé situaci přispívá i samovolné či vědomé zneužívání přehnaně 

vystupňovaného požadavku na ideální krásu, s nímž se setkáváme v mediálním a 

marketingovém prostředí.  

Zejména u dospívajících dívek vystavených tomuto tlaku, se může oprávněná nebo 

neoprávněná nespokojenost s vlastním vzhledem a neschopnost naplnit ideál štíhlé krásy, 

projevit jako dlouhodobě traumatizující prožitek. Každé setkání, připomínající existenci 

onoho ideálu, může vést k  velkému množství negativních emocí, které si vynucuje hledání 

domněle nutného řešení. Takovým řešením potom může být dodržování striktních diet. 

V závažných případech se pak negativní emoce prohlubují v případě selhání pokusu a vedou 

k začarovanému kruhu dalších radikálnějších pokusů a dalších selhání (Papežová, 2010).  

Ani přehnané zdůrazňování estetických aspektů štíhlosti nelze démonizovat, ostatně není 

jediným důvodem držení diet.  Některé studie (Dalley, 2009) prokázaly, že motivací spíše než 

snaha naplnit ideál krásy může být obava z obezity, která s ideálem krásy přímo nesouvisí. 

Vedle thinspiration (výraz vznikl spojením dvou anglických slov – thin (štíhlý) a inspiration 

(inspirace)), se setkáváme s pojmem „fear of fat“, který bychom mohli doslovně přeložit jako 

„strach z tuku“.  

Při posuzování jednotlivých aspektů spojených se stravovacími návyky je třeba postupovat 

velmi uvážlivě a vždy mít na vědomí, že se jedná o součásti rozsáhlých psychosociálních 

komplexů. Např. „zdravý strach“ z přebytečných kilogramů, který je součástí přirozeného 

vybavení naší psychiky, usměrňuje naše jídelní chování a vytváří tak hranice zajišťující, že se 

v určitých situacích tolik nepřejíme a vyhneme se nejhorším dietním chybám. Pokusy 

omezovat působení těchto instinktů je třeba považovat za rizikové. Takovým pokusem může 

být např. snaha „kontrolovat“ energetický příjem záměrně vyvolaným zvracením (Krch, 

2008).  
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3.1.1.4. Vliv hodnoty BMI na držení diet  

Souvislost hodnoty BMI a rozvoje symptomatiky poruch příjmu potravy již není tak zřejmá. 

Dle Papežové (2010, str. 45) se jedná spíše o starší studie (Killen et al., 1994), ve kterých 

autoři uváděli vyšší BMI v kontextu s bulimickými symptomy (nadměrné zaujetí vlastní 

tělesnou hmotností, chorobný strach z tloušťky, přejídání se s konzumací velkých dávek jídla 

za krátkou dobu a následně vyvolaným zvracením). Další autoři souvislost mezi vyšším BMI 

a symptomatikou PPP nevidí, BMI proto nepovažují za rizikový faktor v jejich rozvoji (Jacobi 

et al. 2004). Vyšší BMI přesto vidí jako prediktor větší nespokojenosti s vlastním tělem (Field 

et al. 2001; Papežová, 2010).  

3.1.2.5. Zdravotní stav jedince 

Chronická či dlouhodobá onemocnění vyžadující přísnou kontrolu jídelního chování jsou 

některými autory považována za rizikový faktor rozvoje poruch příjmu potravy, obzvláště u 

adolescentů. Z tohoto hlediska bývají zmiňovány zejména celiakie - gluten senzitivní 

enteropatie, která nutí k dodržování striktních dietních opatření – a diabetes mellitus 1. typu 

(Papežová, 2010).  

Nemocní s diabetes mellitus 1. typu jsou od počátku choroby (většinou v dětském věku) 

vedeni k neustálé monitoraci příjmu potravy a kontrole tělesné hmotnosti. Nadměrná 

pozornost věnovaná příjmu potravy a tělesné hmotnosti dítěte či dospívajícího, může přispět k 

rozvoji poruch jídelního chování v krajním, ne však zcela výjimečném případě, i k rozvoji 

poruch příjmu potravy.  

PhDr. Tamara Hrachovinová (Hrachovinová, 2002) ve své práci zabývající se komorbiditou 

poruch příjmu potravy a diabetes mellitus 1. typu uvádí: „Nejčastějším způsobem, jakým se 

diabetičky 1. typu snaží vyhnout váhovému přírůstku, je manipulace s inzulinem“.  
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3.1.2. Vnější faktory ovlivňující vznik a rozvoj dietingu 

Protože závažnost jednotlivých faktorů spolupůsobících při vzniku dietingu je vhodné 

posuzovat spíše ve vztahu ke konkrétním případům, nebudou faktory v následujícím textu 

vzájemně porovnávány z hlediska důležitosti. Pořadí v jakém jsou uvedeny, nemá být 

vyjádřením míry jejich závažnosti.  

3.1.2.1. Rodina 

Jedním z nejčastěji uváděných faktorů ovlivňujícím vývoj všech sociálních návyků a tedy 

také návyků stravovacích, je rodina (děti kopírují stravovací návyky rodičů, případně dalších 

členů rodiny). Zejména v mladším věku lze vliv rodiny považovat za rozhodující. V této 

souvislosti je třeba upozornit, že i v rodinách, které věnují výchově dětí - včetně jejich 

stravovacích návyků- maximální péči může docházet - a také dochází - k jejich nechtěně 

negativnímu ovlivnění.  

Věnuje-li rodina přehnanou pozornost tělesné hmotnosti, jídlu a dietám, zvyšuje tak 

pravděpodobnost narušení jídelního chování dětí v ní žijících (Meno, 2008).  

Autoři (Bauer, Laska, Fulkerson, 2011) se zabývali otázkou, jaký význam mají rodičovské 

pobídky ke změně stravovacích návyků pro dospívající mládež. Studie sledovala, do jaké 

míry rodiče vybízí své děti k výběru zdravých jídel, zda je dostatečně vedou k pravidelným 

sportovním aktivitám. Pozornost byla věnována také nabádání k držení diet.  

Z výpovědí dospívajících (nezávisle na pohlaví) vyplývá pokles rodičovských pobídek ke 

konzumaci zdravých jídel, aktivního způsobu života i k držení diet v rané a střední 

adolescenci. Rodiče se tedy méně aktivně (oproti dětskému věku) snažili o konzumaci 

zdravých jídel a své dospívající děti méně nabádali k aktivnímu způsobu života.  

Při přechodu mezi obdobími střední a pozdní adolescence (průměrný věk dotazovaných 

respondentů v této kategorii byl 15,8 let) výpovědi chlapců potvrzují pokles ve všech třech 

oblastech podpory. U dívek však byl naopak zaznamenán nárůst rodičovských pobídek 

k držení diet.  

3.1.2.2. Vrstevníci 

Výraznou měrou se na tvorbě sociálních a stravovacích návyků podílí prostředí vrstevníků. 

Účelem italské studie (Matera, 2012) bylo analyzovat, zda a případně jak mohou různé formy 

vlivu vrstevníků (škádlení, popichování, debaty o vzhledu a jeho vlivu na popularitu jedince) 

ovlivnit nespokojenost s vlastním tělem a mohou-li následně ovlivnit stravovací chování.  
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Ve studii prostřednictvím dotazníku odpovídalo 298 dospívajících dívek. Předmětem zájmu 

byla zejména míra vlivu vrstevníků a vzájemného srovnávání se s nimi, případně s ideálními 

vzory, na (ne)spokojenost s vlastním tělem. Výsledky prokázaly překvapivě významný a 

bezprostředně působící vliv tohoto druhu srovnávání na úroveň spokojenosti s vlastním tělem 

a podobu dietního chování.  

3.1.2.3. Prostředí 

Výrazný vliv na rozvoj dietingu může mít konkrétní prostředí, ve kterém se dospívající 

pohybuje. Studie prokazují zvýšený výskyt různě narušeného jídelního chování u jedinců 

pohybujících se v prostředích, kde je štíhlá postava nutnou profesní podmínkou, např. baletky, 

gymnastky, modelky. V posledních letech počet těchto oborů vzrůstá a prostředí s tímto 

nebezpečím produkují také profese, pro které v minulosti tělesná hmotnost nehrála žádnou 

roli, protože zde nebyla nutnou podmínkou k jejich výkonu (Papežová, 2010, str. 44).  

3.1.2.4. Média 

Významnou a značně problematickou roli v oblasti vytváření stravovacích návyků sehrávají 

masmédia. Mediální prostor je přeplněn obrazy nepřirozeně štíhlých „celebrit“ a návody na 

hubnutí se zaručeně okamžitými výsledky, kterým ovšem ve většině případů chybí jakékoliv 

racionální vysvětlení reálných důsledků jednostranně zaměřených diet a podobných 

režimových opatření.  

„Ač jsou snad všichni profesionálové zabývající se léčbou PPP přesvědčeni, že se soutěže 

miss a barvené magazíny plné fotografií prepubertálně štíhlých modelek podepisují na nových 

případech PPP, dokázat to je složité. Pro dlouhodobé sledování vlivu médií nám totiž chybí 

kontrolní skupina dívek a žen, které by tlaku z médií vystaveny nebyly“ (Papežová, 2009; str. 

46).  

Vlivu médií jsme vystaveni všichni a neustále. I když si zmíněné časopisy nebudeme kupovat, 

nebudeme sledovat televizi, přesto se pohybujeme ve společnosti, chodíme do školy, 

zaměstnání, míjíme billboardy, bavíme se s přáteli nebo spíše s přítelkyněmi, které televizi 

sledují, časopisy čtou.  

V minulosti proběhlo několik studií, které se různými způsoby snažily objasnit, jak neustálé 

vystavování obrázků enormně štíhlých dívek ovlivňuje pocity „běžně vypadajících“ dívek a 

žen.  
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Ne všechny studie tento vztah potvrdily (Martin a Kennedy, 1993; Champion a Furnham, 

1999). Avšak např. metaanalýza provedená v roce 2002 (Groesz et al., 2002) prokázala, že její 

respondenti byli výrazně nespokojenější s podobou vlastního těla po expozici obrázků 

ideálních těl. 

„U žen vystavených magazínovým kráskám nejenže stoupá nespokojenost s vlastním tělem, 

ale také se zhoršuje nálada – jsou častěji depresivní mají pocity studu, viny a ohrožení“ 

(Papežová, 2009; str. 47).  

Výsledky studie naznačují, že míra nespokojenosti s vlastním tělem bezprostředně souvisí 

s úrovní internalizace štíhlého ideálu. Významným nebezpečím je štíhlý ideál zejména pro 

dívky mladší 19 let (Papežová, 2010).  

Studie publikovaná v Journal of Adolescent Health roku 2003 současně potvrdila vztah mezi 

čtením časopisů o dietách, hubnutí a štíhlé postavě s větší nespokojeností s vlastním tělem a 

vyšší mírou dietingu u adolescentů. Autoři studie upozorňují na nebezpečí návodu k dietingu, 

jenž se v nevinně vyhlížejících „dětských“ časopisech může skrývat (Utter, 2003).   
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PRAKTICKÁ ČÁST 

4. Charakteristika praktické části 

4.1. Cíle 

Cílem praktické části bakalářské práce je zhodnocení reálné zkušenosti se snižováním tělesné 

hmotnosti u skupiny dospívajících, kteří přicházeli k prvnímu vyšetření pro nadváhu či 

obezitu a u skupiny dospívajících neléčících se ani s nadváhou ani s obezitou.  

Účelem bylo porovnat úroveň zkušeností s redukčními dietami, případně jinými metodami 

kontroly tělesné hmotnosti u sledovaných skupin adolescentů. Následně zjistit, které 

potraviny a pokrmy sledovaní hubnoucí dospívající považují za výhodné či nevýhodné při 

snaze o snížení hmotnosti.  

Součástí šetření bylo nastínění problematiky vnímání vlastního těla a pátrání po možných 

faktorech vedoucích dospívající k držení diet. 

4.2 Metodika 

Praktická část předložené práce se opírá o výsledky kvantitativního zpracování dat 

prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření (Příloha F). Dotazník se skládal z 19 

otázek, jeho vyplnění trvalo přibližně 15 minut a bylo dobrovolné. Sběr dat probíhal se 

souhlasem etické komise VFN (Příloha G) na výše uvedených místech v období od 14.12 

2012 do 14.2 2013.  

Získané údaje byly zpracovány a vyhodnoceny pomocí programů MS Office Excel a Word 

2010. Energetické hodnoty potravin (otázky 16 a 17) byly hodnoceny pomocí serverů 

www.kaloricketabulky.cz, www.flora.cz a licencovaného programu SAPIENS 2002 Rozumné 

snižování nadváhy (autor Pavel Machek). Otevřené otázky byly hodnoceny pomocí podrobné 

analýzy všech odpovědí, a pokud to bylo možné, jejich sjednocením do příbuzných celků. Pro 

větší počet chybějících nebo neúplných odpovědí byly ze zpracování vyřazeny otázky 3, 15 a 

18.   

  

http://www.kaloricketabulky.cz/
http://www.flora.cz/
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4.3. Personální zajištění výzkumu 

Dotazník byl předkládán pacientům předem určené věkové kategorie (12-18 let) v  ambulanci 

dětské endokrinologie, diabetologie a obezitologie Kliniky dětského a dorostového lékařství 

VFN a 1. LF UK MUDr. Jitky Kytnarové. Adolescenti dotazník po instruktáži vyplňovali 

samostatně, za přítomnosti rodičů. 

Kromě toho jsem dotazník se souhlasem pedagožky Mgr. Barbary Holubcové a vedení školy, 

rozdala na Gymnáziu J. A. Komenského 414 v Čelákovicích ve třídách studentů nižšího 

stupně gymnázia. Studenti (12-13 let) dotazník vyplňovali formou samostatné práce během 

vyučování tedy za přítomnosti pedagožky Mgr. Barbary Holubcové.  

4.4. Popis dotazníku 

Dotazník (Příloha F) zahrnoval celkem 19 otázek rozčleněných do logických oddílů.  

Na první část otázek odpovídali všichni respondenti (n=151). V této části otázek byl zjišťován 

věk a pohlaví respondentů, jejich výška a váha.  

Oddíl uzavírala otázka zaměřená na dosavadní zkušenosti s pokusy o hubnutí (otázka č. 5), 

která dále zkoumaný vzorek rozdělila na dvě základní skupiny.  

Respondenti, kteří doposud nikdy dietu ve snaze snížit tělesnou hmotnost nedrželi, byli 

označení jako „non dieters“.  

Respondenti, kteří na otázku č. 5 odpověděli kladně, byli označeni jako „dieters“ (anglické 

názvy dieters a non dieters jsou odvozeny z výše vysvětleného angl. pojmu dieting, jsou 

použity pro lepší přehlednost a jednoznačné vyjádření popisovaných skupin. Pro dospívající, 

kteří uvedli zkušenost se záměrným snižováním tělesné hmotnosti, je použit výraz dieters, pro 

dospívající bez této zkušenosti, výraz non dieters. Pojem „obézní dieters“ označuje 

dospívající přicházející do ambulance k prvnímu vyšetření pro obezitu, kteří uvedli zkušenost 

se záměrným snižováním tělesné hmotnosti. Pro druhou skupinu dospívajících s touto 

zkušeností je užit pojem „dieters kontrolní skupina“. Zejména v tabulkách jsou užity jejich 

zkrácené formy „D-O“ pro obézní dieters, „D-K“ pro dieters kontrolní skupiny). 

V tomto místě byla skupina „non dieters“ (n=79) vyzvána k přerušení vyplňování dotazníku, 

skupina „dieters“ (n=66) pokračovala ve vyplňování.  
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V druhé části respondenti zodpovídali otázky zaměřené na dosavadní počet pokusů o redukci 

hmotnosti, zdroj informací o dietě, vnímání potřeby hubnout, sebepojetí, vnímaní 

podoby vlastního těla, postavy.  

Třetí a poslední skupina otázek zahrnovala konkrétní podobu diety, stavbu jídelníčku u 

hubnoucích dospívajících a zjišťovala povědomí o energetické hodnotě určitých potravin či 

pokrmů.  
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5. Charakteristika souboru 

5.1. Kompletní soubor respondentů  

Soubor tvořilo 151 teenagerů z Prahy a okolí v předem stanoveném věkovém rozmezí 12-18 

let včetně, kteří úplně vyplnili předložený dotazník. Kohorta 151 probandů zahrnovala 50 

probandů přicházejících k prvnímu ambulantnímu vyšetření pro nadváhu či obezitu a 101 

probandů, z nichž 58 se ambulantně léčí s jinou diagnózou než je obezita v téže ordinaci, 43 

probandů pochází z odlišného prostředí (sběr dotazníků na gymnáziu). Do studie nebyli 

zařazeni dospívající, jejichž základní diagnóza či léčba mohla významným způsobem ovlivnit 

BMI (např. léčba glukokortikoidy).  

5.1.1. Pohlaví  

Dívky tvořily 66,9 % (n=101) souboru, chlapci 33,1 % (n=50) (Graf č. 1).  

Graf 1:  Rozdělení kompletního souboru respondentů dle pohlaví (n=151). 

  

5.1.2. Věk  

Průměrný věk respondentů kompletního souboru (n=151) byl 15,1 let. Nejvyšší průměrný věk 

(15,5 let) byl ve skupině dieters O, naopak nejnižší průměrný věk (14,7 let) byl ve skupině 

dieters K (Tabulka č. 3).  

  

33,1% 

66,9% 

Struktura kompletního vzorku dle pohlavi 
n=151  

chlapci (n=50)

dívky (n=101)
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5.1.3. Index tělesné hmotnosti (Body mass index, BMI) 

Soubor respondentů dále charakterizoval index tělesné hmotnosti (BMI) doplněný o skóre 

směrodatné odchylky BMI (SDS-BMI), které v dětském věku lépe charakterizuje míru 

odlišnosti hodnot od populačního průměru pro daný parametr (Tabulka č. 3).  

Průměrná hodnota indexu tělesné hmotnosti u celého souboru (n=151) byla 25,3 kg/m
2 

(min. 

13,5 kg/m
2
, max. 43 kg/m

2
).  

Průměrná hodnota indexu tělesného hmotnosti u skupiny dieters (dieters O a dieters K; n=66) 

byla 25,6 kg/m
2
, SDS +1,80; u skupiny non dieters (O, K; n=85) 25,1 kg/m

2
, SDS +1,60.  

Tabulka 3 Souhrnná tabulka údajů (věk, BMI, SDS) celého souboru (n=151) 

 

Věk 

  

BMI 

  

SDS1 

  

Skupina 
minimální 
věk (let) 

maximální 
věk (let) 

průměrný 
věk (let) 

minimální 
BMI 
(kg/m2) 

maximální 
BMI 
(kg/m2) 

průměrné 
BMI 
(kg/m2) 

minimální 
SDS 

maximální 
SDS 

průměrné 
SDS 

D-O (n=39) 12,0 18,0 14,7 23,0 41,8 29,6 1,34 5,86 3,20 

D-K (n=27) 13,0 18,0 15,5 15,8 29,5 21,5 -1,47 3,26 0,39 

NON D-O (n=11) 12,0 18,0 15,0 26,6 43,0 30,4 2,57 4,81 3,40 

NON D-K (n=74) 12,0 17,0 14,8 13,5 25,3 19,7 -2,85 2,03 -0,20 

Průměr 12,3 17,8 15,0 19,7 34,9 25,3 -0,10 3,99 1,70 

.  

5.2.  Rozdělení základního souboru na dieters a non dieters 

Dietní chování za účelem redukce tělesné hmotnosti bylo zjišťováno u kompletního souboru 

respondentů (n=151) pomocí otázky: „Držel (a) jsi už někdy dietu za účelem snížit 

hmotnost?“  

Z celkového počtu 151 (Graf č. 2) udalo 85 dospívajících (56,3 %), že nikdy nedrželo žádnou 

dietu. K finálnímu zpracování bylo použito 66 úplně zodpovězených dotazníků probandů 

(43,7 %), kteří uvedli zkušenost s redukční dietou.  

Z tohoto počtu bylo 39 probandů obézních a 27 probandů s přiměřenou hmotností vzhledem 

k výšce. (n= 66; dieters O, n=39, dieters K, n=27).  
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Graf 2: Rozdělení základního souboru (n=151) na respondenty, kteří uvedli zkušenost s vědomým snižováním tělesné 

hmotnosti (dieters, n=66) a na ty, kteří tuto zkušenost neuvedli (non dieters, n=85). 

 

 

Z výzkumu vyplývá, že téměř polovina dívek (48 %) a více než třetina chlapců (36 %) ve 

věku 12-18 let se již snažili snížit svoji tělesnou hmotnost (Graf č. 3).  

Při rozdělení kompletního souboru současně dle pohlaví a dle zkušenosti s vědomým 

snižováním tělesné hmotnosti je zřejmé, že více chlapců než dívek nikdy nedrželo dietu (64 % 

oproti 52 % dívek)  

Graf 3: Rozdělení souboru ve skupinách „dieters“ a „non dieters“ podle pohlaví (n=151). 
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6. Výsledky 

6. 1. Co pro Tebe znamená slovo „dieta“? 

Respondenti (n=66) byli prostřednictvím otevřené otázky vyzváni k definici slova „dieta“ tak, 

jak jej vnímají (Grafy č. 4, 5). Přestože v obou skupinách největší část respondentů si pod 

slovem „dieta“ představuje redukci tělesné hmotnosti a hubnutí, u kontrolní skupiny je tato 

skupina početnější (37 % dieters K oproti 26 % dieters O).  

Graf 4: Zastoupení odpovědí respondentů slupiny dieters O na otázku „Co pro Tebe znamená slovo „dieta“? 

Odpovídal celý soubor dieters O (n=39). 

 

 

Graf 5: Zastoupení odpovědí respondentů skupiny dieters K na otázku "Co pro Tebe znamená slovo "dieta"? Základ: 

Celý soubor dieters K (n=27) 
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6. 2. Kolikrát jsi za svůj život přibližně držel (a) dietu za účelem snížit svoji 

tělesnou hmotnost? 

Více než třetina respondentů (n=50; 33,1 %) z kompletního souboru (n=151) uvedla, že dietu 

držela párkrát, maximálně však pětkrát.  

Přes 10 % respondentů (n= 16; 10,6 %) z kompletního souboru uvedlo, že téměř pořád 

(pětkrát a více) drží nějakou dietu (Graf č. 6).  

Při procentuálním vyjádření v rámci srovnávaných skupin dieters (dieters O a dieters K) 

drželo dietu párkrát, maximálně pětkrát 71,8 % dieters O a 81,5 % dieters K.  

Téměř pořád drží nějakou dietu 28,2 % dieters O a 18,5 % dieters K (Graf č. 7).  

Graf 6: Počet dietních pokusů mezi dospívajícími (kompletní soubor, n=151).  

 

 

Graf 7:  Kolikrát jsi přibližně držel (a) dietu za účelem snížit svoji tělesnou hmotnost?  

Základ: soubor dieters (n=66). 
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6. 3. Jakou dietu jsi držel (a) naposledy? 

Respondenti prostřednictvím otevřené otázky charakterizovali podobu naposledy držené 

diety. Respondenti uváděli zejména potraviny, skupiny potravin, jejichž konzumace byla 

omezena nebo byla zakázána (Graf č. 8). 

Odpovědi byly sjednoceny do tří okruhů podle odpovědí uvedených respondenty – odpovědi 

charakteru omezování (vyloučit sladkosti, tučné, smažené apod.) tvořily 65,6 % odpovědí u 

dieters O a 53,8 % u dieters K, odpovědi popisující vyloučení konkrétních (skupin) potravin 

z jídelníčku představovaly 15,6 % u dieters O a 11,5 % u dieters K.  

Výrazný rozdíl mezi oběma skupinami dieters byl v zastoupení odpovědí popisujících 

konkrétní typy diet. Konkrétní název diety uvedlo 18,7 % dieters O a 34,5 % dieters K 

(Příloha B).   

 

Graf 8: Jak vypadala dieta, kterou jsi držel (a) naposledy – zakázané potraviny, pokrmy? Základ: dieters (n=58). 
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6. 4. Jak ses o dietě dozvěděl (a)?  

Zdroj informace o dietě respondenti vybírali z nabízených možností (Příloha F). Přes 40 % 

respondentů z celého souboru dieters (n=66) se o dietě dozvěděla od někoho z vlastní rodiny. 

Velká část respondentů (22,7 %) uvedla, že se o dietě dozvědělo z „jiného zdroje“. Do této 

kategorie byly započítány odpovědi typu „Už si nepamatuji“ nebo „Od někoho jiného 

z okolí“ současně s těmi, kde nebyl „jiný zdroj“ specifikován.   

Téměř ve 20 % byla zdrojem informací média (18,2 %). Dietu si samo vymyslelo 6,1 % 

respondentů. 9,1 % respondentů se o dietě dozvědělo od vrstevníků (Graf č. 9). 

Graf 9: Zdroj informací o dietě. Základ: dieters (n=66) 

 

V grafu č. 10 je zobrazeno procentuální zastoupení informačních zdrojů mezi srovnávanými 
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2
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12,8 % dieters O a dvojnásobný počet dieters K (26 %) uvedlo jako zdroj informace o dietě 

média. Vrstevníci představovali zdroj informace o dietě u 7,7 % dieters O a u 11 % dieters K. 

Dietu si samo vymyslelo 2,6 % dieters O a 11 % dieters K.  

Graf 10: Zdroj informace o následně držené dietě. Jednotlivé zdroje informací jsou uváděny v procentech z celkového 

počtu odpovědí (n=66). Základ: dieters (n=66). 

 

6. 5. Jak dlouho obvykle dietu držíš? 

Respondenti drží dietu nejčastěji déle než týden. Tento výsledek je platný pro obě skupiny 

(53,8 % dieters O; 44,4 % dieters K).  

Jen pár dní (1-2 dny) u diety setrvá 10,3 % dieters O a 40,7 % dieters K. Týdenní držení diety 

uvedlo 35,9 % dieters O a 14,8 % dieters K (Graf č. 11).  

Graf 11: Doba, po kterou respondenti drží dietu. Základ: dieters (n=66).  
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6. 6. Drží u Vás doma někdo dietu? 

U velké části respondentů obou skupin (56,4 % dieters O, 44,4 % dieters K), kteří sami uvedli 

zkušenost se snižováním hmotnosti, držel (nebo drží) dietu také někdo z rodiny (Graf č. 12).  

Graf 12: Drží u Vás doma někdo dietu za účelem zhubnout? Základ: dieters (n=66). 

 

6. 7. Myslíš si, že bys měl (a) držet dietu?  

Naprostá většina dieters O (n=36; 92,3 %) uvedla, že by měla držet dietu (průměrné BMI 29,6 

kg/m
2
, SDS +3,19). Současně téměř 8 % obézních dospívajících (n=3), jejichž průměrné BMI 

je 28,8 (SDS +3,22) si myslí, že by momentálně dietu držet neměla.  

Většina respondentů dieters K (n=16; 55,5 %) naopak uvedla, že by momentálně měla držet 

dietu, a to i přes jejich průměrné BMI 21,7 kg/m
2
, SDS +0,5. 

44,5 % dieters K (n=11, průměrné BMI 21,1 kg/m
2
, SDS +0,23) si nemyslelo, že by mělo 

momentálně držet dietu (Graf č. 13).  

Graf 13: Myslíš si, že bys měl (a) momentálně držet dietu? Základ: dieters (n=66). 
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6. 8. Jaká je podle Tvého názoru Tvá postava? 

Žádný z respondentů dieters O neuvedl, že by jeho postava byla v pořádku nebo dokonce moc 

hubená. 

Přesto 26,3 % dieters O (průměrná hodnota BMI 26,9 kg/m
2
, SDS +2,53) uvedlo, že je 

s postavou vcelku spokojena („moje postava ještě ujde, ale mohla by být lepší“)(Graf č. 14).  

Existuje významný rozdíl mezi dívkami a chlapci ve skupině dieters O, kteří si myslí, že jsou 

obézní nebo tlustí, přičemž nespokojených dívek je vždy více než chlapců. Naopak mezi 

dětmi, které si myslí, že mají nadváhu, nebo že jejich postava "ještě ujde, ale mohla by být 

lepší" je výrazně více chlapců (Graf č. 15). 

73,7 % dieters O si myslelo, že jsou tlustí, mají nadváhu nebo jsou obézní (BMI 30,4 kg/m
2
, 

SDS +3,41).  

V kontrolní skupině uvedlo 11,1 % respondentů, že jejich postava je v pořádku (BMI 20,2 

kg/m
2
, SDS -0,1). 70,4 % dieters K však uvedla, že jejich postava „ještě ujde, ale mohla by 

být lepší“ (BMI 20,9 kg/m
2
, SDS +0,2).  

11,1 % dieters K uvedlo, že mají nadváhu (BMI 24,5 kg/m
2
, SDS +1,6).  

Jeden respondent (3,7 %) zhodnotil svoji postavuj jako „moc hubenou“ (BMI 18,8 kg/m
2
, 

SDS -0,8). Ve skupině dieters K se nikdo nevidí jako obézní.  

Graf 14: jaká je podle Tvého názoru Tvá postava? Hodnocení vlastní postavy souborem dieters (n=66).  
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Graf 15: Procentní rozložení názoru na postavu mezi chlapci a dívkami ve skupině dieters O (vlevo, n=39) a ve 

skupině dieters K (vpravo, n=27). Vnitřní strana obou kruhových grafů znázorňuje výpovědi chlapců, vnější odpovědi 

dívek.  

 

 

  

14% 

36% 
36% 

14% 

0% 0% 

37% 

17% 
21% 

25% 0% 

0% 

dieters O 

myslím, že jsem
tlustý/á

mám nadváhu

ještě ujde, mohla
by být lepší

jsem obézní

moc hubená

v pořádku

0% 0% 

50% 

0% 

25% 

25% 

4% 
13% 

74% 

0% 0% 

9% 

dieters K 

myslím, že jsem
tlustý/á

mám nadváhu

ještě ujde, mohla
by být lepší

jsem obézní

moc hubená

v pořádku



45 

 

6. 9. Proč si myslíš, že bys právě ty měl (a) držet dietu? 

V přehledném grafu (Graf č. 16) vidíme procentuální rozložení odpovědí respondentů.  

V obou skupinách bylo hlavním důvodem vlastní rozhodnutí respondentů (48,6 % dieters O, 

37 % dieters K).  

Z výzkumu vyplývá, že v rozhodování respondentů zda držet dietu se výrazně uplatňuje 

nespokojenost s vlastním tělem a chuť zlepšit svůj vzhled.  

18 % dieters O by chtěla držet dietu např. ve snaze „dostat se na míry modelek“ či „mít menší 

břicho“. U skupiny dieters K je kvůli podobným důvodům připraveno držet dietu 29,7 % 

respondentů.  

Téměř 13 % (12,8%) dieters O je přesvědčena, že držením diet (hubnutím) se zlepší jejich 

osobní život, např. tím, že si najdou partnera. U dieters K je o tom přesvědčeno 7,4 % 

respondentů.  

Fakt, že „někdo řekl, že jsou tlustí“, byl důvodem držení diet pro 10, 3 % dieters O a 7,4 % 

dieters K. Průměrné hodnoty BMI (a SDS) těchto respondentů byly 28,0 kg/m
2
, SDS +3,05 u 

dieters O a BMI 24,3 kg/m
2
, SDS +1,48 u dieters K. 

Graf 16: Proč si myslíš, že bys právě ty měl (a) držet dietu? Základ: dieters (n=66). 
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6. 10. Které jídlo vynecháváš, když se snažíš hubnout?  

V přehledném grafu (Graf č. 17) vidíme procentuální rozložení odpovědí respondentů. 

Při hubnutí nevynechává žádné jídlo 33,3 % dieters O a 40,7 % dieters K.  

Bez snídaně by chtělo hubnout 7,7 % dieters O, ve skupině dieters K tuto variantu nezvolil 

žádný z respondentů. Přibližně 20 % respondentů obou skupin by vynechalo obě svačiny, 

zatímco vynechat pouze jednu ze svačin (dopolední či odpolední) by při hubnutí nezvolil 

žádný z respondentů. Večeři by vynechalo 12,8 % dieters O a 18,5 % dieters K. Při hubnutí 

vynechat druhou večeři považovalo za ideální 25,6 % dieters O a 22,2 % dieters K.  

Graf 17: Které jídlo vynecháš, když se snažíš zhubnout? Základ: dieters (n=66).  
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6. 11. Povědomí respondentů o potravinách 

Respondenti měli vybírat vždy takovou potravinu, kterou považovali pro hubnutí za méně 

vhodnou (Příloha F, otázka 16). Pro vyhodnocení odpovědí byly použity kalorické tabulky 

umístěné na internetovém portálu www.kaloricketabulky.cz. V případě chybějících dat byly 

hodnoty doplněny pomocí programu SAPIENS (viz výše).  

U odpovědí byl relativně vysoký výskyt chybějících odpovědí, v procentuálním zastoupení 

významně vyšší u skupiny dieters K (průměrně 7,7 % dieters O, 28,6 % dieters K).  

Vzhledem k rozsahu práce nebylo možné uvést do grafické podoby všechny odpovědi, byly 

vybrány pouze některé z nich. Kompletní přehled odpovědí s jejich procentuálním 

zastoupením je uveden v souhrnné tabulce (Příloha C). 

6.11.1. Croissant vs. bílý rohlík 

Přes 35 % respondentů ze skupiny obézních a téměř 30 % (29,6 %) respondentů kontrolní 

skupiny si myslí, že bílý rohlík je při snaze zhubnout méně výhodnou variantou než croissant 

(Graf č. 18). Z tabulky nutričních hodnot (Tabulka č. 4) srovnávaných potravin je jasně patrný 

opak. Kromě výrazně nižší energetické hodnoty, bílý rohlík neobsahuje jednoduché sacharidy, 

sodík a minimum tuků.  

Graf 18: Která z dvojice potravin je podle Tebe při hubnutí méně vhodná? Základ: dieters (n=66).  
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Tabulka 4: Srovnání nutričních hodnot: Croissant (máslový, bez náplně) vs. Bílý rohlík (rohlík tukový). 

 Zdroj: URL 5.  

Ve 100 g Croissant Bílý rohlík

Energie (KJ) 1 639 1050

Bílkoviny (g) 8 7,8

Sacharidy (g) 47 51,2

z toho cukry (g) 11,3 0

Tuky (g) 15 1,4

z toho NMK (g) 11,7 0

sodík (g) 0,7 0  

6.11.2. Tvarohový dort vs. kobliha 

Naprostá většina respondentů v obou skupinách (74,4 % dieters O, 70,4 % dieters K) za 

tučnější a kaloričtější koblihu. U skupiny dieters K nikdo nepovažoval tvarohový dort za 

méně vhodný, u dieters O 5,1 % (Graf č. 19).  

Energetická hodnota na 100g průměrného tvarohového dortu je 825 kJ, u koblihy 1 615 kJ 

Tabulka č. 5).  

Graf 19: Která z dvojice potravin je podle Tebe při hubnutí méně vhodná? Tvarohový dort nebo kobliha. 

 Základ: dieters (n=66). 

  

Tabulka 5: Srovnání nutričních hodnot: Tvarohový dort (s citronem) vs. Kobliha (klasická). Zdroj: URL 5, SAPIENS.  

ve 100 g Tvarohový dort Kobliha

Energie (kJ) 942 1 615

Bílkoviny (g) 7 6,5

Sacharidy (g) 33 53,5

z toho cukry (g) neuvedeno 19,2

Tuky (g) 7 17

z toho NMK (g) neuvedeno 11,5

sodík (g) neuvedeno 0,2  
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6.11.3. Salám vs. pečivo (chleba, rohlíky) 

Naprostá většina respondentů (82,1 % dieters O, 59,3 % dieters K) vybrala salám jako méně 

vhodnou potravinu při hubnutí. Pečivo považovalo za méně vhodné 12,8 % u skupiny dieters 

O a 7,4 % u skupiny dieters K (Graf č. 20).  

Při srovnání energetické hodnoty jsou mezi nabízenými potravinami výrazné rozdíly. 

Konzumací 100 g salámu (typu Herkules) přijmeme 2 030 KJ, konzumací stejného množství 

bílého pečiva 1 050 KJ. Ve 100g pečiva (např. 2 housky) je 1,4 g tuku, ve 100 g salámu 40 g 

tuku (Tabulka č. 6). 

Graf 20: Která z dvojice potravin je podle Tebe vhodnější při hubnutí? Základ: dieters (n=66). 

 

 

Tabulka 6: Srovnání nutričních hodnot: Salám (typ Herkules) – Pečivo (bílý rohlík). Zdroj: URL 5.  

ve 100 g Salám Pečivo

Energie (KJ) 2 030 1 050

Bílkoviny (g) 14 7,8

Sacharidy (g) 16 51,2

z toho cukry (g) neuvedeno neuvedeno

Tuky (g) 40 1,4

z toho NMK (g) neuvedeno neuvedeno

sodík (g) neuvedeno neuvedeno   
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6.11.4. Paštika vs. houskový knedlík 

Většina respondentů zvolila za méně vhodnou potravinu paštiku (53,8 % dieters O, 48,2 % 

dieters K). 38,5 % respondentů dieters O by při hubnutí vynechalo knedlík, u druhé skupiny 

stejnou variantu zvolilo 18,5 %. Průměrná paštika ve 100g obsahuje 1 643 kJ a 29 g tuků, 

houskový knedlík obsahuje průměrně 1 011 kJ a 2,6 g tuků (Graf č. 21, tabulka č. 7).  

Graf 21: Která z dvojice potravin je podle Tebe při hubnutí méně vhodná? Základ: dieters (n=66). 

 

 

Tabulka 7: Srovnání nutričních hodnot.  Paštika čajovka (průměr) vs. Knedlík houskový. Zdroj: URL 5. 

ve 100 g

Paštika 

játrová 

(průměr)

Houskový 

knedlík

Energie (kJ) 1 643 1 011

Bílkoviny (g) 15, 17 7,15

Sacharidy (g) 1,2 48,97

z toho cukry (g) neuvedeno neuvedeno

Tuky (g) 29 2,61

z toho NMK (g) neuvedeno neuvedeno

sodík (g) neuvedeno neuvedeno  
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6.11.5. Chipsy vs. Čokoládová zmrzlina 

Naprostá většina respondentů v obou skupinách (66,7 % dieters O, 63,0 % dieters K) označila 

chipsy za méně vhodnou potravinu při hubnutí. Zejména ve skupině dieters O je významný i 

počet odpovědí, ve kterých respondenti za méně vhodnou považují zmrzlinu (20,5 % dieters 

O). Ve skupině dieters K tuto variantu zvolilo 7,4 % respondentů (Graf č. 22).  

Konzumací 100 g bramborových chipsů získáme 2 235 kJ, konzumací stejného množství 

čokoládové zmrzliny (průměr) 592 kJ (Tabulka č. 8).  

Graf 22:  Která z dvojice potravin je podle Tebe při hubnutí méně vhodná? Chipsy (Bohemia Chips horská sůl) vs. 

Čokoládová zmrzlina (průměr). Základ: dieters (n=66). 

 

Tabulka 8: Srovnání nutričních hodnot: Chipsy (Bohemia Chips horská sůl) vs. Čokoládová zmrzlina (průměr). 

Zdroj: URL 5. 

ve 100 g/100 ml Chipsy Zmrzlina

Energie (kJ) 2 235 592

Bílkoviny (g) 5,4 2

Sacharidy (g) 48 15

z toho cukry (g) 0,6 neuvedeno

Tuky (g) 35 8

z toho NMK (g) 11 neuvedeno

sodík (g) 0,6 neuvedeno  
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6.11.6. Nutella vs. Plnotučný tvaroh 

Naprostá většina respondentů v obou skupinách (79,6 % dieters O, 63 % dieters K) považuje 

lísko-oříškovou pomazánku Nutella ve srovnání s plnotučným tvarohem při hubnutí za méně 

vhodnou. Přibližně deset procent dieters O (10,2 %) však při hubnutí za méně vhodný 

považuje právě plnotučný tvaroh. U skupiny dieters K tuto variantu zvolilo 7,4 % respondentů 

(Graf č. 23).  

Nutriční hodnoty obou srovnávaných potravin jsou k nahlédnutí v tabulce č. 9. 

Graf 23: Která z dvojice potravin je podle Tebe při hubnutí méně vhodná? Nutella (lískooříšková pomazánka) vs. 

Tvaroh plnotučný.  Základ: dieters (n=66). 

 

 

Tabulka 9: Srovnání nutričních hodnot:  Nutella (pomazánka na pečivo) vs. Plnotučný tvaroh (Milblu, bílý tvaroh 

plnotučný). Zdroj: URL 5. 

ve 100 g Nutella Tvaroh

Energie (kJ) 2 273 580

Bílkoviny (g) 6 9,3

Sacharidy (g) 57,3 3,5

z toho cukry (g) 56,7 neuvedeno

Tuky (g) 31,6 9,8

z toho NMK (g) 10,9 neuvedeno

sodík (g) 0,037 neuvedeno  
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6.11.7. Jídlo, kterému je třeba se vyhnout? 

Respondenti sami definovali jídlo, kterému by se při hubnutí vyhnuli (Grafy č. 24, 25). V 

přibližně stejném procentuálním zastoupení uváděli smažené pokrmy (27,5 % dieters O, 14,8 

% dieters K), sladké pokrmy (27,5 % dieters O, 29,6 % dieters K) a tučné pokrmy (17,5 % 

dieters O, 33,3 % dieters K). Poslední část odpovědí byla sjednocena pod „ostatní pokrmy a 

potraviny“, spektrum jednotlivých odpovědí uvádí graf č. 22. Respondenti uváděli, že je třeba 

se vyhnout pečivu, knedlíkům nebo např. potravinám rychlého občerstvení (27,5 % dieters O, 

22,2 % dieters K).  

Graf 24: Jídlo, kterému by se respondenti při hubnutí vyhýbali (n=66).  

 

 

Graf 25. Spektrum potravin z kategorie „Ostatní pokrmy a potraviny“ v předchozím grafu (Graf 24).  
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6.12. Co je pro Tebe při hubnutí výhodnější? 

V otázce č. 17 měli respondenti (n=66) vybrat vždy právě tu z nabízených variant, která je 

podle nich při snaze snížit tělesnou hmotnost vhodnější.  

Dvojice možností potravin, pokrmů nebo obecných zásad při redukci hmotnosti byly vybírány 

tak, aby postihly z co nejširšího hlediska dietní chování u dospívajících. Záměrně tedy nebyly 

zařazeny pouze otázky zaměřené na jídlo, ale i ty na stravovací návyky obecně (např. 

důležitost snídaně, večeře či počet denních jídel).  

Cílem prvních tří otázek bylo potvrdit či vyvrátit domněnku, že dospívající nadhodnocují 

kalorickou hodnotu pečiva či příloh obecně a považují je za jednoznačně nevhodné při snaze 

snížit tělesnou hmotnost.  

Následující tři otázky zjišťovaly, kolik denních jídel respondenti při hubnutí jí a zda při něm 

považují za výhodné snídat či večeřet. 

Předmětem poslední otázky bylo zjistit, jakou důležitost ve vztahu k energetickému příjmu 

potravou respondenti přisuzují pohybové aktivitě.  

6.12.1. Kuřecí plátek, zeleninová obloha s bramborem/bez brambor 

Naprostá většina respondentů ve skupině obézních (n= 24, 61 %) zvolila při hubnutí jako 

výhodnější variantu kuřecího masa se zeleninou bez brambor (Graf č. 26).  

Kuřecí maso se zeleninou i bramborami označilo při hubnutí za výhodnější pouze 30,8 % 

respondentů (n=12, 30,8 %).  

V kontrolní skupině tuto variantu zvolilo stejné množství dospívajících, jaké by si při hubnutí 

vybralo i druhou z nabízených možností, tedy kuřecí maso i s bramborami (n= 12, 44 %).  

 

Graf 26: Je při hubnutí vhodnější kuřecí plátek se zeleninou a bramborami nebo bez brambor (n=66)? 
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6.12.2. Zeleninový salát s kuřecím masem s celozrnným pečivem / bez pečiva? 

Otázka záměrně velice podobná předchozí ve snaze ověřit si odpovědi respondentů.  Naprostá 

většina obézních respondentů (n=22, 56,4 %) opět považovala při snaze hubnout za vhodnější 

variantu bez přílohy, v tomto případě v podobě celozrnného pečiva.  

V kontrolní skupině byla situace opačná. Nadpoloviční většina respondentů (n=14, 51,9 %) 

zvolila variantu s celozrnným pečivem (Graf č. 27).  

Graf 27: Je při hubnutí vhodnější zeleninový salát s kuřecím masem a celozrnným pečivem nebo bez pečiva? 

Srovnání odpovědí mezi skupinami dieters O a dieters K (n=66). 

 

 

6.12.3. Chléb s krůtí šunkou a rajčetem / Krůtí šunka s rajčetem bez chleba.  

Většina respondentů v obou skupinách považovala za výhodnější jíst krůtí šunku pouze 

s rajčetem, bez chleba (48,7 % dieters O, 48,2 % dieters K). Krůtí šunku s rajčetem a chlebem 

preferovalo 43,6 % dieters O a 40,7 % dieters K (Graf č. 28).  

Graf 28: je při hubnutí výhodnější chléb s krůtí šunkou a rajčetem nebo krůtí šunka s rajčetem bez chleba? Srovnání 

odpovědí mezi skupinami dieters O a dieters K (n=66).  
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6.12.4. Snídat/nesnídat ?  

Naprostá většina dospívajících v obou skupinách uvedla, že při snaze hubnout je výhodné 

snídat (79,5 % dieters O, 85,2 % dieters K). Snídani při hubnutí vynechává 12,8 % dieters O a 

3,7 % dieters K (Graf 29).  

Graf 29: Je pro Tebe při hubnutí výhodnější snídat či nesnídat (n=66)? 

 

6.12.5. Večeřet / Nevečeřet? 

V obou porovnávaných skupinách naprostá většina respondentů (71,8 % dieters O, 70,4 % 

dieters K) uvedla, že je pro ně při hubnutí vhodnější večeřet než nevečeřet (Graf 30). Přibližně 

pětina respondentů, opět v obou skupinách (20,5 % dieters O, 18,5 % dieters K) by při 

hubnutí večeři vynechala.  

Graf 30: Je pro Tebe při hubnutí vhodnější večeřet nebo nevečeřet? Základ: dieters  (n=66). 
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6.12.6. Jíst dva až třikrát za den / Jíst pět až šestkrát za den?  

Naprostá většina respondentů v obou skupinách považuje za lepší jíst pět až šestkrát denně 

(64,1 % dieters O, 59,3 % dieters K). Méně často za den by jedla téměř třetina respondentů 

v obou skupinách (28,2 % dieters O, 29,6 % dieters K) (Graf č. 31).  

Graf 31: Je podle Tebe při hubnutí lepší jíst 2-3x denně nebo 5-6x denně? Základ: dieters (n=66). 

 

6.12.7. Více jíst a více se hýbat / Méně jíst a méně se hýbat? 

Naprostá většina respondentů se při hubnutí přiklání k variantě vyššího energetického příjmu 

spojeného s vyšší pohybovou aktivitou (82 % dieters O, 88,9 % dieters K).  

Kombinaci menšího energetického příjmu a menšího energetického výdeje pohybem by 

preferovalo 10,3 % dieters O, u skupiny dieters K tuto variantu nikdo nezvolil (Graf č. 32). 

Graf 32: Je podle Tebe při hubnutí lepší více jist a vice se hýbat nebo naopak méně jíst a méně se hýbat? Základ: 

dieters (n=66) 
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7. Diskuze  

Dospívající, kteří dotazník vyplňovali v čekárně výše uvedené ambulance nebo na gymnáziu, 

mohli být ovlivněni stresem z nadcházejícího vyšetření nebo nemuseli mít tu pravou motivaci 

dotazník vyplnit dle skutečnosti.  

Držení diet u českých dětí 

Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jaké jsou reálné zkušenosti českých dospívajících 

s držením diet, eventuálně existuje-li rozdíl v dietním chování (držení diet) mezi obézní 

mládeží a mládeží s přiměřenou tělesnou hmotností.  

Z výzkumu vyplývá, že 43,7 % dospívajících ve věku 12-18 let již má alespoň jednu 

zkušenost s držením diet. Téměř polovina dívek (48 %) a více než třetina chlapců (36 %) ve 

věku 12-18 let se již snažili snížit svoji tělesnou hmotnost. Výsledky jsou zčásti srovnatelné 

se studií HBSC (Kalman, 2011), ze které vychází, že dietu nebo nějakou aktivitu na snížení 

tělesné hmotnosti uvedlo 25 % dívek 15letých (v našem souboru 38,2 %), 10 % 15letých 

chlapců (v našem souboru 35,3 %).  

Alarmující je, že více než třetina (33,1 %) respondentů našeho souboru (n=151) dietu držela 

již několikrát, „maximálně však pětkrát“, více než 10 % (10,6 %) respondentů uvedlo, že 

téměř pořád (pětkrát a více) drží nějakou dietu.  

V rámci srovnávaných skupin dieters O a dieters K bylo zjištěno, že „párkrát“ dietu drželo 

více respondentů s přiměřenou hmotností (81,5 %) než obézních (71,8 %).  

Naopak „téměř pořád“ drží nějakou dietu více obézních (28,2 % dieters O a 18,5 % dieters K 

(Graf č. 7).  

Vnímání vlastní postavy 

Zjištění, že 81,5 % dieters K drželo již vícekrát dietu, odpovídá i nemalé procento dieters K s 

porušeným vnímáním vlastní postavy. 70,4 % dospívajících s přiměřenou hmotnosti (dieters 

K) uvedlo, že by jejich postava „mohla být lepší“(Graf č. 15).   

Zjištění, že všichni obézní, kteří přišli do ordinace, si uvědomovali problém a uvedli, že jejich 

postava není v pořádku, neodpovídá výsledkům projektu COPAT (Childhood Obesity 

Prevalence and Treatement).  
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Z výsledků COPAT  vychází, že svoji nadměrnou hmotnost přibližně polovin obézních dětí 

nevnímá jako problém (Zamrazilová, 2011).   

Je ale nutné mít na paměti, že zde uvedené výsledky (Graf č. 15) vycházejí pouze z odpovědí 

skupiny obézních dieters, tedy dospívajících majících zkušenost s dietou. Dá se předpokládat, 

že jde o specifickou skupinu obézních dospívajících, kteří se již snažili něco se svou postavou 

udělat.  

Vnímání potřeby hubnout 

S narušeným vnímáním vlastní postavy souvisí odlišná potřeba hubnout.  

Z výzkumu vyplývá, že většina respondentů dieters K (n=16; 55,5 %), uvedla, že by 

momentálně měla držet dietu. Průměrná hodnota indexu tělesné hmotnosti těchto respondentů 

přitom byla 21,7 kg/m
2
, SDS +0,5.  

Současně se ale ukázalo, že 8% obézních dieters (průměrné BMI 28,8 kg/m
2
, SDS +3,22) si 

myslí, že by držet dietu momentálně nemuselo. Jeden obézní respondent se dokonce domnívá, 

že jeho postava „ještě ujde“ (BMI 36,9 a SDS +5,86).  

Konkrétní typy diet  

Výrazný rozdíl mezi oběma skupinami byl v zastoupení odpovědí popisujících konkrétní typy 

diet (Příloha B). Konkrétní název diety uvedlo 18,7 % dieters O a 34,5 % dieters K.  

Je znepokojující, že více než třetina českých dospívajících s přiměřenou tělesnou hmotností 

drželo minimálně jednu z módních diet. Skutečnost, že více než 70 % respondentů dieters K 

(oproti 26,3 % dieters O) není plně spokojena se svojí postavou, určitě přispívá k vyššímu 

procentu případů držení módních diet, slibujících rychlé váhové úbytky, u této skupiny 

dospívajících.  

Ve skupině dieters O drželi respondenti méně módních diet, uvedli mléčnou dietu (povolena 

pouze konzumace mléčných výrobků, ovoce a zeleniny), dietu s vysokým podílem proteinů 

na úkor příjmu sacharidů. Ostatní dieters O hmotnost snižovali především omezováním 

sladkostí či slaných pochutin.  

V kontrolní skupině drželi respondenti hladovku, nespecifikovanou „dietu z internetu“ nebo 

pili dietní koktejl. Jeden respondent uvádí pokus hubnout pomocí vynechávání obědů 

(odhlašoval si obědy ve školní jídelně). Dále bylo zjištěno držení těchto diet: krabičková 

dieta, dělená strava, konzumace pouze vařeného ovoce a kaší, konzumace pouze zeleniny, 

ovoce a tvarohu.  
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V obou skupinách se objevili adolescenti, kteří drželi dietu zvanou „chrononutrition“. Autorem této u nás 

nepříliš známé, ale např. ve Francii velice populární diety, je Dr. Alain Delabos. Název diety je odvozen 

z řeckého „khronos“ – čas. Principem je rozdělení příjmu základních živin do čtyř denních jídel  a „jíst správné 

potraviny ve správný čas“. Autor vychází z předpokladu, že „naše tělo živiny využívá a ukládá v závislosti na 

denní době “. Tuky je nutné přijímat zejména ráno, sacharidy v průběhu oběda, proteiny je možné konzumovat 

téměř pořád. Je povoleno jíst téměř vše, ale pouze v určitý čas a některé potraviny pouze v omezeném množství 

(obiloviny, zelenina, ovoce). Při této dietě je zakázána konzumace jogurtů. Na snídani se přijímají potraviny 

bohaté na živočišné tuky (vejce, sýry, šunka), obědem je konzistentní jídlo bílkovinné povahy s minimem 

sacharidů, na odpolední svačinu je zařazována čokoláda nebo ovoce. Následuje už jen lehká večeře, kterou je 

těm, kteří nejsou moc hladoví, doporučeno „raději zcela vynechat“ (URL 6).   

Při dietě dochází k relativně rychlým úbytkům hmotnosti, které ale podléhají nežádoucímu jo-jo efektu. 

Negativní vliv má mj. vysoký obsah (převážně nasycených) tuků v dietě, současně nedostatečný přísun 

sacharidů, vlákniny, vitamínů, minerálních látek (Tabulka č. 10).  

Tabulka 10: Typický jídelníček při dodržování diety Chrononutrition. Zdroj: URL 6. 

Denní 

jídlo 

Složení jednotlivého jídla 

Snídaně 100 g (jakéhokoliv) sýra, 70 g pečiva, 20 g másla, nápoj (bez cukru či mléka) 

Oběd 250 g masa (nebo 3 vejce), malá miska obilovin /brambory, rýže, těstoviny, hranolky nebo 50 g bagety) 

Svačina 30 g 70% čokolády nebo malá miska semen (ořechů) + dvě malé misky čerstvého ovoce nebo 1 malá miska 

sušeného ovoce nebo 2 sklenice ovocného džusu 

Večeře Ryba nebo plody moře nebo 120 g drůbežího masa, malá miska vařené zeleniny 

  

 

Nebezpečí diet 

Navzdory rychlému (ne však trvalému) váhovému úbytku, je většina diet považována za 

nevhodný způsob stravování (URL 3). 

Diety v jídelníčcích nezohledňují pohlaví ani věk a obecně nerespektují individuální výživové 

nároky jejich vyznavačů (různé nároky mají např. děti, dospívající, těhotné ženy, matky, 

osoby vedoucí aktivní způsob života, senioři atd.). Jakkoliv nevyvážená dieta vede 

k nepřiměřenému příjmu základních živin (sacharidů, tuků, bílkovin), vitamínů, minerálních 

látek a stopových prvků a má tedy nepříznivý vliv na organismus dospívajících (viz. Kapitola 

1.2.1.).  
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Z krátkodobého hlediska se při držení striktních diet (zejm. hladovky, Chrononutrition, 

mléčná dieta, dietní koktejl) brzy dostaví únava, podrážděnost z nedostatku přijatých 

sacharidů (hyperproteinové diety v prvních fázích povolují příjem sacharidů mezi 13-50 g a 

podíl sacharidů na celkovém energetickém příjmu tak činí 5-12 % místo doporučovaných 55 

%) 

Z dlouhodobějšího hlediska hrozí nedostatek minerálních látek a vitamínů (způsobený např. 

omezením konzumace ovoce a zeleniny v případě Chrononutrition) či jiné nutriční karence 

(mléčná dieta) (URL 3).  

Povědomí o nutričním složení potravin 

S problematikou dietingu velice úzce souvisí znalost obecných zásad redukce hmotnosti a 

úroveň znalostí o přijímaných nebo naopak odmítaných potravinách. Rozsah práce 

nedovoloval zkoumat všechny skupiny potravin, otázky však byly sestaveny tak, aby zahrnuly 

alespoň ty nejvíce kontroverzní potraviny, které často bývají předmětem diskuzí o hubnutí. 

Na tomto místě bych ráda zmínila výsledky poukazující na problematický přístup 

dospívajících k přílohám a pečivu (Graf č. 33).   

Z rozboru dotazníku vyplynulo, že pro dospívající představují přílohy (brambory) a pečivo 

(rohlíky, chléb) při hubnutí domněle nevhodné potraviny.  

54,5 % respondentů (dieters) se při hubnutí vyhýbá bramborám (vařené brambory), 48,5 % 

pečivu (celozrnné rohlíky) a 42,4 % chlebu.  

K bramborám a pečivu se obecně negativněji stavěli obézní dieters. Zdá se, že respondenti 

s přiměřenou hmotností měli o přílohách lepší povědomí a při hubnutí by je vynechávali 

méně. Chléb by však při hubnutí vynechala přibližně stejná část respondentů v obou 

skupinách (48,7 % dieters O, 48,2 % dieters K). 

Komplexní sacharidy, obsažené zejména v přílohách, by přitom měly tvořit největší část 

denního energetického příjmu ve všech věkových skupinách. Jak uvádí Svačina (2008), 

komplexní sacharidy by měly pokrývat 55-60 % z celkového denního energetického příjmu. 

Brambory mají navíc velice nízkou energetickou hodnotu (tabulka č. 15) a jsou bohatým 

zdrojem vitamínu C. Pečivo je taktéž zdrojem komplexních sacharidů a v celozrnné variantě 

bohatým zdrojem např. vitamínů skupiny B.  

Na tomto místě bych zmínila „model rozděleného talíře“ (Svačina, 2008), který schematicky 

znázorňuje rozdělení plánované stravy do tří částí, reprezentujících základní živiny.  
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Svačina talíř rozděluje mezi potraviny bílkovinné povahy (25 %), ovoce a zeleninu (37,5 %) a 

mouku, příkrmy a pečivo (37,5 %). Podobný „zdravý talíř“ byl sestaven v rámci výše 

zmíněného projektu COPAT. 

Brambory i pečivo, řadící se do třetí části, by proto rozhodně neměly být ze zdravého a 

vyváženého jídelníčku vynechávány. Mnohdy téměř panická hrůza z příloh a pečiva, která je 

v populaci rozšířena má zřejmý dopad na dospívající populaci (Grafy 17-19; 22-25).  

Domníváme se, že tento neoprávněný strach je založen na představě, že ze tří základních živin 

jsou pouze sacharidy „zdrojem energie“ a dále vyplývá z obecné neochoty populace 

akceptovat fakt, že k přebytečným kilům vede dlouhodobě pozitivní bilance mezi příjmem a 

výdejem energie, nezávisle na jejím zdroji.  

Stravovací zvyklosti českých adolescentů byly tématem bakalářské práce Zuzany Paterové 

(2012). Frekvenční analýzou reálných jídelníčků souboru 100 adolescentů (50 obézních, 50 

s přiměřenou hmotností) dospěla k výsledku, že přibližně 60 % adolescentů (obézních i 

s normální hmotností) jí brambory třikrát týdně a více, dalších 40 % uvádí konzumaci 1-2 krát 

týdně. Z analýzy dále vyplynula konzumace knedlíků alespoň jednou týdně u 100 % 

adolescentů s normální hmotností a 98 % obézních adolescentů. Světlé pečivo jedlo denně 66 

% adolescentů s normální hmotností a 50 % obézních adolescentů.  

Z  výsledků lze usuzovat, že dospívající vybrané přílohy pravidelně konzumují, považují je 

však za „příliš kalorické“ a tudíž při hubnutí nevhodné.  

Graf 33: Procentuální znázornění přístupu dieters (n=66) k přílohám (brambory) a pečivu (celozrnné pečivo, chléb) 

při hubnutí.  

 

Snídat? Večeřet? 

Za jednoznačně pozitivní lze považovat, že naprostá většina respondentů v obou skupinách by 

při hubnutí nevynechala snídani (79,5 % dieters O, 85,2 % dieters K).  
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Tento výsledek je ale v rozporu s výsledky výzkumu mezi školní mládeže (Kalman, 2011), 

kdy v reprezentativním vzorku procento snídajících dětí klesalo s rostoucím věkem. V 11 

letech snídalo přibližně 60 % dětí, v 15 letech už jen přibližně 40 %.  

Na tomto místě je opět dobré zmínit povahu souboru. Dospívající, kteří uvedli zkušenost 

s dietou, se již dříve mohli nějakým způsobem zajímat o výživu a být si tak vědomi důležitosti 

snídaně. Vysvětlením by současně mohla být skutečnost, že respondenti sice uvedli jako 

výhodnější snídat, i když to tak sami nedělají.  

Téměř 20 % respondentů v obou skupinách si myslí, že pro efektivní snížení tělesné 

hmotnosti je vhodné vynechávat večeři. Tento názor může být založen na ve společnosti 

kolujících pověrách o nutnosti posledního jídla dne do 17 hodin, následované hladověním až 

do snídaně. 

Poslední větší jídlo dne by mělo být přibližně 3 hodiny před spaním, u dětí a dospívajících je 

zařazována i druhá večeře (např. v podobě porce zeleniny či ovoce). Večeře je jedním ze 

základních denních jídel, její vynechávání proto nemá žádné racionální opodstatnění.  

Závěrem považuji za vhodné vyjádřit se ke zdroji informace o dietě, jak jej dospívající 

uváděli. Pokusila jsem se dostat do situace dnešního teenagera, který má téměř neomezený 

přístup k informacím (zejména prostřednictvím internetu) a do vyhledávače jsem zadala slova 

„hubnutí“ a „dieta“. Objevilo se nepřeberné množství různých „zaručených“ diet slibujících 

lákavě vysoké a rychlé váhové úbytky. Namátkově lze jmenovat Citrón – detox, 

osmihodinová dieta, rýžová dieta nebo např. bílkovinné dietní koktejly (URL 7).  

Z  našich dat však vyplývá, že hlavním zdrojem informací o dietě překvapivě nebyl internet. 

Nejvíce dospívajících (40,1 % dieters) se o dietě dozvědělo od někoho z rodiny. Internet byl 

zdrojem informace pouze pro 18,2 % dieters. 23 % dieters uvedlo, že se o dietě dozvědělo „z 

jiného zdroje“. Někteří respondenti uvedli, že se o dietě dozvěděli od někoho dalšího z okolí, 

jiní už tento „jiný zdroj“ dále nespecifikovali. Validita výsledku je tedy ke zvážení, přes 40 % 

dospívajících, kteří se o dietě dozvěděli od vlastní rodiny je však jednoznačně alarmující.  

51 % respondentů (56,4 % dieters O; 44 % dieters K) uvedlo, že u nich doma někdo drží (v 

minulosti držel) dietu za účelem zhubnout. Dospívající by rozhodně neměli držet diety a už 

vůbec ne stejnou dietu jako jejich matky (či jiní, dospělí příslušníci rodiny). 
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U skupiny dieters O preferuje naprostá většina respondentů dlouhodobější držení diet (53,8 % 

respondentů drží dietu déle než týden), jednodenní (max. dvoudenní) dietu drželo pouze 10,3 

% respondentů. U kontrolní skupiny jsou tyto dvě varianty spíše vyrovnané (44,4 %; 40,7 % 

respektive).  

V kombinaci s  výsledky o zdroji informací o dietě se dají usuzovat určité souvislosti. 

Dospívající z kontrolní skupiny, kteří jako zdroj diety uvedli v 26 % média (oproti pouze 12,8 

% dieters O), 11 % kamarády a spolužáky (7,7 % dieters O), samostatně vymyšlenou dietu 

(do jisté míry snad ovlivněni médii a vrstevníky) v 11 % (oproti 2,6 % dieters O), mohou být 

více ovlivněni vnějšími zdroji (média, vrstevníci) i při určování doby držení diet.  

Obézní dospívající se o dietě dozvídají převážně v rodině (51,3 % oproti pouze 26 % dieters 

K) a u diety častěji vydrží déle (pouze 10,3 % dieters O drželo dietu 1-2 dny, naopak 53,8 % 

déle než týden).  

Ve skupině respondentů, kteří drželi dietu 1-2 dny nebo týden a o dietě se dozvěděli od 

vrstevníků nebo z médií je dvojnásobný počet respondentů dieters K (66,7 %) než dieters O 

(33,3 %).  

Zdá se, že dospívající v kontrolní skupině jsou více ovlivněni kamarády a médii a zkoušejí 

více druhů módních diet. U diety však setrvají kratší dobu (40,7 % dieters K drželo jedno – 

dvoudenní diety oproti 10,3 % dieters O). 
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8. Závěr 

Z výzkumu vyplývá, že téměř polovina dívek (48 %) a více než třetina chlapců (36 %) ve 

věku 12-18 let se již snažili snížit svoji tělesnou hmotnost držením diet.  

Výsledky tak předčily ty ze studie o zdraví a životním stylu dětí a školáků (HBSC - Health 

Behaviour in School-aged Children –Česká republika 2010, KALMAN, 2011) 

Přes 30 % (30,1 %) respondentů s přiměřenou hmotností již v minulosti minimálně jednou 

vědomě snižovalo hmotnost.  

Při rozdělení kompletního souboru současně dle pohlaví a dle zkušenosti s vědomým 

snižováním tělesné hmotnosti je zřejmé, že oproti dívkám výrazně více chlapců dietu nikdy 

nedrželo (64 % chlapců oproti 52 % dívek). Dívky s přiměřenou hmotností také výrazně 

častěji než chlapci ze stejné skupiny nejsou spokojeny se svoji postavou.  

Povědomí o vhodnosti potravin při snaze hubnout je více méně správné. Děti váhají pouze 

v kategorii příloh. Přílohy (brambory, knedlík a pečivo) stále velká část označuje za méně 

vhodné při hubnutí a to i ve srovnání s jednoznačně tučnějšími potravinami (croissant/bílý 

rohlík, paštika/houskový knedlík, salám/pečivo).  

I když velká část dotazovaných udává jako zdroj informace o dietě člena rodiny, je zřejmé, že 

informace původem pochází z internetu, případně z neodborného tisku (internetové stránky či 

časopisy určené ženám-matkám) a tak se zprostředkovaně mohou dostat k dospívajícím.  

Výsledky tohoto výzkumu jsou alarmující. Je nezbytné, aby se problematika nadužívání 

dietingu mezi dospívající populací dostala do popředí zájmu předních odborníků na poli 

dětské výživy. 
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