
RESUMÉ

Hlavním  cílem  této  práce  bylo  sledování  vlivu  kogitivně  behaviorální  terapie  na 

snížení váhy a změnu výživových zvyklostí v kurzech STOB (Stop obezitě). Jedná se o kurzy 

určené ke snižování nadváhy, do jejichž programů je zařazena tzv. kognitivně behaviorální te-

rapie. 

Data do studie byla sbírána v kurzech STOB, které probíhaly v měsících září 2003, 

leden a duben 2004. Celková délka kurzu byla 12 týdnů, s frekvencí konání kurzu 1krát týdně, 

v délce  90 minut  teoretické  části  kognitivně  behaviorální  terapie  a  60  minut  individuálně 

přizpůsobené pohybové aktivity.

Pro sběr dat jsme zvolili následující nástroje: „3denní recall - papírová verze 

dotazníku“ (záznam jídelních zvyklostí  během celého dne), „Dotazník frekvence a obliby 

potravin“, „Standardizovaný dotazník pohybové aktivity“. Data byla posbírána celkem od 420 

osob, které se těchto kurzů zúčastnily. Kritériem pro začlenění do studie bylo BMI nad 25 a 

ženské pohlaví. 

Účastnice byly rozděleny do  3 skupin. „Odpadlice“ jsou osoby, které absolvovaly jen 

6 nebo méně hodin kurzu.  Do této skupiny jsme zařadily celkem 120 žen. Zbývajících 300 

osob pak spadalo do skupiny absolventek. Skupina absolventek pak ještě byla rozdělena na 

osoby,  které během kurzu zhubly 5 a více procent své původní váhy, ty označujeme jako 

„úspěšné absolventky“ a patří sem 154 osob. Zbytek osob, které kurz absolvovaly, ale zhubly 

méně než 5 % v porovnání s původní váhou, jsme označily jako „neúspěšné absolventky“  a 

celkem  do  této  skupiny  bylo  začleněno  146  osob.  Kritérium  úspěšnosti,  tedy  snížení 

hmotnosti  o  5  a  více  procent  bylo  zvoleno  na  základě  vědeckých  poznatků,  kdy snížení 

hmotnosti  o  5  a  více  procent  původní  váhy  významně  koreluje  se  snížením 

kardiovaskulárního a karcinogenního rizika.

Vzhledem  k  zaměření  a  rozsahu  této  práce  jsme  se  zabývali  pouze  skupinou 

frekventantek, které absolvovaly 50 % a více terapeutických lekcí.

Pro srovnání výsledků jednotlivých skupin jsme použili párový T-test a pro zjištění 

korelací mezi jednotlivými proměnnými Pearsonův korelační koeficient. 

U absolventek došlo  ke zvýšení fyzické aktivity, k celkovému snížení energetického 

příjmu i ke snížení množství jednotlivých složek potravy, tj. proteinů, tuků, nasycených tuků, 

cholesterolu,  sacharidů.  Kromě toho došlo však i  ke snížení  spotřeby některých  minerálů, 

vitamínů a vody.  Naopak došlo ke zvýšení  frekvence spotřeby masa, obilovin,  sladkých a 



tučných jídel. 

Z výsledků vyplývá, že u absolventek došlo ke snížení energetického příjmu, nedošlo 

ale ke změně skladby výživy. Proto je nutné zaměřit se v kurzech ještě hlouběji na edukaci 

změny složení potravy, což přispěje ke správným stravovacím návykům a sníží medicínská 

rizika vyplývající z obezity.


