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Abstrakt 

 

Vnímání tělesných proporcí se mění v závislosti na kulturách, ve kterých je zkoumáno. To je 

způsobeno kulturními zvyklostmi odlišujícími atraktivní křivky od nežádoucích. V západních 

kulturách jsou přirozené štíhlé linie působící často až nezdravým dojmem. Kultury východní se 

tomuto trendu začínají pomalu přizpůsobovat. Ve vnímání tělesných proporcí se výrazně liší 

Afrika, kde je kladně nahlíženo na nadměrnější tělesné proporce, které jsou považovány za 

zdravé a atraktivní. Rozdíly se vyskytují i ve vnímání tělesné hmotnosti mezi jedinci obézními, 

trpícími nadváhou a majícími zdravou tělesnou hmotnost. Obézní jedinci mají tendence svou 

tělesnou hmotnost podhodnocovat. Je možno pozorovat odlišnosti ve vnímání tělesných proporcí 

mezi dětmi a dospělými a obecně i mezi muži a ženami. Ženy mají častěji sklon 

k nadhodnocování své tělesné hmotnosti, u mužů je patrný opak. Během posledních tří desítek 

let došlo k rapidnímu nárůstu prevalence ve vyspělých i rozvojových zemích. V dnešní době je 

prevalence obezity vyšší v zemích vyspělých, ale při současné rychlosti růstu se jim rozvojové 

země vyrovnají. S vysokou prevalencí obezity je spojen i vyšší výskyt zdravotních rizik. 

 

 

Klíčová slova: nadváha,	 obezita,	 tělesné	 složení,	 vnímání	 těla,	 tuková	 hmota,	 tělesná	

hmotnost	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Abstract	

	

Perception	of	body	proportions	varies	depending	on	the	culture	in	which	is	examined.	This	

is	caused	by	cultural	practices	that	have	a	diffrent	views	of	what	attractive	curves	are.	 In	

Western	cultures	prefer	slim	figure,	which	has	often	unhealthy	impression.	Eastern	culture	

have	 slowly	 begun	 to	 adapt	 this	 trend.	 Africa	 differ	 in	 perception	 of	 body	 proportions.	

Larger	 curves	 are	 considered	 healthy	 and	 attractive	 there.	 Differences	 also	 occur	 in	 the	

perception	 of	 body	 weight	 among	 obese	 individuals	 who	 suffer	 from	 overweight	 and	

individuals	 who	 have	 healthy	 body	 weight.	 Obese	 individuals	 often	 understimate	 their	

weight.	We	can	observe	differences	in	perception	of	body	proportions	among	children	and	

adults	 and	 in	 among	 men	 and	 women.	 Women	 have	 more	 often	 have	 a	 tendency	 to	

overestimate	their	body	weight,	men	usually	have	the	opposite	view.	During	the	last	three	

decades	 there	 has	 been	 a	 rapid	 increase	 in	 prevalence	 in	 	 developed	 and	 developing	

countries.	Nowadays	 the	prevalence	of	 obesity	 is	higher	 in	developed	 countries	 but	with	

the	 current	 rate	 of	 increase,	 the	obesity	prevalence	 in	developing	 countries	will	 be	 soon	

similar.	The	high	incidence	of	health	risk	is	associated	with	the	high	prevalence	of	obesity.	

	

	

Key	words:	:	overweight,	obesity,	body	composition,	perception	of	the	body,	fat	mass,	body	

weight	
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1 Úvod	
 
Vnímání tělesných proporcí se měnilo během všech období lidské historie. K největším 

změnám došlo během posledních tří desítek let, kdy byl zjištěn nejvyšší nárůst prevalence 

nadměrné tělesné hmotnosti.  

Obezita je definována jako hromadění značného množství tělesného tuku mezi vnitřními 

orgány a pod kůží v porovnání s ostatními tělesnými tkáněmi (Pařízková, Lisá, 2007). 

V dnešní době je obezita jedním z největších zdravotních rizik, protože je rizikovým 

faktorem řady nemocí, jako jsou diabetes 2. typu, nemoci srdce a cév nebo nemoci dýchací 

soustavy. 

Obezita přestala být problémem pouze vyspělých zemí a začala se vyskytovat i v zemích 

rozvojových. Na zvyšování prevalence obezity má vliv především osvojování si tzv. 

západního stylu života, který je charakterizován sedavým způsobem života, nedostatkem 

fyzické aktivity a konzumací velkého množství kaloricky denzních potravin (AL-Lawati, 

Jousilahti, 2004). 

V této práci si kladu za cíl objasnit, jaké jsou rozdíly ve vnímání obezity v různých kulturách 

a v různém věku a také, jak se vyvíjela prevalence obezity. 
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2 Tělesné	složení	
	

Lidské tělo je tvořeno tukovou a netukovou tělesnou tkání. Za netukovou tělesnou tkáň 

považujeme tkáň svalovou, kosti, vnitřní orgány, minerální látky. Poměr mezi tukovou 

a netukovou tkání se liší v závislosti na věku, pohlaví a tělesné aktivitě (Kopecký, Flachs, 

2004). 

 

2.1 Tuková	tělesná	tkáň	
	

Tuková tkáň je derivátem mezodermu a zakládá se v prenatálním období (Kopecký, Flachs, 

2004). Žádná jiná tělesná tkáň nemůže měnit tak často a rapidně své množství, jako tkáň 

tuková. U dospělého muže je normální obsah tukové hmoty mezi 8 - 18 % a u dospělé ženy 

14 - 28 %. U extrémně obézních lidí se může obsah tukové tkáně zvýšit až čtyřikrát 

a dosahovat 60 - 70 % tělesné hmotnosti (Cinti, 2006). Tuková tkáň je tvořená především 

adipocyty, ale obsahuje i další typy buněk, zejména fibroblasty, nervové buňky, histiocyty, 

lymfocyty a granulocyty (Kopecký, Flachs, 2004). 

Existují dva druhy tukové tkáně a to bílá a hnědá tuková tkáň. Liší se od sebe obsahem 

lipidových částic v adipocytech, množstvím mitochondrií, funkcí a především barvou.  

 

2.1.1 Bílá	tuková	tkáň	
	

Na začátku 20. století byl bílý tuk považován pouze za hmotu sloužící k ochraně před 

tepelnou ztrátou organismu. Až později byla zjištěna jeho schopnost fungovat jako 

endokrinní orgán (Fliers a kol., 2003). Je složený z velkých nahuštěných adipocytů 

kulovitého tvaru, které jsou chráněny a ohraničeny bohatě vaskularizovaným řídkým 

vazivem (Wronska, Kmiec, 2012). Jsou to tzv. unilokulární buňky, obsahující pouze jednu 

tukovou kapénku, která zaujímá téměř celý objem buňky. Jádro je oploštělé a leží při okraji 

buňky (Lüllmann-Rauch, 2012). Velikost buněk závisí na tom, kolik je v jednotlivé buňce 

obsaženo lipidů. Bílá tuková tkáň je inervována ze sympatických vláken autonomního 

nervového systému (Fliers a kol., 2003). Pouze 3 - 5 % unilokulárních adipocytů nese vlastní 

nervová zakončení (Kopecký, Flachs, 2004).  

Hlavní rolí bílého tuku je regulace energetického metabolismu v podobě triglyceridů 

a uvolňování mastných kyselin v situacích, ve kterých energetický výdej překročí 

pohotovostní zásoby (Vázquez a kol., 2008). Bílá tuková tkáň musí správně odpovídat na 
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změny ve výživě a dobře se přizpůsobit energetickým požadavkům. Energetický 

metabolismus je kontrolován hormony, které jsou produkovány jinými tělesnými orgány, 

ale i samotnou bílou tukovou tkání (Wronska, Kmiec, 2012).  

Bílá tuková tkáň dále zajišťuje tepelnou izolaci a regulaci glukózové homeostáze 

a insulinovou senzitivitu (Wronska, Kmiec, 2012). Nezanedbatelná je také její role 

v zánětlivých procesech produkcí cytokinů, jako jsou TNFα (tumor necrotis factor), IL-6 

(interleukin 6) a TGFβ (transforming growth factor β) (Hainer, Bendlová, 2004). Známo je 

také zapojení bílé tukové tkáně do endokrinního systému. Adipocyty jsou schopné vylučovat 

pro tělo důležité hormony, například leptin nebo adiponektin. Leptin je regulační peptid, 

který tlumí příjem potravy, pokud je v těle dostatek energetických zásob, a stimulací 

sympatiku zvyšuje metabolický obrat. Absence leptinu nebo poškození receptoru pro leptin 

v tkáních vedou k obezitě (Kopecký, Flachs, 2004). Hmotnost a metabolické vlastnosti bílé 

tukové tkáně závisí nejen na celkové energetické bilanci, ale i na složení potravy a dalších 

vlivech (Kopecký, Flachs, 2004). Bílá tuková tkáň je ukládána ve dvou typech úložišť, 

ve viscerálním a subkutánní.  

 

Viscerální tuková tkáň se vyskytuje mezi vnitřními orgány. Její rozmístění je závislé 

na pohlaví, hormonech a genetických predispozicích (Wronska, Kmiec, 2012). U mladých 

žen, štíhlých i obézních, převládá podkožní tukové depo nad viscerálním (Wajchenberg, 

2000). Mužům se tuk častěji ukládá ve viscerálních depech a jeho množství vzrůstá s věkem. 

Viscerální tuková tkáň vykazuje větší metabolickou aktivitu než tuková tkáň subkutánní. 

V posledních letech dochází k mnohem většímu ukládání tuku viscerálního než tuku 

subkutánního, což je spojeno s nárůstem insulinové resistence a vznikem metabolického 

syndromu. Viscerální tuk reaguje na snižování tělesné hmotnosti citlivěji než tuk subkutánní. 

 

Subkutánní tuková tkáň je uložena pod kůží, slouží k udržování stálé tělesné teploty a jako 

zásobárna energie. Tato tuková tkáň je více vaskularizována než viscerální a je méně 

metabolicky aktivní. Její množství se signifikantně zvyšuje s věkem (Sbarbati a kol., 2010). 

U žen se vyskytuje ve větší míře v oblasti boků a hýždí, u mužů ji můžeme častěji pozorovat 

v oblasti trupu.  

 

 

 



4	
	

 

2.1.2 	Hnědá	tuková	tkáň	
	

Druhým typem tukové tkáně je hnědá tuková tkáň, která byla objevena již v roce 1551, 

ale za histologicko-geneticky zralou a zřetelnou tkáň začala být považována až během 20. 

století (Enerbäck, 2010). Hnědá tuková tkáň člověka je shodná s hnědou tukovou tkání 

u dalších savců. Obsahuje velké množství tzv. multilokulárních adipocytů s velkým 

množstvím drobných tukových kapének. Adipocyty mají zhruba kulovité jádro a velké 

množství mitochondrií (Cinti, 2006). Většina multilokulárních buněk má své nervové 

zakončení. Hnědá tuková tkáň se objevuje před narozením a je lokalizována v podkoží mezi 

lopatkami, mezi krčními svaly, v hrudní dutině a perirenálně (Kopecký, Flachs, 2004).  

Její úložiště nejsou přesně ohraničena a dochází k prolínání s buňkami bílé tukové tkáně. 

Množství hnědé tukové tkáně se snižuje s věkem, až postupně téměř úplně vymizí. Nakonec 

můžeme najít pouze malé ostrůvky hnědých tukových buněk mezi buňkami unilokulárními. 

U dospělých jsou zbytky hnědé tukové tkáně uloženy na čtyřech místech - na krku nebo 

v podpaždí, v oblasti ledvin a podél velkých cév a trachey (Enerbäck, 2010).  

Funkcí hnědé tukové tkáně je termogeneze, převádí zde uloženou energii na teplo. Pokud by 

se člověk musel náhle přizpůsobit značnému snížení teploty, je tělo schopné zvýšit množství 

buněk hnědé tukové tkáně a ovlivnit tak tělesnou termoregulaci. Signálem pro její aktivaci 

pokles tělesné teploty pod 20 - 22 °C (Cinti, 2006). Existují dva druhy termogeneze. První 

tzv. netřesová termogeneze, která je vyvolávána chladem. Odehrává se především v hnědé 

tukové tkáni a je zajišťována UCP1 (uncoupling protein 1). Ten zároveň zvyšuje propustnost 

mitochondriální membrány pro protony (Hainer, 2004). Proces netřesové termogeneze je 

řízen noradrenalinem uvolňovaným sympatickými nervovými vlákny (Cannon, Nedergaard, 

2004). Dalším typem termogeneze je postprandiální termogeneze, která zvyšuje produkci 

tepla po příjmu potravy. Jedná se o energii, kterou musí tělo vynaložit pro příjem, 

a zpracování potravy (Holeček, 2006).  

 

2.2 Svalová	tkáň	
 

Jedinou složkou netukové tělesné tkáně, kterou člověk může dlouhodobě aktivně ovlivnit 

svou tělesnou hmotnost, je tkáň svalová. Svalstvo při své činnosti spotřebovává energii a tím 

se značně podílí na energetické bilanci. Během pohybové aktivity se metabolický obrat svalu 
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zvyšuje až na 95 % celkového energetického výdeje organismu (Kopecký, Flachs, 2004). 

Existují dva typy svalové tkáně, kosterní a hladká. 

 

Kosterní svalovina zajišťuje svalovou činnost, ale dochází k její rychlé únavě. Je složena 

z mnohojaderných svalových buněk válcovitého tvaru. (Lüllmann-Rauch, 2012). Aktinová 

a myozinová filamenta jsou uspořádána do sarkomér tvořících základní strukturní a funkční 

jednotku svalu. Svalová tkáň obsahuje dva typy svalových vláken, vlákna glykotická, která 

jsou nezbytná pro krátkodobý a intenzivní svalový výkon probíhající z velké části anaerobně, 

a vlákna oxidativní, která zajišťují dlouhotrvající svalovou práci (Kopecký, Flachs, 2004).  

 

Hladká svalovina pracuje nepřetržitě a její činnost nemůžeme ovládat vůlí. Hladké svalstvo 

je tvořeno štíhlými svalovými buňkami vřetenovitého tvaru, jejichž aktinová a myozinová 

filamenta nejsou uspořádána do sarkomér (Lüllman-Rauch, 2012). 

 

Stárnutím dochází k infiltraci tukové tkáně do tkáně svalové a vzniku intermuskulární tukové 

tkáně. Na magnetické resonanci je intermuskulární tuková tkáň viditelná mezi svalovými 

skupinami a pod svalovými fasciemi (Ruan a kol., 2007). Množství intermuskulární tukové 

tkáně silněji koreluje s viscerální než subkutánní tukovou tkání, proto se s ní více setkáváme 

u mužů než u žen (Boettcher a kol., 2009). Rasově je intermuskulární tuková tkáň ve větší 

míře zastoupena u Afroameričanů (Gallagher a kol., 2005). Osoby s velkým množstvím této 

tkáně vykazují častěji insulinovou rezistenci (Boettcher a kol., 2009).  

U žen, na rozdíl od mužů, převládá bílá tuková tkáň nad svalovou a intermuskulární tukovou 

hmotou (Boettcher a kol., 2009). Přítomnost tukové hmoty se mění s věkem a závisí nejen 

na pohlaví, ale i na etnické příslušnosti. Bylo dokázáno, že Afroameričané mají nižší 

procento tuku v těle než Euroameričané. U žen je tomu naopak, Afroameričanky mají vyšší 

obsah tuku v těle a celkově vyšší tělesnou hmotnost než Euroameričanky (Delmonico a kol., 

2009). 
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3 Prevalence	obezity	v	současnosti	
 

Změny ve vývoji tělesných proporcí můžeme vyjádřit buď pomocí měnícího se BMI (body 

mass index – index tělesné hmotnosti), který ale nevypovídá o množství tělesného tuku, nebo 

pomocí měření obvodu pasu, které ukazuje úroveň abdominální obezity. Také je třeba 

rozlišovat definici obezity a nadváhy. Nadváha je definována jako nárůst tělesné hmotnosti 

vůči tělesné výšce a nemusí se jednat pouze o tukovou hmotu, zatímco obezita je definována 

jako nárůst samotné tukové hmoty (Troiano, Flegal, 1998). 

Prevalence obezity je podíl počtu obézních jedinců a celkového počtu jedinců v populaci 

a vždy se vztahuje k určitému okamžiku. Z důvodu zvyšující se prevalence ve většině zemí, 

byla v roce 2010 obezita označena za celosvětovou pandemii a odhadem byla příčinou 3,4 

milionů úmrtí (Ng a kol., 2014). 

K výraznému vzrůstu prevalence obezity došlo během posledních tří desítek let. Nejvyšší 

nárůst obezity jsme mohli pozorovat v 90. letech. Zvyšující se trend výskytu obezity byl 

pozorován jak v rozvojových, tak ve vyspělých zemích, ale rozdílně mezi muži a ženami. 

Zatímco v rozvojových státech byly častěji obézní ženy, ve státech vyspělých tomu bylo 

naopak.  

V roce 2005 trpělo 23,2 % mužské a 22,4 % ženské světové populace nadváhou a 9,8 % 

dospělých na celém světě bylo obézních (Kelly a kol., 2008), nejnižší odhadovaná 

prevalence obezity byla v Indii (4 %). Ve zprávě Světové zdravotnické organizace z roku 

2014 byla největší prevalence obezity na Cookových ostrovech (50,8 %) a nejnižší 

ve Východním Timoru (2,2 %) (URL 1). Jak ukazují přílohy 7 a 8, regionem s nejvyšší 

mírou nadváhy i obezity byla Amerika a nejnižší jihovýchodní Asie. 

Za nárůst obezity je zodpovědná zlepšující se ekonomika a modernizace společnosti, která 

vedla ke zvýšení konzumace kaloricky denzních potravin. V rozvojových zemích došlo 

k posunu od tradičního způsobu života ke způsobu života západních zemí (AL-Lawati, 

Jousilahti, 2004). Celosvětově se obezita vyskytuje častěji u žen než u mužů a obecně je 

shodná napříč všemi věkovými skupinami (Kelly a kol., 2008).  

Přestože je nyní prevalence obezity nejvyšší v rozvinutých státech, předpokládá se, že pokud 

bude současný trend pokračovat stejným tempem, tak bude v roce 2030 mnohem více 

obyvatel s nadváhou i obézních v zemích rozvojových. Dále existují předpoklady, že do roku 

2030 stoupne počet osob s nadměrnou tělesnou hmotností oproti roku 2005 téměř o polovinu, 

na 1,35 miliardy lidí s nadváhou a 573 milionů obézních (Kelly a kol., 2008). 



7	
	

3.1 Amerika	
	

K zemím s nejvyšším počtem obézních dětí i dospělých na světě patří USA. Incidence 

obezity zde během posledních čtyř desetiletí stoupala rovnoměrně ve všech etnických 

i socioekonomických skupinách mezi muži i ženami.  

V letech 1960 - 1980 byl počet obézních osob žijících v USA stabilní. K postupnému růstu 

začalo docházet mezi lety 1988 - 1991, kdy došlo ke zvýšení asi o 8 % proti předchozímu 

období (Flegal, 2005). Podle Zhanga a Wanga (2004) docházelo v tomto období 

k nejvyššímu nárůstu obezity mezi obyvateli nejvyšší socioekonomické úrovně s nejvyšším 

vzděláním. Mezi měřeními Národního zdravotního a výživového průzkumu, která probíhala 

v letech 1971 - 1974 a poté v letech 1999 – 2000, vzrostla incidence obezity mezi 

Afroameričany s vysokou úrovní vzdělání 6x. U obyvatel s nízkým socioekonomickým 

statusem došlo sice k poklesu prevalence obezity, i přes tento pokles však vyšší prevalence 

stále převažuje u obyvatel s nižším socioekonomickým statusem (Příloha 5).  

Mezi roky 1981 - 1996 vzrostl výskyt nadváhy ze 48 na 57 % mezi muži a ze 30 na 35 % 

mezi ženami (Tremblay, Katzmarzyk, Willms, 2002). Prevalence vyšších stupňů obezity 

vzrostla v USA mezi lety 2000 - 2005 o 52 % v případě BMI vyššího než 40 kg/m2 a o 75 % 

u BMI vyššího než 50 kg/m2 (Sturm, 2007). Z toho vyplývá, že rychle přibývá obézních osob 

s extrémním stupněm obezity (Příloha 2). V roce 2006 byl více než každý třetí Američan 

obézní, přičemž k mnohem většímu nárůstu ve výskytu obezity dochází u Afroameričanek 

než u Euroameričanek (Freedman a kol., 2006). V roce 2014 bylo v USA podle Světové 

zdravotnické organizace 61,3 % obyvatel s nadváhou a 26,8 % obézních (URL 2). 

 

Ani Kanada není v nárůstu počtu obézních obyvatel výjimkou. V letech 1981 – 1996 

se zvýšil výskyt nadváhy z 11 na 33 % u chlapců a ze 13 na 27 % u dívek, výskyt obezity 

ze 2 na 10 % u chlapců a ze 2 na 9 % u dívek (Tremblay, Katzmarzyk, Willms, 2002). 

V období mezi roky 1979 - 2008 zde došlo k nárůstu obezity o 9 % mezi dospělými a o 5 % 

mezi dětmi. Od roku 1981 do let 2007 - 2009 můžeme pozorovat sedminásobné zvýšení 

výskytu abdominální obezity u adolescentů a trojnásobné u dospělých (Janssen a kol., 2011). 

K mnohem závažnějšímu nárůstu nadváhy a obezity dochází u dospělých než u dětí.  

 

K nejmarkantnějšímu navýšení počtu obézních v Jižní Americe, jako téměř ve všech 

ostatních zemích, došlo během posledních 10 - 15 let. V Brazílii se incidence nadváhy mezi 
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roky 1975 – 1997 ztrojnásobila u chlapců z 6,5 na 17 % a u dívek zdvojnásobila z 7,8 

na 18,6 % (da Veiga, da Cunha, Sichieri, 2004; Kain, Vio, Albala, 2003).  

Nejvyšší výskyt obezity v této geografické oblasti je mezi dospělými, především u žen 

s nízkým vzděláním. Nejnižší prevalence obezity je naopak v nejchudších zemích, jako je 

např. Haiti, Bolívie a Honduras. Nad těmito zeměmi visí hrozba „dvojité zátěže“, 

kdy se v jedné rodině vyskytují zároveň obézní i podvyživení členové (Kain, Vio, Albala, 

2003).  

V Chile došlo souběžně se zvyšováním počtu obézních dětí k poklesu dětí trpících 

podvýživou (Kain a kol., 2002), za který je zodpovědná především lepší úroveň vzdělání, 

sociální programy, zlepšení čistoty vody, lepší kanalizace a snižující se míra nezaměstnanosti 

(Uauy, Albala, Kain, 2001). V málo rozvinutých zemích je prevalence obezity opět vyšší 

u skupin s vyšším socioekonomickým statusem, naopak je tomu ve společnostech 

rozvinutých. Tento trend můžeme pozorovat i v jiných regionech, než v Jižní Americe. 

 

3.2 Asie	
	

I v Asii došlo na začátku 90. let k výrazným změnám socioekonomického statusu, 

stravovacích návyků a k markantnější urbanizaci. I přesto patří Čína, Japonsko i většina 

ostatních asijských států k zemím s nejnižším podílem jednotlivců s nadměrnou tělesnou 

hmotností (Maskarinec a kol., 2006).  

  

V Číně můžeme pozorovat velký vliv západní civilizace na tamní stravování a životní styl 

(Wildman a kol., 2008). V 90. letech docházelo k vysokému nárůstu obézních obyvatel, 

k nejvyššímu došlo v posledních dvou desítkách let (Xi a kol., 2012). Během dvou let (1989 

- 1991) se snížil počet podvyživených dospělých o 0,4 % a zároveň stoupl počet obézních 

o 1,3 % (Popkin a kol., 1995). Pokles podvýživy nebyl pozorován mezi muži, ale nárůst 

obezity bylo možné sledovat u obou pohlaví. K těmto změnám nedocházelo rovnoměrně. 

Oba jevy bylo možné pozorovat pouze ve městech a ve společnostech s vyššími příjmy, 

kdežto na venkově a ve společnostech s nízkými příjmy se tento trend nevyskytoval (Popkin 

a kol., 1995). 

V období od roku 1991 do let 1999 - 2000 docházelo k nárůstu obezity napříč všemi 

demografickými skupinami. Vzrůstající trend neminul ženy ani muže, různě staré obyvatele 

měst i venkovů, a také severní i jižní regiony Číny. Ve většině skupin populace došlo během 
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sledovaného období ke zdvojnásobení výskytu obezity (Wildman a kol., 2008). Mezi roky 

1993 - 2009 vzrostla stejnou měrou u mužů i žen střední hodnota BMI i hodnoty obvodu 

pasu. BMI vzrostl o 1,6 kg/m2 u mužů a o 0,8 kg/m2 u žen, střední hodnota obvodu pasu 

se u mužů zvýšila o 7 cm a u žen o 4,7 cm (Xi a kol., 2012). Vyšší výskyt obezity bylo 

možné sledovat mezi muži žijícími ve městech a ženami žijícími na venkově. V roce 2000 

bylo v Číně zjištěno, že 119 milionů obyvatel ve věku od 35 do 74 let trpí nadváhou 

a 18 milionů bylo obézních (Reynolds a kol., 2007). V roce 2014 byla prevalence obezity 

79 milionů (5,9 %) a nadváhy 490 milionů (36,2 %) (URL 1). 

 

Národní zdravotní průzkum v Jižní Koreji mezi lety 1998 až 2007 ukázal, že obezita 

je častější u mužů, kteří mají vysoký socioekonomický status. U žen je tomu naopak - čím 

nižší socioekonomický status, tím vyšší pravděpodobnost vzniku obezity (Yoo, Cho, Khang, 

2010). V roce 1998 byly rozdíly v prevalenci nadváhy mezi muži a ženami minimální 

(28,7 % pro muže a 28,4 % pro ženy). V roce 2007 už byl rozdíl značný, 39,9 % mezi muži 

a 25,6 % mezi ženami, což způsobila stabilní incidence nadváhy mezi ženami a její vzrůst 

mezi muži (Yoo, Cho, Khang, 2010). V roce 2014 tento trend pokračoval, prevalence 

nadváhy byla vyšší mezi muži (37 %) než mezi ženami (30,1 %) (URL 1). 

 

Studie prováděné v Ománu ukázaly, že se průměrný BMI muže zvýšil z 24,3 kg/m2 v roce 

1991, na 25,2 kg/m2 v roce 2000 (Al-Lawati, Jousilahti, 2004). Zvyšující se průměrná 

hodnota BMI stoupá úměrně se zvyšujícím se věkem. Opakem byly ománské ženy, u kterých 

bylo možné pozorovat pokles průměrného BMI. V roce 1991 byla incidence obezity 25,1 %, 

zatímco v roce 2000 to bylo 23,8 % (Al-Lawati, Jousilahti, 2004). To mohlo souviset 

se zvyšující se vzdělaností a stoupajícím sebevědomím u žen a snižováním porodnosti 

v Ománu. I přes pokles BMI je obezita v Ománu stále častější u žen (23,8 %) než u mužů 

(16,7 %) (Al-Lawati, Jousilahti, 2004). Proti roku 2000 došlo v roce 2014 k výraznému 

nárůstu incidence obezity u žen i u mužů. Z 23,8 % v roce 2000 na 37,7 % v roce 2014 u žen 

a z 16,7 % na 27,2, % u mužů (URL 1).  
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3.3 Evropa	
	

V roce 2002 měla nejméně polovina členských států Evropské unie (EU) míru obezity 

u dospělých obou pohlaví vyšší než 20 % (Fry, Finley, 2005). Ve většině evropských zemí 

byla obezita u žen o 3 - 6 % vyšší než u mužů (Hainer, 2004). V roce 2014 trpělo 58,6 % 

obyvatel Evropy nadváhou a 23 % obezitou (URL 2). Prevalence obezity se mění napříč 

Evropou, nejvyšší byla mezi mladistvými v západní Evropě a na Britských ostrovech 

(Maskarinec a kol., 2006). Projevila se i ve státech, které dříve patřily nebo stále patří k těm 

s nejmenší prevalencí obezity na světě, například Švédsko, Finsko nebo Rakousko.  

 

Ve Švédsku došlo během posledních tří desítek let k rapidnímu zvýšení výskytu obezity. 

Obezita zde vzrostla ze 7,2 % v roce 1985 na 11 % v roce 2002 mezi ženami, u mužů 

se zvýšila ve stejném období z 6,4 na 14,8 % (Berg a kol., 2005). V roce 2014 byla 

prevalence obezity 20,5 % u obou pohlaví (URL 1). Mezi roky 1984 a 2000 došlo 

k čtyřnásobnému vzrůstu obezity a dvojnásobnému vzrůstu nadváhy i mezi desetiletými 

dětmi žijícími ve Švédsku ve městě Göteborg (Mårild a kol., 2004). 

 

V Portugalsku byla v letech 2003 - 2005 více než polovina obyvatel mezi 18 a 64 lety 

obézních nebo měla nadváhu. Prevalence obezity byla větší u mužů (60,2 %) než u žen 

(47,8 %) (Do Carmo a kol., 2008). V roce 2014 tomu podle průzkumu Světové zdravotnické 

organizace bylo naopak. Vyšší prevalence obezity byla pozorována mezi ženami (20,3 % 

u žen a 19,8 % u mužů) (URL 1). 

 

Ve Velké Británii mezi roky 1980 a 2002 vzrostl počet obézních mužů i žen o 17 % 

(Rennie, Jebb, 2005). Zároveň zde došlo i k podstatným změnám v nárůstu dětské obezity 

mezi lety 1984 a 1994, nejvíce se tělesná hmotnost zvýšila mezi staršími dětmi (Chinn, 

Rona, 2001). V roce 2014 stoupl počet obézních mužů na 26,9 % a obézních žen na 29,2 % 

(URL 1). Nárůst byl ve většině zemí výraznější mezi muži než ženami.  
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3.4 Afrika	
	

Studií, které by se zabývaly výskytem obezity v Africe, není mnoho. Ale ty, které existují, 

většinou ukazují vzrůstající trend i na tomto kontinentu. Podle Světové zdravotnické 

organizace bylo v roce 2014 v Africe 10,4 % obyvatel obézních a 30,8 % trpělo nadváhou 

(URL 2). Zároveň se zde také vyskytuje riziko „dvojité hrozby“.  

Incidence obezity byla nejvyšší ve městech mezi lety 1990 a 2004 (Abubakari a kol., 2008). 

V jižní Africe můžeme sledovat spíše podvýživu, která je mnohem častější u dětí než 

u dospělých, mezi dospělými se více vyskytuje mezi muži (12,2 %) než ženami (5,6 %), 

častěji žijícími na vesnici (Puoane a kol., 2002). I v jižní Africe však došlo ke vzrůstu 

obezity, vyšší prevalence v roce 1998 byla mezi ženami (56,6 %) než muži (29,2 %) (Puoane 

a kol., 2002). U žen je třikrát větší pravděpodobnost vzniku obezity než u mužů 

a Euroameričané žijící ve městech mají třikrát větší pravděpodobnost, že budou obézní, než 

jejich protějšky žijící na vesnici bez ohledu na pohlaví (Abubakari a kol., 2008). V jižní 

Africe můžeme v letech 2001 - 2004 pozorovat nárůst nadváhy i mezi dětmi. Oproti roku 

1994 došlo k 8,4 % zvýšení mezi chlapci a 15,1 % mezi dívkami (Armstrong, Lambert, 

Lambert, 2011). 

Ve východní Africe bylo okolo 10 % obyvatel obézních (mezi roky 2000 - 2004), přičemž 

více jich bylo ve městech než na vesnicích (Abubakari a kol., 2008). V Subsaharské Africe 

nebyla obezita téměř zjištěna. Bylo možné ji pozorovat pouze mezi ženami s vysokým 

socioekonomickým statusem a to pouze ve 3,5 % (Abubakari a kol., 2008).  

 

3.5 Austrálie	
	

K nárůstu obezity dochází i v Austrálii. V roce 1999 podle studie MONICA, která sledovala 

střední hodnotu obvodu pasu, skončila Austrálie na třetím místě za Německem a Českou 

republikou mezi muži a na pátém místě za Německem, Českou republikou, Španělskem 

a Jugoslávií mezi ženami (Molarius a kol., 1999). Prevalence obezity byla nižší mezi 

mladými ženami (34,1 %) než muži (26,8 %) (Cameron a kol., 2003). V roce 2000 mělo 

60 % obyvatel Austrálie nadměrnou hmotnost, což je 2,5krát více než v roce 1980 (Cameron 

a kol., 2003). V roce 2014 byla prevalence obezity mezi muži a ženami téměř vyrovnaná 

(28,4 % muži a 28,8 % ženy). Prevalence nadváhy stoupla z 61,6 % v roce 2010 na 64 % 

v roce 2014 (URL 1). 
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4 Vývoj	vnímání	tělesných	proporcí	v	různých	etapách	lidského	života	
 

To, jak se lidé vnímají, můžeme určovat buď podle hodnocení siluet, a nebo pomocí ústního 

hodnocení, při kterém sdělí, zda si připadají ,,tlustí“ nebo ,,v pořádku“ (Příloha 1) (Saxton 

a kol., 2009).  

 

V současné době dochází v mnoha zemích ke značnému nárůstu dětské obezity. Již v tomto 

věku můžeme pozorovat podhodnocování vlastní tělesné hmotnosti. Ve výzkumu Saxtonové 

a kol. (2009) děti vybíraly figury, které byly podle nich samotných nejvíce podobné jejich 

tělesné velikosti, nebo vybíraly, který slovní popis podle jejich názoru nejvíce 

odpovídá jejich postavě. Podle této studie přes 90 % obézních dětí nebo dětí s nadváhou volí 

siluetu podstatně menší, než je jejich aktuální velikost (Příloha 6). To vypovídá o tom, že již 

v tomto věku mají chybnou představu o svém těle a horší sebehodnocení (Fraňková, 2007). 

K podobným výsledkům vedl i výzkum Paulové a kol. (2015), ve kterém autoři zjistili, 

že svoji velikost podhodnocuje 86,3 % dětí s nadváhou a 62,3 % obézních dětí. Opakem jsou 

děti štíhlé, u kterých pozorujeme nadhodnocování vlastní tělesné hmotnosti. Častěji 

si vyberou siluetu, která je větší, než jsou jejich skutečné proporce. Podle studie Welchové 

a kol. (2004) je se svojí tělesnou hmotností spokojeno 47 % dětí, 42 % dětí by si přálo být 

štíhlejších a 11 % silnějších. U devítiletých a desetiletých dětí na celém světě můžeme 

pozorovat, že obezita ani nadváha nemají viditelný vliv na jejich sebevědomí (Strauss, 2000). 

Humeníková s kolektivem (2008) ve své studii zjistili, že americké i české děti považují 

za ideální postavu, která je menší než jejich odhadovaná tělesná velikost. A zároveň 

americké děti považují za ideální postavu signifikantně menší než děti české. Rozšířeným 

předpokladem v dnešní době je, že se dívky budou „cítit tlustě“, bez ohledu na jejich 

skutečnou tělesnou hmotnost. To potvrzuje i studie Štajnochrové (2008) u 11 - 15 letých dětí 

v České republice, podle které dívky nadhodnocují své tělesné proporce častěji než chlapci. 

11,6 % dívek hodnotilo své tělesné proporce jako obézní a 21,1 % chlapců hodnotí samo 

sebe jako ,,hubené“ a to i přesto, že obézních dívek bylo výrazně méně než obézních chlapců 

(Štajnochrová, 2008). Tento fakt vede k tomu, že dívky, které mají podváhu označují svou 

tělesnou hmotnost jako „normální“.  

 

Jedním z nejsilnějších faktorů, který může ovlivnit dětskou obezitu, jsou rodiče. Pokud 

rozpoznají, že jsou děti obézní, mohou jejich tělesnou hmotnost korigovat (Miller a kol., 
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2007). Rodiče mají také vliv na spokojenost dítěte s vlastním tělem. Pokud kritizují vzhled 

svých dětí, děti jsou pak se svým tělem a tělesnou hmotností více nespokojené (Welch a kol., 

2004). Ze strany rodičů dochází i k podceňování tělesné hmotnosti dětí. Jsou schopni označit 

dítě s tělesnou hmotností odpovídající zdravé normě za podvyživené. Podle hodnocení 

tělesného složení 40 z 96 rodičů podceňuje skutečnou tělesnou hmotnost svých dětí (Miller 

a kol., 2007). V této studii nebyl nalezen rozdíl mezi hodnocením dětí obézními a štíhlými 

rodiči. Rodiče, kteří nedokáží objektivně zhodnotit nadváhu svého dítěte, nemají ani snahu 

měnit jeho stravovací návyky a přidat do jeho života více pohybu a celkově se snažit 

nadměrnou tělesnou hmotnost jejich dítěte upravit. 

 

U adolescentů dochází k závažnějším problémům. Přeceňování jejich tělesné hmotnosti 

může vést k dodržování nezdravých diet a k rozvoji poruch příjmu potravy. Naopak při 

podceňování aktuální tělesné hmotnosti dochází k nárůstu nadváhy a obezity, které se pak 

přenášejí do dospělosti. Podle výzkumu v Bahrajnu pouze 19,3 % zde žijících obézních 

chlapců a 23,9 % dívek považuje samo sebe za obézní. 34 % obézních dívek hodnotilo svoji 

tělesnou hmotnost jako normální a bylo spokojeno se svými proporcemi (Al-Sendi, Shetty, 

Musaiger, 2004). I podle Straussova výzkumu (2000) měla obezita na sebehodnocení 

adolescentních chlapců pouze mírný efekt. Většina obézních chlapců totiž hodnotí svoji 

tělesnou hmotnost jako normální a jsou více spokojeni se svým vzhledem než dívky (Gillen, 

Lefkowitz, 2012). Při hodnocení aktuální a ideální siluety, nebyl mezi chlapci pozorován 

žádný významný rozdíl. Pokud byl ovšem jejich BMI nižší než 20 kg/m2, přáli 

si adolescentní chlapci mít větší tělesné rozměry, než byly jejich aktuální tělesné rozměry 

(Jones, Fries, Danish, 2007). Adolescentům záleží méně na názoru rodičů a více na tom, 

jak je hodnotí jejich vrstevníci. Zajímavé je, že 30 % obézních chlapců a 21 % obézních 

dívek věří, že kamarádi považují jejich váhu za normální (Al-Sendi, Shetty, Musaiger, 2004). 

Pokud trpí adolescenti nadváhou nebo obezitou, kterou ale sami nevidí, nemohou se ani začít 

snažit tento problém změnit. 

 

Mezi dospělými dochází k různému hodnocení tělesných proporcí. Když ale hodnotí svoji 

tělesnou velikost podle siluet, vybírají muži i ženy jako realistickou takovou siluetu, která 

je menší, než je jejich aktuální tělesná velikost, ale zároveň větší než jejich ideální velikost 

(Cachelin, Striegel-Moore, Elder, 1998). Dospělí, kteří trpí nadváhou nebo obezitou často 

nejsou schopni a nebo nechtějí svoji tělesnou hmotnost správně odhadnout. To potvrzuje 
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skutečnost, že 71,4 % obézních dospělých si zvolí nevhodnou siluetu, která má reprezentovat 

jejich aktuální tělesnou velikost (Paul a kol., 2015). Můžeme ale pozorovat i opačný 

problém, který se vyskytuje u mladých žen a to je přeceňování jejich BMI. Podle Kuchlera 

a Variyama (2003) 44,22 % mužů a 60,09 % žen hodnotí samo sebe jako obézní, přičemž 

opravdu obézních bylo ve sledované skupině 59 % mužů a 50,49 % žen. Tyto výsledky 

poukazují na to, že ženy mnohem více než muži přeceňují svoji tělesnou hmotnost a považují 

se za obézní, i když je jejich tělesná velikost v pásmu zdravé normy. Dokonce určují svůj 

BMI až o tři kg/m2 vyšší, než je jejich aktuální (Lerner a kol., 2015). Jsou také více 

nespokojeny se svými tělesnými proporcemi. Tomu nasvědčuje i skutečnost, že zhubnout by 

chtělo 66 % žen, ale pouze 54 % mužů (Cachelin a kol., 2002). Stejné výsledky potvrdil 

i další výzkum, ve kterém 81,3 % žen, jimž vzrostl BMI, hodnotilo svou aktuální velikost 

jako větší, než byla jejich ideální představa (Mintem, Gigante, Horta, 2015). Tento problém 

se ale častěji vyskytuje mezi ženami, které mají nadváhu než mezi ženami obézními. 

U obézních žen můžeme pozorovat naopak podhodnocování jejich tělesné hmotnosti. Obézní 

ženy vykazují vysokou míru zkreslení v názoru na své tělesné proporce a nespokojenosti 

se svým tělem v porovnání s ženami s normální tělesnou hmotností (Docteur a kol., 2010).  

85,1 % dospělých s nadváhou není spokojeno se svými proporcemi a jako ideální 

by si vybrali siluetu, která je o jednu nebo více úrovní v hodnotící řadě pod jejich skutečnými 

tělesnými proporcemi. Stejně tak by i 97,4 % obézních dospělých zvolilo jako ideální menší 

siluetu (Paul a kol., 2015). To znamená, že člověk s nadváhou si jako siluetu, kterou 

považuje za ideální, zvolil tu se zdravými tělesnými proporcemi, nebo i štíhlejší.  

Rozdíly se vyskytují i v tom, jak ženské tělo vnímají muži a jak si ženy myslí, že ho muži 

vnímají. Figura, kterou ženy považují za dostatečně štíhlou na to, aby byla pro muže 

atraktivní, je mnohem štíhlejší než ta, kterou muži doopravdy zvolili za atraktivní. U mužů 

tento trend patrný není, dokáží přesně ohodnotit, která silueta mužského těla bude pro ženy 

atraktivní (Cachelin a kol., 2002).  

Při hodnocení tělesné nespokojenosti můžeme pozorovat pozitivní korelaci mezi věkem 

a BMI. Starší a těžší jednotlivci měli tendenci vybírat větší siluety, než byla jejich aktuální 

velikost a vykazovali vyšší míru nespokojenosti se svým tělem (Cachelin a kol., 2002). 

Na vnímání obezity a nadváhy má vliv i vzdělání. 35,4 % žen s nadváhou, které nedokončily 

střední školu podhodnocuje svoji váhu, oproti 14,48 %, které ji dokončily (Kuchler, 

Variyam, 2003).  
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5 Vývoj	vnímání	tělesných	proporcí	v	různých	populacích	
 

Sociokulturní faktory hrají při hledání žádoucí tělesné hmotnosti důležitou roli a mohou 

přispět k etnickým rozdílům ve výskytu obezity. To komplikuje skutečnost, že normy ideální 

tělesné hmotnosti jsou v západních společnostech často nerealistické a někdy dokonce 

nezdravé, vedou ke vzniku poruch příjmu potravy a snahám o kontrolu tělesné hmotnosti 

(Paeratakul a kol., 2002). Tělesný vzhled je brán jako jeden z faktorů atraktivity. Dalším 

z nich je sebepojetí, které je definováno jako soulad mezi odhadovanou a měřenou tělesnou 

hmotností (Dorsey, Eberhardt, Ogden, 2009). 

 

V západních společnostech obezita představuje nedostatek sebekontroly a obézní lidé, 

především ženy, tíhnou k nespokojenosti a zaujetí svým fyzickým vzhledem (Paeratakul 

a kol., 2002). Obezita i nadváha jsou zde spojeny s nízkým socioekonomickým statusem 

a postavením ve společnosti. V USA můžeme pozorovat, že více než 20 % dospělých 

se zdravou tělesnou hmotností, považuje samo sebe za obézní, kdežto 40 % dospělých 

s nadváhou a 8 % obézních dospělých tvrdí, že mají „správnou tělesnou hmotnost“ (Dorsey, 

Eberhardt, Ogden, 2009). Gluck a Geliebter (2002) zjistili, že 85 % účastníků jejich studie 

mělo normální zdravou tělesnou hmotnost, ale pouze 37 % z nich věřilo, že „správnou 

tělesnou hmotnost“ skutečně mají. I přesto dochází v USA v mnohem větší míře 

podceňování tělesné hmotnosti než například v Asii. V Hongkongu, Macau a Taipei 100 % 

studentů s nadváhou určuje samo sebe jako osobu s nadváhou, kdežto v New Yorku odhadují 

studenti s nadváhou, že mají nadváhu v 73,33 % a v Los Angeles 78,26 % (Zhang a kol., 

2011).  

Ke špatnému hodnocení tělesné hmotnosti dochází častěji mezi etnickými minoritami 

a osobami s nižším stupněm vzdělání. Nejvíc chybně svou tělesnou hmotnost vnímají 

Afroameričanky. Chybné vnímání je příčinou spokojenosti s vlastní tělesnou hmotností 

a nedostatkem povědomí o rozsahu nadváhy (Bernett, Wolin, 2006). Euroameričanky častěji 

hodnotily samy sebe jako obézní, zatímco Afroameričané se hodnotily jako obézní nejméně 

(Příloha 4) (Paeratakul a kol., 2002). Z toho vyplývá, že Euroameričanky mají nejvyšší 

tendenci nadhodnocovat svoji tělesnou hmotnost, oproti Afroameričanům, kteří ji častěji 

podhodnocují. Afroameričanky odhadují své tělesné proporce jako menší než 

Euroameričanky se stejným BMI. Naopak Gluck a Geliebter (2002) ve své studii zjistili, 

že všechny etnické skupiny vykazují stejnou míru zkreslení. Afroameričané, Asiaté 
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i Euroameričané v pásmu zdravé tělesné hmotnosti častěji odhadují své tělesné proporce jako 

větší. Opakované měření ukázalo, že Afroameričané vykazují menší míru nadhodnocování 

tělesných proporcí než zbylé dvě skupiny. 

Podle studie Yatesové a kol. (2004) jsou se svým tělem nejvíce spokojeni američtí muži, 

což ale vede k tomu, že ti obézní nemají motivaci ke snižování tělesné hmotnosti. U mužů, 

u kterých dochází k chybnému vnímání tělesné hmotnosti, byla o 71 % menší 

pravděpodobnost touhy po snížení tělesné hmotnosti, než u mužů, kteří se správně označují 

za obézní (Duncan, 2011). Mezi lety 1999 a 2002 došlo u mužů s nadváhou k nárůstu 

prevalence chybného vnímání jejich těla bez ohledu na etnickou příslušnost 

(u Euroameričanů o 8 %, u Afroameričanů o 14 % a u Hispánců o 22 %). U obézních mužů 

došlo v tomto období ke snižování chybného vnímání u Euroameričanů a Hispánců, chybné 

vnímání se snížilo o 13,5 %, ale současně došlo k jeho navýšení u Afroameričanů o 49 % 

(Bennett, Wolin, 2006; Dorsey, Eberhardt, Ogden, 2009). V Národním zdravotním 

a nutričním průzkumu z let 2003 - 2008 bylo zjištěno, že 48,1 % mužů s nadváhou a 13 % 

obézních mužů určovalo, že mají „tu správnou váhu“ (Yaemsiri, Slining, Agarwal, 2011). 

Naproti tomu Cachelinova studie (2002) nepotvrdila, že by existovaly etnické rozdíly 

v přijatelné tělesné velikosti, nebo že je tolerance větší velikosti těla mezi Afroameričany 

nebo Hispánci. Euroameričanky si podle této studie přejí mnohem častěji snížit svoji 

tělesnou hmotnost, Afroameričanky si ji naopak přejí zvýšit. Z výzkumu Jonesové a kol. 

(2007) vyplývá, že obě skupiny vykazují stejnou touhu snížit svoji tělesnou hmotnost, 

ale aktuální a ideální silueta vybraná Afroameričankami byla větší než u Euroameričanek.  

Z výše uvedených příkladů je patrné, že můžeme pozorovat značné rozdíly v posuzování 

tělesné hmotnosti mezi Euroameričany a Afroameričany. Důvodem je odlišné vnímání krásy. 

BMI, který Euroameričan považuje za příliš vysoký a společensky špatně přijímaný, je mezi 

Afroameričany hodnocen jako atraktivní a společensky akceptovatelný (Padgett, Biro, 2003). 

Afroameričanky vnímají obezitu méně negativně než Euroameričanky a to, že mají nadváhu, 

pro ně neznamená, že jsou neatraktivní a tolik se neznepokojují kontrolou své tělesné 

hmotnosti (Neumark-Sztainer a kol., 2002). Jde jim hlavně o to, aby byly souměrné 

a působily žensky, kdežto Euroameričanky atraktivitu spojují s velice štíhlým tělem. 

Při posuzování atraktivity Euroameričanky vybíraly nejštíhlejší a Afroameričanky nejsilnější 

ženskou figuru, jako tu pro muže nejpřitažlivější (Cachelin a kol., 2002). Když muži 

hodnotili, jaká je pro ně nejvíce atraktivní ženská silueta, většinou volili větší než tu, kterou 

za atraktivní pro muže považovaly ženy, bez ohledu na etnickou příslušnost. Ve studii 
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Glucka a Geliebtera (2002) si Afroameričanky vybíraly ideální siluetu větší, než Asiatky 

a Euroameričanky (Příloha 3). 

Za obézní samo sebe považuje více euroamerických adolescentů (42 %) než Afroameričanů 

(29 %) (Neff a kol., 1997; Kernperová a kol., 1994). Adolescentní Afroameričanky 

s nadměrnou hmotností hodnotí samy sebe jako štíhlé třikrát častěji než Euroameričanky 

a sedmkrát častěji odpoví, že nemají nadváhu. Adolescentní Afroameričanky si při výběru 

siluety, která odpovídá jejich ideálu krásy, zvolí větší siluetu než Euroameričanky. 

To potvrzuje ve své studii i Parnell a kol. (1996), podle kterého Afroameričanky 5,3x častěji 

preferovaly větší velikost hýždí a čtyřikrát častěji větší velikost stehen. 

Rozdíly ve vnímání tělesných proporcí se mění i v závislosti na socioekonomickém statusu. 

Příslušníci skupiny s nízkým socioekonomickým statusem hodnotí větší tělesné proporce 

jako ideální, v porovnání s příslušníky vysoké a střední socioekonomické skupiny, kteří volí 

za ideální štíhlejší postavu (Kernper a kol., 1994). Afroameričanky s vysokým 

socioekonomickým statusem se častěji hodnotí jako obézní, přestože podle grafu je 

socioekonomický status s úrovní obezity spojený negativně a měly by svou tělesnou 

hmotnost podhodnocovat (Příloha 5) (Schieman, Pudrovska, Eccles, 2007).  

Zajímavé je, že v minoritních etnických skupinách v USA, jako jsou Afroameričané, Asiaté 

a Hispánci, nedochází tak často ke vzniku poruch příjmu potravy jako u Euroameričanů. 

Důvodem je pravděpodobně to, že nejsou zcela integrováni do kultury, ve které je za ideál 

krásy považováno příliš štíhlé tělo (Gluck, Geliebter, 2002). 

 

Ve východních společnostech se postupně začal projevovat vliv západní kultury a s ním 

se změnilo i vnímání tělesných proporcí. Za ideál krásy jsou v Číně považovány místo žen 

plnoštíhlých, ženy vysoké, štíhlé a mající souměrnou figuru (Leung, Lam, Sze, 2001). 

I přesto u čínských žen pozorujeme nejnižší úroveň tělesné nespokojenosti a sebepohrdání 

v porovnání s kteroukoli jinou skupinou (Yates, Edman, Aruguete, 2004). Opakem jsou 

japonské ženy, které i přesto, že jsou štíhlejší než ženy žijící v Číně, jsou silně nespokojeny 

se svým tělem a 60 % z nich si přeje snížit svoji tělesnou hmotnost (Yates, Edman, Aruguete, 

2004). V Japonsku si 39,7 % mužů přeje mít postavu naopak mohutnější (Yates, Edman, 

Aruguete, 2004). Na tento fakt musíme nahlížet v kulturním kontextu, protože v Japonsku 

jsou národními sporty wrestling a sumo a většina těchto zápasníků musí mít vysokou 

tělesnou hmotnost. V Asii můžeme pozorovat častější chybné určování nadměrné tělesné 

hmotnosti než u Američanů. Podle studie Zhanga a kol. (2011) žije v Macau 41,37 %, 
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v Hongkongu 39,27 % a v Tchaj-pej 38,45 % studentů, kteří sami sebe chybně klasifikují 

jako obézní i když obézní nejsou. V Los Angeles žije studentů s takovým názorem pouze 

19,56 % a v New Yorku pouhých 14,56 %. Maorové a obyvatelé Pacifických ostrovů 

odhadují, že mají menší tělesné proporce v porovnání s Evropany, i přesto, že znali svůj BMI 

(Metcalf a kol., 2000). Tato studie také ukázala, že Maorové a obyvatelé Pacifických ostrovů 

nenahlížejí na obezitu a nadváhu negativně. I když sami sebe zařadili do skupiny mírně nebo 

velmi obézních, mysleli si, že je jejich hmotnost stále na „správné úrovni“.  

 

V Africe je na obezitu pohlíženo odlišně od západních a částečně i od východních 

společností. Obezita nebo nadváha jsou v afrických zemích vnímány jako symbol zdraví, 

bohatství a blahobytu, naopak štíhlost je spojována s nemocemi, jako je například AIDS 

nebo tuberkulóza. Obezita i nadváha jsou ve většině případů považovány za atraktivní. 

To se odráží i v sebehodnocení obyvatel a výběru ideální postavy. Tento trend je dobře 

pozorovatelný u mužů. 20,6 % mužů považuje obézní siluetu za ideální, ale pouze 2,3 % 

mužů byla skutečně obézních na základě stanovení BMI (Puoane, Tsolekile, Steyn, 2010). 

Mezi ženami žijícími v Senegalu je nadváha viděna v pozitivním světle, ačkoliv obezita je 

i zde považována za nežádoucí a je spojována s nenasytností a rozvojem diabetu a nemocemi 

srdce (Holdsworth a kol., 2004).  

53 % obézních účastníků a účastníků s nadváhou, kteří byli součástí průzkumu prováděného 

ve slumech v Nairobi, zvolila ideální siluetu, která byla ještě více obézní nebo měla ještě 

větší nadváhu, než měli oni sami (Ettarh, 2013). Více než polovina (58,8 %) senegalských 

žen je se svojí aktuální tělesnou hmotností nespokojena a více než třetina žen (34,9 %), které 

mají BMI vyšší než 25 kg/m2, si přeje svoji tělesnou hmotnost zvýšit (Holdsworth a kol., 

2004). I v těchto zemích dochází k podceňování tělesné hmotnosti. Obézní ženy tvoří 28,8 % 

z celkového počtu žen, které v Nairobi podceňují svou tělesnou hmotnost, zatímco obézní 

muži představovali pouze 7,8 % z celkového počtu mužů, kteří svoji tělesnou hmotnost 

podceňovali (Ettarh, 2013). 

Postupným pronikáním západních zvyků do těchto zemí se mladší generace žijící v Africe 

začínají zajímat o svoji tělesnou hmotnost a přestávají vnímat obezitu jako čistě pozitivní. 

Na tom se podílí i zvyšující se stupeň vzdělávání. K tomuto zjištění dospěli také při výzkumu 

v Kapském městě, kde zjišťovali vnímaní těla mezi mladými Afričankami. Z výzkumu plyne, 

že 62,1 % těchto dívek si vybíralo ideální siluetu, která měla BMI menší než 25 kg/m2 

(Puoane, Tsolekile, Steyn, 2010). 
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6 Vliv	nadměrné	tělesné	hmotnosti	na	zdraví	člověka	
	

Každé extrémní vychýlení ze zdravé normy má na zdraví člověka vliv. Lze jen stěží určit, 

jestli je pro zdraví škodlivější nadváha a obezita. 

 

Nadváha a obezita mají vliv jak na fyzické, tak na psychické zdraví člověka. Tím, že je 

obezita stále častější v mladším věku, dochází k navyšování počtu osob, které musejí žít 

s chronickými nemocemi spojenými s obezitou delší životní období (Wang a kol., 2011). 

Nejčastěji je obezita spojována s rizikem diabetu 2. typu, insulinovou rezistencí, poruchami 

metabolismu lipidů, cholecystopatií a syndromem spánkové apnoe (Hainer, 2004). Riziko 

vzniku diabetu 2. typu roste s dobou trvání, stupněm nadváhy a viscerálním typem ukládání 

tělesného tuku (Bray, 2004). U žen, které mají BMI vyšší než 25 kg/m2 se riziko diabetu 

2. typu zvyšuje až pětkrát, u žen s BMI vyšším než 35 kg/m2, se toto riziko zvyšuje téměř 

40x (Jebb, 2004). Dále je obezita spojována s kardiovaskulárními onemocněními, jako je 

infarkt myokardu, hypertenze nebo cévní mozková příhoda.  

Obezita je spojena s vyšším rizikem vzniku rakoviny a celkově vyšším rizikem úmrtnosti. 

Odhaduje se, že zkracuje délku života o tři až třináct let (Jebb, 2004). Křivka, která ukazuje 

spojitost mezi indexem tělesné hmotnosti a úmrtností, má tvar písmene J nebo U. Nejnižší 

úmrtnost mají muži s BMI 23,0 - 24,9 kg/m2 a ženy 19,0 - 22,9 kg/m2 (Hainer, 2004). 

U nižších i vyšších hodnot výskyt úmrtí stoupá. Podle studií prováděných v letech 1994 

a 1995 v USA zvyšuje nadváha riziko výskytu diabetu více než desetkrát u žen a téměř 

pětkrát u mužů (Hainer, 2004). Dále je spojena s kožními nemocemi a psychickými 

problémy. Obézní lidé bývají často terčem posměchu a diskriminace ve vzdělávání, 

zaměstnání, zdravotní péči a sociálních vztazích (Kopelman, 2000).  

Souvislost obezity s riziky vzniku různých nemocí vedla k vytvoření koncepce Reavenova 

metabolického syndromu X, koncepce společné patogeneze obezity, diabetu 2. typu, 

hypertenze a souvisejících onemocnění (Svačina, 2004). Metabolický syndrom je v dnešní 

populaci velmi rozšířený, jeho výskyt se zvyšuje s rostoucím věkem. Lze jen těžko odhadnou 

skutečnou míru výskytu, protože mnoho pacientů umírá dříve, než je syndrom 

diagnostikován. Vliv genetiky na rozvoj metabolického syndromu X je pravděpodobný 

zhruba u 40 % populace (Svačina, 2004). U zbylé části populace převládají vlivy prostředí, 

mezi které řadíme nedostatek fyzické aktivity a stravu bohatou na nasycené tuky 

a rafinované sacharidy (Jebb, 2004). 
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Obezita má vliv na vysoké riziko nemocí a následků také u dětí. U dětí a dospívajících má 

vliv především na skeletální systém, na kterém dochází vlivem nadměrného zatížení 

na vyvíjející se kostru ke vzniku skoliózy a hrudní kyfózy, ploché nohy a k časným 

artrotickým změnám na kloubech dolních končetin (Pařízková, Lisá, 2007). Již v dětském 

věku dochází vlivem obezity k výrazným změnám cévního systému, které se později 

v dospělosti projeví například hypertenzí. Obezita ovlivňuje také stupeň pohlavního vývoje. 

U obézních chlapců dochází ke snižování sekrece mužských pohlavních hormonů, a tím 

ke zpomalování dospívání, u dívek s nižším stupněm obezity naopak k jeho urychlování 

(Pařízková, Lisá, 2007). Li a kol. (2003) ve své studii prováděné u dětí zjistili, že nejčastější 

plicní abnormality spojené s obezitou jsou redukce funkční residuální kapacity a difúzní 

poruchy. Stejně jako u dospělých se i u dětí vyskytují kožní a psychické problémy. 
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7 Závěr	
	

Tato práce shrnuje dostupná zjištění o prevalenci obezity, vývoji tělesné hmotnosti a vnímání 

tělesných proporcí v různých regionech světa i etapách lidského života. 

Během posledních let došlo k rapidnímu nárůstu prevalence obezity napříč všemi zeměmi 

světa a předpokládá se, že tento trend bude dále pokračovat. Ke zvyšování docházelo 

v rozvojových i vyspělých zemích. USA a Evropu v tomto aspektu dohánějí země jako Čína, 

Thajsko, Mexiko nebo Austrálie, ve kterých se obezita dříve v takové míře nevyskytovala. 

Ve vyspělých zemích byla prevalence obezity stále vyšší než v zemích rozvojových, pokud 

ale bude současný trend v nárůstu obezity pokračovat, poměr se brzy obrátí. Zatímco 

v rozvojových zemích jsou častěji obézní ženy, ve vyspělých zemích jsou to muži.  

Nejčastějším způsobem používaným pro hodnocení obezity, byl v prostudovaných studiích 

BMI a obvod pasu. Měření obvodu pasu pomáhá více než samotný BMI určit úroveň 

abdominální obezity. Nejspolehlivější metodou by ale bylo určení tělesného složení 

(bioelektrická impedance, kaliperace), se kterými se v použitých studiích nepracovalo. 

K nárůstu prevalence obezity dochází díky marketingu a globalizaci. Tak se jídlo a reklama 

dostávají i do rozvojových zemí. Ke zvyšování prevalence obezity značně přispívá i relativní 

snadnost získání kaloricky denzních potravin za nízké ceny. Ke snižování nárůstu obezity 

nepřispívá ani sedavé zaměstnání, ve kterém lidé stráví většinu svého dne, ani časté 

sledování televize. Navíc se většina populace v současné době přemisťuje převážně autem 

nebo hromadnými dopravními prostředky a pěšky denně chodí pouze malé množství osob. 

Tím dochází k vysokému příjmu a nízkému výdeji energie a zvyšování prevalence obezity. 

Vnímání vlastního těla se značně liší mezi různými etniky. Můžeme pozorovat, 

že Afroameričané mají mnohem větší tendenci podceňovat svoji tělesnou hmotnost, než je 

tomu u Euroameričanů. Zatímco Afroameričanky s nadváhou vnímají samy sebe 

jako štíhlejší, než doopravdy jsou, Euroameričanky se zdravou tělesnou hmotností samy sebe 

považují za obézní. Protože Euroameričanky častěji nadhodnocují svoji tělesnou hmotnost, 

dochází u nich také mnohem častěji k dodržování nezdravých diet a k poruchám příjmu 

potravy. Jak děti, tak dospělí podceňují svou tělesnou hmotnost. Výjimkou jsou adolescentní 

dívky, které svoji hmotnost značně nadhodnocují.  

Vnímání tělesných proporcí se lišilo a stále liší ve všech kulturách světa, i přes zvyšující 

se vliv západních kultur. Důvodem je odlišné vnímání krásy a atraktivity. 
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Stunkardova řada devíti siluet, podle které dochází k hodnocení aktuální a ideální 

postavy. 

Zdroj: Al-Sendi AM, Shetty P, Musaiger AO. 2004. Body weight perception among Bahraini 
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3. Vztah mezi ideálními a aktuálními tělesnými proporcemi u Afroameričanek, bělošek a 
Asiatek. 

 
Zdroj: Gluck ME, Geliebter A. 2002. Racial/ethnic differences in body image and eating 
behaviors. Eating behaviors 3.2: 143-151. 
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4. Frekvence odhadu váhy mezi muži a ženami dle rasy a BMI.

 
 

Zdroj: Paeratakul S, a kol. 2002. Sex, Race/Ethnicity, Socioeconomic Status, and BMI in 

Relation to Self-Perception of Overweight. Obesity research 10.5: 345-350. 
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5. Sekulární trend ve spojení mezi socioekonomickým statusem a obezitou mezi dospělými 
v USA v letech 1971 – 2000.

 
Zdroj: Zhang Q, Wang Y. 2004. Trends in the association between obesity and 

socioeconomic status in US adults: 1971 to 2000. Obesity Research. 12.10: 1622-163. 

 
6. Frekvence chybného odhadování tělesných proporcí u dětí. 

 
 

Zdroj: Saxton J, a kol. 2009. Weight status and perceived body size in children. Archives of 
disease in childhood. 94.12: 944-949. 
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7. Prevalence nadváhy v regionech Světové zdravotnické organizace. 
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