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ANOTACE 

Práce se zabývá tématem výživy a nutričních vzorců chování žen užívajících 

psychoaktivní látky a jejich informovaností o základních zásadách přiměřené výživy. 

Hlavní oblastí zkoumání je hledání nejčastějších deficitů v nutričních návycích u 

skupiny matek zařazených do ambulantního adiktologického programu. Cílem práce je 

zmapování uvedené problematiky a následné stanovení souboru doporučení pro klientky 

adiktologických služeb, který je zaměřen na jejich reedukaci v oblasti výživy a tím 

přispívá i ke zlepšení informovanosti cílové skupiny. Teoretická část práce obecně 

vymezuje problematiku závislosti a jejich nejčastějších komorbidit a zároveň tato část 

předkládá východiska pro zásady zdravé výživy dle Výživových doporučení pro 

obyvatelstvo České republiky. Praktická část práce je zaměřena na sběr dat od klientek 

vybraného ambulantního programu za použití metody dotazníkového šetření a následné 

vyhodnocení nashromážděných údajů. Pro účely práce byl sestaven dotazník zaměřený 

na zjišťování předpokládaných deficitů v nutričních návycích cílové skupiny, zejména 

pak na pravidelnost ve stravovacím režimu a zařazování doporučovaných potravin.  
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ANNOTATION 

The thesis deals with the topic of nutrition and nutritional behavior of women using 

psychoactive substances and their awareness of the basic principles of adequate 

nutrition. The main area of research is the searching for the most common deficits in 

nutritional habits in a group of mothers enrolled in outpatient addictological program. 

The aim is to analyze that specified field and than estabilish a set of  recommendations 

for clients of addiction services, which is focused on their re-education in the field of 

nutrition and wich contributes to the awareness of the target group. The theoretical part 

generally defines addiction and their most frequent comorbidities and while this part 

presents the basis for a healthy diet according to the dietary recommendations for the 

population of the Czech Republic. The practical part is focused on collecting 

informations from clients of outpatient program and using the method of questionnaire 

survey and subsequent evaluation of the collected data. For the purpose of the work was 

compiled questionnaire focused on identifying expected deficits in nutritional habits of 

the target group, especially on regularity in the diet and the inclusion of recommended 

foods. 
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A Úvod 

Výživa je jedním z faktorů, který podstatně ovlivňuje zdravotní stav lidského 

organismu, avšak v rámci ambulantních adiktologických služeb se sledování nutričního 

chování jejich klientů objevuje spíše okrajově. Vzhledem k tomu, že příprava a 

kulinářské zpracování pokrmů v rámci rodiny bývá tradičně přisuzováno spíše ženám, 

zaměřuje se práce na mapování problematiky nutričních návyků a informovanosti 

v oblasti výživy u skupiny klientek využívajících služeb ambulantního adiktologického 

zařízení. Pro potřeby práce byla vybrána skupina matek docházejících do ambulantního 

léčebného programu, který je poskytován Centrem pro rodinu v rámci nestátní 

neziskové organizace Drop In, o.p.s.  

Cílem práce je nalezení nejčastějších deficitů v nutričních návycích, které lze vzhledem 

k charakteru onemocnění u dané cílové skupiny očekávat a následné stanovení 

jednotlivých kroků vedoucích k reedukaci klientek léčebného programu v oblasti 

výživy. Dílčími cíli je i snaha zjistit, zda se uvedená cílová skupina výrazně odlišuje od 

tradičního modelu ženy obstaravatelky pokrmů pro celou rodinu, zda se nutriční návyky 

těchto žen přibližují výživovým doporučením, zda se respondentky samy považují za 

nutričně uvědomělé a informované a zda je tedy třeba věnovat další pozornost 

problematice výživy v rámci adiktologických služeb. 

Teoretická část práce je rozdělena do dvou základních okruhů týkajících se závislosti na 

návykových látkách a výživy, mezi nimiž je zdůrazňována vzájemná provázanost. 

V rámci problematiky závislostí jsou definovány nejčastější komorbidity tohoto 

onemocnění jak z oblasti psychiatrické, tak z okruhu somatických potíží, které se 

k syndromu závislosti vztahují. Zvláštní pozornost je věnována poruchám příjmu 

potravy, jako jedné z častých předpokládaných komorbidit.  

V části věnované výživě jsou zmíněny základní živiny, kriteria pro hodnocení 

nutričního stavu jedince a obecná výživová doporučení pro obyvatelstvo České 

republiky, ale také specifická výživová doporučení pro psychiatrické pacienty. V této 

části práce je rovněž zdůrazňován společenský rozměr nutričního chování s akcentem 

na nejčastější chyby v nutriční výchově v rodině.  

Praktická část práce jednak vymezuje konkrétní cílovou skupinu a strukturu léčebného 

programu ve sledovaném zařízení, ale především se zaměřuje na hodnocení nutričního 

chování jeho klientek. Pro účely této části práce je využito metody dotazníkového 



9 
 

šetření a rozhovorů s klientkami zařazených do ambulantního programu. Dotazník, 

který byl pro tyto účely sestaven, je součástí příloh práce. Výstupy z praktické části 

mohou být využity jako inspirace pro pracovníky adiktologických služeb, čímž mohou 

dále přispět ke zvýšení kvality života jejich klientů. 
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B Teoretická část 

1 Psychoaktivní látky 

K tomu, aby bylo možno dále vymezovat závislosti jako takové, je nejprve třeba 

definovat samotný pojem psychoaktivní látky. Obecně je takto chápána taková 

substance, která ovlivňuje duševní procesy, ovšem neznamená to ještě, že musí nutně 

vyvolat závislost. Do této kategorie jsou zařazovány jak látky povolené, tak zakázané. 

Z hlediska odborné terminologie je možné za ekvivalent pojmu psychoaktivní látka 

považovat výraz látka psychotropní, který je v užším významu vztahován i k takovým 

substancím, u kterých je vysoké riziko vzniku závislosti. V rámci legislativy České 

republiky se v této souvislosti hovoří o tzv. omamných a psychotropních látkách. 

(Kalina a kol., 2001)  

Pro potřeby této práce se v souvislosti se zpracovávaným tématem níže objevují i pojmy 

návykové látky, nebo drogy, které jsou v kontextu zpracovávané problematiky chápány 

jako ekvivalentní výrazy. Na samotný pojem droga je možné nahlížet jednak jako na 

látku, která podléhá kontrole v rámci mezinárodních úmluv, tak z hlediska 

medicínského, kdy lze za drogu považovat léčivo sloužící k prevenci, nebo léčení 

nemocí. Za drogy je možné rovněž označit kávu, tabák a alkohol, které jsou běžně 

užívány pro svůj psychotropní účinek. (Kalina a kol., 2001) 

Presl (1995) za drogu považuje takovou látku, která splňuje dvě základní vlastnosti a to:  

 ovlivňuje prožívání reality, tedy má psychotropní efekt   

 může vyvolat závislost, tedy má závislostní potenciál  

K nejčastěji popisovaným psychotropním efektům, které drogy vyvolávají, patří dle 

Praktického slovníku medicíny deformace vnímání času a prostoru, euforie, útlum, 

halucinace, povzbuzení, ale také pocity odcizení, vztahovačnost a úzkost. (Vokurka a 

Hugo, 1998) Podrobněji se problematikou závislosti zabývá kapitola 2.3 uvedená níže. 
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2 Uživatelé návykových látek v České republice 

Dle poslední dostupné Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice tvořily 

ženy v roce 2013 přibližně třetinu všech klientů zařazených do léčby v některém typu 

léčebného zařízení. Podíl žen v léčebných programech se pohybuje od 22 % 

v nízkoprahových kontaktních centrech po 47 % v zařízeních stacionárního typu. 

(Mravčík a kol., 2014)  

Vobořil (2003) ovšem upozorňuje na skutečnost, že obvykle uváděný poměr 1 žena  

ku 3 mužům využívající odborné adiktologické služby neodpovídá skutečnému poměru 

žen na drogové scéně, který je dle Evropského monitorovacího centra pro drogy a 

drogovou závislosti (EMCDDA) 1 žena na 2 muže. (Vobořil in Kalina a kol. 2, 2003) 

Počet žen, které vyhledají odbornou pomoc, je tedy podstatně nižší než počet žen, které 

se nacházejí v ohrožení a které se reálně na drogové scéně pohybují. 

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti při Úřadu vlády České republiky 

ve své Výroční zprávě za rok 2013 vyčíslilo odhady počtu problémových uživatelů drog 

na 44,9 tisíc obyvatel, což znamená, že meziročně se zvýšil jejich počet o 8,7 %. 

Převážnou většinu problémových uživatelů drog tvoří uživatelé pervitinu, kterých je 

odhadováno na 34,2 tisíc. Počet problémových uživatelů opiátů/opioidů je odhadován 

na 10,7 tisíc. Nutno dodat, že do tohoto počtu nejsou zahrnuti konzumenti alkoholu, ani 

kuřáci tabáku, či konzumenti konopných látek. V populaci obyvatel ČR nad 15 let 

dlouhodobě zaujímá prvenství denní užívání tabáku a riziková konzumace alkoholu. 

V roce 2013 bylo odhadováno, že přibližně 2 miliony obyvatel nad 15 let denně kouří a 

přibližně 1,5 -1,7 milionu obyvatel rizikově konzumuje alkohol, přičemž škodlivou 

konzumaci alkoholu vykazuje přibližně 450-700 tisíc obyvatel České republiky. 

(Mravčík a kol., 2014) 

Dle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS) č.29/14 

ze dne 10. 11. 2014 se v roce 2013 léčilo v ambulantních psychiatrických zařízeních 

celkem 36 379 uživatelů návykových látek. Meziročně tak došlo k poklesu o 6 %. 

(Nechanská, 2014) Na jedné straně tedy dochází k nárůstu problémových uživatelů 

návykových látek, ovšem na straně druhé z hlediska ambulantní psychiatrické péče je 

celorepublikově patrný pokles léčených pacientů.  
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Z šetření prováděného mezi problémovými uživateli drog vyplynulo pět základních 

faktorů, které uživatelé vnímají jako barieru pro vstup do některého léčebného 

programu. Nejčastěji respondenti uváděli, že je pro ně léčba nepotřebná, nebo zbytečná. 

Dalšími faktory jsou strach z neznáma a nechuť k léčbě, předchozí negativní zkušenost 

s léčbou, strach z represe a kriminalizace a bariera rodinných a existenčních vazeb, 

která se projevuje neochotou tyto vazby přerušit, či uvolnit. (Mravčík a kol., 2014) 

 

2.1  Ženy v celkovém počtu ambulantně léčených uživatelů 

návykových látek 

Z celkového počtu všech uživatelů návykových látek, kteří byli ambulantně léčeni, 

tvořily ženy 36 %. I přes to, že meziročně došlo ke snížení celkového počtu léčených 

žen přibližně o 7 %, jedná se stále o početnou skupinu čítající 13 176 osob. (Nechanská, 

2014) 

 

K nárůstu počtu pacientek z hlediska zneužívané látky došlo u alkoholu, kde byl 

zaznamenán nárůst téměř o 2 % oproti předešlému období. Z dostupných statistických 

údajů lze konstatovat, že většinu pacientů ambulantních programů tvoří muži 

s výjimkou zneužívání sedativ a hypnotik, kde podíl žen tvoří 58 %. Dále lze vyvodit, 

že oproti mužům nijak výrazně neklesl počet žen, které vyhledaly léčbu. V loňském 

roce se snížil počet těchto žen o 62 na celkové číslo 5093. Pokles je zaznamenán i u 

mužů vyhledávajících léčbu, zde se počet snížil o 556 osob na 8970. (Nechanská, 2014) 

2.2 Ženy a drogy 

Nižší počet žen v populaci uživatelů návykových látek bývá vysvětlován jejich větší 

obezřetností a silnějším pudem sebezáchovy. Oproti tomu u žen obvykle dojde při 

užívání návykových látek rychleji k poškození organismu. Nešpor (2000) toto 

vysvětluje jednak menší velikostí jater, ale i tím, že ženská játra ve vyšší míře 

metabolizují hormony.  

Dalším z faktorů, který způsobuje, že návykové látky působí na ženský organismus 

silněji je to, že ženy obecně mají v porovnání s muži nižší podíl svalové tkáně a vyšší 

obsah tělesného tuku. Byla prokázána i vyšší senzitivita vůči drogám v době 

menstruačního cyklu. (Fišerová in Kalina a kol. 14, 2002)  
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Odlišnosti ovšem nelze hledat pouze na biologické úrovni, současně je třeba zmínit i 

společenský rozměr. Okolí se k závislým ženám často staví kritičtěji než k mužům, což 

zejména u žen závislých na alkoholu mnohdy vede k samotářskému pití a maskování 

problému. Vobořil (2003) v této souvislosti zmiňuje tzv. „dvojí deviaci“, kdy je okolím 

žena vnímána negativně nejen pro samotné užívání návykových látek, ale i pro své 

selhávání v roli matky a manželky. (Vobořil in Kalina a kol. 2, 2003) Závislé ženy se 

také mnohem častěji stávají oběťmi sexuálního zneužívání, týrání, či fyzického 

napadení. (Nešpor, 2000)  

2.3 Závislost a její vymezení 

Tendence násobit pocity prožívané radosti, ale i snaha uniknout nepříjemným prožitkům 

je přirozenou součástí lidské existence. Nalezení správné míry v uspokojování 

základních lidských potřeb je tématem, které se prolíná napříč vědními disciplínami. O 

ideálním stavu uměřenosti a péči o duši hovoří například již Platón ve své Ústavě, ale 

obecně je tato tématika předmětem nejen filosofických a etických disputací.  

Na jedné straně tedy stojí přirozená lidská touha po bezstarostném životě, na straně 

druhé prostředky, kterými je možné se této bezstarostnosti přiblížit ve svém prožívání. 

Jako příklady takovýchto modulátorů subjektivního prožívání uvádí Kudrle (2002) 

jednak alkohol, drogy a hazardní hry, ale také jídlo, sex, práci a další. Z bezpečných 

možností dosažení změny v prožívání uvádí autor především to, co je spjato s podporou 

druhých a s projevy lásky a pochopení. Kritickým okamžikem je pak stav, kdy se změna 

prožívání stane iluzí a je zaměňována za realitu samotnou. (Kudrle in Kalina a kol. 1, 

2002) 

Cesta do odborné adiktologické ambulance tedy nemusí být vždy rychlá a snadná. 

Zatímco někdo po drogou modifikovaném prožívání netouží, další se k této alternativě 

uchýlí. Od prvotního setkání s návykovou látkou po rozvoj syndromu závislosti mohou 

uběhnout dlouhá léta, ale zrovna tak ani k rozvoji závislosti dojít nemusí. Pro někoho se 

jistě může první setkání s drogou stát současně i posledním, ne ovšem z toho důvodu, že 

by se mu toto stalo osudným, i když ani tuto variantu nelze vyloučit, ale spíše proto, že i 

takovýto ojedinělý exces může sehrát významnou roli při stanovování si vlastních 

pomyslných hranic.   
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2.3.1 Pojetí závislosti 

Praktický slovník medicíny vymezuje závislosti jako psychické a fyzické důsledky 

užívání drogy včetně alkoholu, které se projevují nezvladatelnou touhou  

po opakovaném užití této látky. Toto encyklopedické pojetí je však velice stručné a 

slouží spíše k základní orientaci. (Vokurka a Hugo, 1998) 

V rámci Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 jsou závislosti zařazeny mezi 

poruchy duševní a poruchy chování, tedy mezi diagnózy „F“, které jsou způsobené 

užíváním psychoaktivních látek a mají různý stupeň závažnosti i rozličné klinické 

projevy. Společným jmenovatelem je užívání psychoaktivních substancí, které mohou, 

ale nemusí být předepsány lékařem. Syndrom závislosti je pak vymezován jako soubor 

behaviorálních, kognitivních a fyziologických fenoménů vyvíjejících se po opakovaném 

užití psychoaktivní substance a mající své typické projevy. (Kalina a kol., 2001)  

V současném pojetí je na závislost nahlíženo jako na fenomén, který zasahuje 

biologickou, psychologickou, sociální i spirituální složku lidské podstaty. (srov. Kudrle 

in Kalina a kol. 1, 2003) I když by tento model mohl být dále rozšířen o další rozměry 

týkající se například ekonomických dopadů, kulturních vlivů, souvislostí s životním 

prostředím a podobně, přesahovalo by to patrně rámec a účel této práce. 

2.3.2 Kriteria závislosti 

K diagnostikování syndromu závislosti je třeba, aby byly přítomny alespoň tři 

z následujících projevů: 

 Nezvladatelná touha, či nutkání užívat látku (tzv. craving, neboli bažení) 

 Porušené ovládání v užívání látky např. z hlediska jejího množství  

 Přítomnost somatických odvykacích příznaků, užívání látky k jejich odstranění 

 Průkaz tolerance, tedy potřeba užití vyšší dávky k dosažení účinku původně  

             vyvolaného nižší dávkou 

 Zanedbávání jiných zájmů, potěšení i závazků na úkor opatřování, nebo užívání  

             látky, případně na úkor zotavování se z jejího účinku 

 Pokračování v užívání této látky i přes prokazatelné škodlivé účinky 

             (Kalina a kol, 2001) 
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2.3.3 Vztah mezi bažením a sebeovládáním 

Nešpor (2000) v souvislosti s kriterii závislosti upozorňuje na provázanost mezi 

bažením a zhoršeným sebeovládáním. Zatímco bažení je chápáno jako příznak 

subjektivního prožívání, který se dostavuje v souvislosti se spouštěcím mechanismem, 

snížené ovládání je již samotným chováním, které se může dostavit v návaznosti  

na předchozí bažení. Za rizikové okolnosti vedoucí ke zhoršenému sebeovládání  

u pacientů považuje Nešpor nízké uvědomění si sebe a svých emocí, únavu, vyčerpání, 

ale i jakýsi zautomatizovaný proces užívání návykových látek v souvislosti 

s návštěvami klubů, restaurací, či s rizikovým povoláním.  

 

2.3.4 Somatické odvykací příznaky  

Abstinenční syndrom je soubor příznaků, projevujících se jak ve fyzické, tak i  

v psychické oblasti, které jsou způsobeny nedostatkem drogy. Tento nedostatek, 

nazývaný také syndrom odnětí, je prožíván jako nepříjemný stav, který se často 

dostavuje plíživě. Presl (1995) popisuje fyzický syndrom odnětí jako nejrůznější tělesné 

obtíže, bolesti, křeče, průjmy, zácpy, zvracení, pocení, slzení apod.  

 

Fyzický odvykací stav je nepříjemným jevem, který může ohrozit takto postiženou 

osobu i na životě, obvykle ale během několika dní odezní. Horší průběh odvykacího 

stavu mohou paradoxně vyvolat běžně získávané látky a to zejména alkohol a léky 

z řady benzodiazepinů a barbiturátů, u kterých často dochází k vážným komplikacím, 

které nelze zvládnout bez hospitalizace pacienta. (Orlíková in Kolektiv autorů Sananim, 

2007) 

 

K psychickým projevům syndromu odnětí patří úzkost, neklid, podrážděnost, agresivita, 

únava, vyčerpanost, spavost, nutkavá potřeba vzít opětovně drogu a další. (Presl, 1995) 

 

Dvořáček (2003) chápe členění fyzických a psychických příznaků odvykacího stavu 

jako důsledek stále zakořeněné představy oddělenosti duše a těla, který by měl být takto 

používán spíše z edukačních důvodů. Autor rovněž upozorňuje na zkreslené představy  

o míře závažnosti fyzického odvykacího stavu, který je často chápán jako ten 

závažnější. (Dvořáček in Kalina a kol. 1, 2003) 
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2.4 Rozvoj syndromu závislosti 

K tomu, aby mohlo dojít k rozvoji syndromu závislosti je dle Höschla (1997) zapotřebí 

čtyř vzájemně provázaných předpokladů. Jedná se jednak o osobnost daného jedince  

ve smyslu jejích rysů např. nezdrženlivost, neschopnost odkládat uspokojení, závislostní 

rysy apod. Dále pak samotná psychoaktivní substance mající např. tlumivé, euforizující, 

stimulující, psychedelické, či uvolňující účinky. Dalším předpokladem je prostředí, tedy 

společnost, ve kterém se daný jedinec vyskytuje a v neposlední řadě podnět, čili 

společenská situace, jejímž příkladem mohou být různé večírky a podobně. (Höschl, 

1997) 
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3 Psychiatrické komorbidity u zneužívání návykových látek 

Z výsledků analýzy zaměřené na výskyt traumatické zátěže a psychopatologie u 75 žen 

zařazených do programu Slunečnicová zahrada Centra pro rodinu Drop in o.p.s. 

vyplývá, že 44 % žen zařazených do programu bylo někdy obětí fyzického týrání, 29 % 

domácího násilí, 65 % bylo zanedbáváno a 95 % prožilo emoční trauma. Úzkostná 

porucha byla diagnostikována u 44 % žen, bipolární afektivní porucha u 48 %, některá 

z poruch osobnosti a chování u 21 % a porucha příjmu potravy u 8 % žen zařazených  

do zkoumaného souboru. (Doležalová a kol. in Mravčík, 2014) 

Komorbidita poruch příjmu potravy a problémového užívání návykových látek byla 

prokázána u 27 % ze souboru 37 klientek kontaktního centra v Brně. Dotazníkovým 

šetřením bylo zjištěno, že podíl klientek s hmotností pod hranicí BMI 18,5, nebo podíl 

klientek kterým byla diagnostikována porucha příjmu potravy je vyšší, než v obecné 

populaci a výskyt této poruchy byl vázán především na užívání pervitinu. (Čejdová in 

Mravčík a kol., 2014) 

Krch (2005) ze své klinické praxe uvádí jistou souvislost mezi výskytem mentální 

bulimie a vyšší vulnerabilitou pro závislost na alkoholu, kterou dává do souvislosti 

s psychosociální problematikou a typickým způsobem řešení potíží. Autor dále 

upozorňuje na četnější výskyt bulimických pacientek, u kterých je zvýšená chuť na jídlo 

způsobena kouřením marihuany a které se dále uchylují k užívání pervitinu pro jeho 

anorektický účinek. Výskyt zneužívání hypnotik a analgetik udává ve větší míře mezi 

anorektickými pacientkami.  

Vobořil (2003) upozorňuje na to, že téměř každý druhý uživatel návykových látek trpí 

nějakými psychickými obtížemi, které mohou být genderově specifické. Autor uvádí 

příklad britské terapeutické komunity pro ženy Hebron House, do níž až 2/3 klientek 

přichází se zakázkou řešení nejen drogového problému, ale současně i s potížemi 

spojenými s poruchami příjmu potravy. (Vobořil in Kalina a kol. 2, 2003) 

Poruchy příjmu potravy jsou tedy jednou z častých komorbidit vyskytujících se mezi 

problematickými uživatelkami návykových látek. Krch (2005) z hlediska priority 

terapie v těchto případech doporučuje upřednostnit léčbu drogové závislosti.  
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3.1  Poruchy příjmu potravy 

Poruchy příjmu potravy se v rámci MKN-10 řadí k syndromům poruch chování 

spojenými s fyziologickými poruchami a se somatickými faktory.  

Incidence a prevalence poruch příjmu potravy je v České republice srovnatelná se 

zeměmi západní Evropy. Narušené postoje k jídlu a ohrožující způsoby kontroly příjmu 

potravy i tělesné hmotnosti se vyskytují u 7 až 11 % především dívek a mladých žen. 

(Krch, 2005) 

Mezi projevy poruch příjmu potravy a závislostí na návykových látkách je patrná jistá 

podobnost. Společným jmenovatelem je v tomto případě nezvladatelná touha a následné 

škodlivé chování, které je patrné zejména u psychogenního přejídání a mentální 

bulimie. Souvislost je možné hledat i v chorobném zabývání se tělesnou hmotností, 

které má také nutkavý charakter. 

Papežová (2003) uvádí souvislost mezi přejídáním především sladkými, jídly a 

mechanizmy odpovědnými za příjemné pocity spojené s odměnou, tedy zejména 

s endorfiny. Některé projevy poruch příjmu potravy mohou být se závislostmi totožné. 

(Papežová, 2005) 

K poruchám příjmu potravy patří tato následující onemocnění: 

3.1.1 Mentální anorexie 

V České republice trpí mentální anorexií přibližně půl procenta především dospívajících 

dívek a mladých žen. (Krch, 2005) 

Dle MKN-10 je tato porucha charakterizována obavou z tloušťky, která vede 

postiženého k redukci hmotnosti a udržování tohoto stavu. Typický strach 

z hmotnostního přírůstku se projevuje jako vtíravá a ovládavá myšlenka. K somatickým 

projevům patří ve většině případů podvýživa spojená s druhotnými endokrinními a 

metabolickými změnami a poruchami tělesných funkcí. K obvyklým příznakům se řadí 

omezování přísunu potravy, nadměrná tělesná aktivita, vyvolávání zvracení a průjmu a 

užívání laxativ, anorektik, nebo diuretik.  

U anorektických pacientů velice často dochází ke specifickému ritualizování činností 

spojených s jídlem. K těmto rituálům patří například pečlivé roztřídění jednotlivých 
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složek pokrmu, porcování pokrmů na miniaturní sousta, zdlouhavé žvýkání každého 

sousta a další. Toto ritualizování může plnit vícero funkcí a to jednak tím, že odpoutává 

pozornost ostatních spolustolovníků od faktu, že nemocný ve skutečnosti odmítá 

přijímat potravu, ale zároveň i zmírňuje tenze nemocného a v případě dlouhého žvýkání 

také napomáhá ke snížení pocitu hladu. (Pulkrábková in Fraňková a kol., 2013)  

3.1.2 Mentální bulimie 

Prevalence mentální bulimie se v České republice pohybuje mezi 2 až 5 %. (Krch, 

2005) 

Obdobně jako u mentální anorexie je dle MKN-10 pro toto onemocnění typický 

nadměrný zájem o tělesnou hmotnost a tvar těla. Tento syndrom je charakteristický 

záchvaty přejídání, které pacient kompenzuje následným zvracením, nebo užíváním 

laxativ.  

Na příčinách vzniku tohoto onemocnění se podílejí biologické, psychologické, rodinné 

a kulturní faktory. (Bulik in Fraňková a kol., 2013) U tohoto onemocnění byl prokázán 

vysoký výskyt problematických vztahů v rodině, zejména vztah k rodičům, 

nedostatečná komunikace a nízká schopnost vyjádření emocí v rámci rodiny. (Fraňková 

a kol., 2013) 

3.1.3 Další poruchy příjmu potravy 

K poruchám příjmu potravy dle MKN-10 dále patří mentální anorexie a bulimie 

s atypickými příznaky, u kterých není některý ze symptomů onemocnění přítomen, ale 

některá kriteria pro stanovení primární poruchy jsou shodná. Dále je třeba zmínit i 

psychogenní přejídání, které je spojeno s nějakou stresující událostí, nebo zvracení, 

které se dostavuje v souvislosti s emočními faktory.  

3.1.4 Závislost na jídle 

Dvořáková-Janů (1999) parafrázuje Höschlovu hypotézu, že závislost na drogách je jen 

nevhodně rozšířeným mechanismem původní závislosti na jídle, kterou autor dává  

do souvislosti s vyplavováním dopaminu v primární odměňovací části mozku tedy 

v nukleus accumbens. Autor současně upozorňuje na existenci genů, které regulují 

chování spojené s příjmem potravy. V tomto pojetí by bylo možné hlad nahlížet jako 

symptom abstinenčního syndromu.  (Höschl in Dvořáková-Janů, 1999) 
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Fraňková (2013) popisuje v souvislosti s výživou dětí a adolescentů závislost na jídle 

jako fenomén, který nevzniká pouze v souvislosti s hladem a s potřebou jeho 

uspokojení, ale rozvíjí se obdobně jako závislost na návykových látkách. Za klíčové 

v této problematice považuje prvotní příjemný prožitek spojený z konzumací určité 

potraviny, nebo nápoje, který vede při jeho dalším opakování k vytvoření jídelní 

preference. Ta může následně při upevňování nevhodných vzorců chování u dětí přerůst 

v návyk, který se postupně stane součástí jejich osobnosti. V případě odepření takto 

zafixované potraviny pak může jedinec pociťovat některé obdobné příznaky jako  

u abstinenčního syndromu. Autorka upozorňuje na rizika spojená zejména s návykem 

na sladké potraviny a nápoje. 

V souvislosti s diskutovanou závislostí na jídle se zaměřuje Vacek (2014) na poznatky 

některých studií a upozorňuje na společné jevy, které se vyskytují jak u závislostí  

na návykových látkách, tak u tzv. nelátkových závislostí a všímá si tak podobností 

v některých projevech poruch příjmu potravy i v obdobných terapeutických postupech 

při jejich léčbě. Objektem závislosti není jídlo jako takové, ale chování, které s ním 

souvisí, ať již v podobě snížené sebekontroly u mentální bulimie a psychogenního 

přejídání, tak i v pocitech uspokojení, které provází odmítání potravy u anorektických 

pacientů.  
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4 Somatické komorbidity u zneužívání návykových látek 

Z výzkumů somatických komorbidit prováděných mezi problémovými uživateli 

návykových látek navštěvujících nízkoprahová centra je patrné, že nejčastěji se 

vyskytujícími zdravotními problémy u těchto klientů jsou onemocnění chrupu a kůže, 

zejména pak bércové vředy a lokální infekce kůže v podobě abscesů a vředů. (Mravčík 

a kol., 2014) 

Nejčetnější diagnózou mezi respondenty šetření byla hepatitida typu C, která byla 

diagnostikována u 59,6 % osob. Více jak třetina žen zařazených do výzkumu udávala 

gynekologické obtíže, zejména pak nepravidelnosti v menstruačním cyklu. Obecné 

zdravotní obtíže udávalo 36,8 % respondentů. (Mravčík a kol., 2014) 

Vysoký výskyt infekčních onemocnění mezi uživateli návykových látek je zapříčiněn 

zejména používáním nesterilního náčiní a pomůcek užívaných k injekční aplikaci drog, 

nedostatečným hygienickým standardem, který souvisí s nízkou socioekonomickou 

životní úrovní a se sexuální promiskuitou, která jde často ruku v ruce s drogovou 

závislostí. (Minařík a Hobstová in Kalina a kol. 1, 2003) 

Za nejvíce rizikové jsou v tomto ohledu považováni dlouhodobí injekční uživatelé drog. 

K infekčním onemocněním, která je možné vzhledem k výše uvedeným faktorům 

během drogové kariery získat, patří zejména hepatitidy typu A, B, C, ale také pohlavně 

přenosné choroby a infekce virem HIV. I přes vysoké riziko nákazy zůstává v České 

republice promořenost HIV mezi injekčními uživateli drog pod hranicí 1%. Prevalence 

hepatitidy typu C má spíše klesající tendence a klesá i počet nakažených virem 

hepatitidy B. (Mravčík a kol., 2014) 

V souvislosti s užíváním návykových látek nedochází k poškození organizmu, pouze 

účinkem látky samotné, ale i druhotně v důsledku zhoršení kvality životního stylu,  

ke kterému se váže i nepřiměřená výživa a nutriční návyky. (Dugdale in Konečná a 

Čablová, 2003) 
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5 Výživa 

Příjem živin je jednou ze základních podmínek pro přežití lidského organismu. Nutriční 

stav budoucí matky a případná expozice organismu mutagenním vlivům některých látek 

obsažených v potravě ovlivňuje vývoj jedince ještě před jeho narozením. Výživa ženy 

v období těhotenství a během kojení je úzce spjata s optimálním vývojem jejího dítěte. 

(Marádová, 2010) Výživa je tedy nepostradatelným faktorem, který ovlivňuje lidský 

život již před okamžikem jeho početí a má dále podstatný vliv na zdravotní stav jedince 

po celý jeho život. 

 

Na problematiku výživy ovšem nelze nahlížet pouze jako na prosté příjímání živin, ale 

je třeba zohlednit i další její dimenze. Z hlediska medicínského pojetí se tímto oborem 

zabývá klinická dietologie. Pojem dietetika původně nesouvisel pouze s dnešním 

pojetím diety, ale je odvozován od řeckého diaita, což je vykládáno jako životní 

způsob, nebo také umění života. V tomto pojetí se jídlo váže ke kultuře, filosofii, ale 

například i k teologii a dalším společenskovědním disciplínám. (Dvořáková-Janů, 1999) 

 

Jídlo je součástí každodenních rituálů, které jsou zakořeněny v kultuře a které jsou 

předávány dalším generacím, ale s jídlem je spjata i výjimečnost svátečních okamžiků, 

jídlo je jakýmsi pojítkem uvnitř rodiny a často i spojnicí mezi rodinou a blízkým 

okolím. Řada okamžiků je bez jídla vlastně ani nemyslitelná. Způsoby obživy celých 

společenství jsou předmětem antropologických i sociologických studií.  

 

Na jídlo je možné nazírat i jako na způsob komunikace. Prostřednictvím jídla vzniká 

mezi matkou a jejím dítětem silné citové pouto. Matka je obvykle první osobou, která 

naplňuje základní potřeby svého dítěte, což vede k budování vzájemného vztahu a snaze 

dítěte být se svou matkou co nejvíce v kontaktu. (Fraňková a kol., 2013B) Jídlo je tedy 

také jedním z prvních komunikačních prostředků. Dvořáková-Janů (1999) popisuje sací 

reflex u novorozeného dítěte jako první vztah k sociálnímu světu umožňující vtištění 

zkušenosti.  

Po dýchání, nahlíží autorka jídlo jako nejintenzivnější kontakt s vnějším prostředím a 

chápe jej tak jako společenský přenašeč. Současně autorka označuje jídlo a jedení  

za samotné sociální chování.  
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Chápeme-li jídlo jako prostředek kontaktu či vztahu s okolním prostředím, nutně pak 

tento kontakt zpětně ovlivňuje i subjektivní prožívání. Zážitky spojené se sdílením 

jednoho stolu společně s nejbližšími tak mají dle autorky jak sociální tak i emocionální 

charakter. (Dvořáková-Janů, 1999) 

Na straně jedné je tedy možné na jídlo nahlížet ze společensko-psychologického úhlu, 

ovšem na straně druhé je prostým faktem i to, že nevhodný způsob výživy se podílí  

na vzniku až 75 % všech onemocnění. (Svačina, 2012) Otázkou je tedy jednak to,  

za jakých okolností se stravovat, ale také to, čím a v jaké míře se stravovat.  

 

5.1 Základní živiny 

Z hlediska základních složek potravy se živiny, neboli nutritienty dělí  

na makronutritienty a mikronutritienty. Makronutritienty jsou označovány jako 

kalorifery. Z hlediska optimálního vyvážení základních živin existuje celá řada 

doporučení, ale obvykle se řídí základním trojpoměrem mezi proteiny, lipidy a 

sacharidy. Mikronutritienty se dělí na vitaminy a minerální látky. Z hlediska 

přijímaného množství se dále dělí na mikroelementy, jejichž denní dávky přesahují  

100 mg, mikroelementy s dávkami od 1 do 100 mg a stopové prvky, které jsou 

přijímány v mikrogramových dávkách.  

 

Doporučovaný poměr makronutritientů: 

proteiny lipidy sacharidy 

12-15% do 30% 55-65% 

Tabulka č. 1 Základní trojpoměr makronutritientů (Müllerová in Svačina a kol., 2008) 

 

 

5.1.1  Proteiny 

 

Proteiny jsou makromolekuly, jejichž základními stavebními jednotkami jsou 

aminokyseliny spojené peptidovou vazbou. Jednotlivé aminokyseliny se  

dle postradatelnosti pro lidský organismus dělí na nepostradatelné, tedy esenciální a 

postradatelné – neesenciální. Proteiny mají význam ve stavbě organismu, látkové 
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přeměně, jsou nepostradatelné pro tvorbu hormonů, vitaminů, enzymů, trávicích šťáv, 

napomáhají udržet stálost vnitřního prostředí a plní ještě mnoho dalších nezbytných 

funkcí. (Marádová, 2010) 

 

V lidském organizmu neustále probíhá tzv. proteinový obrat, což je nepřetržitá 

degradace a resyntéza bílkovin na jejíž rovnováhu má vliv celá řada zejména 

hormonálních faktorů. Bílkoviny jsou v trávicím ústrojí štěpeny na aminokyseliny, které 

se vstřebávají do krve. V játrech dále probíhá přestavba aminokyselin na sacharidy a 

tuky. Část aminokyselin je krví transportována ke tkáním, kde jsou tvořeny tkáňové 

bílkoviny. Konečným odpadním produktem metabolismu bílkovin je močovina, která je 

tvořena v játrech a vylučována ledvinami (Machová, 2010) 

 

Hlavními zdroji bílkovin v potravě jsou maso, vejce, mléko, mléčné výrobky, luštěniny, 

obiloviny i zelenina. Vzhledem k tomu, že u bílkovin rostlinného původu obvykle není 

některá z esenciálních aminokyselin zastoupena, nebo je její množství zanedbatelné, 

jsou rostlinné proteiny považovány za neplnohodnotné. V případě veganského způsobu 

stravování je třeba dbát na vhodnou kombinaci jednotlivých zdrojů bílkovin. (Müllerová 

in Svačina a kol., 2008) 

 

Během tepelné úpravy se bílkoviny denaturují, což usnadňuje jejich stravitelnost a 

zvyšuje výživovou hodnotu. U dospělého zdravého jedince je doporučován denní příjem 

bílkovin až 1 g/ kg. (Marádová, 2010) Müllerová (2008) uvádí nejnižší nezbytné 

množství proteinů, tzv. nejnižší prahovou dávku, která činní 0,45 g/kg.  

 

5.1.2 Lipidy 

Lipidy jsou organické sloučeniny, které jsou energeticky nejbohatšími makronutritienty. 

Uplatňují se zejména při vstřebávání vitaminů rozpustných v tucích A, D, E, K, jsou 

součástí buněčných membrán a tvoří zásobárnu energie. (Vokurka a Hugo, 1998) 

K pokrytí všech funkcí, které lipidy v organismu plní, postačí jejich příjem v množství 

několika desítek gramů. Naopak nadměrný příjem tuků v potravě může vést k řadě 

civilizačních chorob. Lipidy se dělí na nepolární triacylglyceroly a polární lipidy, 

kterými jsou fosfolipidy a steroly. Převážnou většinu lipidů přijímaných v potravě tvoří 
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triacylglyceroly, což jsou mastné kyseliny esterově vázané na glycerol. Rostlinné oleje  

i živočišné tuky jsou směsí jednoduchých i smíšených triacylglycerolů.  

 

Mastné kyseliny se dělí dle počtu dvojných vazeb uhlíku na nasycené bez dvojné vazby, 

monoenové s jednou dvojnou vazbou a polyenové s více dvojnými vazbami, které se 

dále dělí dle prvního umístění dvojné vazby od metylového konce na mastné kyseliny 

řady n-3 a n-6. (Müllerová in Svačina a kol., 2008)  

 

Malé množství polyenových mastných kyselin je pro lidský organismus 

nepostradatelné. Esenciálními mastnými kyselinami jsou kyselina linolová a linolenová, 

které jsou dále prekurzory kyseliny arachidonové, eikasopentaenové a kyseliny 

dokosahexaenové. Při nedostatečném příjmu esenciálních mastných kyselin potravou 

dochází zejména ke změnám v buněčných membránách a snížené oxidaci mastných 

kyselin v mitochondriích. Klesne-li denní příjem kyseliny linolenové, jejímž hlavním 

zdrojem je slunečnicový olej pod 2-5 g denně, dochází ke klinickým projevům, 

především ztrátě vlasů, suchosti kůže a zhoršenému hojení ran. Vzhledem k tomu, že 

mastné kyseliny tvoří až 50 % suché hmotnosti mozku, mají podstatnou úlohu ve výživě 

v raném dětském věku. Jejich bohatým zdrojem je mateřské mléko. (Müllerová  

in Svačina a kol., 2008) 

 

Z hlediska celkového příjmu lipidů v potravě hraje důležitou roli i poměr jednotlivých 

skupin přijímaných mastných kyselin. Optimální poměr jednotlivých mastných kyselin 

(MK) zastoupených v potravě je dle Marádové (2010) následující:  

 

1 nasycené MK 1,4 monoenové MK 0,6 polyenové MK 

Tabulka č. 2: Trojpoměr mastných kyselin 

 

Nasycené a monoenové MK jsou ve vyšší míře zastoupeny v živočišných tucích, 

zejména v sádle a másle. Nejbohatším zdrojem nenasycených mastných kyselin jsou 

rostlinné oleje a rybí tuk. Výjimku tvoří palmový a kokosový tuk, které obsahují 

v porovnání s ostatními rostlinnými tuky vysoké množství nasycených MK. (Müllerová 

in Svačina a kol., 2008) 
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Potravou přijaté tuky u zdravých dospělých a dětí nad 2 roky by neměly přesáhnout  

30 % celkového energetického příjmu. Živočišné tuky by měly tvořit maximálně 10 % 

všech přijatých tuků, maximální denní příjem cholesterolu je stanoven na 300 mg. 

Nejvyšší podíl všech přijímaných lipidů by měly tvořit tuky s vyšším obsahem 

monenových MK, kterými jsou zejména řepkový a olivový olej. Nedoporučuje se 

zvyšovat příjem polyenových MK nad 10 % celkově přijaté energie. U osob s rizikem 

kardiovaskulárních onemocnění se doporučuje snížit přijímaný tuk pod 20 % celkového 

energetického příjmu. (Müllerová in Svačina a kol., 2008) 

 

Metabolismus tuků je poměrně složitý proces. Trávením se lipidy postupně štěpí  

na glycerol a mastné kyseliny, z nichž se ve střevní stěně tvoří tuky, které jsou 

lymfatickými drahami transportovány do krve. 1 l krve obsahuje přibližně 6 g tuku, 

ovšem několik hodin po požití tuků se jejich množství v krvi zvyšuje. (Machová, 2010)  

 

Krevním oběhem jsou lipidy transportovány v podobě lipoproteinů. Lipoproteiny se 

v závislosti na své hustotě, která je způsobena rozdílným obsahem proteinů a lipidů dělí 

na chylomikra, lipoproteiny o velmi nízké hustotě (VLDL), lipoproteiny o nízké hustotě 

(LDL) a na lipoproteiny o vysoké hustotě (HDL). Chylomikra vznikají během trávení 

ve střevní sliznici a lymfatickou cestou se dostávají do krve a k periferním tkáním. 

VLDL lipoproteiny, které jsou syntetizovány v játrech, transportují mastné kyseliny 

k periferním tkáním. LDL lipoproteiny obsahují více než 60 % plazmatického 

cholesterolu, který transportují z jater k periferním tkáním. Vyšší hladina LDL 

cholesterolu v krevním séru je ukazatelem naznačujícím zvýšené riziko vzniku 

aterosklerózy a dalších kardiovaskulárních onemocnění.  HDL lipoproteiny transportují 

přebytečný cholesterol z periferních tkání do jater. Vyšší koncentrace HDL cholesterolu 

v krevním séru naznačuje nižší riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění.  

(Marádová, 2010)  

 

 

5.1.3 Sacharidy 

Z chemického hlediska se jedná o polyhydroxyaldehydy a polyhydroxyketony. Dle 

počtu atomů uhlíků jsou rozeznávány na triózy, tetrózy, pentózy a další. Dle počtu 
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sacharidových jednotek v molekule se dále dělí na monosacharidy s jednou cukernou 

jednotkou, oligosacharidy s dvěma až deseti cukernými jednotkami a polysacharidy 

s deseti a více sacharidovými jednotkami. (Müllerová in Svačina a kol., 2008) 

V přírodě vznikají sacharidy fotosyntézou. Děje se tak v buňkách fotoautotrofních 

organismů asimilací oxidu uhličitého za přítomnosti vody a působení světelné energie. 

(Marádová, 2010) 

 

Z hlediska schopnosti štěpení sacharidů lidskými sacharidázami se dále dělí na 

sacharidy využitelné, tedy stravitelné a na nevyužitelné. Ke stravitelným sacharidům 

patří většina polysacharidů na bázi škrobů, které jsou dále v organismu štěpeny na 

oligosacharidy a monosacharidy. Nevyužitelná část polysacharidů společně s ligninem, 

který je nesacharidové povahy, se souhrnně nazývá vláknina. Většina nestravitelných 

polysacharidů je obsažena v zelenině, ovoci, luštěninách a obilovinách. (Müllerová in 

Svačina a kol., 2008) 

 

Vláknina se dále dělí na rozpustnou, ke které patří pektin, inulin, rezistentní škroby a 

další a nerozpustnou, což je lignin, celulóza a některé hemicelulózy. Veškeré potravou 

přijaté sacharidy jsou odhadem ze 75 % složeny ze stravitelných polysacharidů a z 25 % 

z oligosacharidů a monosacharidů. Rozpustná vláknina, která je zastoupena zejména 

v ovoci, sladu, luštěninách, bramborách a ovsu zpomaluje resorpci glukózy, čímž 

zpomaluje prudký nárůst glykemické křivky, snižuje cholesterolémii, zpomaluje 

průchod tráveniny gastrointestinálním traktem a omezuje absorpci některých živin. 

Nerozpustná vláknina obsažená v otrubách a celozrnných výrobcích má vliv na zvětšení 

objemu tráveniny, čímž ředí obsah toxických látek a omezuje jejich vstřebávání 

buňkami tlustého střeva. Zároveň má ve střevě i mechanickou čistící funkci. (tamtéž) 

 

Trávení a štěpení sacharidů přijatých potravou začíná v ústech působením enzymu 

ptyalinu, který rozkládá škroby na dextriny a maltózu.  Hlavní část štěpení sacharidů 

probíhá v tenkém střevě působením pankreatické a střevní šťávy. Finálním produktem 

trávení je glukóza. (Marádová, 2010) Vstřebaná glukóza je transportována vrátnicovou 

žílou do jater, kde je přeměňována na zásobní glykogen. Ten je zde v případě potřeby 

opět přeměňován na glukózu, která přechází do krve. Celková zásoba glykogenu 

v lidském těle tvoří u dospělých jedinců přibližně 400 g. V krvi je udržována stálá 
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koncentrace glukózy (tzv. glykémie), jejíž přibližný poměr je 1 g glukózy na 1 l krve. 

Hladina cukru v krvi kolísá v závislosti na tělesné námaze a přijaté potravě. (Machová, 

2010) 

 

Sacharidy tvoří hlavní součást potravy a mají význam jako nositelé energie. Jsou 

rychlým a dobře dostupným energetickým zdrojem - z 1 g sacharidů je získáno až 17 kJ. 

Jedná se o základní stavební jednotky buněk s ochrannou funkcí. Sacharidy ovlivňují 

složení střevní mikroflóry a mají pozitivní vliv na střevní peristaltiku. (Marádová, 2010) 

5.2 Hodnocení nutričního stavu jedince 

Pro optimální zhodnocení stavu výživy jedince v rámci klinické dietologie jsou 

využívány různé metody sběru a vyhodnocení dat. Základem je odebrání celkové i 

nutriční anamnézy, zjišťování jídelních zvyklostí pomocí dotazníku, somatometrické 

měření, laboratorní a funkční vyšetření. Samotné sledování výživových zvyklostí je 

nejčastěji realizováno formou potravinového frekvenčního dotazníku, nebo metodou 

analýzy zápisu stravovacího záznamu – tzv. jídelníčků. (Müllerová in Svačina a kol., 

2008) 

5.2.1 Body mass index (BMI) 

Jedním z ukazatelů, který se využívá v rámci hodnocení nutričního stavu jedince je 

Queteletův index, dnes obecně známý pod pojmem body mass index (BMI). Jedná se o 

orientační ukazatel, který vyjadřuje poměr tělesné hmotnosti v kg a druhé mocniny 

tělesné výšky v metrech. (Müllerová in Svačina a kol., 2008) 

 

 

Výpočet BMI: 

BMI =hmotnost v kg/ výška v m² 

Tabulka č. 3: Výpočet BMI  

 

Za optimální jsou obvykle považovány hodnoty BMI pohybující se mezi 18 a 25. 

(Marádová, 2010) V rámci výživových doporučení pro psychiatrické pacienty udává 

Svačina (2012) normální rozmezí BMI mezi 20-25.  

 

 



29 
 

Klasifikace tělesné hmotnosti dle BMI: 

Podvýživa  Do 18,5 

Normální hmotnost 18,5 – 25 

Nadváha 25 – 30 

Obezita I. stupně (mírná) 30 – 35 

Obezita II. stupně (střední) 35 – 40 

Obezita III. stupně (morbidní) >40 

Tabulka č. 4 (Svačina a kol., 2012, s. 106) 

 

 

5.3 Obecná výživová doporučení 

 

Na 57. Zasedání Světové zdravotnické organizace (WHO) konané v roce 2004 bylo 

vyhlášeno 5 základních cílů v oblasti výživy pro Evropu a Severní Ameriku. Dokument 

s názvem Globální strategie výživy, fyzické aktivity a zdraví předkládá následujících 

pět cílů: 

 „Dosáhnout energetické rovnováhy a zdravé hmotnosti 

 Omezit příjem energie z tuků a posunout spotřebu nasycených mastných kyselin 

směrem k nenasyceným, vyloučit transformy mastných kyselin 

 Zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny, luštěnin, celozrnných obilovin a ořechů 

 Omezit příjem volných cukrů 

 Omezit spotřebu soli (sodíku), jodidovat sůl“ 

 (Müllerová in Svačina a kol., 2008, s. 51) 

Výživová pyramida 

V rámci výživových doporučení je častým grafickým znázorněním tzv. výživová 

pyramida. Tato pomůcka by měla sloužit spíše k usnadnění orientace v jednotlivých 

kategoriích potravin. Hlavatá (2013) uvádí, že výživová pyramida by měla být 

doplněním slovních doporučení. V České republice je v rámci výživového poradenství 

často využívána pyramida vydaná Ministerstvem zdravotnictví, nebo novější verze 

pyramidy vydaná v roce 2013 odborníky z Fóra zdravé výživy. 
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U potravinových pyramid jsou obecně do základny pyramidy řazeny potraviny, které by 

měly být konzumovány nejčastěji, oproti tomu ve špici pyramidy jsou umístěny 

potraviny nejméně vhodné.  

Česká potravinová pyramida Fóra zdravé výživy sice nepředkládá velikosti 

doporučovaných porcí jednotlivých potravin, ani z ní není možné vyčíst optimální počet 

denních porcí, za to je doplněna slovními doporučeními a je v ní zahrnut i pitný režim. 

V uvedené pyramidě jsou potraviny dle vhodnosti řazeny zleva doprava, tak, že na levé 

straně každého patra jsou vždy umístěny potraviny z dané skupiny vhodnější. Jednotlivá 

patra pyramidy jsou barevně oddělena. Podobně jako na semaforu jsou zeleně označeny 

potraviny, které je možné konzumovat nejčastěji, žlutě a oranžově potraviny u kterých 

je třeba rozmýšlet velikost jejich porcí a četnost zařazování do jídelníčku a červeně jsou 

označeny potraviny, které by měly být konzumovány výjimečně.  Tato pomůcka, která 

je pro názornost uvedena níže, tak může sloužit spíše k lepší orientaci ve skladbě 

jídelníčku a k jeho ozdravění. Jak uvádějí pokyny ke čtení pyramidy, osoby, které chtějí 

redukovat svoji hmotnost, budou vybírat menší porce potravin především ze spodní levé 

části pyramidy a pokud možno se vyhnou potravinám z nejvyššího patra. Výjimku tvoří 

zařazování zeleniny, jejíž konzumaci není potřeba dle těchto pokynů omezovat. (Fórum 

zdravé výživy, online) 
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Česká potravinová pyramida Fóra zdravé výživy: 

 

Obrázek č. 1: Česká potravinová pyramida 

http://www.fzv.cz/pyramida-fzv/ 

 

http://www.fzv.cz/pyramida-fzv/
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5.3.1 Zdravá 13 

Společnost pro výživu ve spolupráci s Fórem zdravé výživy předložila v roce 2006 

stručná výživová doporučení pro dospělé obyvatelstvo České republiky určená  

pro širokou veřejnost s názvem Zdravá 13. Následujících 13 bodů je určeno zdravému 

obyvatelstvu a mělo by sloužit i jako obecné doporučení v rámci prevence civilizačních 

onemocnění: 

1. Udržování vhodné tělesné hmotnosti s indexem BMI v rozmezí 18,5 -25,0 kg/m
2
 a 

obvodem pasu do 80 cm u žen a do 94 cm u mužů  

2. Každodenní pohyb minimálně po dobu půl hodiny například formou cvičení, nebo 

rychlé chůze  

3. Konzumace pestré stravy rozdělené do 4-5 denních jídel, nevynechávání snídaně 

4. Každodenní konzumace dostatečného množství zeleniny a ovoce – denně minimálně 

500 g (zelenina syrová i vařená ve 2x větším množství než ovoce), občasná 

konzumace menšího množství ořechů  

5. Zařazování výrobků z obilovin (chléb, pečivo, těstoviny) s preferencí celozrnných, 

nebo brambor a rýže maximálně 4x denně a alespoň 1x týdně zařazení luštěnin.  

6. Konzumace ryb a výrobků z nich alespoň 2x týdně  

7. Každodenní zařazování mléka mléčných výrobků s preferencí zakysaných a 

polotučných a nízkotučných  

8. Sledování příjmu tuku, omezení jeho příjmu ve skryté formě (například čokoláda a 

čokoládové výrobky, tučné masné výrobky, tučné maso, brambůrky, trvanlivé 

pečivo s vyšším obsahem tuku, pomazánky aj.) a případná náhrada živočišných tuků 

rostlinnými oleji a tuky 

9. Snížení příjmu cukru, především ve slazených nápojích, sladkostech, kompotech a 

zmrzlině  

10. Omezení příjmu kuchyňské soli a potravin s vyšším obsahem soli (chipsy, solené 

tyčinky a ořechy, uzenářské výrobky a slané sýry) 

11. Prevence nákaz a otrav z potravin - správné zacházení s potravinami při nákupu, 

uskladnění i přípravě pokrmů, preference šetrných způsobů úpravy pokrmů, 

omezení smažení a grilování 

12. Dodržování pitného režimu, minimálně 1,5 I tekutin denně nejlépe neslazených 

(voda, minerální vody, slabý čaj, ovocné čaje a šťávy) 
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13. Nepřekračování denního příjmu alkoholu nad 20 g což je přibližně 200 ml vína, 0,5 l 

piva, nebo 50 ml lihoviny) 

(Dostálová a kol., 2006) 

5.3.2 Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky 

V roce 2012 předložila Společnost pro výživu další dokument s názvem Výživová 

doporučení pro obyvatelstvo České republiky, který je určen pro pracovníky zabývající 

se prevencí onemocnění hromadného výskytu a ve kterém jsou předkládána i specifická 

doporučení ve vztahu k dětskému věku, období těhotenství a kojení a k výživě starších 

osob. Oproti dokumentu Zdravá 13, který je určen především laické veřejnosti, je tento 

dokument podrobnější. Mezi oběma dokumenty je možné nalézt drobné rozdíly, které se 

týkají především doporučovaných množství potravin.  Tyto rozdíly se týkají zejména 

minimálního denního příjmu ovoce a zeleniny, kdy je v tomto dokumentu 

doporučován vyšší denní příjem zeleniny a ovoce o hmotnosti 600 g v poměru zeleniny 

vůči ovoci 2:1, tedy alespoň 400 g zeleniny a 200 g ovoce. Další podrobnější 

doporučení se týká vhodného dodržování stravovacího režimu, kdy by jídla během dne 

měla být konzumována pravidelně a měla by být rozdělena dle jejich energetického 

obsahu. Celkový energetický příjem by měl být rozdělen minimálně do tří hlavních 

denních jídel. 

 

Základní rozdělení energetického příjmu: 

snídaně oběd večeře 

20% 35% 25-30% 

Tabulka č. 5 Rozdělení energetického příjmu  

 

Zbytek energetického příjmu by měly pokrývat dopolední a odpolední svačiny, jejichž 

podíl by neměl převyšovat zbývajících 5-10 % celkového příjmu. (Dostálová a kol., 

2012) 

5.4 Ženy a jídlo 

Tradičně patřila starost o jídlo a příprava pokrmů především do kompetence žen. I když 

se v průběhu času v důsledku společenských, technických i ekonomických vlivů mnohé 

změnilo, příprava jídla zůstává i nadále spíše ženskou doménou. Dvořáková-Janů 

(1999) uvádí výsledky šetření firmy Tupperware v oblasti přípravy jídla z roku 1994  
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ve kterých 72 % žen uvedlo, že soustavně připravují jídlo bez pomoci dalšího rodinného 

příslušníka a 73 % žen odpovědělo, že se považují za nutričně uvědomělé. (Dvořáková-

Janů, 1999) 

5.5 Nejčastější chyby v nutriční výchově v rámci rodiny 

Jako jeden z faktorů, který má vliv na optimální fungování rodiny a je předpokladem 

k zajištění vhodného psychologického prostředí uvádí Fraňková (2013) rodinnou 

soudržnost. Rodinné klima a bezpečné zázemí se odráží i v jídelních situacích.  

Oproti tomu stres a konflikty nepříznivě ovlivňují nejen chuť k jídlu, ale i další procesy 

spojené s trávením. (Fraňková a kol., 2013) 

Fraňková (2013) shrnuje desatero nejčastějších chyb, kterých se mohou rodiče, 

popřípadě další pečující osoby dopouštět v rámci nutriční výchovy: 

1. Teoretické neznalosti z oblasti výživy, zejména pak absence znalostí  

o základních živinách a jejich funkcích, neznalost týkající se energetické hodnoty 

potravin a podobně. 

2. Nevhodná skladba jídelníčku, která nemusí být důsledkem elementární neznalosti 

v oblasti výživy, ale výsledkem přílišného shonu, nedostatku času k přípravě 

jídla, nebo nedostupnosti vhodných potravin v nejbližších obchodech. Vliv může 

mít také zaběhlý způsob rodinného stravování, kdy se v jídelníčku neustále 

opakují tytéž pokrmy. 

3. Nešetrnost v zacházení s potravinami a s jídlem, která se promítá jak  

do ekonomických, tak ekologických rovin. Autorka uvádí, že až jedna třetina 

potravin v tzv. „bohatých“ společnostech končí v odpadkovém koši. 

4. Nepravidelnost v jídle rodiny i dětí, která má krom nepříznivých zdravotních 

dopadů také negativní psychologické důsledky.  Je prokázáno, že nízká glykémie 

v důsledku hladovění, může mít vliv i na dětskou školní výkonnost. Snídaně by 

tedy měla být běžnou součástí stravovacího režimu. 

5. Nesprávné stravovací návyky rodiny, zejména časté zařazování jídel, která nejsou 

pro děti vhodná, například smažených pokrmů, nápojů s vysokým obsahem 

sladidel a barviv, nadbytečně solených a kořeněných jídel. 

6. Nevhodné postoje dospělých k jídlu, které se projevují podceňováním odborných 

doporučení, negativními postoji k doma připraveným pokrmům, kritikou 
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hospodyně v přítomnosti dítěte, nebo naopak přeceňováním úlohy jídla a 

stavěním ho na vrchol žebříčku hodnot. 

7. Nevhodné chování dospělých během jídla, především vzájemná komunikace a 

volba nevhodných témat, která mohou mít stresující vliv. Nevhodné chování 

dospělců se pak může stát negativním vzorem, který si dítě odnáší do dalšího 

života. 

8. Deficity v kultuře stolování rodiny, která je jedním z výrazů jejího fungování a 

které mají vliv na vytváření estetického cítění a napomáhají také k tvorbě 

příznivého rodinného klimatu. 

9. Nevyvážené diety rodičů, které nemusí být pro dětský organismus vhodné. Ať už 

z jakéhokoliv důvodu dodržuje rodič nějakou dietu, měl by vždy pečlivě zvážit, 

zda je takovýto způsob stravování vhodný i pro jeho potomka. 

10. Nerespektování věkových a vývojových zákonitostí a individuality dítěte, což 

souvisí i s předešlými body. Dětem jsou mnohdy předkládána jídla, která pro ně 

nejsou vhodná ať už pro jejich nadměrnou kalorickou hodnotu, způsob přípravy, 

nebo obsah některých látek. 

5.6 Výživa u psychiatricky nemocných 

Nemocní jsou jednou z ohrožených skupin populace, která je vystavena rizikům 

spojených s nepřiměřenou výživou. (Dvořáková-Janů, 1999) Tato skupina populace 

tedy vyžaduje zvýšenou pozornost v oblasti výživy. V psychiatrii se dietologie postupně 

stává významnější disciplínou. Na rozvoji některých onemocnění (např. obezity, 

bulimie, anorexie) mají podíl jak psychiatrické tak interní faktory. Některá závažná 

metabolická onemocnění mohou být vyvolána jako vedlejší efekt některých léků typu 

psychofarmak. (Svačina a kol., 2012) 

Výživa u psychiatricky nemocných pacientů tak obecně začíná nabývat na významu. 

Příjem potravy a regulace chuti k jídlu se váže k obdobným mediátorům, jako  

u závislostí na návykových látkách, patogeneze deprese a schizofrenie. Jedná se tedy 

především o dopamin, serotonin a noradrenalin. Fakt, že příjem potravy uklidňuje je 

spojován s fylogenetickým mechanismem, který umožňuje poklidné trávení. (Svačina a 

kol., 2008) Fraňková (2013) zmiňuje studie zaměřené na sledování metabolismu 

serotoninu ve vztahu k regulaci nálady a impulzivity. Poruchy regulace sytosti 

v hypotalamu mohou dle autorky souviset s centrálními serotoninovými drahami.  
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Svačina (2012) dále zmiňuje souvislost mezi psychickým vyladěním a kvalitou jídla. 

Zatímco příjem cukru a sladkých pokrmů má uklidňující efekt především na ženy a děti, 

bílkovinná strava se obvykle váže k projevům neklidu a zuřivosti. 

5.6.1 Výživová doporučení u psychických onemocnění 

Důležitým faktorem, který vede k celkové stabilizaci osob trpících psychickým 

onemocněním je dosažení duševní pohody. Některá psychofarmaka mohou mít vliv  

na nárůst hmotnosti, čímž se zvyšuje i riziko rozvoje některých  civilizačních chorob.  

O to větší roli pak hraje edukace pacientů v této oblasti. (Svačina a kol., 2008) 

Výživová doporučení pro pacienty trpící psychickými onemocněními se podle autora 

nikterak neodlišují od obecných výživových doporučení. Akcent je kladen zejména na 

zvyšování fyzické aktivity, pravidelné sledování tělesné hmotnosti, výběr vhodných 

potravin a  

na snahu o omezení chuti na jídlo. 

Specifická doporučení nad rámec obecných výživových doporučení: 

 „Jezte jen 3-5 krát denně a nejezte po sedmé hodině večer 

 Při nezvladatelné chuti na jídlo si zacvičte nebo jděte na procházku 

 Pokud nevydržíte a musíte sníst něco navíc, jezte zeleninu, ovoce, nebo se 

napijte sklenky vody 

 Jezte pomalu a jídlo dlouho kousejte 

 Nejezte ve stresu a při rozčilení“ (Svačina a kol. 2008, s. 261) 

 

5.6.2 Výživová doporučení pro klienty adiktologických zařízení 

V rámci doporučení pro klienty trpících chronickou hepatitidou B a C při pobytu 

v terapeutických komunitách uvádí Minařík (2003), že obvykle není třeba dodržovat 

speciální dietu, pakliže pacient nevykazuje zvýšenou biologickou aktivitu jaterního 

poškození. Jakákoliv opatření ve formě diet by měla být konzultována s ošetřujícím 

lékařem. Striktně by měl být dodržován zákaz konzumace alkoholu. (Minařík a 

Hobstová in Kalina a kol, 2003) 

V souvislosti s eliminací nepříjemných dopadů drogových excesů doporučuje Minařík 

(2007) jako první pomoc zejména patřičný příjem tekutin o objemu i několika litrů 
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denně s preferencí minerálních vod a z vitamínových doplňků především vitaminová 

dražé B-forte. V rámci celkové rekonvalescence dále autor doporučuje potravinové 

doplňky obsahující magnezium a kalcium, popřípadě multivitaminové preparáty. 

Vhodným se také jeví příjem vitamínu B¹ a B⁶ samostatně v tabletách a obohacení 

pitného režimu o meduňkový čaj. (Minařík in Kolektiv autorů Sananim, 2007)  

 

Obecně lze shrnout, že pokud nejsou klienti adiktologické ambulance indikováni 

k dodržování některé z diet v souvislosti s dalším onemocněním, nebo nejedná-li se  

o těhotnou, či kojící ženu, měly by se jejich stravovací návyky řídit obecnými 

výživovými doporučeními pro dospělou populaci. Výjimku také mohou tvořit klienti 

akutně intoxikovaní, nebo bezprostředně po drogovém excesu, u kterých je v rámci 

celkové rekonvalescence vhodné po konzultaci s lékařem zařazení některých 

vitamínových doplňků.  
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C Praktická část 

 

6 Cíle a úkoly praktické části 

Cílem praktické části je nalezení nejčastějších deficitů v nutričním chování žen 

zařazených do adiktologického léčebného programu a stanovení rizikových oblastí, 

kterým je třeba v rámci adiktologických zařízení dále věnovat pozornost. Praktická část 

práce jednak blíže specifikuje cílovou skupinu šetření a popisuje sledované zařízení i 

jeho léčebný program, ale především podrobně popisuje provedené šetření a jeho 

výstupy. Pro přiblížení léčebného procesu je pozornost v této části práce zaměřena i  

na ambulantní adiktologický program Centra pro rodinu Drop in o.p.s., jehož popisu je 

věnována kapitola číslo 8. Celkové shrnutí provedeného šetření a doplňující doporučení 

pro klientky zařazené do sledovaného programu jsou popsány v kapitole číslo 10.  

Vzhledem k charakteru onemocnění a k tomu, že příjem potravy nemusí být vždy  

u adiktologických pacientů důležitým předmětem jejich pozornosti, lze obecně u této 

cílové skupiny předpokládat výskyt některých nedostatků ve výživových zvyklostech. 

Otázkou je také to, zda jsou tito klienti v oblasti výživy dostatečně informováni a zda by 

případně uvítali další odborné poradenství. 

Nejčastější deficity lze vzhledem k teoretickým východiskům očekávat především 

v pravidelnosti stravovacího režimu, v dodržování pitného režimu a v zařazování 

vhodnějších typů potravin, kterými jsou například výrobky z celozrnné mouky, výrobky 

s nižším obsahem tuků a podobně. Současně je možné sledovat, zda respondentky 

splňují doporučovaná kriteria z hlediska BMI.  

Důležitou roli v nutričním chování jistě hraje také socioekonomický statut klientek. 

Pozornost je tedy možné zaměřit také k tomu, zda se nějakým způsobem zdroj příjmů 

cílové skupiny dále odráží na jejich nutričním stavu. Vzhledem k zacílení 

dotazníkového šetření na ženy – matky, je možné sledovat také to, zda se do jejich 

nutričních návyků nějak promítá skutečnost, že mají své dítě svěřeno do péče.  

V souvislosti s poznatky týkajících se komorbidity užívání návykových látek 

s poruchami příjmu potravy, je možné předpokládat výskyt tohoto onemocnění, nebo 



39 
 

některých faktorů signalizujících riziko jeho propuknutí i mezi cílovou skupinou 

klientek.  

Praktická část práce je zaměřena především na odhalování výše popsaných možných 

deficitů a rizikových faktorů, které lze u cílové skupiny předpokládat. Na základě výše 

uvedených předpokladů, je tedy možné vyslovit následující výzkumné otázky: 

1. Vyskytují se skutečně mezi klientkami zařazenými do šetření deficity v nutričních 

návycích?  O jaké nejčastější deficity se jedná?  

2. Projevuje se socioekonomický statut respondentek na jejich nutričních návycích? 

3. Potvrzuje se předpoklad výskytu poruch příjmu potravy, nebo zvýšené riziko jeho 

propuknutí u cílové skupiny šetření? 

4. Zabezpečují respondentky přípravu pokrmů ve svých domácnostech?  Považují se 

tyto ženy za nutričně uvědomělé?  

5. Jakým oblastem nutričního chování cílové skupiny je třeba dále věnovat bližší 

pozornost?  
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7 Sledovaná cílová skupina a adiktologické zařízení 

Cílovou skupinu pro účely práce tvořily klientky zařazené do ambulantního léčebného 

programu, který je poskytován Centrem pro rodinu v rámci organizace Střediska 

prevence a léčby drogových závislostí Drop in o.p.s.  Ženy tvoří naprostou většinu osob 

docházejících do zařízení. V drtivé většině případů se jedná o matky, které celodenně 

pečují o své děti, popřípadě usilují o opětovné svěření svých dětí do péče. Jediným 

kritériem pro zařazení klientky do dotazníkového šetření tedy bylo to, aby se jednalo  

o matku docházející do uvedeného ambulantního programu. 

Z dokumentace dostupné v zařízení a z rozhovorů s klientkami vyplývají časté společné 

rysy této cílové skupiny žen. Nejčastějšími společnými jmenovateli, které vykreslují 

celkové rozpoložení a psychický stav těchto žen, jsou pocity viny, odcizení, strach 

z budoucnosti, úzkostné až depresivní ladění, silné obavy o zvládnutí mateřské role, 

nedostatek sebeúcty i zdravého sebevědomí, celková nejistota a další řada ne příliš 

optimistických průvodních jevů. Z hlediska zdravotní anamnézy řada z těchto žen 

prodělala různá infekční onemocnění, nejčastěji se jedná o hepatitidy typu B, C a 

pohlavně přenosné choroby. Důsledkem intravenózní aplikace návykových látek bývají 

tyto ženy postiženy kožními zánětlivými projevy, záněty žil i celkovou žilní 

nedostatečností. Na druhé straně většina žen zařazených do programu deklarovala 

v úvodu spolupráce přání změnit dosavadní životní způsob a považovala svoji 

mateřskou roli za jedinečnou příležitost k této změně.  

7.1 Struktura sledované organizace 

Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In, o.p.s. je nestátní neziskovou 

organizací a registrovaným nestátním zdravotnickým zařízením poskytující služby 

uživatelům návykových látek, jejich dětem, rodinným příslušníkům, ale i široké 

veřejnosti a odborné obci v oblasti problematiky užívání návykových látek. Pracovníci 

organizace se řídí Etickým kodexem Drop In, o.p.s., který se opírá o základní hodnoty 

demokratické společnosti respektující lidská práva a svobody a princip sociální 

spravedlnosti. Hlavní zásady, ke kterým se organizace a její zaměstnanci hlásí, jsou 

respekt k lidské jedinečnosti, antidiskriminační přístup a celostní pojetí lidské 

osobnosti. (Etický kodex Drop In, o.p.s., online) 
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7.2 Jednotlivé složky zařízení  

Organizace Drop in o.p.s. je členěna do pěti složek, které se svojí činností snaží 

vycházet vstříc potřebám jednotlivých cílových skupin. Jednotlivé složky organizace 

spolu vzájemně komunikují a spolupracují. Následuje výčet jednotlivých složek: 

Terénní program sociálních asistentů – streetwork vycházející z principů harm 

reduction, tedy snižování rizik vyplývajících z drogové problematiky. Jedná se o síť 

terénních pracovníků, jejichž úkolem je vyhledávat rizikové uživatele a dále 

preventivně působit zejména v oblasti snižování zdravotních a sociálních rizik.  

Nízkoprahové středisko poskytuje služby v oblasti harm reduction. Tato složka je 

mnohdy místem prvního kontaktu klientů při potřebě řešení jejich nelehké situace.  

Centrum metadonové substituce je zdravotnickým zařízením poskytujícím substituční 

léčbu a ambulantní detoxifikaci uživatelům opiátů. V rámci tohoto programu byl 

realizován i projekt Tvoje šance zaměřený na rekvalifikaci a zaměstnávání klientů  

na substituci. 

Centrum následné péče je zařízení, které poskytuje ambulantní doléčovací program 

bývalým uživatelům návykových látek a program pro jejich rodinné příslušníky.  

Poslední složkou je níže popsané Centrum pro rodinu, kde bylo realizováno i 

dotazníkové šetření pro účely této práce a kterému je věnována i zvláštní kapitola. 
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8 Centrum pro rodinu  

Zařízení je tvořeno dvěma základními částmi a to, zdravotnickou částí, kterou tvoří 

adiktologická ambulance a sociální částí, ve které jsou poskytovány služby odborného 

sociálního poradenství a integračního programu. Centrum pro rodinu se postupně 

vyvinulo z původního projektu Resocializace matek, který byl zahájen v roce 2000. 

Současným posláním zařízení je pomoci uživatelům návykových látek, jejich blízkým a 

zejména pak rodičům ohroženým návykovou látkou hledat optimální řešení jejich 

obtížné situace ve snaze umožnit jim a jejich dětem, aby mohly vyrůstat ve své 

biologické rodině.  

8.1 Služby poskytované Centrem pro rodinu 

Krom odborných ambulantních adiktologických služeb zařízení nabízí svým 

klientům/klientkám dvouletý strukturovaný program, který je zacílen na rodiče 

s anamnézou užívání návykových látek pečující o své děti, těhotné ženy ohrožené 

drogou, případně na rodiče, kterým byly děti v souvislosti s užíváním návykových látek 

odejmuty a kteří usilují o jejich opětovné získání do péče. Převážnou většinu osob 

zařazených do programu tvoří ženy – matky, ale v současné době dochází i k nárůstu 

počtu otců, kteří usilují o získání svých dětí do péče a zvolili si proto tento léčebný 

program. Vzhledem k tomu, že níže popisované šetření bylo zaměřeno na ženy 

s anamnézou užívání psychoaktivních látek, bude v další části textu užíváno termínu 

„klientky“, i když do zařízení docházejí i muži „klienti“. 

 

8.2 Strukturovaný léčebný program 

Popis programu vychází z Manuálu pro sociální pracovníky a pracovníky OSPOD 

Rodiče a děti ohroženi návykovými látkami, které Centrum pro rodinu v roce 2014 

publikovalo.  (Dobrinič a kol., 2014) Program je rozčleněn do čtyř základních fází a to 

do diagnosticko-diferencionální (tzv. Fáze 0), nízkoprahové, tematické a růstové. 

Celková doba spolupráce klientky v programu je obvykle plánována na dva roky. 
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Úvodní fáze 

Úvodní fáze obvykle navazuje na spolupráci s dalšími složkami zařízení (zejména 

terénní programy a nízkoprahové středisko), nebo na doporučení docházky do programu 

pracovníky Orgánů sociálně právní ochrany dítěte, případně dalšími pracovníky 

pomáhajících profesí. V této fázi se klientka seznamuje se zařízením a jeho službami a 

současně dochází k prvotnímu zhodnocení toho, zda je pro danou klientku nabízený 

ambulantní program vhodný. Délka této fáze programu je stanovena na 7 týdnů. 

Nízkoprahová fáze  

První tzv. nízkoprahová fáze je zaměřena zejména na hlubší navázání kontaktu 

s klientkami, jejich stabilizaci po stránce užívání psychoaktivních látek a po stránce 

zdravotní. V rámci této fáze absolvují klientky především odborná zdravotní, 

psychologická, psychiatrická a adiktologická vyšetření. S každou klientkou je vytvořen 

krátkodobý a dlouhodobý individuální plán, který se snaží reflektovat potřeby, ale i 

možnosti jednotlivých klientek. Během sestavování plánu si každá klientka určuje své 

krátkodobé a dlouhodobé cíle, ale i prostředky, kterými jich dosáhne. Tyto plány a 

jejich naplňování jsou průběžně s klientkami revidovány. Důraz v této fázi programu je 

kladen na dodržování pravidel a pravidelnou docházku do zařízení. 

V nízkoprahové fázi je klíčové navázání důvěryhodného vztahu s klientkou a postupné 

budování bezpečného prostředí pro možnost pokračování v další spolupráci. Krom 

individuální práce s klientkami se za tímto účelem v programu osvědčilo také 

zařazování skupinových aktivit, které mají konkrétní téma, například vaření, výtvarné 

techniky a podobně. Během těchto společných aktivit mnohdy dojde k odbourání 

prvotních zábran, které klientky pociťují.  

Rodiče mohou do programu docházet společně se svými dětmi, se kterými po dobu 

individuálních konzultací obvykle pracuje speciální pedagog. Umožňuje-li to věk dítěte, 

je alternativou i sjednání docházky dítěte do integrační školičky, se kterou zařízení 

spolupracuje. Vzhledem k tomu, že řada žen docházejících do programu je při zahájení 

spolupráce často ještě v kontaktu s drogovou scénou, jsou klientky vedeny  

k dovednosti zajištění si vlastního bezpečí, která je jedním ze základních předpokladů 

svěření dítěte do péče. Tohoto ovšem mnohdy nelze dosáhnout bez zpřetrhání, 

přerušení, nebo upozadění stávajících sociálních a často i rodinných vazeb klientek, což 
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bývá dlouhodobý a nezřídka i bolestný proces. Komplikovaná situace může nastat 

v případech, kdy se klientky se zneužíváním návykových látek setkávají u svých 

nejbližších, ať jsou to již rodiče, sourozenci, nebo partneři. Ženy docházející do této 

fáze programu mnohdy v zájmu vlastního bezpečí mění místo svého bydliště a budují si 

nový domov. Přechodným řešením této nelehké situace se může stát azylový dům. 

Součástí spolupráce je tedy i odborné sociální poradenství, které se z počátku zaměřuje 

právě na oblast bydlení, ale také například na oblast finančních příjmů, registrace na 

úřadech a podobně. Mnohdy je ovšem třeba začít u vyřizování základních osobních 

dokladů. Většina klientek, respektive jejich dětí je sledována Orgánem sociálně právní 

ochrany dítěte (OSPOD), který se pravidelně na spolupráci klientky v programu 

dotazuje.  

Pozornost je zaměřena i na děti rodičů vstupujících do programu. Za tímto účelem je 

realizován samostatný projekt Slunečnicová zahrada, jehož popis by ovšem překračoval 

rámec této práce. 

V případě, že klientka není schopna, nebo nechce dodržovat pravidla programu, nebo 

situaci vnímá tak, že ještě neuzrál čas ke změně životního stylu, je jí vždy nabídnuto 

náhradní řešení ať už v podobě služeb nízkoprahového střediska, substitučního 

programu, střednědobé léčby, pobytu v terapeutické komunitě, či jiné vhodné 

alternativy.  

Tematická fáze 

Do další, tematické, fáze programu přechází klientka za předpokladu, že již abstinuje od 

nelegálních návykových látek, respektive byla zařazena do substitučního programu a je 

stabilizována po stránce zdravotní. Obvyklá délka této fáze programu je 9 měsíců. 

V této fázi programu je kladen důraz zejména na rozvoj a upevnění běžných sociálních 

dovedností a rodičovských kompetencí. Klientky jsou vedeny jednak k tomu, aby byly 

schopny nahlédnout vlastní situaci, ale i k tomu, aby si uměly stanovit osobní priority. 

Klientky docházející do programu mají často velice nízké sebehodnocení a trpí 

nedostatečnou sebedůvěrou. Jedním z častých témat této fáze se tak stává hledání 

vlastní hodnoty. 
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Z hlediska fungování v programu je stále důraz kladen na dodržování pravidel a 

zejména na dodržování smluvených časů konzultací, či jednotlivých aktivit. Řada 

klientek má problém dodržet stanovený čas a dostavují se ke konzultacím opakovaně 

pozdě. V těchto případech jim je vždy poskytnut pouze zbývající vyhrazený čas, nebo 

jsou přeobjednány na náhradní termín. Každopádně se pozdní příchody stávají tématem 

pro konzultaci. Ukazuje se tak, že většina žen v programu nebyla zvyklá si jednotlivé 

denní aktivity plánovat a strukturovat. I to jakým způsobem si plánovat denní aktivity a 

rovnoměrně je rozvrhnout se stává předmětem konzultací. V této souvislosti dochází 

často ke konfrontaci s absencí jakéhokoliv denního režimu a řádu. Ať už je příčina této 

absence jakákoliv, klientkám pak toto následně brání v celkové orientaci a dalšímu 

fungování nejen v programu. Jedním z možných doporučení je zavedení si diáře, nebo 

deníku, do kterého si klientky krom běžných denních povinností mohou zapisovat i 

vlastní prožitky a dojmy, které se ke konkrétním událostem vztahují.   

Klientky si často přinášejí vlastní témata, která jsou předmětem jak individuálních 

konzultací, tak skupinových setkávání. Do programu jsou zařazovány pravidelné 

skupinové aktivity, které mají socio-edukativní charakter. Obvyklým tématem, které se 

v této fázi objevuje, je dluhová problematika. Klientky si mnohdy s sebou z minulosti 

nesou dluhovou zátěž, kterou by na jedné straně chtěly řešit, ovšem na straně druhé 

často nemají z čeho své závazky splácet. Vzhledem k tomu, že nejčastějším zdrojem 

příjmů klientek v programu je rodičovský příspěvek, respektive peněžitá pomoc 

v mateřství, bývá problematické vyčlenit z i tak napnutého rozpočtu další částku  

na pokrytí dluhů. Otevírá se tak prostor pro individuální dluhové poradenství. V této 

souvislosti jsou klientky vedeny především k odpovědnosti ke svým závazkům. 

Předpokladem pro jejich budoucí plnění je schopnost plánovat a rozvrhnout si rozpočet, 

ale i dostatečná komunikační dovednost. To jakým způsobem komunikovat například 

s úřady a soudy se tak stává dalším častým tématem nejen skupinových setkávání.  

V rámci celkové aktivizace, která je součástí této fáze programu, jsou také realizovány 

skupinové pohybové aktivity. O tom, zda a v jaké míře jsou tyto aktivity pro klientky 

vhodné, rozhoduje vždy celkový zdravotní stav, který je nutné průběžně sledovat a 

vyhodnocovat. Vzhledem k časté komorbiditě s dalšími onemocněními je nezbytné 

vyhodnocení zdravotního stavu lékařem. V programu se osvědčilo zařazování tanečních 
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pohybových aktivit, kterých se mohou účastnit matky společně se svými dětmi 

v rozsahu jedné lekce týdně.  

 

Růstová fáze 

Klientky přecházející do závěrečné, tzv. růstové, fáze programu již mají upevněny své 

postoje směrem k abstinenci od nelegálních návykových látek, jsou stabilizovány  

po stránce zdravotní, sociální i ekonomické a mají zájem zaměřit své úsilí na další 

osobní růst a rozvoj. Do této fáze programu přecházejí klientky po dlouhodobé 

spolupráci se zařízením, obvykle tomu je po 12 měsících.  

Jak je již patrné z názvu této fáze programu, cílem pozornosti se zde stává další osobní 

růst. Řada klientek do programu vstupuje pouze se základním vzděláním, což není  

pro uplatnění na trhu práce ideální pozice pro start pracovní kariery, který se  

po ukončení rodičovské dovolené předpokládá. Jedním z témat této fáze tedy může být 

dokončení vzdělání, rekvalifikace, hledání zaměstnání a podobně. 

Současně se v této fázi otevírá větší prostor pro individuální i skupinovou psychoterapii, 

jejímž cílem je dosažení vlastní introspekce a vyrovnání se s nelehkými osobními 

tématy.  

Na samém počátku spolupráce klientek v programu je často obtížné hledět příliš  

do daleké budoucnosti, protože naděje na výrazné zlepšení stávající situace může být 

pro klientky skutečně v nedohlednu. Je tak vhodné plánovat drobnější kroky a 

dosažitelnější cíle. Jednotlivé krůčky je třeba postupně revidovat a zdůrazňovat jejich 

důležitost, což souvisí s oceňováním klientek i za drobné úspěchy. I přes to, že klientky 

z počátku mohou považovat dvouletou spolupráci za zbytečně dlouhou, v růstové fázi 

již velice často mění názor a naopak uznávají užitečnost takto rozfázovaného programu. 
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9 Dotazníkové šetření 

Vzhledem k tomu, že cílem práce je nalezení nejčastějších deficitů v nutričním chování 

cílové skupiny matek zařazených do adiktologického programu, je ve výzkumné části 

práce využito metody dotazníkového šetření. Pro účely práce byl sestaven dotazník 

zaměřený na sledování nutričního chování klientek Centra pro rodinu (CPR). Dotazník 

tvoří přílohu č. 1 této práce. 

9.1 Struktura dotazníku 

Identifikační část dotazníku obsahovala základní data: věk, výšku, hmotnost, vzdělání, 

zdroj příjmů, nejčastěji zneužívanou drogu a věk jejího prvního užití, údaj s kým 

klientka sdílí společnou domácnost a údaj, zda má respondentka dítě svěřeno do péče.  

Výzkumnou část dotazníku tvořilo dvacet dotazů, převážně v uzavřené formě 

s nabízenými možnostmi odpovědí a šest otevřených podotázek. Jednotlivé dotazy je 

možné rozdělit do pěti okruhů, které se v některých aspektech vzájemně prolínají: 

 Informovanost  

 Stravovací režim  

 Poruchy příjmu potravy – vybrané rizikové faktory 

 Vybraná výživová doporučení a jejich dodržováni 

 Doplňující dotazy 

9.2 Informovanost  

Do úvodní části dotazníku byly zařazeny dotazy sledující sebehodnocení klientky 

v oblasti výživy. Cílem této části bylo zjistit, zda se klientka považuje za informovanou, 

zda své stravovací návyky považuje za správné a zda by uvítala poradenství zaměřené 

na své jídelní zvyklosti.  

9.3 Stravovací režim 

Dotazy spadající do této kategorie sledovaly zejména pravidelnost, počet a vynechávání 

denních jídel. Zařazení těchto dotazů jednak vycházelo z výživových doporučení 

uváděných v teoretické části práce, ale také vyšlo z předpokladu, že skupina 

respondentek by vzhledem ke své anamnéze mohla mít potíže s dodržováním 

pravidelného režimu a se strukturováním denních aktivit, což se může částečně 

ve stravovacím režimu promítnout. 
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9.4 Poruchy příjmu potravy 

V této oblasti byly dotazy zaměřeny na některé příznaky poruch příjmu potravy, které 

vycházejí z diagnostických kritérií popsaných výše v teoretické části práce. Vzhledem 

k tomu, že šetření nebylo primárně zaměřeno pouze na sledování výskytu poruch příjmu 

potravy u dané cílové skupiny a že diagnostika tohoto onemocnění je mnohem 

komplexnější, jedná se v tomto případě spíše o ukazatele, které by mohly signalizovat, 

že je na tuto problematiku třeba dále zaměřit pozornost. Z tohoto důvodu byly zařazeny 

dotazy týkající se dodržování diet, hladovění a alternativních způsobů stravování. 

Jedním z ukazatelů je také index BMI, který nebyl do dotazníku zařazen přímo, ale 

vzhledem ke sbíraným somatometrickým údajům jej lze jednoduše dopočítat.  

9.5 Vybraná výživová doporučení a jejich dodržování 

Z výživových doporučení uvedených v teoretické části byla pozornost zaměřena 

zejména na konzumaci ovoce a zeleniny, preferenci výrobků z celozrnné mouky, výběru 

potravin dle obsahu tuků a pitný režim a jeho skladbu.  Snahou bylo zjistit i to, zda 

klientky vnímají samy sebe jako nutričně uvědomělé a informované, ale i jak si stojí 

z hlediska obecně doporučovaných kriterií. 

 

9.6 Průběh dotazníkového šetření 

Sběr dat od klientek probíhal individuálně vždy před zahájením konzultace v Centru  

pro rodinu. Klientky byly jednotlivě osloveny s prosbou o vyplnění dotazníku a 

současně jim bylo vysvětleno, za jakým účelem dotazníkové šetření probíhá. Časová 

dotace pro vyplnění dotazníku byla vzhledem k jeho rozsahu stanovena na 15 minut. 

Následně měly klientky prostor pro případné dotazy týkající se nejasností. 

Již samotné vyplňování dotazníků mělo obvykle vliv na další průběh plánované 

konzultace. Ve většině případů se nutriční návyky staly předmětem další diskuze, ne-li 

tématem na celou konzultaci. Paradoxně k tomuto jevu docházelo i u klientek, které 

v dotazníku uvedly, že by nevítaly možnost nutričního poradenství.  

9.7 Výsledky šetření 

Šetření bylo prováděno na vzorku čítajícím 33 žen popisované cílové skupiny. 

Nejmladší klientce zařazené do programu bylo 18 let, nejstarší 50 let. Průměrný věk 
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klientek byl 27,2 let. Z celkového počtu 33 žen jich 26 uvedlo, že mají svěřeno dítě  

do své péče. Celkem 20 žen uvedlo, že buď žijí s partnerem, nebo dalšími osobami, 13 

žen odpovědělo, že žijí samy s dětmi, nebo úplně samy. 

Preferovaná návyková látka 

Nejčastěji udávanou zneužívanou návykovou látkou byl pervitin, který udalo celkem 20 

klientek. Heroin, nebo opiáty uvedlo 5 žen, zneužívání léků udala jedna klientka, 

alkohol uvedla také jedna klientka a kombinaci více látek uvedlo celkem 6 žen. 

Průměrný věk prvního užití drogy byl 15,4 let, přičemž nejnižší věk prvního užití 

uvedla klientka v souvislosti se zneužíváním léků v deseti letech. Níže následuje graf 

zobrazující percentuální zastoupení zneužívaných návykových látek u sledovaného 

vzorku žen. 

Graf 1 Nejčastěji zneužívané návykové látky, percentuální zastoupení 

 

Vzdělání 

Celkem 18 žen udalo jako nejvyšší dosažené vzdělání pouze základní. 5 žen uvedlo, že 

absolvovalo učiliště a 7 ukončilo střední školu s maturitou. Dvě klientky udaly vyšší 

odbornou školu a jedna klientka byla absolventkou vysoké školy. Percentuální 

zastoupení z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání je zobrazeno v Grafu 2. 
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Graf 2 Nejvyšší dosažené vzdělání v procentech 

 

 

Zdroj příjmů 

Celkově nejuváděnějším zdrojem příjmů v rámci dotazníkového šetření byl rodičovský 

příspěvek, respektive peněžitá pomoc v mateřství, které uvedlo celkem 17 žen. 

Zaměstnání jako hlavní zdroj příjmů udalo celkem 10 žen, dávky hmotné nouze 3 ženy, 

podporu v nezaměstnanosti jedna klientka a jiný zdroj příjmů uvedly dvě ženy. Jedním 

z uvedených jiných zdrojů příjmů byla podpora rodičů a druhým byl příležitostný 

výdělek společně s podporou přítele. 

Zdroj příjmů může být jedním z faktorů, které mají vliv i na nutriční chování. Nízký 

socioekonomický statut klientů, který může, ale ne vždy musí souviset s drogovou 

historií, je častým tématem, které klientky do programu přinášejí. V dotazníkovém 

šetření uvedlo celkem 13 žen, že bydlí buď samy s dítětem, nebo úplně samy. Z těchto 

žen pouhé dvě uvedly jako hlavní zdroj příjmů zaměstnání. Je tedy třeba uvážit, jakými 

finančními prostředky disponuje skupina žen samoživitelek, které jako hlavní zdroj 

příjmů uvedly rodičovský příspěvek a jaké mají tyto ženy finanční možnosti pro nákup 

běžných potravin. Z této slupiny 13 žen jich 5 uvedlo, že některé dny v měsíci zcela 

hladoví. Otázkou zůstává, zda toto hladovění je skutečně důsledkem nedostatečných 

finančních příjmů, nebo zda hrají roli ještě další faktory zasahující do i tak nelehké 

životní situace těchto klientek.  
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Této problematice je tedy třeba věnovat bližší pozornost jak v rámci individuálních 

kontaktů, tak ve skupinových sezeních s klientkami, jejichž cílem by nemělo být 

utvrzení klientů v neřešitelnosti situace a očekávání pomoci zvenčí, ale hledání 

vlastních možných řešení. V programu Centra pro rodinu se osvědčila spolupráce 

s integrační školičkou, která přijímá i děti před dovršením třetího roku, což umožňuje 

jejich matkám nastoupit do zaměstnání alespoň na částečný úvazek. Řada klientek si 

také vzájemně poskytuje pomoc a podporu mezi sebou. Vzájemné hlídání dětí, které 

ještě nemohou být přijaty do předškolního zařízení, je poměrně častým řešením právě 

v těchto a obdobných situacích, kdy má matka možnost přivýdělku. Zastoupení 

jednotlivých uváděných zdrojů příjmu je znázorněno v Grafu 3. 

 

Graf 3 Zdroj příjmů, percentuální zastoupení 

 

Body mass index (BMI) 

Ze sbíraných somatometrických údajů (výška, hmotnost) byl výše popsanou metodou 

vypočítán index BMI jednotlivých respondentek. Z šetření vyplynulo, že celkem 19 

klientek spadá do kategorie v rozmezí BMI mezi 18 – 25, která je obvykle označována 

jako optimální.  4 ženy spadaly z hlediska klasifikace tělesné hmotnosti dle BMI  

do kategorie podvýživy, 4 klientky do kategorie nadváhy a 6 klientek spadalo  

do kategorie obezity I. stupně. Z níže uvedeného grafu je patrné, že celkem 30% 

sledovaných klientek vykazuje vyšší index tělesné hmotnosti, což by jistě mělo být 
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důvodem k zaměření pozornosti tímto směrem a k případnému poskytnutí odborného 

poradenství, či odborné intervence v oblasti výživy.  

Pakliže by byla data hodnocena dle kritérií, v nichž je optimálním rozmezím BMI 18,5 -

25, spadalo by do kategorie podvýživy celkem 6 klientek, což je 18 % z celkového 

počtu sledovaných žen. Je tedy patrné, že pozornost je třeba zaměřovat nejen  

na výživové návyky vedoucí k vyšší tělesné hmotnosti, ale i na návyky, které mohou 

být příčinou celkové malnutrice. BMI je také jedním z ukazatelů, který by mohl 

naznačovat jisté riziko rozvoje poruch příjmu potravy. V Grafu 4 následuje znázornění 

zastoupení jednotlivých kategorií dle BMI. 

Graf 4 Body mass index, percentuální zastoupení jednotlivých kategorií: 

 

Informovanost a dodržování režimu 

Celkem 19 žen uvedlo, že se v oblasti výživy považují za informované. Oproti tomu 25 

klientek uvedlo, že své stravovací návyky nepovažují za správné. Přepočteno  

na procenta to znamená, že 58 % klientek se považuje za nutričně gramotné, ovšem 75 

% z celkového počtu klientek uvedlo, že se správně nestravuje. Celkem 42 % žen 

uvedlo, že se sice považují za informované, ale současně tyto ženy uvedly, že jejich 

nutriční návyky nejsou správné. Otázkou pro další šetření s uvedenou skupinou žen by 

bylo především to, jaké jsou bariéry bránící jim v dodržování vhodných nutričních 

návyků a zda jsou klientkami deklarované znalosti v oblasti výživy ve skutečnosti  

ve shodě s obecnými výživovými doporučeními. 
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Na dotaz, zda by klientky uvítaly poradenství zaměřené na jejich jídelní zvyklosti, 

odpovědělo kladně celkem 52% klientek. Do budoucna je tedy možné zaměřit 

pozornost jednak na skutečné znalosti klientek z oblasti výživy, ale také je třeba 

poskytnout klientkám odpovídající informační materiály, případně zaměřit tímto 

směrem individuální konzultace. 

Z hlediska dodržování pravidelného stravovacího režimu uvedlo 23, že se nestravuje 

pravidelně. 14 klientek odpovědělo, že jejich režim tvoří minimálně 3 denní jídla. 15 

klientek uvedlo, že snídaně není pravidelnou součástí jejich stravovacího režimu. 

Snídaně tak byla nejčastěji vynechávané denní jídlo. 11 žen uvedlo, že nekonzumují 

denně alespoň jedno teplé jídlo.  

Alarmující je tak zejména absence pravidelného stravovacího režimu, který udalo 70 % 

klientek a nedodržování správných nutričních návyků, které deklarovalo 75 % žen. 

S přihlédnutím k tomu, že se ve většině případů jedná o ženy, které vštěpují nutriční 

návyky i svým dětem, je třeba soustředit pozornost i tímto směrem a prohlubovat dále 

povědomí klientek o tom, že svými jídelními postoji i návyky dále ovlivňují budoucí 

chování svých dětí v této oblasti. 

 

Poruchy příjmu potravy – rizikové faktory 

16 žen uvedlo, že drží, nebo drželo dietu za účelem redukce hmotnosti, 5 žen se stravuje 

alternativně a 10 klientek uvedlo, že někdy zcela hladoví. Jedna klientka uvedla, že 

celkem 7 dnů v měsíci nepřijímá potravu vůbec. 

Pro stanovení rizikovosti z hlediska rozvoje poruch příjmu potravy byla získaná data 

tříděna dle kritérií, kdy za vysoce ohrožené klientky byly považovány ty, u nichž došlo 

k souběhu čtyř rizikových faktorů a to, držení diet, hladovění, alternativního stravování 

a BMI mimo optimální rozmezí. Jako klientky se střední mírou rizika byly 

vyhodnoceny ty, jež odpověděly, že drží dietu za účelem redukce hmotnosti a současně 

bylo jejich BMI mimo doporučované rozmezí.  

Za vysoce rizikové lze na základě šetření označit celkem 3 klientky, u nichž došlo  

k souběhu uvedených faktorů.  Všechny tyto ženy uvedly jako primární užívanou drogu 

pervitin, jedna navíc v kombinaci s marihuanou. Dvě z těchto klientek udaly, jako 
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alternativu stravování dělenou stravu, jedna vegetariánský způsob stravování. Dvě 

z těchto žen vykazovaly BMI v rozmezí podvýživy, zbývající klientka mírnou obezitu. 

Do kategorie osob se střední mírou rizika z hlediska poruch příjmu potravy spadalo 

celkem 7 klientek. V Grafu 5 je vyjádřeno percentuální zastoupení jednotlivých 

kategorií. 

Graf 5 Rizikovost poruch příjmu potravy: 

 

Zařazování ovoce a zeleniny 

Celkem 22 klientek uvedlo, že se snaží každý den do svého jídelníčku zařazovat ovoce. 

Klientky měly v případě kladné odpovědi uvést i přibližné množství denně 

zkonzumovaného ovoce. Pokud budeme považovat za optimální množství 200 g ovoce 

denně, naplňovalo by toto doporučení 8 klientek. 

Každodenní konzumaci zeleniny uvedlo 23 respondentek, avšak pouhé 4 klientky by 

dodrželi doporučovaných 400 g. 

V této oblasti je tedy vhodné klientky informovat o doporučovaném množství ovoce a 

zeleniny, které by měly denně zkonzumovat a upozornit je na to, že se nemusí jednat 

pouze o syrovou zeleninu. Současně je možné zvážit zařazení tohoto tématu  

do skupinových aktivit, které mohou být realizovány společně s dětmi.  
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Graf 6 Přehled zkonzumovaného ovoce a zeleniny: 

 

 

Pitný režim 

V dodržování pitného režimu by 13 žen splnilo doporučované minimální množství 1,5 

litru neslazených tekutin. Pro vyhodnocení pitného režimu, které je znázorněno níže 

v Grafu číslo 6, byla data roztříděna do 4 kategorií dle uvedeného objemu neslazených 

nápojů. (optimální 1,5 -2,5 l, méně než 1,5 l, více než 2,5 l a 0 l neslazených nápojů)  

Za pozornost stojí jednak ta kategorie, ve které respondentky uvedly, že neslazené 

nápoje nekonzumují vůbec, ale také skupina klientek, která uvedla denně vypitých více 

než 2,5 l neslazených tekutin. Vzhledem k tomu, že v této skupině jedna respondentka 

uvedla denní konzumaci 3,5 l tekutin a současně vykazovala BMI v hodnotách obezity 

I. stupně, bylo by vhodné doporučit této klientce celkové vyšetření lékařem nejen  

za účelem vyloučení diabetu. Další respondentka z této skupiny udala denní objem 

tekutin 3 l při změřeném BMI v hodnotách podvýživy. I v tomto případě by bylo 

vhodné věnovat tomuto tématu pozornost během konzultace a dále směřovat klientku 

k celkovému vyšetření lékařem.  

Celkem 23 žen uvedlo, že denně pijí slazené nápoje. Objem denně vypitých slazených 

nápojů se pohyboval od 0,2 do 2,5 litru. Pravidelné pití kávy udalo celkem 25 klientek, 

doslazování nápojů cukrem uvedlo 16 žen. 
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Graf č. 8 Pitný režim: 

 

 

Výběr potravin a příprava pokrmů 

Preferenci výrobků z celozrnné mouky udalo celkem 17 klientek, oproti tomu výběr 

potravin dle obsahu tuků deklarovalo pouhých 6 žen. I přes možné ekonomické příčiny 

toho, že si většina klientek nevybírá potraviny dle obsahu tuků, je třeba klientky v rámci 

nutriční edukace upozornit na to, že nevhodný výběr potravin je jednou z častých chyb, 

které rodiče bez ohledu na svoji anamnézu dělají a že tímto jednáním dále ovlivňují 

postoje svých dětí.  

Na dotaz, zda klientky mají na starosti přípravu pokrmů ve své domácnosti, jich záporně 

odpovědělo celkem 7. Z těchto 7 žen dvě uvedly, že nemají dítě svěřeno do své péče. 

Na tuto otázku je tedy možné odpovědět kladně, protože celkem 79 % klientek takto 

odpovědělo. 
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10 Shrnutí výzkumného šetření 

Na základě provedeného dotazníkového šetření, je možné na jednotlivé stanovené 

výzkumné dotazy odpovědět následovně: 

1. Vyskytují se skutečně mezi klientkami zařazenými do šetření deficity v nutričních 

návycích?  O jaké nejčastější deficity se jedná?  

Výskyt deficitů v nutričních návycích cílové skupiny se potvrdil. Za nejčastější 

nedostatky je možné označit absenci pravidelného stravovacího režimu, vynechávání 

snídaně a nedodržování vhodného pitného režimu. Dalším deficitem je také 

nedostatečné zařazování ovoce a zeleniny do jídelníčku. Většina respondentek sice 

uvedla, že ovoce a zeleninu pravidelně konzumují, ale pouze minimum dodržuje 

doporučované množství. Podstatná většina respondentek uvedla, že se při výběru 

potravinářských výrobků neřídí obsahem tuku, což sice není možné označit přímo  

za deficit, nicméně lze očekávat, že pokud respondentky nakupují tučnější výrobky, pak 

je pravděpodobně i konzumují. Této problematice je tak třeba věnovat pozornost a 

klientky dostatečně informovat o optimálním poměru základních živin v potravě. 

 

2. Projevuje se socioekonomický statut respondentek na jejich nutričních návycích? 

Na tento dotaz není možné odpovědět jednoznačně kladně. Z šetření vyplynulo, že mezi 

respondentkami, které uvedly, že sdílí domácnost pouze se svými dětmi a jejichž hlavní 

zdroj příjmů není zaměstnání, se vyskytuje skupina žen, které některé dny v měsíci 

zcela hladoví. Z dotazníkového šetření ovšem není patrné to, zda je příčinou tohoto jevu 

skutečně socioekonomická situace. V budoucnu je tak možné zaměřit pozornost i tímto 

směrem. 

 

3. Potvrzuje se předpoklad výskytu poruch příjmu potravy, nebo zvýšené riziko jeho 

propuknutí u cílové skupiny šetření? 

Výzkumné šetření prokázalo u cílové skupiny výskyt rizikových faktorů signalizující 

možnost propuknutí poruch příjmu potravy. Do kategorie osob s vysokým rizikem 

vzniku tohoto onemocnění spadalo dle výše popsaných kritérií celkem 9 % 
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respondentek a do kategorie se střední mírou rizika celkem 21 %, což je více, než je 

uváděno v běžné populaci. 

 

4. Zabezpečují respondentky přípravu pokrmů ve svých domácnostech?  Považují se 

tyto ženy za nutričně uvědomělé?  

Z hlediska informovanosti cílové skupiny celkem 58 % sledovaných žen uvedlo, že se 

v oblasti výživy považují za informované, ovšem celkem 75 % žen uvedlo, že své 

nutriční návyky nepovažují za správné. Patrný je tak rozpor mezi deklarovanými 

znalostmi v oblasti výživy a skutečným nutričním chováním. Na rozdíl od šetření, které 

bylo na toto téma prováděno v běžné populaci žen, je podíl respondentek, které se 

považují za nutričně uvědomělé nižší. Oproti tomu celkem 79 % klientek se označilo  

za osobu, která má ve své domácnosti na starost přípravu pokrmů. Je tedy patrné, že 

ženy zařazené do šetření se nijak výrazně v tomto ohledu neodlišují od žen v běžné 

populaci. 

 

5. Jakým oblastem nutričního chování cílové skupiny je třeba dále věnovat bližší 

pozornost?  

Problematice výživy a nutričního chování je jednoznačně třeba věnovat v rámci cílové 

skupiny bližší pozornost. K výše popsaným deficitům v nutričních návycích je třeba 

přičíst i fakt, že z hlediska BMI celkem 42 % respondentek nespadalo do optimální 

kategorie. Pozornost je tak třeba zaměřit nejen na rizika plynoucí z malnutrice, ale i  

na riziko vzniku obezity, která se prokázala u 18 % žen zařazených do šetření. 

Pozornost je třeba věnovat rozporům v informovanosti, kterou na jedné straně klientky 

deklarují, ovšem na straně druhé samy uvádějí, že jejich nutriční návyky nejsou 

správné. Cílová skupina by měla být seznámena s tím, že jejich nutriční návyky mohou 

mít vliv na budoucí postoje jejich dětí k jídlu.  
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10.1 Přehled shromážděných dat  

Osoba 

číslo  Věk Výška  kg  BMI Vzdělání Příjmy Dítě Domácnost 

Věk 

1. užití 

Zneužívaná  

Droga 

1 26 1,65 65 23,9 ZŠ RP A SD 12 pervitin 

2 25 1,65 58 21,3 SŠ PVN A SD 16 per/THC 

3 23 1,72 60 20,3 ZŠ RP A SD 16 opiáty 

4 29 1,63 56 21,1 ZŠ RP N SD 15 opiáty 

5 33 1,71 100 34,2 SŠ RP A JV 18 pervitin 

6 30 1,72 57 19,3 ZŠ RP A SD 18 per/THC 

7 40 1,7 96 33,2 ZŠ J N JV 17 pervitin 

8 34 1,71 66 22,6 ZŠ RP A PD 19 pervitin 

9 20 1,68 50 17,7 ZŠ RP A PD 15 pervitin 

10 38 1,69 56 19,6 SOU Z A SD 26 pervitin 

11 18 1,57 85 34,5 ZŠ J N JV 13 alko/THC 

12 55 1,78 80 25,2 VOŠ Z A PD 20 alko/THC 

13 36 1,58 79 31,6 SŠ RP A PD 16 pervitin 

14 22 1,75 58 18,9 ZŠ RP A SD 15 pervitin 

15 36 1,7 75 26,0 SŠ Z A PD 15 opiáty 

16 20 1,69 57 20,0 ZŠ HN N P 13 pervitin 

17 27 1,72 52 17,6 SOU Z A PD 14 pervitin 

18 19 1,72 89 30,1 ZŠ RP A DO 13 pervitin 

19 46 1,82 91 27,5 SOU Z A PD 17 per/alko 

20 22 1,71 62 21,2 ZŠ RP A SD 15 pervitin 

21 29 1,85 110 32,1 VOŠ Z N S 13,5 opiáty 

22 50 1,69 68 23,8 VŠ Z A P 10 BZD 

23 39 1,72 60 20,3 SŠ Z N P 15 alko 

24 36 1,7 65 22,5 SŠ Z A PD 15 opiáty 

25 21 1,6 51 19,9 SOU RP A PD 13 pervitin 

26 30 1,65 75 27,5 SOU RP A PD 14 pervitin 

27 24 1,75 54 17,6 SŠ Z A DO 14 per/THC 

28 21 1,65 52 19,1 ZŠ RP A SD 14 pervitin 

29 22 1,72 55 18,6 ZŠ HN N P 15 pervitin 

30 25 1,63 49 18,4 ZŠ RP A SD 14 pervitin 

31 26 1,73 60 20,0 ZŠ HN A DO 18 pervitin 

32 20 1,7 52 18,0 ZŠ RP A SD 15 pervitin 

33 21 1,69 52 18,2 ZŠ RP A SD 16 pervitin 
Tabulka č. 6.: Identifikační údaje.  

Zkratky použité v tabulce: Vzdělání: ZŠ – základní, SOU – střední bez maturity/učební obor, SŠ – 

střední s maturitou, VOŠ – vyšší odborné, VŠ – vysokoškolské. Příjmy: Z – zaměstnání, RP – 

rodičovský příspěvek/peněžitá pomoc v mateřství, PVN – podpora v nezaměstnanosti, HN – dávky 

hmotné nouze, J – jiný. Dítě v péči A – ano, N- ne. Domácnost: S – sama, SD – sama s dítětem, PD – s 

partnerem a dítětem/dětmi, P – s partnerem, DO – s dítětem a dalšími osobami, JV – jiná varianta. 

Zneužívaná droga: per/THC – pervitin/kanabionidy, alko- alkohol, BZD – benzodiazepaminy.    
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Č. Otázka: Ano   Ne Nevím Průměr 

1  Považujete se v oblasti výživy za dobře informovanou?      19 x 6 x 8 x   

2 Považujete své stravovací návyky za správné?                                                                              4 x 4 x 25 x   

3 Uvítala byste poradenství zaměřené na Vaše jídelní zvyklosti?                                                  17 x 
16 

x 
    

4 
Stravujete se každý den pravidelně? (jídla konzumujete denně 

přibližně ve stejný čas) 
10 x 

23 

x 
    

5 

Tvoří Váš stravovací režim většinou tři hlavní denní jídla? 

(snídaně, oběd, večeře):  Pokud ne, uveďte, které jídlo obvykle 

vynecháváte:       

14 x 
19 

x 
  snídaně 

6 

Hladovíte zcela některé dny?                                                                                           

Pokud ano, uveďte přibližný počet dnů v měsíci, kdy úplně 

hladovíte.                                                                                                           

10 x 
23 

x 
  2,9 dne/ osoba 

7 
Je snídaně obvykle každodenní součástí Vašeho stravovacího 

režimu?                                    
18 x 

15 

x 
    

8 Svačíte obvykle dopoledne a odpoledne mezi hlavními jídly?          12 x 
21 

x 
    

9 
Držíte, nebo držela jste někdy dietu za účelem redukce 

hmotnosti?  
16 x 

17 

x 
    

10 

Stravujete se alternativně? (např. vegetariánství, dělená strava, 

atd.)                      Pokud ano, specifikujte Váši alternativu 

stravování:               

5 x 
28 

x 
    

11 

Zařazujete do svého jídelníčku každý den obvykle ovoce?                                               

Pokud ano, uveďte obvyklé množství denně zkonzumovaného 

ovoce v gramech:                                                      

22 x 
11 

x 
  129 g 

12 

Zařazujete do svého jídelníčku každý den obvykle zeleninu? 

(syrovou i vařenou) Pokud ano, uveďte obvyklé množství denně 

zkonzumované zeleniny v gramech:  

23 x 
10 

x  
  152 g 

13 
Uveďte množství neslazených tekutin, které denně vypijete 

v litrech:                                                                          
      1,28 l 

14 
Uveďte množství slazených nápojů (limonády atd..), které 

denně vypijete v litrech:               
      0,62 l 

15 Uveďte počet šálků kávy, které denně vypijete:                           2 šálky/osoba 

16 
Jste zvyklá sladit si nápoje (káva, čaj, atd..) cukrem?                                                 

Pokud ano, uveďte kolik kostek (lžiček) denně:  
16 x 

17 

x 
  2 lžičky/osoba 

17 
Upřednostňujete výrobky z  celozrnné mouky (pečivo, 

těstoviny)?                                        
17 x 

16 

x 
    

18 Vybíráte si potravinářské výrobky dle obsahu tuků?       6 x 
27 

x 
    

19 
Jste to obvykle Vy, kdo má ve Vaší domácnosti na starost 

přípravu pokrmů?  
26 x 7 x     

20 

Konzumujete většinou alespoň jedno teplé jídlo denně?                                                  

Pokud ne, uveďte obvyklý počet teplých jídel, které 

zkonzumujete během týdne.          

22 x 
11 

x 
  

4 jídla/osoba/ 

týden 

Tabulka č. 7: Četnost odpovědí respondentek na dané otázky               
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10.2 Návrh na doplnění výživových doporučení pro klientky 

sledovaného programu 

Vzhledem k tomu, že cílovou skupinou šetření byly ženy – matky, které svými 

nutričními návyky dále ovlivňují chování svých dětí, ale také proto, že problematika 

výživy nezahrnuje pouhý příjem živin, byly na základě teoretických poznatků i výstupů 

z dotazníkového šetření navrženy následující body nad rámec obecných výživových 

doporučení:   

 Než začnete přemýšlet o tom, co a v jakém množství máte jíst, zamyslete se  

nad tím za jakých okolností, v jakém prostředí a rozpoložení tak budete činit 

 Příprava pokrmů i úprava prostředí ke stolování jsou činnosti, kterým se můžete 

věnovat jak společně s dětmi, tak s vašimi nejbližšími 

 Zkuste na jídlo nahlížet i tak, že se jedná o společenskou událost, nebo i  

o příležitost k přemostění každodenní všednosti. Jídlo nemusí být pouhá životní 

nutnost, ani jediný smysl vašeho života, záleží jen na vás, do jaké míry dokážete 

této příležitosti využít 

 Mějte na paměti, že vaše chování a postoje nejen k jídlu se stávají vzorem i  

pro vaše děti 

 Společné okamžiky, které můžete strávit u jednoho stolu společně s nejbližšími, 

nikdo nevezme ani vám, ani vašim dětem, snažte se je proto učinit co 

nejpříjemnějšími 
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D  Závěr 

Cílem práce bylo nalezení nejčastějších deficitů v nutričních návycích sledované 

skupiny žen zařazených do ambulantního adiktologického programu a následné 

stanovení kroků vedoucích k jejich reedukaci. Dílčími cíli byla také snaha zjistit, zda se 

cílová skupina žen výrazně odlišuje od tradičního modelu ženy obstaravatelky pokrmů 

pro celou rodinu, zda se nutriční návyky sledované skupiny žen přibližují výživovým 

doporučením, zda se respondentky šetření samy považují za nutričně uvědomělé a zda 

je tedy třeba dále věnovat pozornost této problematice. 

Pro účely práce byl v souladu s obecnými výživovými doporučeními sestaven dotazník, 

který byl zaměřen na mapování jídelních zvyklostí cílové skupiny a na záchyt možných 

rizikových faktorů v oblasti poruch příjmu potravy. Dotazníkové šetření bylo prováděno 

na souboru 33 žen zařazených do Strukturovaného léčebného programu v rámci Centra 

pro rodinu Drop in, o.p.s. 

Z výše uvedeného šetření vyplynula celá řada deficitů, které se mohou stát předmětem 

dalších intervencí poskytovaných v rámci adiktologických služeb. Vzhledem k tomu, že 

většina klientek své jídelní zvyklosti označovala za nesprávné, je třeba tomuto tématu 

věnovat bližší pozornost. Nevhodné nutriční návyky mohou být ohrožující jak pro 

klientky samotné, ale také mohou ohrožovat jejich děti, případně nevhodně ovlivňovat 

jejich budoucí vzorce chování. 

Největší deficity zjištěné u cílové skupiny se týkaly zejména absence pravidelnosti  

ve stravovacím režimu, především pak vynechávání snídaně a nedostatečného, nebo 

nevhodného dodržování pitného režimu s častým zařazováním slazených nápojů. Oba 

uvedené nejčastější deficity mohou být do budoucna rizikové také pro děti klientek, 

které po nástupu školní docházky mohou v důsledku chybějící snídaně podávat 

zhoršené školní výkony, nebo mohou být v důsledku nadměrného příjmu sacharidů 

v podobě slazených nápojů ohroženi rozvojem obezity.  

Dalšími nedostatky v nutričním chování klientek, které byly odhaleny, byla 

nedostatečná konzumace ovoce a zeleniny a výběr potravin bez ohledu na obsažené 

tuky. I v tomto ohledu je třeba dbát na to, aby klientky byly dostatečně informovány  

o doporučovaném množství uvedených kategorií potravin. 
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Vzhledem k tomu, že necelá třetina dotazovaných klientek uvedla, že některé dny zcela 

hladoví, nemělo by uniknout pozornosti ani to, co je příčinou takovéhoto jejich 

počínání. Pakliže by příčina byla shledána v socioekonomických faktorech, je třeba dále 

hledat řešení této situace, která může být ohrožující i pro děti o které klientky pečují. 

Pozornost by měla být také zaměřena na včasnou diagnostiku poruch příjmu potravy  

u cílové skupiny. Pracovníci v adiktologických službách by měli být schopni odhalit 

možné rizikové faktory i projevy uvedeného souboru onemocnění a dále s nimi 

pracovat, případně odkázat klientky na specializované pracoviště. 

Především klientkám adiktologického programu je věnováno doplnění výživových 

doporučení, které zdůrazňuje jak společenský aspekt výživy, tak prostý fakt, že rodiče 

svým chováním a postoji nejen k jídlu dále ovlivňují a formují své děti. 
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12 Seznam příloh: 

Příloha č. 1: Vzor dotazníku 

Příloha č. 2: Ukázka vyplněného dotazníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



68 
 

Příloha č. 1: Vzor dotazníku 
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Příloha č. 3: Ukázka vyplněného dotazníku  

 

 


