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Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zabývá postoji klientů výživové poradny Diet Plan k řešení 

nadváhy a obezity. Cílem práce bylo zjistit, jaké jsou důvody preference výživové poradny 

před zdravotnickým zařízením a zkušenosti ze zdravotnického zařízení. Dále také jakou 

váhu při výběru zařízení, kam klient dochází hubnout, mělo vzdělání poradce. Stejně tak 

jsem se zajímala, jaké chybí respondentům informace potřebné k úspěšné redukční dietě. 

Výsledem kvalitativního výzkumu je, že respondentky vnímají za nedostatek 

nedostupnost konkrétních informací vedoucí k úspěšnému hubnutí. Tento nedostatek 

informací zamezil respondentkám zhodnotit a napravit své vlastní stravovací chyby. I 

přesto, že respondentky vnímají určitou formu osvěty v problematice zdravého životního 

stylu a hubnutí, stále postrádají konkretizované doporučení. Respondentky mají špatné 

zkušenosti a negativní představy o zdravotnickém zařízení. Zastávají názor, že lékaři 

vytváří špatnou atmosféru, jsou sprostí a s hubnutím nedokážou pomoci. Nezájem a 

nepříjemné jednání může navodit pocit stigmatu. Podle jejich mínění se od lékaře dočkají 

obecných a někdy i zastaralých rad. Respondentky výživovou poradnu preferovaly kvůli 

tomu, že očekávaly poskytnutí individuální péče a konkrétního návodu ke zhubnutí. 

Důležitý faktor při výběru byl ten, že klientky si samy mohly vyhledat reference a 

dobrovolně se rozhodnout. Dále očekávaly příjemné a motivující prostředí a klientský 

přístup, který jim zaručí vlídné zacházení a profesionalitu. Právě z těchto důvodů a také 

z důvodu zbavit se stigmatu jsou klientky ochotné za služby poradny platit.  

Otázka vzdělání poradce nepřinesla jasné odpovědi. U některých respondentek 

stačily pomyslné důkazy v podobě úspěšných klientů a neměly potřebu vzdělaného 

odborníka. Pro jiné byla otázka vzdělání naprosto zásadní a vedla k výběru zařízení. 

Obezita a speciálně nadváha nejsou vnímány jako problém. Ba naopak je nadváha pro 

respondentky normálním stavem. V tom lze pozorovat velkou míru nebezpečí, protože 

v takovém případě se proti nadváze bude hůře bojovat. 

 

Klíčová slova: Obezita, léčba, nutriční terapeut, výživový poradce, zdravý životní styl, 

zdravotnické zařízení 



 

 

Abstract 

 

This diploma thesis deals with the attitudes of clients nutritional counseling company Diet 

Plan about overweight and obesity. The aim was to find out what are the reasons for 

preference nutritional counseling before medical facilities and experience of the medical 

facility. Furthermore how much weight had an education level of a consultant. As well, 

what is missing information for respondents needed to successfully reducing diet. 

The result of qualitative research is that respondents think that there is not enough 

information leading to successful weight loss. This lack of information means, that 

respondents are not able to evaluate and correct their own eating mistakes. Despite the fact 

that the respondents perceive some form of education in issues of healthy lifestyle and 

losing weight, they still lack concretized recommendations. Respondents have had bad 

experiences and negative images of medical devices. They argue that doctors create a bad 

atmosphere, they are rude and not helping to weight loss. Indifference and bad conduct can 

evoke a sense of stigma. In their opinion, the doctor will also give a general and sometimes 

outdated advice. Respondents favored the nutritional counseling because they expected 

individual care and specific instructions leading to weight loss. An important factor in the 

selection of nutritional counseling was that the clients could find on their own references 

and decide voluntarily. Furthermore, they expected pleasant and motivating environment 

and client access which guarantee them kind treatment and professionalism. For these 

reasons, and also because getting rid of the stigma, clients are willing to pay for counseling 

services. 

Education of consultant did not bring clear answers. For some respondents was 

enough initial evidence in the form of successful clients stories and they did not need 

educated specialist. For others, the question of education is crucial and led to the selection 

of device. Obesity and overweight especially are not perceived as a problem. On the 

contrary, overweight is a normal condition for the respondents. This can be observed as a 

large degree of danger, because in this case will be harder to fight against overweight. 

 

Key words: Obesity, treatment, nutritional therapist, nutrition consultant, healthy 

lifestyle, medical facilities 



 

 

Seznam zkratek 

BMI – index tělesné hmotnosti (Body Mass Index) 

COPAT – Childhood Obesity Prevalence And Treatment 

ČR – Česká republika 

EASO – Evropská asociace pro studium obezity (European Association for the Study of 

Obesity) 

HDL – vysokodenzitní lipoprotein (High density lipoprotein) 

IASO – Mezinárodní asociace pro studium obezity (International Association for the Study 

of Obesity) 

LDL – nízkodenzitní lipoprotein (Low density lipoprotein) 

MK – mastné kyseliny 

QALYs – roky života adjustované na kvalitu (Quality adjusted life-years) 

STOB – Stob obezitě 

SZO – Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) 

VDD – výživové doporučené dávky 

YLLs – ztracené roky života (Years-of-life lost) 
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I. ÚVOD 

 

 

 

Nadváha a obezita se na přelomu tisíciletí staly v důsledku životního stylu, který vyústil 

v pozitivní energetickou bilanci, nejčastější metabolickou chorobou. Světová zdravotnická 

organizace hovoří o celosvětové epidemii obezity nejen v rozvinutých, ale i rozvojových 

zemích (Hainer, 2011). Obezita významně zvyšuje nemocnost, úmrtnost a přináší závažné 

socioekonomické problémy. V posledních letech celosvětově poprvé překročil počet lidí 

obézních a s nadváhou počet těch, kteří trpí podvýživou. Dle informací z roku 2013 více 

jak polovina populace ČR (České republiky) trpí nadváhou a více jak pětina populace má 

obezitu (Žij zdravě, 2013). Dle nejnovějších odhadů Světové zdravotnické organizace 

z května roku 2015 bude v roce 2030 37 % žen obézních a 36 % mužů obézních v ČR. To 

je oproti roku 2010 nárůst o více jak 10 % (UK Health Forum, 2015) 

Ve své každodenní praxi na pozici nutričního terapeuta v soukromé nutriční poradně 

se setkávám s klienty, kteří mají nadváhu, chtějí zhubnout, ale sami si s ní neumí poradit. 

Není výjimkou takový klient, který již má zdravotní problémy. K obvyklým onemocněním 

patří diabetes, hypertenze, vysoký cholesterol a zažívací obtíže. Klienti také mnohdy 

přicházejí s psychickými potížemi. Typický klient má ve své anamnéze několik 

neúspěšných dietních pokusů a do hubnutí pod dozorem již vkládá své poslední naděje.  

Jedním z problémů je samotný nárůst váhy nad normu (viz dále). Na druhou stranu 

velký počet lidí nedokáže svojí váhu normalizovat, i když o to mají zájem. I přes velkou 

snahu o osvětu v problematice zdravého životního stylu a prevenci nadměrné váhy mne 

tato situace přijde alarmující a neuspokojivá. Dalším problémem je nedostatečná 

legislativní úprava v oblasti kompetencí nutričních terapeutů a výživových poradců. 

V současné situaci nutriční terapeuti mimo zdravotnické zařízení mají v podstatě stejné 

kompetence jako výživový poradci. 

Paradoxem doby, v níž je snadný a rychlý přístup k nepřebernému množství 

informací, je že lidé nevědí, kterým informacím věřit a kterým ne. Obsah informací nemusí 

vždy nutně vést k normalizování váhy a ba naopak, může vést nejen k neustálému boji 

s váhou podobě tzv. jo-jo efektu, ale až ke zdravotním problémům. Zásadní je také to, kdo 

informace veřejnosti podává. Z pravidla se o zásadách zdravého stravování a hubnutí 

široká veřejnost dozvídá z neodborných internetových článků a  časopisů, jejichž autoři 
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nejsou kvalifikovaní. Věřím, že pokud by došlo paušálně ke změně přístupu v podávání 

informací veřejnosti, léčbě a prevenci nadváhy, například ve smyslu preference 

kvalifikovaných osob, počty jedinců s nadváhou by klesaly. Výsledným a ne méně 

důležitým efektem by bylo snížení přidružených zdravotních onemocnění a v konečném 

důsledku i snížení finančních výdajů na zdravotní péči. 

Na druhou stranu je důležité si uvědomit, že i kvalitní a ověřené informace samy o 

sobě nezaručí zlepšení situace. Takové informace, např. v podobě kampaní, bývají obecné 

a nedávají konkrétní návody, jak si sestavit jídelníček. Laik se jen těžko vyzná 

v jednotlivých doporučeních a málokdy je dokáže převést do praxe. Tyto kampaně tak 

nemají reálný dopad a účinnost na veřejnost a náklady s nimi spojené se stávají 

zbytečnými. Aby měly takové kampaně reálný dopad, je nutné, aby byly návodnější, 

srozumitelnější, konkrétnější a v neposlední řadě lépe medializovány.  

Právě z výše zmíněných důvodů tato práce pojednává o postojích klientů výživové 

poradny k řešení nadměrné váhy. Zajímalo mne, které informace klientům nejvíce chyběly 

k úspěšnému hubnutí. Dále také na základě jakých kritérii zvolili způsob hubnutí a jaké 

mají zkušenosti se systémovým přístupem k léčbě nadváhy. Tato práce byla sepsána 

s cílem identifikovat problémy, které brání jedincům k normalizování váhy a předložit tak 

ucelený pohled na možnosti řešení tohoto palčivého problému v ČR. První část předložené 

diplomové práce se věnuje problematice prevalence nadváhy a obezity, jejich komplikací, 

léčbě a finančních nákladů. Také jsou popsány kampaně a zdravotnická zařízení i další, 

která jsou zaměřena na prevenci a léčbu nadměrné hmotnosti. Zmíněná je také 

problematika motivace a stigmatu. Hlavní důraz je kladen na empirickou část práce, ve 

které jsou analyzovány rozhovory s klienty výživové poradny Diet Plan. 
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II. TEORETICKÁ ČÁST 

 

1 Nadváha a obezita 
 

 

Obezita se na přelomu století stala v důsledku životních podmínek a životního stylu, který 

vyústil v pozitivní energetickou bilanci, nejčastější metabolickou chorobou. K pozitivní 

energetické bilanci dojde ve chvíli, kdy energetický příjem převýší energetické výdej. 

(Hainer, 2011). Obezita je multifaktoriálně podmíněná metabolická porucha 

charakterizována zmnožením tělesného tuku. Je důsledkem interakce genetických dispozic, 

faktorů životního stylu s faktory zevního prostředí (Hainerová, 2009). Obezita je 

výsledkem změn stravovacích návyků, nejčastěji ve smyslu pozitivní energetické bilance, 

spotřeby potravin s vysokou energetickou denzitou, vyšším množstvím tuků či 

jednoduchých sacharidů. Nedostatek pohybové aktivy je také jednou z příčin zmnožení 

tukové tkáně.  

Stanovení diagnozy obezity vychází z hmotnosti těla ve vztahu k výšce. Předstupněm 

obezity je nadváha. Rozdíl mezi nadváhou a obezitou je v množství uloženého tuku 

respektive v hodnotě BMI (Body Mass Index). BMI je definováno jako podíl tělesné 

hmotnosti (v kilogramech) a výšky (v metrech na druhou). BMI je v současnosti 

v celosvětovém měřítku nejužívanějším tělesným indexem. Za optimální BMI vzhledem 

k dosažení zdraví se považuje hodnota 21 – 23 kg/m
2
. Další možností jak indikovat 

nadváhu či obezitu a s tím i určit zdravotní rizika spojená s nadměrnou hmotností je měření 

obvodu pasu.  

Tab. 1 Kategorie BMI pro dospělé (upraveno dle Svačina a Bretšnajdrová, 2008) 

Hodnocení hmotnosti BMI Zdravotní riziko 

podvýživa do 18,5 zvýšené 

normální hmotnost 18,5 25 minimální 

nadváha 25 30 zvýšené 

obezita I. stupně 30 35 vysoké 

obezita II. stupně 35 40 vysoké 

obezita III. stupně > 40 velmi vysoké 
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1.1 Prevalence nadváhy a obezity 

 

V současné době je rychlost nárůstu  nadváhy a obezity v populaci celosvětově alarmující. 

Jedná se o globální epidemii, kdy postiženy jsou nejen státy rozvinuté, ale i rozvojové. Dle 

SZO (Světová zdravotnická organizace) (2008 a 2013) výskyt obezity od roku prudce 

narůstá. Zatímco v roce 1980 bylo 8 % můžů a 8 % žen obézních, v roce 2008 10 % můžů 

a 14 % žen bylo obezních. V roce 2008 1,4 miliardy dospělých lidí na světě mělo nadváhu, 

z čeho téměř 500 milionu lidí bylo obézních. To se rovná 35 % lidí s nadváhou a 11 % 

s obezitou. Vzestupný trend je také znatelný u dětí a dospívajících, címž se epidemie 

obezity přenáší do dospělosti. V roce 2011 více než 40 milionu dětí ve věku pod 5 let  

mělo nadváhu. 

Výskyt nadváhy a obezity v ČR rok od roku narůstá. Informace z roku 2013 hovoří o 

55 % dospělé populace s hmotností nad hranicí normální hmotnosti, z toho 21 % má 

obezitu. Nadměrná hmotnost je výraznější u mužů, kde dosahuje 65% podílu. Téměř 

polovina žen (46 %) má nadváhu či obezitu (Žij zdravě, 2013). Studie dokumentují také 

nárůst počtu dětí s nadváhou. Dle dílčích výsledků projektu COPAT (Childhood Obesity 

Prevalence And Treatment) 23 % dívek a 25 % chlapců má nadváhu či obezitu. To je 

mnohem vyšší výskyt než dle 6. celostátního antropologického výzkumy dětí a mládeže 

nebo studie „Životní styl a obezita“. Ze srovnání dvou etap studie The Health Behaviour in 

School-aged Children study vyplývá, že v ČR došlo mezi lety 2001/02 a 2005/06 k nárůstu 

počtu těchto dětí až o 70 % (u 13letých dívek). Za posledních 20 let se prevalence obezity 

ztrojnásobila a každoroční nárůst dětské obezity se neustále zvyšuje. Rychlost nárůstu je 

10× vyšší než tomu bylo v 70. letech 20. století (Hainerová, 2009). 
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Obr. 1 Vývoj obezity a nadváhy od roku 2000 (Žij zdravě, 2013) 

 

 

1.2 Zdravotní komplikace plynoucí z nadváhy a obezity 

 

Již bylo řečeno, že nadváha a obezita vzniká ze špatných stravovacích návyků a z pozitivní 

energetické bilance. Stravovací návyky si osvojujeme v průběhu života hlavně v rodině, 

škole, apod. Nejen tyto proměnné budou předmětem výzkumu a analýzy v praktické části 

práce. V této kapitole se budu věnovat možným zdravotním komplikacím, které právě 

z nadváhy a obezity plynou a jejichž léčba je časově i finančně náročná. 

S nadváhou a především obezitou je spojeno mnoho přidružených onemocnění. 

Obezita je rizikovým faktorem pro onemocnění srdce a hypertenzi, diabetes, rakovinu, 

psychologická onemocnění a onemocnění kožní či pohybového aparátu a mnoho dalších. 

Ukládání tuků v tukové tkáni jako rezerva energie na časy strádání dnes už pozbývá 

smyslu. V dnešní době, kdy většina naší populace má bezproblémový přístup ke stravě, se 

naopak chronické tukové zásoby stávají problémem, který má přesahy do většiny 

orgánových systémů. Za ideální BMI vzhledem k riziku vzniku přidružených onemocnění 
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se jeví hodnota 22 kg/m
2
. S narůstající hodnotou BMI roste také riziko vzniku nemocí. Ne 

každý si uvědomuje, že i samotná nadváha je značně riziková a nejedná se pouze o 

estetický problém. 

Riziko kardiovaskulárních onemocnění stoupá již od BMI 21 kg/m
2
, které je 

považováno za normální hodnotu. Toto riziko bylo vyčísleno na 9 % za každý bod BMI. 

To znamená, že jedinec s BMI 23 kg/m
2 

má riziko kardiovaskulárních onemocnění o 18 % 

vyšší, než jedinci s BMI 21 kg/m
2
. Z toho důvodu nelze nadváhu podceňovat. Předpokládá 

se, že u 75 % osob s hypertenzí může za vznik onemocnění nadváha a až 80 % jedinců 

s diabetem 2. typu mají nadváhu či obezitu (Vítek, 2008). Dle amerického Nutrition 

Examination Survey III (1988 – 1994) mají dvě třetiny dospělých diabetem 2. typu BMI 27 

kg/m
2
 a větší. Také bylo prokázáno, že jedinci s BMI nad 31 kg/m

2 
mají 40× vyšší riziko 

rozvoje diabetu v porovnání s jedinci s BMI pod 22 kg/m
2
. Jedinci, kteří mají BMI větší 

než 35 kg/m
2 

mají toto riziko dokonce 60× větší. S enormním nárůstem výskytu nadváhy a 

obezity roste také počet mladých lidí s diabetem. Je známo, že u osob, kterým byl diabetes 

diagnostikovým již před 20. rokem života, klesá průměrná délka života o 15 – 27 let 

(Mayers-Davis a kol., 2009). 

Předpokládá se, že nadváha a obezita jsou pátým nejčastějším onemocněním, které 

vede k úmrtí. Nejméně 2,8 milionu dospělých zemře každý rok v důsledku nadváhy nebo 

obezity. Kromě toho, 44 % jedinců s diabetem, 23 % s ischemií srdce a 7 – 41 % různých 

druhů rakovin jsou způsobeny nadváhou a obezitou. Nadváha i obezita jsou více spojovány 

s úmrtím než podvýživa. Například 65 % světové populace žije v zemích, kde nadváha či 

obezita zabije více lidí než podváha (SZO, 2008 a 2013). 

V roce 2007 proběhl výzkum v 63 zemích světa, včetně ČR, který byl zaměřen na 

vztah kardiovaskulárních onemocnění k BMI a obvodu pasu. Vyšetřeno bylo více než 

168000, můžu i žen. Z celkového množství zkoumaných jedinců bylo 24 % mužů a 27 % 

žen obézních a dalších 40 % mužů a 30 % žen mělo nadváhu. Se stoupajícím BMI a délkou 

obvodu pasu byl zjištěn vzestup frekvence koronální choroby srdce a diabetu (Balkau a 

kol., 2007). 

K hodnocení zdravotních důsledků obezity se používají YLLs (Ztracené roky života) 

a QALYs (roky života adjustovaného na kvalitu). Ztracené roky života jsou rozdílem mezi 

očekávanou délkou života u osob v různých kategoriích BMI. V USA způsobuje zvýšení 

BMI ztrátu asi 95 milionu roků života. Ukazatel QALYs umožňuje zhodnotit celkovou 

zátěž způsobenou obezitou (Kunešová a kol, 2011). 
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Jak již bylo řečeno, zvýšená váha, respektive podíl tuku v těle s sebou nese riziko 

vzniku mnoha onemocnění. Obezita, diabetes, hypertenze a jiná přidružená onemocnění 

můžeme koncipovat do společné patogeneze. Této koncepci říkáme metabolický neboli 

Reavenův syndrom. V roce 2005 byla uveřejněná nejnovější definice metabolického 

syndromu, kterou navrhla společně světová i evropská diabetologická společnost. Základní 

podmínkou je přítomnost abdominální obezity, kterou určíme pomocí obvodu pasu. Další 

podmínkou je přítomnost alespoň dvou ze čtyř složek. Nejvýznamnější je především 

přítomnost hypertenze, glykemie nad 5,6 mmol/l nebo snížený HDL cholesterol 

(vysokodenzitní lipoprotein) po 1,1 mmol/l. Obezita je v některých případech projevem 

stejného genetického základu jako ostatní složky metabolického syndromu. Složkami se 

rozumí inzulinorezistence, zvýšená syntéza cholesterolu, sterilita, závislost na jídle apod. 

Z výše uvedeného vyplývá, že výskyt některé složky metabolického syndromu zvyšuje 

pravděpodobnost výskytu i jiné složky. Dále také snížení projevů jedné složky velmi 

pravděpodobně vyvolá i snížení jiných složek. Toto může být chápáno jako preventivní 

opatření vzniku přidružených složek a pokud tedy léčíme úspěšné některé složky 

syndromu včas, můžeme tak oddálit další komplikace a významně prodloužit život jedince 

(Svačina, 2011; Svačina, 2008a). Pokud se nám v praxi nepodaří redukovat hmotnost, měli 

bychom přistoupit k dalším dietním opatřením, která zabrání rozvoji aterosklerózy, 

diabetu, hypertenze a dalších složek metabolického syndromu. Na druhou stranu, 

komplexní režimovou intervencí je možné jednotlivé složky metabolického syndromu 

úplně regredovat (Svačina, 2011).  

Za příčiny vzniku metabolického syndromu jsou dnes považovány především vlivy 

prostředí. Typická je absence pohybu, nadměrný energetický příjem a sedavé zaměstnání. 

Ve spojení s rodinnou anamnézou, ve které se nachází některá ze složek metabolického 

syndromu, výše zmíněné vlivy prostředí působí na vznik metabolického syndromu. 

Metabolický syndrom je onemocnění s velmi vysokým výskytem. V našich podmínkách 

může postihnout až 50 % populace během života (Svačina, 2011). 

V neposlední řadě studie dokládají souvislost mezi rizikem vzniku Alzheimerovy 

choroby a nadměrnou hmotností. Bylo prokázáno, že obézní jedinci (BMI > 30 kg/m
2
) 

mají o 75 % vyšší riziko Alzheimerovy nemoci a lidé s nadváhou mají vyšší riziko o 35 % 

(Whitmer a kol., 2005). 
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1.3 Léčba nadměrné hmotnosti a vliv na zdravotní stav 

 

Léčba nadváhy a obezity se skládá z několika součástí. Hlavním postupem v léčbě nadváhy 

je dietoterapie. Dietoterapie je postup zásadní a nezbytný u každého jedince. Doplňkem k 

dietní léčbě může být psychoterapie, fyzická aktivita, farmakoterapie a chirurgická léčba.  

Předchozí zmíněné postupy jsou využívány především lékaři a nutričními terapeuty. 

Jedinec s nadměrnou hmotností může sám změnit životní styl prostřednictvím fyzické 

aktivity a úpravy jídelníčku, které povedou k dodržování zdravého životního stylu. Lidé 

dodržující zásady zdravého životního stylu, konzumující nenasycené mastné kyseliny a 

dostatečné množství ovoce a zeleniny, mají pro ilustraci téměř o 75 % nižší riziko vzniku 

srdečních příhod (Vítek, 2008). Stejně tak racionální stravování vede k snížení hmotnosti 

nebo udržení na ideálních hodnotách. 

 

1.3.1 Racionální stravování a zásady racionálního stravování 

 

Lidská strava by vždy měla být postavena na zásadách racionální výživy. Racionální 

dietou se rozumí soubor znalostí a technologických postupů týkajících se kvality a kvantity 

přijímané stravy a dalších složek. Jedná se o otevřený soubor znalostí, který se stále 

upravuje a doplňuje (Mourek, 2012). Racionální výživa by měla vždy vycházet 

z nejnovějších vědeckých poznatků a měla by sloužit k prevenci nadváhy nebo naopak 

podvýživy. Pojem racionální strava můžeme zaměnit za správná, plnohodnotná či zdravá 

výživa. Racionální stravování je nezbytnou součástí zdravého životního stylu. Zdravý 

životní styl souvisí s dodržováním správných postupů v oblastech výživy, pohybové 

aktivity, duševní hygieny, návykových látek a vede k podpoře zdraví a k ochraně před 

vznikem nemocí. Racionální strava obsahuje všechny makroživiny i mikroživiny ve 

správném poměru a má přiměřenou energetickou hodnotu. V tomto textu budu pracovat 

pouze s doporučeními spadajícími pod racionální stravování, jakožto doporučení, které 

propaguje Světová zdravotnická organizace, respektive Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

Alternativní výživové směry (např. vegetariánství, veganství apod.) nebude předmětem 

zkoumání (Mikšová a kol., 2006). 

Pro orientaci na poli racionálního stravování se používají tzv. výživová doporučení. 

Výživová doporučení mimo jiné slouží k předání informací o stravování široké veřejnosti. 

Rozlišujeme 3 typy – VDD (výživové doporučené dávky), doporučení pro obyvatelstvo 
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(výživová tvrzení) a doporučení na bázi skupin potravin (potravinová pyramida). První 

VDD vznikly roku 1954 a od té doby jsou pravidelně doplňovány. Do roku 2011 byly v 

ČR používány VDD z roku 1989. Nyní jsou v ČR používány DACH 2008 (počáteční 

písmena označující názvy států – Deutschland, Österreich, Schweiz) výživové dávky, které 

byly vytvořeny německou, rakouskou a švýcarskou společností pro výživu. Doporučení 

DACH  jsou uznávány Světovou zdravotnickou organizací jako doporučení pro zdravou 

populaci ve střední Evropě. Pojem „referenční hodnoty“ zahrnuje doporučené, odhadované 

a normativní hodnoty. U převážné většiny zdravých osob by měly zajistit životně důležité 

metabolické, fyzické a psychické funkce a měly by zabránit vzniku specifických 

karenčních onemocnění, ale také nadměrnému přívodu energie a některých živin 

(Společnost pro výživu, 2011). 

Každý stát si vytváří svá vlastní výživová doporučení na bázi skupin potravin, která 

odrážejí krajové zvyklosti a jídelní preference. Jednotlivá doporučení jsou graficky 

znázorněna pomocí potravinové pyramidy. V ČR je prosazována pyramida vydána 

Ministerstvem zdravotnictví v roce 2005, viz příloha A. Smyslem doporučení je předejít 

zdravotním rizikům, která ze současného výživového chování české veřejnosti vyplývají, 

pomoci obyvatelstvu, aby se jeho zdravotní stav dále nezhoršoval, ale naopak se opět díky 

ozdravění stravy vrátil k pozitivnímu vývojovému trendu. Zde je důležité vidět snahu státu 

o doporučení občanům, jak správně jíst a pečovat o své zdraví neboli minimalizovat 

náklady na případná řešení (léčbu) a naopak se zaměřit na prevenci. 

Jednotlivé skupiny potravin jsou uspořádány do čtyř pater. Základnu pyramidy tvoří 

ty potraviny, které mají být ve stravě zastoupeny v největším počtu. Na vrcholu pyramidy 

jsou potraviny, které bychom měli konzumovat výjimečně, jako je tuk, sůl, cukr apod. 

Doporučená množství potravin jsou přesně definována v porcích. Pro každou věkovou 

kategorii a pohlaví jsou přesně určeny počty porcí. Lidé mohou potraviny z pyramidy 

vybírat také podle své hmotnosti. Jestliže potřebují zhubnout, měli by volit jídlo z levé 

části pyramidy a jíst spíše menší porce (s výjimkou zeleniny, v její konzumaci není třeba se 

omezovat). Pro bojovníky s nadváhou by měla být téměř tabu poslední etáž pyramidy (tedy 

uzeniny, sladkosti, slazené nápoje, živočišné tuky atd.). Pokud mají lidé váhu v normě, ale 

chtějí žít co nejzdravěji, mohou si potravin z levé části pyramidy, tedy těch vhodnějších, 

vybírat větší množství (Fórum zdravé výživy, 2013). Kromě Ministerstva zdravotnictví ČR 

vytváří potravinovou pyramidu Fórum zdravé výživy. Fórum zdravé výživy vytvořilo 

v roce 2003 potravinovou pyramidu, kterou v roce 2013 vydalo v pozměněné podobě. 

Pyramida z roku 2003 byla více zaměřená pro aktivní populaci. V nové potravinové 
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pyramidě je zobrazený pitný a jsou upravené jednotlivé porce. V roce 2013 došlo 

k přehodnocení a byla vydána nová pyramida, která je zaměřena pro méně aktivní 

populaci. Výživová tvrzení pro Českou republiku jsou platná nejen pro dospělé, ale 

s malými odchylkami i pro dětskou populaci.  

 

Obr. 2 Česká potravinová pyramida dle Fóra zdravé výživy (Fórum zdravé výživy, 2013) 

 

Ve většině průmyslově vyspělých zemí jsou již po desetiletí vydávána výživová 

doporučení pro obyvatelstvo, která jsou průběžně inovována. V ČR vydalo první výživová 

doporučení pod názvem „Směry výživy obyvatelstva Československé republiky“ 

předsednictvo Společnosti pro racionální výživu (v současné době fungující pod názvem 

Společnost pro výživu) v roce 1986 a v roce 1989 jejich inovovanou formu. V roce 1994 

byla Radou výživy Ministerstva zdravotnictví České republiky vypracována doporučení o 

výživě zdravého obyvatelstva „Jezte zdravě, žijte zdravě“. V roce 2004 vydala Společnost 

pro výživu "Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky" a v roce 2005 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky leták s názvem „Výživová doporučení pro 

obyvatelstvo České republiky“. Společnost pro výživu v roce 2012 předložila inovovaná 
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Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky. V roce 2006 Společnost pro 

výživu ve spojení s Fórem zdravé výživy předložilo výživová doporučení v podobě tzv. 

„Zdravé 13“. Jedná se o stručná výživová doporučení, která mají vést k prevenci 

civilizačních chorob. Hlavní myšlenkou Zdravé 13 je, že neexistují nezdravé potraviny, ale 

nezdravé jsou jejich množství (Společnost pro výživu, 2012).  

Společnost pro výživu (2012) vydala výživová doporučení, která jsou platná pro děti, 

těhotné a kojící ženy a starší lidi. Jednotlivá výživová doporučení zmiňují příjem tuků, 

jednoduchých cukrů, soli, alkoholu, vitaminu C, ovoce a zeleniny. Dle mého názoru jsou 

doporučení sestavena velice obecně a pro laickou veřejnost jsou těžko uchopitelná. 

Doporučení nezmiňují konkrétní potraviny, konkrétní množství pro určité skupiny 

populace ani konkrétní návod ke skládání celků, aby člověk jedl zdravou a vyváženou 

stravu. Jak již bylo řečeno, doporučení jsou sestavena tak, aby předcházela vzniku nadváhy 

a obezity. Nicméně se domnívám, že různým výkladem doporučení může dojít ke vzniku 

nadváhy při neadekvátní fyzické aktivitě. 

I přes mnohé námitky z řad široké veřejnosti, ohledně častých změn výživových 

doporučení, je nutno konstatovat, že doporučení se za posledních 50 let nijak zásadně 

neměnila. Mění se pouze důraz na jejich jednotlivé části a více se zdůrazňuje pohybová 

aktivita, udržení ideální hmotnosti a omezení jednoduchých cukrů. To je však způsobeno 

vývojem civilizace a přibýváním obézních jedinců, nikoliv změnou názorů odborníků 

(Piťha a Poledne, 2009). 

 

1.3.2 Ostatní postupy v léčbě nadváhy a obezity 

 

V dnešní době máme kromě dietní léčby k dispozici farmakologickou a chirurgickou 

léčbu. Další součástí terapie může být také psychoterapie a fyzická aktivita. O těchto 

metodách budou v následujícím textu zmíněná jen základní fakta. Pro jedince s BMI 

rovným nebo vyšším než 30 kg/m
2
, nebo BMI rovným nebo vyšším než 27 kg/m

2
, pokud 

jsou současně přítomny i přidružená onemocnění, může lékař doporučit antiobezitika. K 

dlouhodobé léčbě obezity je v současné době používané pouze antiobezitikum s látkou 

orlistat, která snižuje vstřebávání tuků ve střevech. Odhaduje se, že až 30 % z přijatých 

tuků stravou se nevstřebá. Orlistat je dostupný v léku Xenical, který je dostupný pouze na 

předpis a volně prodejné Alli či Orlistat. Léky Meridia a Lindaxa s účinnou látkou 

sibutramin jsou od roku 2010 stažené z trhu. U sibutraminu bylo prokázané riziko vzniku 
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závažných kardiovaskulárních příhod. Po vysazení antiobezitik dochází k vzestupu 

hmotnosti, mnohdy k výchozím hodnotám (Davidson a kol., 1999; James a kol., 2000). 

Z toho důvodu já osobně upřednostňuji dietní léčbu před farmakologickou léčbou, která při 

dostatečné motivaci jedince může mít dlouhodobé a trvalé účinky. Požívání léků s sebou 

nese rizika vedlejších účinků. V případě účinné látky orlistat se může jednat o průjmy a 

náhlé úniky stolice, selhání perorální antikoncepce, vznik ledvinových kamenů, bolesti 

hlavy, deficit vitamínů apod. V neposlední řadě může dojít k vzájemnému působení s 

dalšími léčivými přípravky. 

Chirurgická léčba obezity je prováděna pomocí tzv. bariatrických operací. 

Bariatrické operace jsou určeny pro jedince s 2. či 3. stupněm obezity. Po operaci dochází 

k podstatnému snížení úmrtnosti a poklesu rizika vzniku nových chorob souvisejících 

s obezitou. Bariatrické operace jsou povětšinou prováděny laparoskopicky a mezi základní 

typy operací lze zařadit intragastrické balony, adjustabilní či neadjustabilní gastrická 

bandáž, tubulizace žaludku a mnoho dalších. Obdivuhodným faktem je, že u více než 75 % 

obézních dojde po bariatrické operaci k úplnému vyléčení či výraznému zlepšení většiny 

přidružených onemocnění – diabetes 2. typu, hypertenze apod. (Fried, 2011). Na druhou 

stranu nesmíme opomenout fakt, že po operaci je třeba dlouhodobě dodržovat velice 

přísnou dietu. Pokud pacient nespolupracuje a nedodržuje striktní dietní doporučení, může 

dojít k dilataci žaludku a bariatrická operace ztrácí efekt.  

Psychologická péče má rozhodující vliv tam, kde se jídlo stává neadekvátním 

způsobem vypořádávání se s emočně bolestivými situacemi. V takových situacích si často 

lidé ulevují od nepříjemných pocitů prostřednictvím jídla. Mezi emočně náročné období 

života často patří puberta, těhotenství, klimakterium, nemoc, změna zaměstnání apod. U 

takových jedinců, kteří mají v anamnéze obezity rozhodující podíl na straně duševních 

činitelů, se ukazuje paradox váhy: čím více mají „vnější“ váhy, tím méně mají „vnitřní“ 

váhy (vážení si sama sebe, sebevědomí). Psychologická péče obecně směřuje k posílení 

vnitřní váhy jedince. Cílem psychologického poradenství je pomoci obéznímu vyrovnat se 

s okolnostmi, které omezují plnou kvalitu života a překonat je. V neposlední řadě by měla 

psychologická intervence podpořit motivaci obézního jedince k převzetí zodpovědnosti za 

svůj životní styl a zdraví (Wagenknecht, 2011).  

Pohybová aktivita je nedílnou součástí léčby a prevence nadměrné váhy. Pravidelná 

pohybová aktivita přispívá k redukci hmotnosti, zlepšení metabolických komplikací 

provázejících nadváhu a snižuje úmrtnost ze všech příčin. Pohyb mění energetickou bilanci 

organismu zvýšením energetického výdeje, ovlivňuje klidový energetický výdej a mění 
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zastoupení tuků při hrazení energetické spotřeby v klidu a při tělesné zátěži. Kombinace 

pohybové aktivity s racionálním jídelníčkem, případně redukční dietou vede ve srovnání se 

samotným redukčním jídelníčkem k vyšším úbytkům na hmotnosti. Zařazením pohybové 

aktivity docílíme většího podílu úbytků tukové hmoty a menšího úbytku svalové hmoty. 

Mnohá sledování ukazují, že u osob s vyšším objemem pohybové aktivity je nižší 

prevalence obezity a nižší poměr obvodu pas/boky, který je ukazatelem rizika vzniku 

kardiovaskulárních onemocnění. Pohybová aktivita i přes nulové úbytky na hmotnosti vede 

u obézních jedinců k lepší kardiovaskulární prognóze než u štíhlých necvičících jedinců 

(Svačina, 2008b; Štich, 2011). 

 

1.3.3 Redukce hmotnosti a vliv na zdravotní stav 

 

Každý jedinec, který plánuje redukční režim, by si měl vždy stanovit cíl redukce 

hmotnosti. Jako smysluplným primárním cílem každého redukčního procesu se jeví 

přiměřená redukce hmotnosti o 5 – 10 % a poté si váhu udržet, případně pokračovat v další 

redukci. Dle Winga a kol. (2011) je 5 – 10% pokles hmotnosti dostatečný. Nereálně 

nastavené cíle mohou jedince s nadváhou od redukce hmotnosti odrazovat a být 

prediktorem nižší úspěšnosti redukčního režimu (Wamsteker a kol., 2009). Cíl 5 – 10% 

redukce hmotnosti je reálný pro každého jedince a okamžitě může zlepšit zdravotní stav a 

snížit zdravotní rizika. Pokles hmotnosti o 10 % vede dle epidemiologických studií 

k poklesu výskytu diabetu 2. typu a nádoru vázaných na obezitu až o 50 % a k poklesu 

kardiovaskulární morbidity asi o 20 %. Svačina a Bretšnajdrová (2008) uvádějí, že větší 

redukce hmotnosti tyto efekty nijak zásadně nezvyšuje, avšak mohou vést k ústupu 

mechanických obtíží vázaných k nadměrné hmotnosti (onemocnění páteře a kloubů, 

dušnost apod.).  

Mnohé studie uvádějí (např. Nete a kol 2003), že s každým shozeným kilogramem 

váhy se snižuje krevní tlak o 1 mm rtuťového sloupce (1 torr). Mertens a Gaal (2000) 

uvádějí, že k normalizaci hladiny krevního tlaku může dojít i v případě, kdy jedinec 

nedosáhne na svou ideální váhu. Díky tomu se také sníží rizika vzniku jiných přidružených 

onemocnění. Podobná výsledky jsou i u hladin krevních tuků. Z výsledku metaanalýzy 70 

klinických studií vyplývá, že na každý shozený kilogram se sníží hladina celkového 

cholesterolu v průměru o 0,05 mmol/l, LDL cholesterolu (nízkodenzitní lipoprotein) o 0,02 

mmol/l a současně se zvyšuje hladina HDL cholesterolu o 0,009 mmol/l (Dattilo a Kris-
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Etherton, 1992). Jinými slovy lze říci, že vyšší hodnoty LDL „špatného“ cholesterolu (a 

nižší v případě HDL „hodného“ cholesterolu) znamenají  zvýšené riziko vzniku srdečně-

cévních chorob. 

Williamson a kol. (1995) ve své studii, která je do dnešní doby stále velice často 

citovaná, zkoumali vliv úbytku hmotnosti na zdravotní rizika. Studie sledovala 43000 žen 

v průběhu 12 let. Bylo zjištěno, že již výše zmiňovaný mírný úbytek hmotnosti má větší 

vliv na výskyt metabolických onemocnění než úbytek hmotnosti, který je větší. Paradoxně 

větší hmotnostní úbytek nemusí efekt redukce hmotnosti na metabolická onemocnění 

měnit a naopak je může zhoršovat. Redukcí hmotnosti do 9 kg se snižuje výskyt diabetu 2. 

typu o 43 %. Redukce hmotnosti nad 9 kg snižuje riziko diabetu o 35 %. Podobná situace 

se jeví i u snížení rizika vzniku nádorových onemocnění při redukci hmotnosti. Mírná 

redukce hmotnosti může snižovat rizika nádorů při redukci do 9 kg o 39 % a nad 9 kg o 32 

%. Rizika nádorů souvisejících s obezitou můžeme snížit při redukci do 9 kg dokonce o 50 

% a nad 9 kg o 40%. Riziko celkové mortality se při mírné i větší redukci snižuje o 20 %.  

 Kromě již výše zmíněného redukce hmotnosti také významně ovlivňuje psychický 

stav. Studie (Blaine, Rodman, a Newman, 2007) dokládají pozitivní vztah mezi redukcí 

hmotností a psychickým stavem. Účastníci hubnoucího procesu, kteří již snížili svoji váhu, 

se cítí více spokojení sami se sebou a mají pozitivnější vztah ke svému tělu. 

Z uvedeného vyplývá, že hubnutí prospívá zdravotnímu stavu člověka, a to jak 

psychickému tak fyzickému. Dalším pozitivem může být například to, že dojde ke snížení 

nákladů na léčbu nadváhy a přidružených nemocí, inspiraci okolí nebo předávání 

správných stravovacích návyků.  

 

1.4 Náklady na léčbu obezity a přidružených onemocnění 

 

Obezita představuje závažný zdravotní a sociálně ekonomický problém, neboť je spojena s 

vyšší morbiditou a mortalitou. Nadměrná hmotnost je považována za šestý nejzávažnější 

rizikový faktor, který celosvětově přispívá k výdajům za nemocnost (Haslam a kol. 2005). 

Otázka nákladů na léčbu nadváhy a obezity je důležitá zejména pro poskytovatele 

zdravotní péče a také politiky. 

Náklady nadváhy a obezity sestávají z 3 hlavních částí. Jsou jimi přímé náklady, 

náklady obětované příležitosti a nepřímé náklady. Přímé náklady jsou náklady jednotlivců 

či poskytovatelů služeb spojené s léčbou obezity. Přímé náklady zdravotního systému 
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představují v rozvinutém světě 1 – 8 % celkových nákladů (Kunešová a kol., 2011). 

Náklady obětované příležitosti rozumíme sociální a osobní ztrátu spojenou s obezitou, 

obecně vyplývající z předčasné smrti nebo přidružené morbidity (World health 

organization, 2000). Ještě vyšší je u obezity podíl nepřímých nákladů ve formě ztráty 

produktivity, časté absence na pracovišti, invalidity a předčasné úmrtnosti. Nepřímé 

náklady tvoří dvojnásobek nákladů přímých (Müllerová, 2012). 

V USA byly v roce 1998 odhadnuty náklady na léčbu obezita na 78,5 miliard dolarů, 

kdy zhruba polovina byla financována Medicare a Medicaid. Zvyšující se prevalence 

obezity byla v roce 2006 zodpovědná za náklady 40 miliard dolarů (Finkelstein a kol., 

2009). Při pohledu do budoucna vědci odhadují, že do roku 2030, v případě pokud trend 

v nárůstu obezity bude pokračovat, mohly by náklady na léčbu v USA vzrůst o 48 - 66 

miliard dolarů ročně (Wang a kol., 2011). 

Dle mistra zdravotnictví Svatopluka Němečka by se při 5% poklesu výskytu 

civilizačních chorob uspořilo na 10 miliard korun ročně a přínos pro HDP by byl dalších 

10 miliard. Dále dle Ministerstva zdravotnictví léčba obézních jedinců stojí až o 30 % více, 

než je tomu v případě lidí s normální hmotností. Pro představu celkové veřejné výdaje na 

zdravotnictví byly za rok 2013 dle Ústavu zdravotnických informací a statistiky České 

republiky (2014) 246 562 miliard korun. 

Dle mého názoru nemalé náklady jsou mimo jiné jedním z důvodů, proč by mělo 

dojít ke změně v přístupu prevence a léčby nadváhy. Jedná se nejen o náklady vydané za 

léčbu obezity a přidružených komplikací, ale bylo by zajímavé vyhodnotit finanční 

investice do kampaní podporující zdravý životní styl a prevenci obezity. Příkladem může 

být Národní program zdraví – projekty podpory zdraví, kdy pro rok 2014 Ministerstvo 

zdravotnictví České republiky vydalo téměř 3 miliony korun. Nicméně hodnocení kampaní 

po finanční stránce není předmětem této práce.  Dále se domnívám, že ačkoliv se stát snaží 

o prevenci v této oblasti, která však není zcela funkční, ve výsledku tak zvyšuje náklady 

vydané za léčbu nadváhy. V neposlední řadě značný vliv na vznik nadváhy mohou mít 

špatné stravovací návyky z rodiny a vědomosti, které si lidé odnášejí ze školy, jakožto 

státní instituce. Tím, že vzdělávací osnovy nevěnují příliš pozornosti zdravému stravování 

a zdravému životnímu stylu, může tak stát v konečném důsledku riziko nadváhy a s tím 

spojené náklady zvyšovat. 
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2 Kampaně věnující se problematice nadváhy a obezity v ČR 

 

 

Nárůst nadváhy a obezity, ke kterému došlo v posledních třech desetiletích, vyvolal 

v Evropské unii akutní potřebu politických rozhodnutí ke změně obezitogenního prostředí. 

SZO, IASO (International Association for the Study of Obesity) a EASO (European 

Association for the Study of Obesity) opakovaně vyzývaly Evropskou komisy, aby 

vyvinula účinné nástroje a aktivity s cílem chránit před obezitou a přidruženými 

chorobami. Základní kameny pro tyto aktivity jsou dokumenty Milánská deklarace z roku 

1999 (podpora rozvoje jednotných národních strategií na prevenci nadváhy), SZO 

European Ministerial Conference counteracting Obesity z roku 2006 (charta, ve které se 

volá po multidisciplinárním přístupu pro boj s obezitou) a White paper on a Strategy for 

Europe on Nutrition, Overweight and Obesity related health issues z roku 2007 (Bílá 

kniha). Evropská unie financuje mnoho projektů zaměřených na prevenci nadváhy. Jedná 

se například o „HELENA“ (Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescents), 

„HOPE“ (Health promotion through Obesity Prevention across Europe) a mnoho dalších 

(Müllerová a Kunešová, 2011). 

V ČR v posledních letech také pozorujeme snahy o zlepšení situace ve výskytu 

nadváhy u české populace. V roce 1999 byla publikována inovovaná verze strategie 

„Zdraví pro všechny v 21. století“ (dále jen „ZDRAVÍ 21“), který byl následně v roce 

2002 schválen usnesením Vlády jako mezirezortní dlouhodobý program. Význam 

ZDRAVÍ 21 má představovat dobře strukturovaný model komplexní péče společnosti o 

zdraví a jeho rozvoj. Důležitým cílem ZDRAVÍ 21 je snížit rozdíly ve zdravotním stavu 

uvnitř států a mezi státy Evropy. Jedním z 21 cílů je cíl 11: Zdravější životní styl. Náplní 

této částí je osvojení zdravějšího životního stylu v celé společnosti do roku 2015. 

Konkrétně je zde hovořeno o problematice nevhodné skladby stravy, nadměrné váhy a 

nedostatku pohybové aktivity. Aktivitami k naplnění zdravějšího životního stylu v celé 

společnosti má být zvýšení četnosti zařazování zeleniny v každodenním jídelníčku, 

snižovat počet dětí a dospělých s nadváhou a obezitou a stabilizovat jejich optimální váhy 

na základě ozdravění stravovacích návyků, zvyšování úrovně znalostí populace o 

zdravotně žádoucích potravinách, propagací významu a zdravotní prospěšnosti pohybové 

aktivity a ovlivňováním postojů dětí, rodičů, osob nad 65 let, učitelů, státních a 
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zastupitelských orgánů apod. Odpovědnými úřady jsou Ministerstvo zdravotnictví, 

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

(Zdraví pro všechny v 21. století, 2002).  

  S cílem naplňovat cíle programu ZDRAVÍ 21 byl na Ministerstvu zdravotnictví 

vytvořen Národní program zdraví – projekty podpory zdraví. Jedná se o prostředek, jehož 

prostřednictvím v podobě neinvestičních dotací Ministerstvo zdravotnictví usiluje o 

zvýšení povědomí občanů o zdravém způsobu života a možnostech prevence nemocí a o 

změny jejich chování. Jedním z tematických okruhů, ke kterému bylo možné podávat 

žádost, je ozdravení výživy s cílem prevence nadváhy a obezity (Metodika, 2013).  V 

rámci dotačního programu byla Ministerstvem zdravotnictví vydána Výživová doporučení 

pro obyvatelstvo ČR. Tato doporučení byla připravena pracovní skupinou hlavního 

hygienika ČR pro návrhy postupů k implementaci Globální strategie pro výživu, fyzickou 

aktivitu a zdraví ve spolupráci s Národní radou pro obezitu a Společností pro výživu 

(Puklová, 2013). Tato doporučení byla publikována v podobě informačního letáku. 

Součástí tohoto doporučení je i již zmiňovaná potravinová pyramida. 

 Jedním z dalších počinů v rámci dotačního programu je webová stránka 

www.Viscojis.cz. Tato stránka je primárně určena pro spotřebitele. Na jejich tvorbě se 

podílejí odborníci z rezortu Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství České 

republiky, a to ve spolupráci s odborníky z České zemědělské univerzity. Uvedené stránky 

mají poskytovat ověřené informace o potravinách, možných rizicích z konzumace potravin, 

výživových a hygienických doporučeních.  V rámci dotačního programu bylo schváleno 

několik dalších projektů se zaměřením na nadváhu a obezitu. K projektům se zaměřením 

na prevenci nadměrné váhy patří např. „Školy proti obezitě“, „Obezita není „IN““, 

„Tancem proti obezitě“, „Přijmi a vydej 2008 – 2010“, „Hrajeme o kila“ atd. 

Kampaň „Přijmi a vydej“ byla zaměřena na podporu zachování energetické bilance s 

důrazem na výběr vhodných potravin a dostatečnou pohybovou aktivitu. Cílem kampaně 

„Přijmi a vydej“ bylo zvýšení motivace lidí ke zlepšení návyků v oblasti stravování a 

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

Podstatnou částí kampaně byla motivační soutěž, v níž jedinci sledovali vlastní energetický 

příjem potravou a energetický výdej pohybem a výsledky z jednoho dne zaslali 

koordinátorům projektu. Celkem bylo osloveno odhadem 1 milion lidí (Přijmi a vydej, 

2009). 

Státní zdravotní ústav i v rámci dotačního programu vydává edukační materiály 

zaměřené na prevenci nadváhy a zdravý životní styl. Materiály jsou v provedení brožur, 
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letáků a plakátů. Od roku 2000 ústav zveřejnil například „Problémy s nadváhou u dětí a 

dospívajících“, „Jsme nejtlustší z celé Evropy“, „ Výživová doporučení pro osoby 

s nadváhou a obezitou“, „Je to tak snadné! Základy životosprávy rozumné ženy“, „Snídáš? 

Dobře děláš“. Všechny tyto publikace jsou veřejnosti poskytovány zdarma prostřednictvím 

Státního zdravotního ústavu (SZÚ, 2000 – 2014). 

Další projekt vytvořený v rámci dotačního programu je „S dětmi proti obezitě“. Tyto 

webové stránky jsou zaměřené na dětskou obezitu. V současné době jsou stránky 

koncipované jako rozcestník. Stránky si kladou za cíl oslovit rodiny s dětmi, zdravotníky, 

výživové poradce, školy a media (S dětmi proti obezitě, 2013). 

Kampaň Žij zdravě, podporována Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, je zaměřena 

na edukaci dospělých o zdravém životním stylu. Kampaň je realizována pomocí webové 

stránky. Server nabízí informace z oblasti pohybu, zdravého stravování a hubnutí. Projekt 

je pod záštitou odborného dohledu lékařů, odborníku na výživu a pohyb. Server nabízí 

aplikaci k zaznamenávání energetického příjmu, výdeje a poslech hudby k cvičení ve 

správné tepové frekvenci. Cílem kampaně je poskytnout pomocnou ruku při hubnutí, 

zvýšit povědomí veřejnosti o obezitě jako celonárodním problému a přispět ke snížení 

počtu lidí trpících nadváhou a obezitou. Jedná se o cílenou prevenci. Projekt je také 

zaměřen na dětskou populaci pod názvem „Yesneyes“. Všeobecná zdravotní pojišťovna 

nabízí také slevy na pohybové aktivity a služby nutričních terapeutů. 

Program „Vím, co jím a piju“ je součástí globálního programu „The Choices 

Programme“, který usnadňuje spotřebitelům lepší orientaci v nabídce potravin. Program 

vznikl na základě výzvy Světové zdravotnické organizace a Organizace spojených národů 

pro výživu a zemědělství. Tyto organizace upozornily na problém nadměrné konzumace 

vybraných živin, jejichž nadměrná konzumace výrazně zvyšuje riziko vzniku civilizačních 

chorob. Cílem projektu je motivovat veřejnost k výběru potravin, které vyhovují 

parametrům zdraví výživy. Dále také motivovat veřejnost v zájmu o zdraví a zdravý 

životní styl. Spotřebitelé poznají zdravé potraviny podle jednoduchého loga „Vím, co jím“ 

na obalech. Certifikované výrobky musí splňovat kritéria v 5 kategoriích. V rámci projektu 

jsou mimo jiné také pořádány přednášky Akademie zdravého životního stylu a natáčena 

videa o zdravém životním stylu (Choices Programme, 2014). 

V roce 2005 byla zřízena Národní rada pro obezitu, která se zabývá problematikou 

výživy a potravin, fyzické aktivity, léčby obezity, dětské obezity, komunitními programy a 

edukací. Má za úkol vytvořit Národní akční plán prevence a léčby obezity, což se bohužel 

zatím nezdařilo.  
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Dle mého názoru jsou peníze za kampaně mnohdy zbytečně vydané, především 

vzhledem k jejich dosahu, účinnosti a povědomí populace. Jedná se sice o formu prevence, 

ale i přes všechnu snahu autorů, jsou kampaně svou formou a dosahem vzhledem 

k nákladům kontraproduktivní. Já osobně téměř žádné kampaně ve své praxi nevyužívám. 

Pozitivně hodnotím kampaň „Vím, co jím a piju“. Potraviny, které kampaň doporučuje, 

jsou běžně dostupné v prodejní síti a viditelné pro každého spotřebitele. Dále díky postavě 

Petra Havlíčka je kampaň lépe medializovaná a o jednotlivých edukačních videích se 

zmiňují i zpravodajské webové stránky. Edukační videa se věnují nejen jednotlivým 

skupinám potravin, ale zmiňují i konkrétní výživové doporučení pro populaci. Dle mého 

názoru lze závěrem říci, že snaha o kampaně je obdivuhodná, ale na druhou stranu 

kampaně skutečně životní styl změnit nedokážou. Jak již bylo řečeno, kampaně nejsou 

dostatečně návodné, pro laickou populaci snadno uchopitelné a málo kdo je dokáže uvést 

do praxe. 

Opačným přístupem k řešení vzrůstající prevalence nadváhy a přidružených 

komplikací je zavádění daní na tučné, sladké či jiné nezdravé potraviny. Příkladem země, 

která zavedla toto opatření je Dánsko. Dánsko v roce 2011 zavedlo daň na tučné potraviny 

s obsahem nasyceného tuku vyšším než 2,3 %. Po roce toto opatření bylo zrušeno, protože 

nepřineslo očekávané výsledky. Dánové toto opatření velice kritizovali a mnozí jezdili 

potraviny nakupovat do sousedních států. Dánsko plánovalo od roku 2013 zavést také daň 

na cukr, ale od tohoto opatření odstoupili. (Stafford, 2012). Maďarsko zavedlo tzv. 

„hranolkovou daň“ od září roku 2011. Daň se týká balených potravin s vyšším obsahem 

soli, cukru a tuku. Výjimku dostali řetězce rychlého občerstvení. Podobné snahy v Evropě 

mělo Lotyšsko (daň z limonád) a Rumunsko (daň na jídlo z fastfofodových řetězců a na 

cukrovinky) (ČT24, 2011). Domnívám se, že tyto opatření lze vnímat pozitivně. Na druhou 

stranu bych doporučovala motivovat k vyšší konzumaci a cenově zpřístupnit ovoce a 

zeleninu, což se bohužel zatím ani v jednom státě nestalo. 
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3 Zařízení věnující se léčbě nadměrné hmotnosti v ČR 

 

 

Na pomoc s léčbou nadváhy a obezity se můžeme v dnešní době obrátit na nespočet osob. 

Na druhou stranu bohužel ne všichni jsou odborníky právě na problematiku nadměrné 

váhy. V ČR je možno se obrátit na odborníky ve zdravotnickém zařízení, komerční 

výživové poradny a jednotlivé výživové poradce. 

 

3.1 Lékařská péče 

 

Dospělý pacient s nadváhou se sám může obrátit na praktického lékaře, případně sám 

praktický lékař by měl pacienta s nadváhou k hubnutí iniciovat. Ve spojení našich předních 

oborníků na problematiku nadváhy a obezity mnohokrát vznikly doporučené postupy pro 

praktické lékaře, jak postupovat při diagnostice a léčbě. Poslední aktualizovaný dokument 

„Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře – Obezita“ byl 

vydán roku 2009. Tento dokument na 16 stránkách lékařům přibližuje problematiku 

obezity, doporučuje diagnostické a léčebné postupy a nastiňuje algoritmus pro dílčí kroky 

managementu pro dospělé pacienty s nadváhou a obezitou. Stručně je zde zmíněná dietní 

léčba. Část textu se věnuje farmakoterapii a chirurgické léčbě (Hlúbik a kol., 2009). 

Jednou z dalších možností je se obrátit na lékaře obezitologa. Do obezitologické 

ambulance je většinou vyžadováno doporučení od praktického lékaře. Dle České 

obezitologické společnosti je k prosinci 2014 v ČR 6 obezitologických center, z čehož jsou 

3 v Praze a 15 obezitologických ambulancí pro dospělé. V rámci některých nemocnic 

existují také obezitologická ambulance vedené nutričními terapeuty. 

Kromě dospělých jedinců nesmíme také opomenout obézní děti a dospívající. 

Zdravotnická péče o obézního dětského pacienta není koordinovaná. Péče je zajišťována 

sporadicky ambulancemi dětských pediatrů, dětskými obezitology nebo zařízeními pro 

dospělé. Praktický lékař má možnost v omezené míře poskytnout základní intervenci, 

anebo poslat pacienta na specializovaný redukční pobyt do dětské léčebny či lázeňského 

zařízení. Další dostupnou možností pro děti a rodiče je studium webových portálů – např. 

Hravě žij zdravě apod. (Málková a Divoká, 2012).  
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Dětští pacienti jsou zmiňováni z důvodů velkého nárůstu počtu jedinců s vyšší než 

normální váhou. Dle Státního zdravotního ústavu má každý pátý chlapec vyšší než 

normální váhu. Přitom je známo, že s výskytem nadměrné hmotnosti v dětském věku 

stoupá riziko nadváhy v dospělosti se všemi následnými komplikacemi (Puklová, 2013).  

Podobně jako doporučení pro praktické lékaře pro dospělé existují doporučené 

postupu pro pediatry. Toto doporučení z roku 2011 má obsahově podobnou skladbu jako 

doporučení pro dospělé pacienty (Kytnarová a kol., 2011). Dle výsledků projektu COPAT 

(Childhood Obesity Prevalence and Treatment), který inicioval Endrokrinologický ústav 

v Praze, pediatři nemají dostatek času na obézní pacienty. Pouze 36,8 % z dotazovaných 

pediatrů se věnuje léčbě obezity. Zatímco 65 % respondentů uvedlo, že mají na vyšetření 

obézního pacienta čas jen 10–15 min, 42 % považuje za optimální 30 min, 30 % ještě delší 

dobu. Jen 20 % lékařů udalo, že se jim podaří u dětí zredukovat tělesnou hmotnost a/nebo 

upravit patologický biochemický a hormonální nález. Naopak u více než poloviny pediatrů 

nepřináší jejich léčba očekávaný efekt (Hlavatý a kol., 2010). Informace o úspěšnosti léčby 

nadváhy a obezity u dospělé populace bohužel nejsou dostupné. 

 

3.2 Nutriční terapeut, nutriční specialista, nutriční asistent 

 

Profese nutriční terapeut, dříve dietní sestra, má oproti lékařům relativně krátkou historii. 

První dietní sestry byly v Československé republice zařazeny do praxe v roce 1935. Pojem 

nutriční terapeut a výživový poradce je laickou veřejností velice často zaměňován a lidé si 

neuvědomují rozdíly mezi nimi. Jedná se především o rozdíly v kompetencích a v 

dosaženém vzdělání. Nutriční terapeut je zdravotnický pracovník s odbornou způsobilostí 

získanou absolvováním nejméně tříletého studia vyšší odborné školy či akreditovaného 

zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu nutričních terapeutů. Zároveň 

dle zákona 372/2011 Sb. zdravotnickou péči mohou poskytovat pouze zdravotničtí 

pracovníci a to ve zdravotnickém zařízení. Ve vyhlášce 55/2011 Sb. o činnostech 

zdravotnických pracovníků se uvádí, že nutriční terapeut smí provádět poradenství a 

edukaci jedinců, rodin a skupin v oblasti zdravé a léčebné výživy, včetně doporučení 

vhodných výživových doplňků a to bez dohledu. Do roku 2004 jsme se mohli setkat 

s názvem „dietní sestra“. V rámci střední školy je možné vystudovat obor nutriční asistent. 

Nutriční specialista je nejvyšší možné dosažitelné vzdělání u nelékařského pracovníka na 

poli výživy. Nutriční specialista je absolvent navazujícího magisterského oboru. 
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V případě, kdy nutriční terapeut chce provádět poradenství a edukaci jedinců, rodin a 

skupin v oblasti zdravé a léčebné výživy mimo zdravotnické zařízení v rámci primární a 

sekundární preventivní péče, může to tak být pouze s určitými omezeními. Jak již bylo 

řečeno, zdravotnická péče může být poskytována pouze ve zdravotnickém zařízení. Za 

předpokladu, že chce nutriční terapeut provádět své povolání v plném rozsahu, může se tak 

stát pouze v rámci zdravotnického zařízení. Tento fakt velice omezuje činnost nutričního 

terapeuta. Jinak řečeno, nutriční terapeut mimo zdravotnické zařízení smí poskytovat 

pouze poradenství u zdravých osob a v rámci primární péče. Díky této podmínce se práce 

nutričního terapeuta a výživového poradce mimo zdravotnické zařízení vůbec neliší. Jak 

nutriční terapeut, tak výživový poradce vykonávají svou činnost v rámci živnosti volné – 

„Poradenství ve zdravém životním stylu“. 

Jednou z možností pro vykonávání povolání v plném rozsahu je založení si vlastního 

zdravotnického zařízení. V takovém případě může nutriční terapeut, na rozdíl od 

výživového poradce, vykonávat svou činnost v plném rozsahu. Založení zdravotnického 

zařízení je zdlouhavý proces, kdy žadatel mimo jiné musí doložit doklad o zdravotní 

způsobilosti, o technickém a věcném vybavení a doklad o vzdělání. V případě nutričního 

terapeuta, jako nelékařského zdravotníka, se jedná o zákon 96/2004 Sb. o nelékařských 

zdravotnických povoláních.  

Jednou z nedokonalostí současného systému je uzavírání smluv se zdravotními 

pojišťovnami. Zdravotní pojišťovna dle zákonu 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním 

pojištění je povinna zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům, včetně jejich 

místní a časové dostupnosti. V praxi je nasmlouvání se zdravotními pojišťovnami velice 

problematické a nepomáhá to nutričním terapeutům k utvrzení lepšího postavení nad 

výživovými poradci. V případě nenasmlouvání lze nutriční péči ambulantním pacientům 

poskytovat jako nadstandardní. 

Dle odhadů z roku 2012 je v ČR zhruba 800 nutričních terapeutů, z čehož 500 – 600 

pracuje ve zdravotnickém zařízení. V nemocnicích je jejich práce zahrnuta do platby za 

ošetřovací den (Akcent, 2012) 

 

3.3 Výživový poradce 

 

Výživovým poradcem, odborníkem na výživu či poradcem zdravého životního stylu se 

může stát kdokoli po absolvování různých kurzů zaměřených na výživu, jejichž kvalita se 
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liší. Absolvování kurzu není podmínku vykonávání povolání, tudíž se můžeme setkat i 

s osobami bez jakéhokoliv odborného vzdělání. V kompetenci poradce je pak poskytovat 

poradenství v oblasti výživy pouze u zdravých osob. Za výsledky své činnosti nenese 

žádnou právní ani odbornou odpovědnost. V českém právním systému není jasně 

definována regulace výživového poradenství. Výživový poradce vykonává své povolání 

v rámci živnosti dle zákona 455/1991 Sb., konkrétně se jedná o živnost volnou a není tedy 

třeba prokazovat odborné ani jiné způsobilosti. Z tohoto vyplývá, že svěřit své zdraví do 

rukou výživového poradce může být velice riskantní a finančně náročná záležitost. Ze 

zkušeností svých klientů vím, že častým problémem bývá to, že výživový poradce 

nevěnuje pozornost zdravotnímu stavu klienta a i přes jistá zdravotní omezení se nezdráhá 

klientovi radit. V takovém případě výživový poradce porušuje živnostenský zákon a jedná 

se tedy o přestupek. U těchto poradců je častým zvykem prodej výživových doplňků a 

doporučování alternativního způsobu života. 

Jednou z organizací sdružující výživové poradce je Aliance výživových poradců. Pro 

registraci do Aliance není vyžadováno žádné speciální vzdělání a samotná Aliance byla 

založena především lidmi, kteří sami absolvovali různé vzdělávací kurzy a nemají 

vysokoškolské odborné vzdělání. Na základě dotazu mi bylo sděleno, že Aliance k březnu 

2014 sdružuje 270 poradců. Členy Aliance jsou mimo jiné i organizace Naturhouse a Svět 

zdraví, které patří v ČR k nejrozsáhlejším. 

Pokud bychom se zaměřili právě na nejrozsáhlejší síť výživových poraden v ČR – 

Naturhouse a Svět zdraví, zjistili bychom, že i zde pracují především nekvalifikovaní 

pracovníci. Svět zdraví má nyní 55 franšízových poboček po ČR. Organizace Naturhouse 

provozuje v ČR 71 franšízových poboček. Podle požadavků na uchazeče o zaměstnání není 

požadována v obou organizacích odborné vzdělání v oboru. Většinou je požadováno 

vzdělání v rámci nějakého kurzu, někdy postačí i středoškolské vzdělání jakéhokoliv 

zaměření. Obě dvě organizace mají zavedenou jistou formu odborného vzdělávání svých 

zaměstnanců. Naturhouse organizuje tzv. „Naturhouse University“ a Svět zdraví tzv. 

„Akademii Světa zdraví“ (Svět zdraví, 2014; Naturhouse, 2014). 

Další skupinou osob, které se mohou zabývat poradenství ve zdravém životním stylu, 

jsou fitness instruktoři a osobní trenéři. I v této skupině existuje riziko samozvaných 

odborníků.  

Jak již bylo řečeno, situace v ČR je velice nepřehledná. Chybí zde smysluplná právní 

regulace nutriční péče a výživového poradenství. Kompetence a odborná způsobilost 

nutričního terapeuta je fragmentovaná mezi několik zákonů. Za současného stavu není 
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nutriční terapeut nijak výrazně zvýhodněn nad výživovým poradcem. Navrhovala bych 

odlišit kompetence výživového poradce od nutričního terapeuta a především dohlížet na 

dodržování.  
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4 Stigma a motivace 

 
Velice často se lze v praxi setkat se situací, kdy pacient přicházející do obezitologické 

ambulance nebo k nutričnímu terapeutovi a ví, jakým způsobem může svou hmotnost 

zredukovat. Na druhou stranu necítí odhodlání a vnitřní souhlas k nastavení redukčního 

režimu. Chybí mu vůle, nasazení a motivace. Obava ze stigmatizace muže zabránit 

v docházení do ambulancí lékařů a má vliv na psychické nastavení a pohodu. Na druhou 

stranu kvůli stigmatizaci svým vzhledem může vést jedince s nadváhou do ambulance, aby 

se své jinakosti zbavil.  

 

4.1 Stigma 

 

Jako stigma označujeme vlastnost, která odlišuje jedince nebo skupinu od většiny populace 

a vyvolává u této většiny podezření nebo nepřátelské pocity. U některých nemocí se místo 

projevů soucitu můžeme dočkat ze strany „zdravé“ populace s odmítnutím. Zdravá 

populace může tuto nemoc chápat například jako znamení hanby. Erving Goffmann uvádí, 

že společnost nemocnému jedinci přisuzuje negativní identitu a podstatná část jeho 

sociálního života je zápasem s tímto vnuceným obrazem. Stigmatizace není vedlejším 

produktem nemoci, ale jeho podstatou (Bártlová, 2005). Stigma je dále znamením domnělé 

méněcennosti a vede k odmítání jeho nositele okolím. Zdrojem stigmatizace může být 

viditelná vlastnost (například obezita) nebo vlastnost neviditelná (příslušnost k určité 

skupině lidí) (Höschl a kol., 2002). 

 Stigmatizovaní jedinci jsou vystaveni různé míře odmítání v běžných každodenních 

situacích. Sociální důsledky nadváhy a obezity jsou závažné a všudypřítomné. Jedinci 

s nadváhou a obezitou jsou často stigmatizováni. Stigmatizace a zaujatost se může objevit 

v několika formách, včetně posměchu, škádlení, urážek, stereotypů, a hanlivých oslovení. 

Kromě již zmíněného se dále může jednat o agresivní chování a nevhodné doteky. 

V extrémních případech se může jednat o diskriminaci v zaměstnání, kdy je i přes 

dostatečnou kvalifikaci zaměstnanci odepřena nová pozice. Výzkumy dokazují, že 

obézním zaměstnancům se připisují stereotypní vlastnosti jako lenost, nedbalost, 

nekompetentnost, nízká míra sebekázně a nesvědomitost (Puhl a kol., 2009).  
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Ve školním prostředí mohou jedinci s nadměrnou hmotností čelit výsměchu a šikaně 

od vrstevníků, ale i negativních postojů od pedagogů. Děti s nadváhou jsou často 

označováni za zlé, hloupé, ošklivé, líné a mající málo přátel. Spolužáci jsou mnohdy těmi, 

kteří obézní vrstevníky označují hanlivými jmény a škola je častým místem, kde dochází 

ke stigmatizaci (Latner a Stunkard, 2003). Ve zdravotnických zařízeních se můžeme setkat 

se s předsudky lékařů, zdravotních sester, psychologů, nutričních terapeutů a jiných 

zdravotnických pracovníků vůči pacientům s nadváhou. Mezi jejich představy patří, že 

obézní jedinci jsou méně inteligentní, líní a se slabou vůlí. Projevem chování zdravotníků 

pak může být například povyšování a arogance. Jedním z negativních důsledků těchto 

předsudků může být až vyhýbání zdravotní péče obézním jedincem. S tím souvisí fakt, že u 

obézních jedinců je pravděpodobnější zrušení preventivních lékařských prohlídek. Tato 

situace je častější u obézních žen (Schwartz a kol, 2003). 

Stigmatizace má mnoho důsledků. Stigmatizování jedinci mají vyšší sklon 

k depresím, úzkostem a sociální izolaci. Stigmatizace může mít neblahé dopady na emoční 

pohodu. To může mít až za důsledek přijmutí negativních postojů vůči nim a prohloubení 

nízkého sebevědomí. Stigmatizace může mít také neblahé účinky na jídelní zvyklosti ve 

spojení s hubnoucími pokusy a strach z posměšků při cvičení. Někteří obézní jedinci 

mohou reagovat na stigmatizující setkání zvýšenou konzumací jídla a přejídáním.  

Alarmující jsou studie, které prokázaly pozitivní vztah mezi obezitou a sebevražednými 

pokusy u mládeže (Puhl a Heuer, 2010; Schwartz a Brownell, 2007). 

Zdravotničtí pracovníci by měli s jedincem s nadváhou jednat s rozmyslem. Měli by 

mít na mysli, že pacienti s nadváhou se již někdy mohli setkat s jiným zdravotníkem 

s negativním postojem k jejich osobě. Stejně tak, že se mnoho obézních pacientů snažilo 

zhubnout opakovaně a snažit se je motivovat i k malým úbytkům hmotnosti. V neposlední 

řadě by každý zdravotník měl nabídnout konkrétní rady vedoucí k hubnutí – nikoliv jen 

říkat, že by měl jedinec zhubnout (Bejciy-Spring, 2008). 

 

4.2 Motivace 

 

Jedním z nejdůležitějších kroků v celém procesu hubnutí je důkladné zamyšlení a nalezení 

správné motivace. O nalézání motivace nemluvíme nejen na začátku samotného hubnutí, 

ale i v průběhu procesu redukce. Motivaci můžeme popsat jako vnitřní stav (předpoklad), 

který vyvolá určité chování a dá mu jistý směr. Jiným možným vysvětlením je touha, která 



 

35 

usměrňuje na cíl zaměřené chování (Slabá, 2009). Motivace a vůle přímo souvisí 

s odhodláním, s kterým se pacient do redukce hmotnosti pustí. Stejně tak motivace 

ovlivňuje míru úsilí a aktivní spolupráce. Ne příliš motivovaní jedinci často sahají po 

„zázračných“ dietách nebo využívají farmakoterapii. V těchto situacích mohou zůstat 

pasivní. Zodpovědnost ke své váze a zdravotnímu stavu se mnohdy objeví až při přímém 

ohrožení života. Na druhou stranu už samotný příchod do nutriční poradny lze chápat jako 

počátek rozhodnutí něco se sebou začít dělat (Wahenknecht, 2011). Na začátku každého 

redukčního procesu je důležité si rozmyslet, zda je vhodná doba k hubnutí. Je třeba si 

uvědomit, že většina lidí nezvládá dvě a více zásadních životních situací. 

Motivace mohou mít různý původ a jsou velice rozmanité. K neúspěchu může vést 

vnější motivace. Taková motivace je vnímána jako nutnost z vnějšího požadavku. Vnější 

požadavek může vzejít od rodiny, přátel, zaměstnavatele, lékaře apod. Vnější tlak je navíc 

podporován současně předkládaným ideálem krásy. Další stupeň motivace je strach ze 

závažného zdravotního stavu a subjektivní nepohodlí (bolest). V takové situaci dojde 

k přehodnocení životního stylu a uvědomění si životních hodnot. Na druhou stranu 

v takové situaci má velký vliv aktuální zdravotní stav. Na opačné straně je vnitřní 

rozhodnutí „chci zhubnout“. Takový jedinec je správně nakročen k úspěšné redukci 

hmotnosti. Typově je mnoho motivů, které mohou pomoci lidem s rozhodnutím začít 

hubnout. Jedná se o důvody zdravotní, estetické, sociální, vztahové, vnější (lékař, rodina) a 

sebeúcta (Wagenknecht, 2011; Slabá, 2009). Podobné rozdělení motivací popisuje i Meyer 

a kol. (2010). Dle jejich výzkumu motivace k hubnutí jsou zdraví, ve vztahu k sobě a ve 

vztahu k ostatním. V souvislosti s ostatními se může jednat například o nepoutání 

pozornosti, více štěstí v lásce, více přátel apod. V souvislosti k sobě samému se může 

jednat o touhu po větší atraktivitě, po možnosti se oblékat moderně a vejít se znovu do 

oblečení. 

Dalším ne méně důležitým krokem je uvědomění si všech negativ a pozitiv hubnutí a 

stanovení reálného cíle. Stanovený úbytek na hmotnosti musí být reálný. Povětšinou se 

jedná o 5 – 10 % hmotnosti. Takovou metodou dojde k nastavení dílčích cílů, kterých lze 

snadněji dosáhnou. Pacient bude tak nadále motivovaný k další redukci. Při stanovení 

nereálných cílů bude proces hubnutí zakončen neúspěchem a pacient si tento neúspěch 

vysvětlí jako vlastní neschopnost. 

V průběhu redukčního procesu k vyšším váhovým úbytkům přispívají velkým dílem 

motivační rozhovory s psychology či jinými odborníky. Studie (Wong a Cheng, 2013;  

West a kol, 2007) dokládají lepší výsledky nejen u dospělých bez přidružených 
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zdravotních komplikací, ale i u obézních diabetiků a dětí. Motivační rozhovory mohou mít 

podobu osobního setkání nebo telefonního hovoru. Domnívám se, že právě z těchto 

důvodů by bylo vhodné umožnit široké veřejnosti nějakým způsobem možnost konzultace 

ohledně motivace a hubnutí. Sama ze své zkušenosti vím, že téměř každý klient, který se 

rozhodne hubnout pod dozorem, je prvotně motivován. Problém nastává až po několika 

zhubnutých kilech, kdy se klient cítí již lépe, má volnější oblečení a chválí ho okolí. 

V takovou chvíli prvotní motivaci pozbývá platnosti a je na místě motivaci přehodnotit. 

V tomto ohledu může být velmi nápomocný právě nutriční terapeut.  

Teoretická část práce odráží zjištění, ke kterým došlo při analyzování rozhovorů. 

V následující části textu dojde k propojení teoretické části s empirickou. 
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III. EMPIRICKÁ ČÁST 
 

Pro potřeby výzkumu postojů k řešení problematiky nadváhy a obezity jsem zvolila 

metody kvalitativního výzkumu. 

5 Design a realizace výzkumu 

 

Prvním krokem v realizaci výzkumu bylo vytvoření projektu diplomové práce. Tento 

proces započal již na přelomu listopadu a prosince roku 2013. V rámci projektu jsem po 

konzultaci s vedoucí diplomové práce Mgr. Blankou Tollarovou, Ph.D diskutovala 

zkoumanou problematiku, stanovila výzkumné otázky, cíle a způsob výběru respondentů. 

Závěrem jsem navrhla možná využití získaných informací. 

Dalším krokem bylo představení plánovaného výzkumu majitelce výživové poradny 

Diet Plan. Právě z klientů této poradny jsem si vybrala respondenty k realizaci výzkumu. 

 

5.1 Výzkumné otázky a cíle výzkumu 

 

Hlavní výzkumnou otázku jsem stanovila již v rámci projektu diplomové práce. Hlavní 

výzkumná otázka zní: „Jaké jsou důvody a očekávání jedince s nadváhou vedoucí k výběru 

soukromého výživového poradenství nebo zdravotnického zařízení?“. Tuto otázku jsem 

následně doplnila o další podotázky:  

1. Jaké mají klienti povědomí o problematice nadváhy a obezity? 

2. Jak klienti vnímají přístup lékařů k problematice nadváhy? 

3. Jaký vliv při výběru má vzdělání poradce? 

4. Jaké mají povědomí o možnostech léčby a prevenci nadměrné váhy? 

 

Cílem výzkumného projektu je popsat a prozkoumat, z jakého důvodu se lidé 

s nadměrnou hmotností obracejí pro pomoc na komerční výživové poradce. Dalším cílem 

je analyzovat zkušenosti jedinců s nadměrnou hmotností s přístupem k léčbě nadváhy 

v rámci zdravotní péče v ČR. Výzkumné otázky byly stanoveny s ohledem na moje 

zaměstnání v soukromém zařízení. Vycházím ze sdělení a zkušeností klientů, kteří 
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absolvují úspěšně redukční proces. Pracuji se skupinou osob, které zjistily co je pro ně 

v redukci hmotnosti zásadní, co nedostačuje a za jakých podmínek dokážou svůj přístup 

změnit. Z toho důvodu zkoumám tento konkrétní fungující způsob redukce, který chci 

popsat a na jeho základě navrhnout nápravné postupy. Ve svém výzkumu nezahrnuji 

skupinu blíže nespecifikovaných obézních osob. 

 

5.2  Metody výzkumu a realizace výzkumu 

 

Pro potřeby výzkumu postojů k řešení problematiky nadváhy a obezity jsem zvolila 

metody kvalitativního výzkumu. Po stanovení cílů a výzkumných otázek jsem jako metodu 

sběru dat vybrala hloubkový rozhovor. Jednalo se o typ polostrukturovaného rozhovoru 

s využitím otevřených otázek. Ještě před samotnou přípravou rozhovoru jsem se vybavila 

teoretickou znalostí zkoumané problematiky. Dalším krokem bylo vytvoření schématu 

základních témat, která vycházela z hlavní výzkumné otázky. Ke každému z těchto témat 

jsem sestavila několik dalších otázek. 

 Samotné rozhovory probíhaly podle předem připraveného scénáře otázek 

v prostorách poradny Diet Plan. Jednotlivé rozhovory byly zaznamenány pomocí 

nahrávacího zařízení. V průběhu rozhovoru jsem si zaznamenávala terénní poznámky. 

Realizace výzkumu začala nejprve povolením majitelky organizace Diet Plan 

provádět rozhovory. Samotné rozhovory byly realizovány od dubna do října roku 2014. 

Všechny rozhovory vyjma jednoho probíhaly v prostorách poradny Diet Plan. S jednou 

respondentkou jsem se sešla mimo prostory organizace. Rozhovory probíhaly v naprostém 

klidu v jedné z uzavřených kanceláří organizace. Rozhovor, který se uskutečnil mimo 

organizaci i tak proběhl v relativním klidu v pražské kavárně. Výhodou pro respondenty 

byla známost mne, jakožto tazatele a domácí prostřední poradny. 

Po dokončení rozhovorů jsem přistoupila k přepisování. Přepisování rozhovorů také 

probíhalo průběžně, především od září do října roku 2014. K přepisování jsem využila 

program Express Scribe Transcription. Již v průběhu rozhovorů a přepisování rozhovorů 

jsem si zapisovala terénní poznámky a postřehy, které jsem dále analyzovala. K analýze 

rozhovorů jsem využila metody otevřeného kódování. 
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5.3 Scénář rozhovoru 

 

Scénář jednotlivých rozhovorů vycházel z předem připraveného seznamu otázek. Jednalo 

se polostruktorovaný rozhovor s naprostou převahou otevřených otázek. Na začátku 

každého rozhovoru jsem představila výzkumný projekt, ujistila respondenta o jeho 

anonymitě a požádala o souhlas s nahráváním. Samu sebe jsem nepředstavovala, jelikož se 

jednalo o klienty, kteří mě osobně znají.  

Po představení výzkumu následovaly úvodní otázky. Začátek rozhovoru měl za úkol 

zjistit, současnou situaci a historii v problematice váhy. Následně jsem se tázala 

konkrétněji na představy o vlastní váze, a co váha pro respondenta znamená. Následovaly 

otázky ohledně problematiky nadváhy a obezity. Dotazovala jsem se, jaký klienti mají 

názor na případné důsledky nadměrné váhy a na vznik obezity. Také jsem se ptala, jaký 

mají názor na to, že lidé mnohdy svojí váhu neřešení nebo případně s váhou bojují 

neúspěšně. Poslední otázka v úvodní části se věnovala zkušenostem klienta s přístupem ke 

stravování z rodiny, školy a školní jídelny. 

V další části rozhovoru jsem se ptala na zkušenosti klientů s možnosti léčby a 

prevence nadváhy v ČR. Také jsem se tázala na okamžik, kdy se klient rozhodl začít se 

svojí váhou bojovat. Zajímala jsem se o představy, jaké klient má o zdravém životním 

stylu. Následující dotazy se věnovaly zkušenostem klientů ze zdravotnického zařízení.  

Poslední část rozhovoru se věnovala zkušenostem klientů s výživovými poradnami. 

Zajímala jsem se především o důvody výběru poradny, zdroj informací o poradně a 

očekávání z hubnoucího programu. Dále jsem se ptala, jaké klienti vnímají rozdíly mezi 

pojmy nutriční terapeut a výživový poradce a jaký vliv na jejich volbě zařízení mělo 

vzdělání terapeuta. Závěrem jsem se tázala na dosavadní zkušenosti a přinos se současným 

zařízením, kam docházejí hubnout. 

Dle nastalé situace jsem měnila pořadí otázek mezi jednotlivými rozhovory a některé 

otázky jsem vynechala. Zároveň jsem pokládala otázky navazující. Navazující otázky jsem 

pokládala s úmyslem získání hloubky a jednotlivých detailů.  

 

5.4 Výběr respondentů a popis zkoumaného vzorku 

 

Zkoumaným vzorkem byli klienti výživové poradny Diet Plan. Pro výběr respondentů jsem 

zvolila metodu teoretického výběru na základě mých znalostí. Vzorek respondentů jsem 
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graduálně konstruovala. Snažila jsem se zohlednit veškeré váhové kategorie (dle BMI), 

věk, sociální zázemí a typ vzdělání (zdravotník vs. jiné zaměstnání). Do výzkumného 

projektu jsem zařadila pouze ženy. Výběr respondentů také proběhl z populace pro mě 

dostupné. Jedná se o klienty poradny, kteří již dosáhli právě nějakého efektu v hubnutí. 

V rámci výzkumu proběhlo 7 rozhovorů. Průměrný věk klientek byl 35,7 let, 

přičemž nejnižší věk byl 20 let a nejvyšší 53 let. Dle hodnocení BMI byla nejnižší hodnota 

23,5 kg/m
2
  a nejvyšší 41,9 kg/m

2
. Průměrná hodnoty BMI byla 32 kg/m

2
. Pro popis 

vzorku uvádím hodnoty BMI, s kterými respondentky přišly do organizace hubnout. Jedna 

z respondentek byla v době, kdy probíhal rozhovor, již ke konci svého hubnutí. Zbylých 6 

byly v průběhu redukčního režimu, avšak do organizace Diet Plan docházely před 

samotným rozhovorem již minimálně měsíc. 

První respondentkou byla paní Alice (53 let, BMI 29 kg/m
2
). Alice žije ve společné 

domácnosti s manželem a s dospělým synem. Alice pod mým dohledem hubne kilogramy, 

které přibrala především po menopauze a hysterektomii. Alice má zkušenosti s jinými 

výživovými poradnami. 

Druhou respondentkou byla slečna Barbora (34 let, BMI 35,6 kg/m
2
). Barbora dle 

mě dostupných informací je svobodná. Svojí profesí je psychoterapeutka a mediátorka. 

Barboře byla v posledním roce diagnostikována roztroušená skleróza, což byl jeden 

z impulzů začít redukovat hmotnost. Barbora měla v minulosti zkušenost s jiným 

výživovým poradcem. 

Třetí respondentkou byla paní Denisa (37 let, BMI 30,6 kg/m
2
). Denisa je 

v současné době na mateřské dovolené se 3 dětmi. Největší vliv na její váhu měly právě 3 

těhotenství. Jelikož pomalu přestává kojit, rozhodla se začít hubnout pod dohledem, aby 

dostala návod jak hubnout pomalu a zdravě v době, kdy ještě částečně kojí.  

Čtvrtou respondentkou byla paní Eliška (49 let, BMI 30,4 kg/m
2
). Eliška je matkou 

3 dětí a žije ve společné domácnosti manželem. Eliška největší nárůst váhy zaznamenala 

především ve chvíli, kdy přestala kouřit. Důležitou informací o zdravotním stavu Elišky je, 

že má primární neboli vrozenou dyslipidémii. Hodnoty jejího cholesterolu se před 

začátkem hubnutí pohybovaly na hodnotě 22 mmol/l. Po zhubnutých 10 kilogramech ji 

hodnota celkového cholesterolu klesla na 14 mmol/l. Eliška vyhledala pomoc také z toho 

důvodu, aby hubnula zdravě právě vzhledem ke své nemoci. 

 Pátou respondentkou byla slečna Gabriela (20 let, BMI 23,5 kg/m
2
). Gabriela je 

studentkou fyzioterapie a stále žije s rodiči ve společné domácnosti. Gabriela je jedinou 

respondentkou, která podle hodnoty BMI nespadala do kategorie obezity ani nadváhy. I 
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přesto bylo jejím záměrem hubnout. A právě z toho důvodu jsem ji požádala o účast ve 

výzkumu. 

Šestou respondentkou byla slečna Ivana (28 let, BMI 33,5 kg/m
2
). Ivana je 

povoláním zdravotní sestra, která žije ve společné domácnosti s rodiči. Ivana v době 

rozhovoru již ukončovala hubnutí. Její finální hodnota BMI byla 24,1 kg/m
2
. 

Poslední sedmou respondentkou byla slečna Kateřina (29 let, BMI 41,9 kg/m
2
). 

Kateřina žije ve společné domácnosti s rodiči. Kateřina řešila problémy s váhou již od 

puberty. Sama se několikrát snažila o zhubnutí, ale bohužel bez úspěchu. Kateřina pod 

mým dohledem zhubnula již na hodnoty BMI 29,7 kg/m
2
, avšak stále spadá do kategorie 

nadváhy. 
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6 Analýza rozhovorů 
 

 

V následující části práce budu analyzovat jednotlivé rozhovory. Zjištěná témata budou 

vyložena chronologicky – ukážu, jak respondentky došly do stavu nadváhy, jak si svůj stav 

uvědomovaly a co je vedlo k redukci hmotnosti. Dále jejich povědomí o vzniku a 

důsledcích nadměrné hmotnosti, zdravém životním stylu a zkušenosti s jednotlivými 

zařízeními věnující se léčbě nadváhy. 

 

6.1 Role nadváhy a obezity v životě respondentů 

 

Tělesná váha vyvolává u každého respondenta mnoho pocitů. Váha ovlivňuje psychický 

stav a u mnohých je spojena s negativními pocity. Pro některé respondentky je samotná 

tělesná váha ukazatelem klidu a spokojenosti.  Pokud je tělesná váha pro ně v přijatelných 

číslech, jsou spokojené samy se sebou a jsou v dobrém emočním rozpoložení. Naopak, ve 

chvíli, kdy váha překročí určitou hranici, cítí se špatně a jsou samy na sebe naštvané. Pro 

jiné je váha, myšleno číslo, určením míry krásy jedince. Jedná se o stereotyp, kdy 

respondentky porovnávají svou váhu s modelkami.  Taková situace silně snižuje motivaci, 

protože je pro ně váha modelky naprosto nedosažitelná a velice vzdálená. 

„…Tak jako je to takovej ukazatel, že se člověk uklidní "tak jako je to 

dobrý" (smích).“ (Ivana) 

„…Je to jeden z bodů spokojenosti v životě. Je to dost podstatný, že když 

jsem štíhlá, tak rozhodně moje kvalita života je lepší. To prokazatelně. 

Prokazatelně. Takže čím jakoby jsem spokojenější se svojí váhou, tak já 

vnímám vnitře, že jsem spokojenější sama se sebou. Vycházím sama se 

sebou líp. Když jsem tlustá, mám na sebe zlost a nejsem sama se sebou 

spokojená.“ (Alice) 

„…Dycky sem to vnímala dost jako negativně. Je to takový číslo, já 

nevím, tak jako jestli to určuje, jestli je člověk hezkej, nějak to jako 
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vypadá, pak jako ne. Tam spíš člověk vidí takový ty modelky, že by chtěl 

bejt jako voni, asi tak nějak.“ (Gabriela) 

Jiné respondentky se naopak vážení zásadně vyhýbají a svou váhu znát nechtějí. Víc než 

číslo na váze je pro ně důležitější subjektivní pocit. Respondentky popisují situaci, kdy 

byly zaslepeny svým pocitem „normální váhy“ a neuvědomovaly si závažnost svého stavu. 

Respondentky nevěřily číslu, které se jim ukazovalo na váze, protože podle nich paradoxně 

neodpovídalo realitě. Nepociťovaly žádné subjektivní potíže, zdravotní obtíže a bolesti.  

Jediné problémy, které klientky měly, byla ztráta fyzické kondice. Celkově samy sebe 

vnímaly neobjektivně, měly subjektivní pocit zdraví a nemohly váze uvěřit. Závažnost 

svého stavu si dostatečně uvědomily až zpětně po několika zhubnutých kilech. 

 „…Váhu jako číslo jsem nikdy příliš neřešila. Jednu dobu jsem se vlastně 

i nevážila a myslela si, že můj pocit je důležitější. Je ale fakt, že zhubnout 

jsem chtěla a pořád si to připomínala, zároveň jsem si však dlouho vážnost 

situace nechtěla přiznat a byla přesvědčená, že číslo na váze neodpovídá 

stavu mého těla a zas tak hrozné to není. Viděla jsem se hubenější, než 

jsem ve skutečnosti byla.“ (Kateřina) 

„Obrovsky vysokou hodnotou, na kterou já se subjektivně vůbec necítím. 

Kdybych jako měla říct úplně jako od boku, tak já bych řekla, že vážím 

takových 90 kg, vážím o 20 kg víc. Takže jako naprosto nepochopení.“ 

(Barbora) 

Respondentky vypověděly, že jejich rizikovým obdobím pro vznik nadváhy byla puberta, 

období klimakteria, nemoc, pobyt v zahraničí, zanechání kouření a těhotenství. U všech 

respondentek nadváha vznikla postupně a plíživě. Z toho důvodu si závažnost svého stavu 

dlouho neuvědomovaly. Než došlo k nějakému impulzu k hubnutí a prozření, klientky 

měly „růžové brýle“. Situace, kdy klientky dospěly k závěru, že mají problém a je s ním 

třeba něco začít dělat, lze nazvat jako „okamžik prozření“. Samotnému prozření předchází 

několik signálů, které klientky upozorňují na závažnost jejich stavu. Závažnost svého stavu 

si klientky uvědomovaly při porovnání s ostatními, při každodenních činnostech, 

pohybových aktivitách, nakupování oblečení a společenských událostech. Okamžikem 

prozření a poslední ránou může být například neuzavření životní pojistky, těžký porod, 

prohlížení vlastních fotografií nebo také překročení pomyslné váhové hranice. V případě 
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Kateřiny došlo k opravdovému prozření a uvědomění o závažnosti stavu až po zhubnutí 

téměř 40 kg. 

„…Jelikož jsem přibírala postupně zhruba od období puberty, vždy zhruba 

pár kilo ročně, takže jsem nikdy nepocítila výraznou skokovou změnu a 

tím pádem jsem si závažnost dlouho neuvědomovala…Je fakt, že už mne 

bolely klouby, záda a zadýchávala jsem se. Ale tyhle komplikace a vlastně 

i závažnost předchozího stavu jsem si ale uvědomil až teď, co jsem 

zhubnula skoro 40 kilo.“ (Kateřina) 

„…když sem viděla třeba i starý fotky, říkala sem, ježiš to sem já, to bylo 

hrozný. S tím musím něco konečně dělat.“ (Ivana) 

„…postupně přibývaly signály, které mě na problém upozorňovaly. 

Všímala jsem si, že vážím víc než moje kamarádky. Taky narážky 

nejbližšího okolí. Třeba když jsem šla nakupovat, tak jsem automaticky 

sahala po největších velikostech. Nakonec jsem do některých obchodů už 

ani nechodila. Cítila jsem, jak mi klesá kondička. Podvědomě jsem se 

necítila dobře při společenských akcích. Ale ten hřebíček byl asi, když 

jsem si uzavírala životní pojištění a pojišťovna mne vyhodnotila jako 

rizikového klienta a na základě mého BMI mi vypočítala vyšší pojistné.“ 

(Kateřina) 

„…Za prvé, nemůžete si vzít, to co máte ráda. Potom, když si něco 

vezmete, tak máte pocit, že vám to nesluší, škrtí vás to. Je to nepohodlný. 

Jdu do schodů, zadejchám se. Jedu na kole, slezu před každým kopečkem, 

kolo vedu. Vidím, jak mám najednou podbradek, kterej jsem tam dřív 

neměla.“ (Alice) 

Poté, co si respondentky uvědomily svůj problém, některé prožívaly smutek jiné naštvání 

samy na sebe. Dalším krokem bylo vyrovnání se se situací a plánování dalšího postupu.  

Respondentky se nejdříve pustily do hledání informací o hubnutí a samy se pokusily 

zhubnout.  Některé respondentky zmiňují, že dietu se jim dařilo držet krátkodobě. Nakonec 

se vrátily k původnímu stravovacímu režimu. Častou chybou bylo, že se respondentky 

samy pustily do nevhodně nastavených diet, bez znalostí a s použitím obecných 

doporučení. Jiné respondentky stravu příliš neřešily, ale začlenily pohybové aktivity. V e 
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většině případů si bohužel respondentky naivně nastavily příliš vysokou laťku, diety měly 

krátkodobý efekt, po chvíli se jim prolomily zábrany a ve výsledku se vrátily vždy 

k původnímu stravování. Zajímavé je, že respondentky zpětně samy dokážou zhodnotit 

chyby, které při pokusech o hubnutí dělaly, ale před samotným hubnutím pod dohledem to 

nedokázaly. Lze to vysvětlit tím, že se u mě při konzultacích respondentky učí správnému 

stravování a zásadám sestavování jídelníčku. Bez mé edukace a identifikování chyb 

v jejich stravování, by to nedokázaly.  

Dalším krokem respondentek bylo uvědomění, že samy zhubnout nezvládnou a 

potřebují odbornou pomoc. Důvodem toho byl právě ten fakt, že neměly dostatečné 

vzdělání a informace o tom, kde dělají chyby při pokusech o hubnutí. Klientky sbíraly 

reference a v rámci svých finančních možností si vyhledaly poradnu, které svěřily svoji 

důvěru. Teprve poté, až začaly hubnout pod dohledem, nastartovaly hubnutí a dočkaly se 

úspěchu. 

„…Tak sem si řekla, že do léta, za půl roku, že bych mohla něco zhubnout, 

ale to se nepovedlo. Pak sem na netu objevila vaše studio, firmu, tak sem 

říkala, že bych to mohla zkusit…Takže jako tak sem si asi řekla, jako tak 

sama to nedám, prostě nevím, co mám jíst. I když sem někdy měla pocit, 

že to jde, že jim zeleninu, ovoce, a zdravý věci, tak sem prostě vydržela 

pár dní a pak se člověk stejně vrátil k tomu životnímu stylu, co měl. Tak 

sem si říkala, že to nějak musím nastartovat. Že se poradím, abych to měla 

správně, abych hlavně neměla hlad no…A do tý doby to bylo jako takový, 

že člověk se na chvíli omezil. Ty snídaně si myslím, že to eště šlo. Sice 

tam byla nějaká čokoláda, ale jogurt, müsli, ovoce. Tak to šlo. Ale potom 

to nestačilo asi ta energie. Neměla sem to napočítaný. Tak to samozřejmě 

sem hledala to sladký. Během dopoledne i odpoledne někdy. Večer po tý 

práci taky.“ (Ivana) 

„…Začala jsem zjišťovat informace a snažila se sama si sestavit jídelníček 

a začala cvičit. Nicméně úspěch byl krátkodobý. Co si vzpomínám, tak 

nejvíc jsem zhubnula tak 5 kilo. Ale pak sem vždy vrátila k původnímu 

stravování. Nakonec jsem začala uvažovat o tom, že se musím někam 

obrátit na pomoc.“ (Kateřina) 
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6.1.1 Jídelní chování, vliv rodiny a školy 

 

Respondentky při reflektování svého původního stravování zmínily chyby, kterých se 

dopouštěly. U všech respondentek byla zásadní chybou špatná skladba jídelníčku. U žádné 

respondentky se nejednalo o drobné chyby. Jak již bylo řečeno, až po několika 

konzultacích se mnou klientky dokázaly objektivně zhodnotit chyby, kterých se dříve 

dopouštěly. Společným jmenovatelem jídelníčku některých klientek byla konzumace 

sladkostí, čokolády, zmrzlin apod. Zároveň nedomýšlely důsledky.  Ivana si vytvořila zvyk 

chození po pracovní době do obchodu pro čokoládu. Dalším problémem byla 

nepravidelnost ve stravování. Některé respondentky jídlo konzumovaly bez rozmyslu, 

především ve večerních hodinách a jedly pouze tehdy, když měly hlad. Dalším problémem 

původního jídelníčku, který se vyskytoval u některých respondentek, byla konzumace 

nepřiměřeného množství jídla. Jiná situace byla konzumace malého množství stravy a 

odbývání jednotlivých pokrmů. Taková situace byla například u studentky Gabriely a paní 

Denisy, matky na mateřské dovolené. Denisa byla tak odevzdaná péči o své děti a stravu 

pro sebe vůbec neřešila.  

„…Před změnou jídelníčku jsem jedla skoro jenom sacharidy a to hlavně 

obyčejný cukry. Bílkoviny jsem nejedla skoro vůbec. Přes den jsem jedla 

nepravidelně, nárazově a večer se přejedla a ráda si dala něco sladkýho.“ 

(Kateřina) 

„…Tak jedla sem hodně, bych řekla. I když sem se snažila jako 

pravidelně. Měla sem snídani, svačinu, oběd. Ale byly to naprosto 

nevhodný jídla, ve stylu kvanta těstovin, trochu párku, zalitý kečupem. 

Zelenina aby se neřeklo, to byl tak jako oběd…Většinou to byly 

rychlovky. I v práci sem neodolala, když tam byl dortík, nebo sušenka, tak 

sem si taky dala. To sem brala, jakože jedno mi nemůže ublížit přece. 

Takže tak asi no. Samozřejmě čokolády, to sem jel z práce a koupila sem 

si celou čokoládu. To byla taková docela běžná věc. Pivo sem pila dost, 

Coca colu. Asi hodně sacharidy tam hrály roli.“ (Ivana) 

„…Nepravidelně, to vidím jako na místě asi prvním…Hodně sladkýho, 

prostě myšleno čokolády, zmrzliny, sušenky, koláče. Myslím si, že tohle 

jsou dva největší faktory. Ten třetí určitě jako i bez znalosti těch živin. To 

jsem tady jako trošku prozřela. Spousta věcí, který jsem si myslela, že jsou 
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bezva, jsem jedla čtyřikrát víc, než by bylo třeba a to nemyslím teď jako… 

Teď myslím, i kdyby. Teď myslím velký porce. Ona by to asi samo o sobě 

až tak nevadilo…No mě třeba napadá polévka z červené čočky. To jsem 

jako toho uměla sníst hodně. Ale sama o sobě by jako nebyla nezdravá.“ 

(Barbora) 

Na druhou stranu některé klientky zmiňují, že se v zásadě nevyhýbaly zdravému 

stravování. Nezdravá jídla konzumovaly přiměřeně a snažily se zařazovat zdravé 

potraviny, ale ve výsledku se nejednalo o zásadní změnu. Zařazovaly do jídelníčku 

potraviny, o kterých si myslely, že jsou zdravé a jsou prezentované jako zdravé – například 

ovoce, zeleninu aj. Tyto klientky neměly znalosti v problematice racionálního stravování a 

byly naivní, že zařazení jedné zdravější potraviny bude řešením jejich nadváhy. Po změně 

stravování v rámci redukčního programu pod mým dohledem klientky přešly ke zdravému 

životnímu stylu a dávají již přirozeně přednost zdravému stravování. U některých dokonce 

došlo ke změnám chutí, ve prospěch zdravého stravování a nový jídelníček si oblíbily.  

„…Nicméně, nevyhýbala jsem se ani zelenině a ovoci a snažila se 

zařazovat i zdravé a dietní potraviny, což ale v celkovém jídelníčku 

nemělo žádný efekt, že jo.“ (Kateřina) 

„…Intuitivně vyhledávám a pochutnám si na zdravém jídle. Chutná mě to 

víc. Třeba dneska jsem měla kuskus. Moc mi to chutnalo. A kdybych si 

třeba dala vepřo knedlo zelo, tak mám pocit, že by mi potom asi nebylo 

moc dobře. Nemám chuť vůbec na sladký, a když někdy něco sladkýho 

mám, tak mi přijde, že je o moc sladký. Jak se mi ty chutě změnily.“ 

(Alice) 

Dále jsem se zajímala, jaký vliv měla rodina a školní výuka a stravování na klientčino 

stravování. I přes to, že respondentky jsou z různé věkové generace, tak se shodují, že ze 

školní výuky si neodnesly žádné informace o racionálním stravování. Gabriela a Ivana, 

jakožto mladší věková kategorie, si matně vybavují nějaké útržky ohledně výživy. Bohužel 

čas, který byl věnován probírání této problematiky, vnímají jako nedostatečný a 

nezanechalo to v nich žádné vědomosti. Školní osnovy se dle respondentek nedostatečně 

věnují této závažní problematice. Školní jídelny zanechaly ve všech respondentech velmi 

negativní vzpomínky. Gabriela se domnívá, že neexistují žádné jídelny, které by vařily 

chutně a propagovaly racionální stravování. Respondentky se také shodují, že v jídelnách 
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není dobrý výběr jídel a v nabídce jsou a byly povětšinou česká klasická jídla. U některých 

respondentek to vedlo až do situace, kdy přestaly školní jídelnu navštěvovat a vynechávaly 

obědy. 

„. Na obědech jsme měli na výběr asi ze dvou jídel. A to si člověk snažil 

vybrat v podstatě to menší zlo. Mám pocit, že jsem se nikdy nesetkala fakt 

s dobrou školní jídelnou, ani na základce, ani na gymplu. Tam rozhodně 

žádnou stravu neřešili. A v rámci výuky možná tak na základce v osmičce 

v devítce, když byla ta občanská a rodinná výchova. Na gymplu jsme to 

možná měli v nějaký biologii. Ale on to nikdy s náma nikdo neřešil nějak 

do hloubky, protože si myslej, že to víme nebo nevíme a není to zas až tak 

důležitý. Ale jako že by se tomu věnovali dlouho, to ne. Možná tak hodinu 

maximálně.“ (Gabriela) 

„…Ze školní jídelny si pamatuju především nulu zeleniny, tlustý maso a 

sladká jídla jako třeba například smažené šišky. Nevzpomínám si, že by 

nám ve škole někdo předával nějaké informace ohledně stravování nebo 

životního stylu vůbec.“ (Kateřina) 

„…Školní jídelny pro mě vždycky byly utrpení, takže jsem tam nechodila 

ani do menzy. To jako naprosto utrpení. Jako český jídla, knedlíky, 

omáčky, všechno plavalo. No to já jsem vůbec nedávala.“ (Barbora) 

Některé respondentky vypovídají, že jim rodiče nepředali žádné informace o stravování. 

To je možno vysvětlit tím, že sami rodiče neměli dostatek vědomostí o stravě, které by 

mohli dále předávat. Některé respondentky také vzpomínají, že si z dětství z rodiny 

odnesly spoustu návyků a zvyků. Častým nešvarem je udržování klasických zvyků ve 

stravování a stereotyp v jídle. Jedná se například o přehnaně pozitivní vztah k jídlu a 

udržování „železných zásob“ v podobě přeplněné lednice potravinami. Další nešvary, které 

některé klientky zmiňují, jsou přejídání a odsouvání jídla na „druhou kolej“. Barbora 

konkrétně dávala přednost docházení na mimoškolní aktivity před samotnými obědy, které 

velice často vynechávala. 

 „…Že jsem chodila do spousty kroužků, ale jako ne vždycky navazovaly 

na tu školu. Jinými slovy jsem přišla domů ze školy a tam jsem se 

natláskala a pak jsem šla třeba na nějakej ten kurz a tam fakt jsem se 

tláskala jak blázen.“ (Barbora) 
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„…ale jako vyloženě, že by to někdy jako s někým konzultovala z rodiny, 

to bych ani neřekla“ (Gabriela) 

„…Vaří takový ty těžký jídla, omáčky, má pocit, že všichni chlapy musí 

mít omáčky a musej mít jako furt doma. Takže lednice našich to je… to se 

vždycky otevře a něco vypadne, jak je to narvaný… Asi mě to ovlivnilo, 

že mám pocit, že doma pořád něco musí bejt... Moje máma vůbec na tohle 

téma nikdy nemluvila. Myslím, že ona sama je z tý generace, kde se to 

vůbec neřešilo.“ (Denisa) 

 

6.2 Nadváha a obezita z pohledu respondentů 

 

6.2.1 Příčiny a důsledky nadměrné hmotnosti 

 

Respondentky se shodují, že nadváha i obezita s sebou nese zdravotní rizika. Některými 

respondentkami je nadváha vnímána v porovnání s obezitou jako méně závažná a je 

vnímána jako estetický problém. Podle jiných je nadváha lépe přijímána a není problémem 

při dobré fyzické kondici. Podle Alice a Gabriely existují naděje na normalizování váhy. 

Oproti tomu obezita je vnímána mnohem ve větších extrémech. Dle většiny respondentek 

je obezita velice omezující, kritický, beznadějný a konečný stav. Alice se dokonce 

domnívá, že šance na normalizování váhy jsou minimální a pouze výjimky se s riziky 

mohou vrátit na normální váhu. Zajímavé je, že tento názor mají i klientky, které podle 

kritéria BMI byly na hranici nadváhy a obezity či dokonce spadaly do kategorie obezity. 

To vypovídá o problému, kdy nadváha není vnímána jako společenský problém a nemoc. 

Naopak obezita pro některé respondentky představuje extrémní až unikátní případy, o 

kterém se natáčí i pořady do televize. Obezita je problém rozpoznatelný na první pohled.  

„…Obezita mám pocit, že už je jako když to omezuje člověka fyzicky. 

Jako že třeba nedoběhne na autobus nebo není schopnej se ohnout a 

zavázat si tkaničku. A nadváha to ještě jako nemyslím, že by to hraničilo s 

nějakejma fyzickejma asi problémama, ale je to když má hodně tuku a je 

to na něm vidět.“ (Denisa) 

„…Tak jako nadváha že jo, to je jenom tak jako něco s čím, se dá leccos 

dělat a není to tak hrozný, ale ta obezita sou vyloženě, že na nich sou ty 
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potíže vidět, ani nevyjdou ty schody pořádně. Pak sou to ty morbidně 

obézní, co sou vidět v nějakejch těch seriálech.“ (Gabriela) 

„…Tak nadváha je menší a obezita už je opravdu kritický. Nadváha je věc, 

se kterou je ještě možný něco dělat. To znamená, to jsem měla já. Měla 

jsem nadváhu, ještě jsem s tím něco mohla dělat. Ovšem, když je ta 

obezita, tak bych řekla, že je to téměř beznadějný stav, že když to všechno 

dobře dopadne, tak z obezity se člověk může dostat na nadváhu. Ale 

nevěřím tomu, že by obézní člověk mohl se srovnat. Jsou takovýhle 

výjimky, ale za cenu různejch jinejch zdravotních komplikací.“ (Alice) 

Informovanost respondentů o příčinách vzniku nadváhy je jedním z dalších témat, o která 

jsem se zajímala. Respondentky shodně vyjmenovaly mnoho příčin vzniku. Příčiny mohou 

být ve špatně nastaveném jídelníčku a pohybových aktivitách, zdravotním stavu, 

vrozených predispozicích a psychickém stavu. Častým problémem v nastavení jídelníčku 

je nadměrná konzumace sacharidů a sladkostí, tučných potravin, konzumace rychlých jídel 

a nepřiměřených porcí. Lidé jsou také líní se věnovat přípravě zdravého jídla a mnohdy 

mají předsudky ke zdravému jídlu. Na druhou stranu je třeba konstatovat, že některé 

informace o vzniku nadváhy se respondentky mohly dozvědět z konzultací se mnou.  

„…velkej příjem sacharidů, hlavně těch jako rychlovek, prostě pochutin. 

Klasicky sladký, hranolky, smažený sýr. Tučný věci, že jo. Smaženej sýr 

je spíš tuk než cukr. Takže tak asi. Člověk je asi línej udělat si něco 

zdravýho, že má představu, že tam nebude tuk nebo že to nedochutí. Se 

radši v restauraci nadlábne smažákem s hranolkama.“ (Ivana) 

„…Sladkosti, nepravidelnost v jídle. Myslím si, že častokrát v nějakých 

ohledech jako větší kvantita než by mělo bejt.“ (Barbora) 

Některé respondentky také nezapomněly zmínit vliv pohybové aktivity. Pohybovou 

aktivitu vnímají jako nedílnou součást zdravého životního stylu. Podle nich opomínání 

pohybové aktivity a nepřizpůsobení příjmu energie k denním pohybovým aktivitám je 

jednou z dalších příčin vzniku nadváhy. Ivana zmiňuje svoji zkušenost, kdy v rámci 

pokusů o hubnutí přecenila svoje síly při pohybových aktivitách. Ivana si nastavila 

vysokou laťku a přecenila tak svoje schopnosti. Jelikož pak byla vyčerpaná, pohyb na 
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dlouhou vzdala a vynechala. Ač se Ivana v rozhovoru odkazovala na příklad někoho 

jiného, z konzultací s ní vím, že se jednalo právě i o její případ. 

„…No potom taky pohybový aktivity. No a práce. Když má někdo sedavý 

zaměstnání, je celej den v kanceláři, tak mu to hrozí spíš, než když třeba 

nevím řeže dříví a takovýhle celej den.“ (Gabriela) 

„…A samozřejmě nedostatek pohybu. Anebo špatnej pohyb, třeba špatně 

zvolenej pohyb. Třeba ten běh v případě obezity akorát zničí klouby. Asi 

to taky není ideální. Koho to třeba nemotivuje, protože ho bolí tělo, tak si 

lehá na gauč a cpe se těma hranolkama nebo sladkým (smích).“ (Ivana) 

Některé respondentky také neopomenuly vliv zdravotního stavu a vrozených predispozic 

na vznik nadváhy a obezity. Ke zmiňovaným nemocem patří například různé hormonální 

poruchy jako poruchy štítné žlázy.  Vklad rodiny je dle některých klientek 

neopominutelný. Gabriela popisuje vliv dědičnosti na možnost vzniku nadváhy. Dále 

doplňuje, že ne vždy je to opodstatněný důvod a může se jednat jen o výmluvu. Kromě 

dědičnosti, jak již bylo řečeno rodina může jedince ovlivnit v jídelních návycích, 

životosprávě a životním stylu. Ivana upozorňuje na problém, kdy ve starším věku jak pak 

problém se přeorientovat na zdravý životní styl. V neposlední řadě některé klientky 

nezapomněly zmínit vztah pracovního nasazení, psychického stavu a nadváhy.  

„…Asi hodně ovlivňuje ta rodina. Si myslím, že když vás ta rodina nevede 

ke zdravýmu životnímu stylu, tak člověk už potom, když je starší, tak už 

přijde na to, že už to úplně nejde.“ (Ivana) 

„…No tak z 50 % "báj vočko" je to genetika, ale kolikrát je to prostě 

jenom výmluvy. Pak poruchy štítný žlázy, ty taky. S tím souvisej. Ale 

hlavně pak jde o ten životní styl prostě. V čem ten člověk byl vychovanej. 

Jakej tam ta rodina měla vliv, protože často to tak bejvá, že jo, když jsou 

tlustý rodiče, tak i dítě. Ale taky to tak být kolikrát nemusí no.“ (Gabriela) 

„…. Určitě taky jako, nechci to popírat, jako původní vybavenost. Jinými 

slovy prostě tu kostru mám takovou, že asi jako bylo záhodno obalit ji 

nějakým způsobem (smích).“ (Barbora) 
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Jak již bylo řečeno, k nadváze i obezitě se dle respondentek váže nespočet rizik a 

nebezpečí. Podobně jako příčiny vzniku nadváhy, tak i důsledky jsou si velice podobné. 

Některé respondentky vnímají nadměrnou váhu jako velice omezující stav, který může mít 

vliv na fyzickou kondici. S tím také souvisí přetěžování pohybového aparátu. Barbora 

sama ze své zkušenosti připomněla vliv nadváhy na aktuální zdravotní stav, kdy nadváha 

může zhoršovat některá již stávající onemocnění. Jiné klientky také zmínily, že díky 

nadváze může mnoho zdravotních onemocnění také nově vzniknout. Respondentky 

hovořily například o kardiovaskulárních onemocněních, vysokém cholesterolu, cukrovce a 

špatném hojení ran. Jinými respondentkami jsou jako významné vnímány psychologické a 

sociální problémy. Jedná se například o pocity úzkosti, depresivní pocity, vyloučení a 

diskriminace. Ivana, které sama nemá takové osobní zkušenosti, tyto problémy 

vypozorovala u jiných jedinců s nadváhou.  

„…Především zdravotní problémy. Možná cukrovku, cévní choroby, 

vysoký tlak… Ale taky nedostatek sebevědomí a odsouzení okolí. Prostě 

nějaký psychický problémy.“ (Kateřina) 

„…No tak může způsobit samozřejmě ten vysoký cholesterol. Což souvisí 

s mozkovou mrtvicí, souvisí to s infarktem. Může, že jo cukrovku 

způsobit. A pohybový jakoby obtíže. Klouby jsou zatěžovaný a tak.“ 

(Eliška) 

„…Ta psychika mu taky jako vůbec potom nepomáhá. Hodně má člověk 

pocity úzkosti a beznaděje jako, že von je ten tlusťoch a jako nic nezvládá 

a takhle. A jako i zájem - lidi sou i zlý. Dneska vidíte člověka silnějšího a 

hnedka se tak jako ukazuje, hodně silnýho, jak je běžný...ale když je 

člověk hodně silnej, lidi se podívaj že jo a sou zlý. Mně se to teda naštěstí 

teda nějak nestalo, ale ve svým okolí sem to viděla. Jako ty silný lidi, na 

který se lidi koukaj jako přes prsty trošičku.“ (Ivana) 

 

6.2.2 Osobní přístup k problematice nadměrné váhy 

 

Nadváhou a obezitou trpí v ČR více než polovina populace. Zajímala jsem se, z jakého 

důvodu, lidé mnohdy svou váhu neřeší. Pokud řeší, tak z jakého důvodu se jim ne vždy 

úplně daří váhu redukovat. Respondentky se shodují, že je velkým problémem nedostatek 
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osvěty a informací o zdravém životním stylu a stravování. Zmiňují, že neprobíhá zde 

systematická výchova ke zdraví, která by měla probíhat od dětského věku. Pokud má 

někdo o informace zájem, je třeba si je sám vyhledat. Denisa se domnívá, že sama bez 

pomoci by nezhubnula. Na hubnutí pod dohledem ji vyhovuje pohodlnost, servis a 

konzultace, na kterých se během krátkého času dozví nespočet důležitých informací.  

„…Myslím, že neúspěšně s ní bojujou lidi, kteří s ní bojujou sami. A 

nemají úplně… Já kdybych s tím bojovala sama. Tak taky určitě 

nezhubnu, tak jako tady pod vaším vedením. Protože prostě je pohodlný 

někam přijít, kde mu někdo vysvětlí, řekne… Člověk nemusí počítat a 

naopak se to přizpůsobí tomu člověku. Já bych si ty informace, který mám 

tady takhle od vás uceleně, nikdy nenašla nikde.“ (Denisa) 

„…Myslím, že obecně chybí osvěta a výchova ke zdravému životnímu 

stylu, ideálně už u dětí.“ (Kateřina) 

Na druhou si v dnešní době mnoho lidí myslím, jak zmiňují některé respondentky, že 

nadváha či obezita je standard a není to nic neobvyklého. To může být jedním z důvodů, 

proč nadváhu neřešit. Nadváha dle výpovědi respondentky již neevokuje žádný problém. 

Může se jednat o strategii bagatelizace odvoláním se na domnělou normálnost či většinové 

přijetí nadváhy za normální stav. Jak již bylo řečeno, respondentky případně sami sebe 

nedokážou kriticky zhodnotit, neuvědomují si závažnost svého stavu a uklidňují se, že 

jejich nadváha není ještě tak značná. Některé respondentky ze své vlastní zkušenosti 

uvádějí, že lidé jsou také smíření a sžití se svou váhou. Dle jiných je dalším problémem je 

pohodlnost a lenost. Dle Alice se u mužů se může jednat o lhostejnost ke svému vzhledu. 

Gabriela, která jako jediná z respondentek má normální váhu, se zmínila, že je pro je pro ni 

naprosto nepochopitelné, proč lidé svoji váhu nechávají zajít takto daleko.  

„…Hodně lidí považuje nadváhu jako za standard a bere ji ne jako 

problém, ale jako něco normálního.“ (Kateřina) 

„…myslím, že si furt člověk říká, že to eště docela de.“ (Ivana) 

„…No to je něco, co jsem nikdy v životě nepochopila, že to někdo může 

nechat zajít takhle hodně daleko. Nevím proč, jako to neřeší. Možná jim to 

připadá normální nebo prostě už jsou jako zvyklý, moc pohodlný.“ 

(Gabriela) 
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Jak již bylo popsáno, v určitou chvíli pak nastane moment prozření, kdy se jedinec 

s nadváhou dle mého názoru „podívá pravdě do očí“. U někoho moment prozření může 

nastat například v podobě pomyslného kritického náhledu cizíma očima. Jiné respondentky 

také zmiňují nastavení životních priorit. Respondentky se domnívají, že může nastat 

v životě situace, kdy zdravá výživa a udržování přiměřené hmotnosti je u někoho 

momentálně prioritní. Lidé mohou například dávat přednost jiným, pro ně důležitějším 

věcem. Příkladem toho může být péče o děti, těžká životní situace či vysoké pracovní 

nasazení. Některé respondentky také připomněly, že v těžkých životních a stresových 

situací lze snadněji podlehnout přejídání a zajídání. Jídlo pak funguje jako něco, co umí 

uklidnit a zlepšit náladu.  

„…Že ženský se strašně upnou na děti a přestanou myslet samy na sebe. 

Že jako u mladejch nevím, asi jsou s tím prostě tak smířený, ale obecně si 

myslím, že to je takhle hodně po těch dětech. Všechno dávaj těm dětem a 

samy na sebe prdí. Což by i případ mý matky, si myslím.“ (Denisa) 

„…Nebo jestli třeba nějaká těžký životní situace, tak to tím jídle prostě 

taky řeší, že nedokážou se z toho vyhrabat a je to v podstatě začarovanej 

kruh. Protože když někdo ještě tím nezdravým jídlem, prostě když si 

támhle sedne s kýblem zmrzliny nebo s tabulkou čokolády a brečí nad 

sebou, tak pak jako je to furt dokolečka.“ (Gabriela) 

Jak již bylo, respondentky zmínily nedostatek informací o zdravém stravování. Kvůli 

nedostatku potřebných informací u mnohých respondentek došlo k předsudkům k hubnutí, 

dodržování nesmyslných a jednorázových diety. Některé respondentky zmínily absenci 

funkčního návodu k hubnutí. Z toho důvodu se snáz přiklonily k jednostranným dietám, při 

kterých měly v důsledku hlad a diety velice rychle zanechaly. Po návratu k normálnímu 

původnímu stravování se pak vrátily na původní váhu. Jiné respondentky zmiňují problém 

slabé vůle a nedostatku motivace, jakožto překážky na cestě k úspěšnému hubnutí. Ivana i 

ze své zkušenosti upozorňuje na kritickou chvíli, kdy si jedinec udělá pauzu od diety a 

dovolí si něco nad rámec dietního jídelníčku. Poté má výčitky svědomí, lituje se a 

uklidňuje se jídlem. Dostane se tak do začarovaného kruhu a pasti. Hlad je také značně 

spoutávající a nutí neustále nad jídlem přemýšlet. Naopak správně nastavený jídelníček je 

uvolňující a osvobozující. Právě tato situace osvobození nastala u Ivany na začátků hubnutí 

pod mým dohledem. Ze svých zkušeností vím, že tento názor nakonec zastává mnoho 
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klientů. Klienti sami jsou překvapeni, že hubnutí může probíhat v poklidu, bez zbytečného 

stresování a hladu. 

„…Protože právě možná má tak jako špatně postavenej ten jídelníček, má 

hlad a potom jako vono to bejvá i tak, si myslím, že jako když si člověk 

jednou povolí, třeba že si užďobnete nějakou sušenku nebo nějakej 

bonbon, tak si řeknete, teď jsem to tak jako zazdila, zkazila a tak si ještě 

dám. A takhle je to pak takovej kruh no. Že si dáte kousek něco špatnýho 

nebo ne úplně dobrýho přitom hubnutí, už si prostě si přidáte a takhle to 

furt jede. A hlavně asi ten jídelníček. Člověk to někde jako pokazí a potom 

právě se dostává do toho "tak jsem to pokazila, tak začnu zase zítra zase" a 

takhle je to takhle do kola.“ (Ivana) 

 

6.3 Zdravý životní styl a možnosti řešení váhy 

 

6.3.1 Zdravý životní styl z pohledu respondentek 

 

Zdravý životní styl je dle názorů respondentek přiměřenost ve stravování a fyzické 

aktivitě. Eliška navíc vzpomenula život bez návykových látek, například cigarety. 

Respondentky se shodují na holistickém náhledu na zdravý životní styl. Ivana si myslí, že 

zdravý životní styl znamená se cítit po fyzické i duševní stránce dobře. Zdravý životní styl 

pro jiné respondentky dále představuje rovnováhu a život bez extrémů. Některé 

respondentky se domnívají, že zdravý životní styl byl dříve standard, kdy lidé přiměřeně 

jedli, manuálně pracovali a nevěděli o nadváze. Barbora dodává, že dodržování zdravého 

životního stylu vyžaduje time management, aby člověk plnil všechny své povinnosti a ještě 

navíc žil zdravě. 

„…To je upřímně řečeno to, co lidi dělali po celý věky. Hýbali se, jedli 

přiměřeně. Jez do polosyta. A ještě když k tomu byla ta manuální práce, 

taky lidi vůbec netušili, že nějaká nadváha existuje. To teď je ta populace 

taková.“ (Alice) 

„…Rovnováhu si pod tím představuju. Si představuju pod zdravým 

životním stylem, život bez extrémů, v různých ohledech, ne jednom ve 
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stravování. Představuju si to jako docela příjemnou harmonii, pohodu. 

Zdravý životní styl si nepředstavuju jako dietu (smích). Dietu vidím jako 

nějaký redukční program, na jehož konci pak ideálně bude zdravý životní 

styl… Potřebuju líp pracovat s časem, abych věděla, že jakože nějakej čas 

je na sportování třeba. Což jako ne vždycky pravidelně patřilo do mého 

života. Nepřestavuju si to jako extrémy, že upadnu třeba do veganství.“ 

(Barbora) 

„…znamená hlavně teda přesně skladbu jídelníčku, jídelníčku jakoby 

hodně ovoce. Nebo ovoce tolik ne, ale spíš tý zeleniny. Snažit se jíst 

celozrnný věci, snažit se jíst luštěniny, věci co mají vlákninu. Což je dost 

podstatný pro střeva. Libový maso, hlavně pohyb, že jo. Sportovat 

nějakým způsobem. Třeba procházky. V rámci možností se pohybovat. A 

nekouřit.“ (Eliška) 

Zajímala jsem se, odkud se klientky dozvídají informace o zdravém životním stylu. 

Respondentky vyjmenovaly nespočet zdrojů. Respondentky se shodly především na 

časopisech, knihách, brožurách, internetových stránkách a internetových blogách. Některé 

respondentky si cíleně kupují časopisy a hledají na internetu, aby se dozvídaly o zásadách 

zdravého životního stylu a hubnutí. Jiné naopak udávají, že informace se k nim dostávají 

útržkovitě a samy je nevyhledávají. Některé respondentky si také uvědomují, že informace 

o zdravém životním stylu se také dozvídají z konzultací. Gabriela se nejvíce informací 

dozvídá od kamarádů a známých. Barbora zmínila také svého lékaře a supervizní setkání. 

Celkově lze říci, že respondentky mají názor, že neexistuje paušální osvěta o zdravém 

životním stylu, která by ovlivnila širokou veřejnost. Domnívají se, že informace se k lidem 

nedostávají cíleně. Informace se dozvídají buď ze svého vlastního hledání, nebo útržkovitě 

například z internetových stránek. To podporuje můj názor, že kampaně zaměřené na 

stravování a zdravý životní styl nemají dostatečný dosah a účinnost. Eliška zmiňuje ze 

soukromých organizací společnost Stop obezitě (STOB). 

„…Tak myslím si, že tady máme nakročeno (smích). eh, určitě několik 

posledních konzultací na neurologii. Supervizních setkáních, my máme 

psychoterapeutickou poradnu s kolegy, to je takový hobby. Takže proto 

supervizně. V časopisech si někdy přečtu ledas co. Taky v nějakých 

knížkách taky.“ (Barbora) 
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„…Od vás a z internetu…No tak oni třeba, když já jsem na tom Seznamu, 

tak tam něco vyleze ven, tak si to člověk přečte. Ale abych cíleně něco 

hledala.“ (Alice) 

„…Nejvíc jsem si kdysi, když jsem si zjišťovala asi podle, co mám knížky 

jakoby od doktora Fořta. Tak jsem získala docela informace. A pak ještě z 

toho STOB. Tam je vlastně ta pyramida, že jo. A potom od vás 

samozřejmě.“ (Eliška) 

Dále jsem se zajímala, jak respondentky vnímají propagaci zdravého životního stylu 

v mediálních kampaních. Dle jejich názorů se v mediích více propagují nezdravé 

potraviny, případně nezdravé potraviny jsou propagovány jako zdravé. To lze doložit i 

potravinovou pyramidou, sestavenou dle četnosti propagovaných potravin v televizních 

reklamách, viz příloha B. Na základě jejich vědomostí respondentky reklamám příliš 

nedůvěřují a o zdravých potravinách si raději informace dohledají samy. Na druhou stranu 

přiznávají, jako v případě Alice, že podvědomě jsou reklamami ovlivněny. Vzpomínanými 

zdroji kampaní některými respondetkami jsou například reklamy v televizi a ve speciálních 

časopisech například o hubnutí. Ivana také uvádí kampaně na organizované mediálně 

propagované hubnutí v těchto časopisech.  

„…jako v televizi. Tam si myslím, že žádná kampaň na zdraví není. Tam 

co uvádějí, co je zdravý. Třeba ty dětský cereálie pro děti, který je plný 

toho cukru. Si myslím, že tam moc o zdraví není.“ (Eliška) 

„…Mám pocit, že každá druhá potravina se v reklamě prezentuje jako 

zdravá (smích). Například vitamínové gumové bonbony pro děti, sušenky 

s cereáliemi, fitness cereálie v čokoládě nebo jogurtu atak. Reklamám 

proto moc nevěřím.“ (Kateřina) 

„…No já jim nevěřím. To je přesně jak ta Activie…Ale je teda pravda, že 

já se teda na reklamy cíleně nedívám. Na tu Activii to bylo tak agresivní. 

Oni tam vždycky stáli s tím kelímkem v ruce. A tak já tak podvědomě, že 

je to zdravý a ono mi to chutná, tak jsem to jedla a možná, že podprahově 

na mě ta reklam působila, ale jak jste mi to řekla, tak jsem ji pak přestala 

kupovat. Jím normální jogurt.“ (Alice) 
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Výjimkou mezi kampaněmi, které jsou na rozdíl od ostatních vnímány některými 

respondentkami pozitivně, je televizní pořad „Jste to, co jíte“ a kampaň „Vím, co jím“. 

Pořad „Jste to, co jíte“ je některými respondentkami i vnímán jako jeden ze zdrojů osvěty 

na poli zdravého životního stylu. Podobně tomu je i u mých jiných klientů, kteří nejsou 

respondenty v tomto výzkumu. Kateřina zmínila právě kampaň „Vím, co jím“, která je 

zaměřená především na vzdělání, nikoliv na cílenou reklamu jednotlivých produktů. 

„…A ještě mě napadá kampaň „Vím, co jím“.  Tu vnímám pozitivně.  

Přijde mi, že je spojena s konkrétními výrobky a snaží se taky vzdělávat.“ 

(Kateřina) 

„…Taky jsem docela sledovala ten pořad. Jsem docela příznivec tý 

Kateřiny Cajthamlový, to Jste to, co jíte. Myslím, že tam taky byla jistá 

forma osvěty. Docela velká.“ (Barbora) 

 

6.3.2 Možnosti řešení nadměrné váhy v ČR 

 

I přes všechny dostupné informace se mnohdy lidem nedaří hubnout. Jak již bylo řečeno 

některými respondentkami, drží nesmyslné a jednostranné diety. Zajímala jsem se tedy, 

jaké informace respondentkám scházely k úspěšnému hubnutí. Naprosto zásadní vliv na 

úspěšné hubnutí dle názoru klientek mají informace o správném nastavení jídelníčku. 

Respondentky shodně postrádaly jednoznačný návod, jak si mají nastavit jídelníček. 

Neznaly základní principy nastavení a propočtu jídelníčku. Shodují se, že jsou dostupné 

pouze obecné rady a doporučení, podle kterých ony samy, jakožto laikové, si nedokážou 

jídelníček nastavit. Dle jejich názoru jsou obecné doporučení naprosto nepoužitelné pro 

praxi. Další komplikací je, že dostupné informace jsou mnohdy protichůdné.  

Většina respondentek se domnívá, že pokud se člověk sám chce snažit o hubnutí, 

musí si informace sám aktivně dohledávat a poskládat z jednotlivých zdrojů. Nedostatek 

informací vede ke špatně nastavenému jídelníčku a ten vede k neúspěšnému hubnutí. Jiné 

respondentky vidí další nedostatky v neznalosti funkce potravin, respektive základních 

živin. Dle názoru Denisy je někdy navíc třeba se obrátit na cizojazyčné internetové 

stránky, kvůli nedostupnosti informací v českém jazyce. Gabriele velice pomohlo, když 

zjistila poměry jednotlivých tkání v těle. Alice také upozorňuje, že s tím jak jde doba, se 

také informace o konkrétních potravinách mění a tím boří zažité stravovací zvyky. Obecně 
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lze říci, že respondentkám chyběla zpětná reflexe jídelníčku, které se jim dostalo pomocí 

konzultací. Denisa vidí v docházení na konzultace výhodu v tom, že se pro ni jedná o 

úsporu času. Na druhou stranu je třeba upozornit, že konzultace by nemusely být nutné, 

pokud by měly základní vědomosti o nastavení jídelníčku a potravinách.  

„…tak mi vlastně chyběl přesný návod jak se zorientovat ve všem a jak to 

uvést do praxe. Nevěděla jsem třeba jako co je malá porce, co znamená 5 

porcí ovoce a zeleniny, jak velký mám mít já porce, jak velký jíst přílohy. 

Třeba teď zpětně jsem zjistila, že při pokusech o hubnutí jsem měla malé 

porce a proto jsem jako neustále měla hlad. Informace, který se na mě 

vadily, byly často protichůdné a jako vůbec jako laik nevěděla co je 

správně.“ (Kateřina) 

„…No mně chybělo vlastně, že jsem nevěděla ten poměr tuků, svalů a 

vody. Ty poměry. A kolik čeho. A že víc bílkovin a takhle asi. Tyhle ty 

orientační věci, ale který jsou docela zásadní. A vůbec nějakou tu 

představu. Vím, že se jako říkalo, že nějakejch těch 2000 kalorií na den, 

což je nějakých těch 8000 kilojoulů, tak jako to jsem věděla, ale nikdy 

jsem si to nějak nepočítala.“ (Gabriela) 

„…to co ty vůbec potraviny dělají. To byly skutečně věci, o kterých člověk 

neměl ani zdání. No dejme tomu, dřív čínský polívky. Každej si řekl "tak 

to je dobrý, mám tady pytlíček, zaliju ho horkou vodou, v práci si to 

vypiju". Pak najednou kolik je tam koření, jak je to mastný. Ty informace 

byly naprosto scestný. Člověk nevěděl vlastně, co má jíst, čím si škodí. My 

kolikrát jsme si říkali, co těm dětem jsme dávali. Člověk je víc informací, 

tak dělá míň chyb.“ (Alice) 

Ve chvíli, kdy se jedinec rozhodne hubnout, má mnoho možností kam se obrátit. Zajímala 

jsem se, jaké možnosti respondentky vnímají a znají. Dle respondentek je základním 

krokem se rozhlédnout po možnostech a začít hledat. První varianta, kterou některé 

respondentky zmínily, je se o hubnutí snažit sám. K tomu je možné se inspirovat v různých 

internetových stránkách, knihách, časopisech a televizních pořadech. Barbora se domnívá, 

že taková možnost je vhodná pro všechny, kteří nemají různé problémy, například 

s motivací. Druhou možností, která byla zmíněna, je se jít za někým poradit. Respondentky 

zmiňují několik kritérií k výběru způsobu hubnutí. Jedním z kritérií může být například 
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míra nadváhy či obezity. Denisa se domnívá, že nadváha není zdravotní problém, který by 

musel řešit lékař. Eliška zmiňuje existenci obezitologa. Domnívá se, že obezitologové jsou 

pro jedince, kteří mají již zdravotní problémy. Barbora zmínila existenci varianty 

krabičkové diety. I zde je možnost vyčíst fakt, že respondentky nadváhu a obezitu 

nevnímají jako problém. 

„…já vím od vás, že by člověk měl jít ke svému lékaři. To bych já úplně 

neviděla.“ (Denisa) 

„…Tak záleží, jestli máte opravdu nadváhu, že to vadí, že to vadí ze 

zdravotních důvodů hodně. Tak to jsi myslím, že existují i nějací ty 

obezitologové, který jsou jakoby součástí teda nějakejch nemocnic, takže 

lékař.“ (Eliška) 

Respondentky vnímají mezi poradnami a jejich nabízenými službami značné rozdíly. Dle 

potřeb každého je možné si vybrat poradnu zaměřenou na sestavování individuálních 

jídelníčků a hubnutí pod dozorem, poradnu s online hubnutím nebo poradnu zaměřenou na 

prodej doplňků stravy. Kromě již zmíněného existují skupinová hubnutí spojená 

s následným cvičením a poradci ve fitness centrech. Některé respondentky zmínily i 

možnost hubnutí ve zdravotnickém zařízení. Tam se lze obrátit na dietology, psychology a 

praktické lékaře. Dle Ivany v vážných případech je možno podstoupit bariatrické operace. 

K chirurgickým řešením řadíme také liposukci. Gabriela dodává možnost obrátit se na 

učitele ve škole, ač v jejich vědomosti nemá příliš důvěru. Podobná nedůvěra je i vůči 

praktickým lékařů ze strany některých respondentek. V celkovém pojetí lze říci, že 

respondentky mají nesrovnalosti v názvech jednotlivých odborníků na problematiku léčby 

nadváhy.   

„…Někdy praktičtí lékaři sem slyšela, že se timhletim někdy zabývaj. 

Nevím, jaký teda maj úspěch. Potom samozřejmě plastické operace. 

Bandáže žaludku…Že to je u těch opravdu silnejch. A potom různý ty 

liposukce a takový. Ale to je už taková jako jiná věc.“ (Ivana) 

„…No potom by to byli nutriční terapeuti. Eh, pak ještě já nevím. 

Výživáři, jakoby sportovní. A tak.“ (Eliška) 

„…Miliony možností. Miliony. Kamarád se dost úspěšně pustil do 

krabičkové diety. Vysloveně mu vyhovuje, shodil 10 kg…Spousty 
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časopisů, stačí se inspirovat ani nemusej ty lidi nikam chodit, pakliže 

nemají problém s motivací nebo kdoví ještě s nějakýma jinýma věcma. 

Funguje řada psychologů, psychoterapeutů a podobně. Fungujou doktoři. 

Prostě fungujou oddělení v nemocnicích. Nějaký dietologický tyhle ty 

poradci nutriční. Fungují soukromý zařízení, jako je třeba to vaše. 

Fungujou lázně a tyhle tyhle ty váhu snižující programy. Jsou online 

programy, je jich milion. Jsou knihy.“ (Barbora) 

Jak již bylo řečeno, existuje nepřeberné množství možností, jak řešit nadváhu a obezitu. 

Zajímala jsem se, jakou mají klientky představu o ideálním zařízení a jaké služby by mělo 

poskytovat. Z názorů shodně vyplynulo, že žádné stávající zařízení není ideální. Ideální 

zařízení by mělo dle respondentek poskytovat především komplexní služby. Komplexností 

je myšleno zaměření na děti i dospělé, dostupnost širokého spektra služeb, finanční účast 

klienta i účast pojišťovny a lokální dostupnost. 

Zaměření na děti je některými respondentkami vnímáno jako velice důležité 

z hlediska prevence a úspory v budoucnosti. Děti jsou velice tvárné, učenlivé a mohou se 

naučit všechny zásady zdravého životního stylu. Naopak pokud mají nadváhu, přenášejí si 

tak zdravotní rizika do budoucnosti. Pro děti by dle Gabriely i nadále mohly fungovat 

hubnoucí tábory. Ivana neopomněla fakt, že u dospělých je třeba se zaměřit i na psychiku. 

Dle jejího názoru by takovou funkci by mohl zastávat i kouč, který by se soustředil na 

řešení problémů, motivování a podporu. Komplexní zařízení by mělo také nabízet 

provázené služby v rámci nutričního poradenství, cvičení, psychologických sezení, 

koučování, kurzů vaření a prodejny se zdravou výživou. V celkovém pojetí by se mohlo 

jednat o kliniku zdravého životního stylu. Z hlediska financování služeb se respondentky 

přiklánějí k možnosti finanční spoluúčasti zdravotní pojišťovny. Domnívají se, že ne každý 

si může také služby finančně dovolit. Na druhou stranu se nebrání ani finanční spoluúčasti 

klientů. Dle Barbory finanční participace motivuje k lepším výkonům v hubnutí. 

„…Ve velkým, když to pojmu, si dokážu představit nějakou kliniku 

zdravýho životního stylu, která tam bude nabízet nějaký cvičení, nějaký 

kulinářský kurzy, tady možná to co máte, ale ve větším…bych si, jako 

dovedla představit určitě nějakej příspěvek ministerstva nebo fondu nebo 

něco…Může tam být příspěvek pro handicapovaný a podobně, který třeba 

na to fakt nemaj zase. Nebo s pojišťovnou spolupracovat. Určitě takhle to 
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nutriční poradenství. Výhradně teda s nějakejma kvalifikovanejma 

odborníkama.“ (Barbora) 

„…že dostane ty informace ohledně jídla i sportovních aktivit a tak jako 

všeobecně…Někdy si myslim, že by se uplatnil nějakej koučink. Sem 

viděla jako psychoterapeuty, že se věnujou té obezitologii a sou zároveň i 

koučové…možná nějaký zvládání stresu…Jak to spojovat s tim jídlem. 

Člověk často jí jen ze stresu nebo nudy. Má problémy. Nebo třbea neví jak 

nastartovat a tam může dojít k nějakým jako pastím. Člověk neví jak 

pokračovat nebo naopak se váha zastaví a nic se neděje, člověk je z toho 

takovej špatnej.“ (Ivana) 

Jak vyplynulo z rozhovorů, i když se respondentky více přiklání k existenci soukromého 

nezdravotnického zařízení a na státní zdravotnické nahlížejí skepticky, ze zdravotnického 

zařízení by využily několika služeb. Dle Kateřiny je benefitem zdravotnického zařízení 

místní i finanční dostupnost a možnost lékařského vyšetření. Naopak na soukromém 

zařízení si cení individuální přístup. Kromě již zmíněného některé respondentky považují 

za důležité také hezké prostředí a přístup personálu. Ideální zařízení by mělo zaměstnávat 

odborníky ve výživě, kteří nutně nemusejí být zdravotníky. Alice zdůraznila potřebu 

vstřícného přístupu ke klientovi a klient by se měl cítit důstojně. Respondentky vyžadují 

pozitivní přístup, individuální poradenství a dostatek prostoru na klienta. To dávají do 

protikladu se zdravotnickým zařízením. Poradce by neměl dávat jen obecné rady a 

doporučení, měl by inspirovat a předávat nové impulzy. To mohlo být zmíněno také z toho 

důvodu, že respondentky vnímají směrem k veřejnosti pouze obecné rady a postrádají rady 

konkrétní. Proto nepovažují za potřebné mít i takového poradce. Gabriela také zmínila 

možnost několikadenního intenzivního kurzu. 

„…Ideální by zřejmě bylo propojení kladů zdravotnického zařízení a 

soukromé výživové poradny. Teda zázemí a dostupnost zdravotnického 

zařízení a individuální přístup výživové poradny.  Nicméně si neumím 

představit, že by nějaká státní zdravotní zařízení bylo schopno nabízet 

stejnou úroveň služeb jako soukromá výživová poradna. Umím si 

představit financování ze zdravotního pojištění za spoluúčasti pacienta 

nebo klienta. Ze služeb by to jako mělo být určitě sestavení jídelníčku 
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spojené se systematickým vzděláváním. Doplňkem by třeba mohlo být 

komplexní zdravotní vyšetření.“ (Kateřina) 

„…Zároveň já jako nejsem, čím dál tím míň ještě jsem příznivec nemocnic 

a všech těhlech prostředí. Takže jako pro mě hubnout v nemocnici, chodit 

někam Na Homolku k dietologovi, kterej mi tam podstatě řekne: "ty jo 

nežer jako". Tak na to nemám ani energii ani to není motivační. Určitě hraj 

roli jako v příjemným prostředí. A jako nějak důstojně hubnout.“ 

(Barbora) 

 

6.4 Zdravotnická zařízení 

 

Nadváhu a obezitu definujeme jako nadměrné množství tuku nashromážděného v tukových 

tkáních. Nejedná se pouze o estetický problém, ale do jisté míry o chronické onemocnění. 

Jak již bylo řečeno, dříve tento stav pro člověka představuje velká zdravotní rizika. Právě 

z těchto důvodů jsem se zajímala, jaké mají klienti výživové poradny zkušenosti 

s přístupem k léčbě nadváhy a obezity ve zdravotnických zařízeních. Také jsem se 

zabývala, jaký mají klienti názor na systémový přístup k prevenci a léčbě nadváhy a 

obezity. 

 

6  

6.2  

6.3  

6.4.1 Zkušenosti klientů s přístupem ve zdravotnickém zařízení k léčbě nadváhy 

 

Přístup praktických a specializovaných lékařů se z výpovědí respondentek velice neliší. Ze 

zkušenosti respondentek se lékaři o váhu často nijak nezajímají a samotné je nenapadne 

tento problém s pacientem začít řešit. V případě, kdy lékař chce pacientovi sdělit či 

naznačit, že je jeho váha nadměrná, zeptá se, zda má pacient dostatek pohybové aktivity. 

Jiné respondentky mají zkušenost, že dojde k pouhému konstatování a doporučení potřeby 

snížit váhu. Jiné zase mají takovou, že lékaři pacientovi pohrozí a varují ho před riziky 

nadměrné hmotnosti. Některé respondentky zmínily, že jejich lékaři váhu nekomentují, 
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pokud neměly žádné jiné zdravotní komplikace. Denisa a Ivana poznamenaly, že lékaři 

jsou na váhu více zaměřeni v období těhotenství a v pubertě. 

„… Před pár lety se mě jedna lékařka zeptala, jestli mám nějaký pohyb. To 

bylo vše (smích).“ (Kateřina) 

„…Byly různý připomínky, jako s tou váhou byste měla něco dělat, aby se 

to pak nezvyšovalo.“ (Ivana) 

„…Vyjadřují se velice rádi. "zhubněte" a kategorie obézní to je prostě ve 

všech těch zprávách. Někteří šetrnější zmiňují, že jsem taková vysoká a že 

ta váha musí být asi vyšší. Doporučení ke zhubnutí.“ (Barbora) 

V situaci, kdy respondentky požádaly lékaře o nějaké informace a pomoc s hubnutím, 

dostalo se jim pouze obecných doporučení, delegace na jiného lékaře nebo pouhé pochvaly 

za správnou iniciativu. Takovou mají představu i klientky, které lékaře o pomoc 

nepožádaly. Klientky mají zkušenosti a domnívají se, že od lékaře dostanou pouze hrubé 

nastínění a základní zjednodušené rady, které jim s hubnutím nepomohou. Rady si 

představuj v podobě nějaké brožury, případně ve slovní podobě. Klientky shodně mají 

pocit, že se jim dostane rad, které lze dohledat všude a je potřeba si je sám nějak vysvětlit. 

Postrádají konkrétní individuální návod k hubnutí. Výsledkem je nulový přínos pro 

klientovo hubnutí. 

Metody i rady lékařů jsou podle respondentů zastaralé, lživé, drastické a 

neinviduální. Podle zkušeností některých respondentek lékaři doporučují metodu „nejíst“. 

Barbory zkušenost je taková, že v situaci, kdy pacient nezhubne, dojde ze strany doktora 

k trestu v podobě výhrůžek o zdravotních problémech. Takový přístup není pro klienty 

motivující. Na druhou stranu se můžeme setkat i s lékaři, kteří jsou vstřícní a otevření 

k problematice nadváhy, ale i přesto klienta pouze odkážou na jiného odborníka nebo dají 

k dispozici nějaký edukační materiál. Jiným odborníkem může být například endokrinolog, 

obezitolog nebo jen nějaký výživový poradce. Dle některých respondentek problémem 

také může být formální a neosobní vztah s lékařem, který pacientům brání ve svěřování se. 

„…většinou dodávaj: "přestaňte jíst, ono to pomůže". Jako viděj to velmi 

zjednodušeně. A taky zastarale…Tu to vůbec nezajímá si myslím. Tu to 

nezajímá (pozn. praktickou lékařku). Myslím si, že u hodně z nich i 

neznalost. "Prostě snižte příjem, všechno je to příjem-výdej." Na druhou 
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stranu, jak se to celý dělá, pak jako přesně jsou tyhle domněnky, že řádná 

dieta má 5000 kj. No a teďkom co, co já bych umřela hlady prostě 

(smích)…Uměj vyvolat ještě větší stres, než jako to přináší samo.“ 

(Barbora) 

„…Já myslím, že by mě odkázal na nějaký dietology, jiný lékaře. Nebo 

možná ještě by mi dal brožuru o správný výživě.“ (Denisa) 

„…Možná by poradil takovej ten základ, jako jíst pětkrát denně, nejíst 

sladký, nepít alkohol. Jako úplně takový to nastínění. Ale jídelníček by 

nevytvořil, si myslím.“ (Gabriela) 

 „…Ale když jsem se na to ptala, právě, každý lékař vám dá tu klasickou 

brožurku, která mě prostě absolutně nepomáhá. Který vám právě vůbec 

nepomůžou, protože nevíte nic. Nevíte jak si to poskládat přesně. Nevíte, 

co k sobě patří, co kdy jíst.  Takže to jsou obecný informace, který vám  

nijak prostě nepomůžou. Takový jako prostě kterejch je. Podle kterejch se 

se vlastně stravuju celej život, že jo… To jsou prostě brožurky z nějakýho 

roku. Já jsem doma asi z roku 68. V tom je úplně to samý. Je to prostě 

jenom opsaný a je udělaná brožurka, co se smí a co se nesmí. A tím to 

končí. Nikdo se s vámi nijak výrazně nezaobírá. Jenom vám to doporučí 

prostě. Dá vám brožurku a tím to skončí.“ (Eliška) 

Respondentky si také všímají prostředí ordinace a samotné osoby lékaře. Respondentky 

negativně hodnotí lékaře, kteří mají nadváhu či obezitu. To lze hovořit o lékařském 

paradoxu. Takový lékař nejde příkladem a není autoritou v otázce hubnutí. Jinými slovy 

lze říci, že takový lékař „káže vodu a pije víno“. Respondentky takovému lékaři nevěří a 

hubnutí pod jeho dozorem příliš nedůvěřují. Některé respondentky vnímají prostředí 

ordinace jako ošklivé. Ivana navíc vzpomíná situaci ze svého dětství, kdy ji matka 

uklidňovala po návštěvě lékaře. Ivany matka hájila její nadváhu tím, že lékař nemá žádnou 

legitimitu jí radit. Může se jednat nejen o nedůvěru, ale i obranu vlastní situace a projev 

jisté neochoty něco se svým stavem něco dělat.  

„…Praktický lékař mi nic neříkal, protože můj praktický lékař je silnější 

než já (smích). Ten ani nic říkat nemůže.“ (Eliška) 
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„…Ta na mě bude koukat jak blázen, protože sama ta paní doktorka se 

nevejde do židle. Absolutně by mi nic neporadila.“ (Alice) 

„…Byly tam připomínky, že by člověk měla s tím něco dělat a paradoxně 

to byli lékaři, který byli sami docela rostlý. Sem si říkala, no tak nevím no, 

mi raděj, raděj jednomu a sami by mohli taky něco dělat… Máma říkala, 

na něj se vyprdni. Podívej na něj, von je sám a tak.“ (Ivana) 

Respondentky mají pocit, že je lékaři neumějí motivovat a cítí se v ordinaci nedůstojně. 

Opravdu negativní zážitky má paní Alice, která si do současnosti přenesla špatné zážitky 

při léčbě syna. Alice je již velice skeptická a popisuje odstrašující a hororové zážitky 

s lékaři. Dokonce hovoří o sprostém zacházení a odbývání. Zajímavé je, že tato jedna 

zkušenost ji odrazuje od návštěvy jakéhokoliv lékaře a právě z toho důvodu by nezvolila 

k hubnutí zdravotnické zařízení. Dalším důvodem může být také fakt, že Alice má 

zkušenost s hubnutím v zařízení Metabolic Balance, kde hubnula pod lékařským 

dohledem. I z tohoto zařízení si Alice odnesla špatné vzpomínky, které jen podporují fakt, 

že lékařům nedůvěřuje. Podobné zážitky má Ivana, která vzpomíná na situace, kdy se před 

lékařem musela svlékat a odhalit tak svoji nadváhu. V obou dvou tyto zážitky zanechaly 

vzpomínky, na které nezapomenou. 

„…pro mě dycky byl horor takový ty návštěvy po dvou letech u 

praktického lékaře. První, co sem samozřejmě měla v hlavě, že zase budu 

muset na tu váhu a slíkat se tam.“ (Ivana) 

„…Protože jim nevěřím. Absolutně jim nevěřím. Když to řeknu hezky, tak 

zdravotnictví má u mě mnoho černých puntíků. Všechny zkušenosti 

vycházejí ze situace, který jsem zažila se synem. A ty jsou tak otřesný… : 

Katastrofa. Proto já ani k tý doktorce obvodní nechodím, když ani 

nemusím. Je to pro mě negativní záležitost a čekám to nejhorší.“ (Alice) 

Některé klientky o využití lékaře k hubnutí vůbec neuvažovaly a nijak výrazně se o tom 

nikdy nezamýšlely. Také neznají nabídku lékařů, kteří by dokázali s nadváhou pomoci. 

Jeden z dalších důvodů, který vede k preferenci výživové poradny před zdravotnickým 

zařízením je nedostupnost referencí o zdravotnických zařízeních. Klientky shodně při 

volbě zařízení pátraly po zkušenostech jiných, hledaly reference a chtěly být dopředu 

připraveny. Shodně důvěřují ve výsledky a tento fakt je pro ně rozhodující. V případě 
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zdravotnického zařízení reference povětšinou nejsou a klient tak neví, co ho čeká a nemá 

k zařízení důvěru. Pokud jsou dostupné negativní reference, klient si raději zvolí 

výživovou poradnu. Roli v tom také má možnost vlastní volby. V případě, kdy člověk chce 

začít docházet do ambulance ke specializovanému lékaři, musí mít doporučení od svého 

praktického lékaře. Tím se značně zužují možnosti volby, protože jak bylo řečeno 

v teoretické části, v ČR je relativně málo obezitologických ambulancí. Respondentky od 

výběru zdravotnického zařízení odrazují jednak jejich zkušenosti, tak také jejich negativní 

stereotypy o lékařích a sdílené vědění. 

„…Ale je to tím, že o vás jsem si mohla přečíst, najít si to já, ty informace 

o vás jsou. Doporučení i jsou. Zatím co lékař, by mě asi poslal k někomu, 

ke komu bych si tu důvěru sama ne… K vám jsem měla důvěru, protože 

jsem viděla vaše nějaký výsledky. Zatím co mám pocit, že kdybych si 

hledala… nevím. No je to tak, že o vás si člověk informace našel a já jsem 

si vás vybrala. Zatím co mám pocit, že by mě ten doktor… Poslal by mě k 

někomu, koho neznám. Ke komu nemám žádný reference.“ (Denisa) 

„…Odradily mne zkušenosti, o kterých jsem si přečetla na internetu a o 

kterých jsem se doslechla ve svém okolí. Předpokládala jsem asi 

nemoderní drastické metody a neindividuální přístup a to mě odradilo.“ 

(Kateřina) 

 

 

6.4  

6.4.1  

6.4.2 Zkušenosti klientů se systémovým přístupem k prevenci a léčbě nadváhy 

 

Klientky výživové poradny vnímají systémový přístup českého zdravotnictví jako 

neaktivní a myslí si, že se jedná o okrajové téma zájmu. Snahy o osvětu a prevenci jsou 

teprve v začátcích nebo spíše nefungují. Klientky se shodují, že přístup by měl být 

mnohem lepší a mají pocit, že směrem k veřejnosti se nepřenáší žádné informaci. 

Očekávají revoluci a osvětu oproti zastaralým přístupům a pouhým slibům. Vůči systému a 

lékařům mají hlubokou nedůvěru a skepsi. Barbora se domnívá, že lékaři jsou zaslepení a 

mají představu o naprosto funkčním systému. 
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Dle mého názoru zdravá výživa a potraviny mají slabou podporu ze strany státu. 

Existují sice reklamní kampaně (viz výše), ale současně neexistuje takové opatření, jež by 

zajistilo nižší ceny zdravých potravin. Právě ceny jsou tím, co některé respondentky 

odrazuje od jejich koupě a následné konzumace. Náklady na jejich pořízení jsou vysoké. 

Ivana dává do porovnání cenu zeleniny a sušenek. Dle jejího názoru jsou pro mnohé 

sušenky chutnější než zelenina a také mnohem levnější.  

„…mě příde, že se jako hodně ta zdravá výživa moc nepodporuje. Taky je 

to dost drahý. Pro jednoho člověka to jde, ale pro čtyřčlennou rodinu to 

vyjde docela jako draho, tak dvakrát. Takže problém v těch cenách, takže 

lidi vo to nemaj zájem. Takže ty ceny no, kdyby to bylo levnější, i 

zelenina, třeba papriky. Si pak říkám, že horalka je mnohem levnější a 

člověk si to dá raději.“ (Ivana) 

Problém dětské nadváhy a obezity je všeobecně známý a klientky si uvědomují jeho 

palčivost. Z toho důvodu by dle respondentek prevence nadváhy a obezity měla fungovat 

již u dětí. Jedná se o investici do budoucnosti. Eliška si myslí, že děti by měly být více 

motivování k volbě zdravých potravin a měly by k nim mít především přístup. To by mělo 

být paušálně pokryto po celé republice, nikoliv ve vybraných školských zařízeních. Tento 

názor podporuje navíc fakt, že klientky shodně popisovaly nárůst hmotnost v období 

puberty a mají špatné vzpomínky na školní stravování. 

„…Hlavně pořád říkají ta obezita dětí. Teď je dokonce nějakej projekt 

„Zdraví do škol“, ale má ho pár vybranejch škol. Jinak nic. Říkalo se, že se 

zruší automaty ve školách. Když ve školách jsou automaty na bagety a 

tyhle Snickersky, tak je jasný, že ty děti si raději dají Snickersku, než aby 

si daly něco zdravýho. Takže to si myslím, že je potřeba něco podobnýho 

jako Jamie Oliver dělal tu osvětu v Americe. Tak něco podobnýho. Ale 

myslím si, že by to bylo potřeba řešit. Hlavně u těch děti to začíná a pak to 

bude pokračovat. Co s nima bude potom, až budou starší.“ (Eliška) 

„…jako v těch školách bych řekla, že se to začíná rozjíždět, ty děcka se 

začínaj zapojovat. Ale pokud nejsou motivovaný a dítě si samo ve dvaceti 

neřekne, že takle žít nechce, tak ta vlna ho bohužel asi strhne no.“ (Ivana) 
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Zajímala jsem se, zda klientky znají nějaké kampaně nebo nástroje, které podporují 

prevenci nadváhy a zdravý životní styl. Klientky si velice těžko a velice matně vybavovaly 

nějaké nástroje, případně se domnívaly, že nic takového neexistuje a že převaha kampaní 

je ze strany soukromého sektoru. Ke vzpomenutým kampaním patřily příspěvky od 

zdravotní pojišťovny na sport a skupinová cvičení, bariatrické operace a letní tábory pro 

děti s nadváhou. Dále se už se klientky pouze zmínily o možné existenci nějakého 

programu od Všeobecné zdravotní pojišťovny a programu „Vím, co jím“.  Barbora, která 

jediná využila možnosti příspěvku od zdravotní pojišťovny, popisuje, že náhodně objevila 

možnost příspěvku ve fitness centru. Stejně tak jako v případě lékařů, tak i ke zdravotním 

pojišťovnám a jejich programům má Alice hlubokou nedůvěru. Tato situace vznikla také 

na základě špatné osobní zkušenosti. 

„…napadaj mě spíš jako soukromníci jako STOB. Ale jinak asi ne. 

Hrazený pojišťovnou, nevybavuju si.“ (Ivana) 

„…Jo teď jsem čerstvě jeden využila. A to je u VZP příspěvek na 

pohybové aktivity. A to teda byla veliká náhoda, že jsem si nejdříve 

koupila permici u Olgy Šípkový a pak tam byla někde nějaká upoutávka, 

že VZP něco proplácí. Bylo to docela jednoduchý. Takže jsem dostala 

příspěvek 500 Kč k tý permici. Ta stála 2500 Kč. Tak to bylo jako 

příjemný. A dokonce ani ne s kdoví jakejma obstrukcema.“ (Barbora) 

„…Absolutně ne. Nemám o tom zdání. A ještě můj osobní postřeh - mám 

k tomu hlubokou nedůvěru.“ (Alice) 

„…a nějaký takhle to skupinový cvičení pro ně specializovaný. Jinak 

vyloženě fakt nějaká ta prevence, si myslím, že tady snad ani nefunguje.“ 

(Gabriela) 

 

6.5 Výživové poradny 

6.5.1 Očekávání klientů a dosavadní zkušenosti 

 

Z analýzy rozhovorů vyplynula také očekávání, které klientky měly k poradně. Očekávání 

od výživových poraden se mezi respondenty příliš neliší. Respondentky shodně očekávají 

„nějaký návod“, jak docílit zhubnutí zahrnující konkrétní postupy. Celkově by se dalo 



 

70 

hovořit o určitém ulehčení pro ně samé. Jiné respondentky naopak chtějí předat 

odpovědnost někomu jinému. 

„…že mi řeknou, kde dělám chyby, poradí mi, co mám jíst.“ (Alice) 

„… odbornost, jinými slovy poradenství, co a jak, kdy, proč. Nějakej 

nástroj v podobě jídelníčku nebo potravin vybraných nebo nevybraných.“ 

(Barbora) 

„…. tak určitě nastavení toho jídelníčku, jak sem od vás dostala ten 

stravovací plán… A co mě třeba velmi potěšilo, že jste mi dala ty recepty, 

to byla úplná lahůdka. Představa, že bych si to měla počítat nebo 

vymejšlet, to bylo nepředstavitelný na začátku. To myslím, že bylo velká 

plus.“ (Ivana) 

„… nemyslet na to, nestarat se o to“. (Denisa) 

V případě Barbory a Kateřiny bylo také zmíněno očekávání podpory, možnost vyslechnutí, 

profesionality, motivace a dohledu. Jinými slovy odhlédly od základní služby neboli 

jídelníčku a návodu k hubnutí, ale zmínily přidanou hodnotu hubnutí ve výživových 

poradnách. Barbora konkrétně zdůraznila potřebu dohledu a motivace k dalšímu 

pokračování v hubnutí, protože bez toho by sama zhubnout nedokázala.  

„…Zároveň určitě nějakou jako snahu a vůli motivovat toho člověka, 

protože je to obvykle, bohužel teda, alespoň si to tak představuju 

dlouhodobý, takže to jako není o jednom nebo dvou setkáních. Nebo to tak 

třeba někdo umí, nepotřebuje tu motivaci. Kdybych to takhle uměla, tak 

nikam nejdu. Tudíž nemám tu potřebu něco hledat. Prostě si najdu nějakou 

dietu a držím jí.“ (Barbora) 

Další očekávání, které se objevilo shodně u Gabriely a Elišky je návod na udržení 

hmotnosti. Očekávají tedy přístup, který myslí i na udržení hmotnosti a ne jen na rychlé 

zhubnutí, které s sebou často nese riziko jo-jo efektu.  

Jak již bylo řečeno dříve, respondentky si vybraly poradnu podle určitých kritérií a 

očekávání. Zajímalo mne, jaké mají dosavadní zkušenosti a jakým způsobem byla 

naplněna jejich očekávání. Klientky hovořily o svých pocitech, zkušenostech a přínosu pro 

ně samotné, o prostředí poradny, o osobě terapeuta, o programu a plánech do budoucnosti.  
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Prostředí poradny se neméně podepisuje na hodnocení poradny klientkami. Klientky 

oceňují dle dosavadních zkušeností moderní postupy, technickou vybavenost analytickým 

bioimpedančním přístrojem, umístění v rámci města a dostupnost.  

„…To prostředí tady je jako příjemný, dostupnost velmi dobrá. Příjemný, 

hezký prostředí, takže to je samozřejmě pozitivní. Všímám si, že používáte 

nějaký trochu moderní technologie. Tak to mě těší. Třeba tam ten přístroj 

na měření.“ (Barbora) 

Nesporně důležitou roli na zkušenostech klientů má osoba terapeuta. Dle respondentek by 

terapeut měl vytvářet příjemnou a motivující atmosféru, být trpělivý a klienta podporovat. 

Dále by měl odpovídat na klientovy otázky, poskytovat zpětnou vazbu, podporovat klienta 

v dalším snažení a vést k cíli. Důležitá je také jeho odbornost, profesionalita a klientský 

přístup, který zaručí klientovi vlídný přístup. V neposlední řadě je důležité souznění mezi 

klientem a terapeutem. Některé respondentky nepovažují za důležité, aby byl terapeut 

zdravotníkem. 

„…Ale celé moje dosavadní hubnutí probíhalo v příjemné a motivující 

atmosféře, což pro mě bylo od začátku důležité… Se službami a s vaším 

přístupem jsem naprosto spokojená. Vlastně pravidelně sem docházet mi 

jednak poskytuje podporu a zpětnou vazbu na mé snažení.“ (Kateřina) 

„…Jako co oceňuju určitě na vás, že jste tak nějak našla cestu ke mně. 

Častokrát děláte jako věci teda (smích), který mi znemožní argumentaci, 

takže vlastně směřujeme jako k jendoduchýmu scénáři. Já mám někdy 

tendenci ho komplikovat nebo se porůznu vzpírat. To jako oceňuju, že 

jakoby nedáváte vědět, že vás pěkně štvu někdy. To už tak je. To je pod 

tím termínem profesionalita, že jo. To asi fakt klientovi nejde říct, že je 

nemožnej teda. A určitě, co jako oceňuju je jako vůbec nějakej náhled na 

ty živiny nebo jako tak… že jako trpělivě odpovídáte všechny mé dotazy, 

vyjasňujete a já se jich snažím mít míň a míň (smích). Takže jako jo, 

myslím si, že víte, co děláte. Takže to je pozitivní pro mě, je to co 

potřebuju.“ (Barbora) 

Poradny nabízejí různé produkty. Hlavním produktem je především program hubnutí. 

Podle nabízeného produktu a jeho náležitostí se klient rozhoduje, zda do produktu 
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investuje či ne. Klientky ocenily především to, že program splňuje to, co poradna 

prezentovala a slíbila. A naopak nebyly tlačeny do nějakých doplňků stravy přes jejich 

nelibost. Dále klientky zhodnotily, že jim byl dán funkční návod k hubnutí. Plán, který 

překonal jejich vlastní neúspěšný boj. Nad očekávání byla zkušenost, že hubnutí není o 

omezení určité potraviny. U klientek došlo k prozření. Takovou zkušenost mám i s jinými 

klienty. Lidé často mají scestné představy, že hubnutí je o omezení nějaké konkrétní 

potraviny. 

„…Ale i to, jak se k tomu dá dojít. I ta cesta. Já jsem vždycky měla pocit, 

že hubnutí je o tom, nejíst sladký a zhubnu. A to tak jako není. Jsem 

maximálně spokojená.“ (Denisa) 

„…Hodně se mi taky líbilo, že jste mě netlačila do nějakejch produktů, 

který jsem nechtěla. Byť jako říkám, že jsem je nechtěla ze strachu, co to 

udělá s metabolismem nebo tak. Na druhou stranu, jste vřele doporučovala 

tyčinku, který jsem pak propadla (smích).“ (Barbora) 

Většině klientek docházení do poradny přineslo zásadní životní změnu, nové poznatky a 

uvědomění na poli zdravého stravování a životního stylu. Klientkám se také splnilo přání 

v podobě zhubnutí a nyní si náležitě užívají nově nabyté kondice. Dále v porovnání se 

svojí minulosti Ivana překvapila sama sebe. Dříve ani netušila, že se jim může podařit 

takto zhubnout a nabýt kondice. Ivana porovnává své „staré já“ s „novým já“. Ivaně se 

splnilo přání, že si pomyslně konečně ve svých dospělých letech může zapsat do deníčku, 

že zhubnula. Navíc překvapila sama sebe. Dříve měla velice nízkou kondici, nechala se 

vozit na eskalátorech a měla problémy s uběhnutím delší trati. Je na sebe pyšná. Klientky 

také přemítají nad vloženými investicemi a docházejí k závěru, že správně investovaly a 

„nevyhodily peníze jen tak“.  

„…jako sem si dřív jako malá psala deníček, tam sem psala, že konečně 

zhubnu. Ted tam můžu napsat, že sem konečně zhubla a povedlo se to. 

Prostě v osmadvaceti. Sem strašně ráda. Zdraví taky. Otevřelo mi to nový 

obzory, jídlo, na který bych nešáhla… Ted si to s chutí dám. A ta fyzická 

aktivita, tam je to neuvěřitelný. Vyjdu schody, aniž bych byla zafuněná. 

Sem na Václaváku viděla ty lidi, jak se vozej na těch eskalátorech. Sem si 

říkala, jen se vozte. Na základce sme běhali patnáctistovku, ted bych to v 
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pohodě dala. To sem asi ani nečekala takovou změnu. že budu já jako 

někdy sportovat.“ (Ivana) 

Klientky při reflexy dosavadních zkušeností projevovaly různé emoce. Klientky shodně 

referovaly, že jsou nadšené, mají dobrý pocit a jsou spokojené. Docházení do poradny 

splnilo jejich očekávání a dodalo jim pocit, že i po skončení programu budou schopné se 

nadále dobře stravovat. Co se týká jejich plánů do budoucnosti, klientky jsou rozhodnuté 

dále předávat zkušenosti s poradnou a doporučení. Ve chvíli, kdy klientky ještě nemají 

splněný cíl hubnutí, jsou rozhodnuté pokračovat dále a váhu si poté udržet. 

„…Šlo to přesně tak, jak to mělo jít. Dokonce líp, než jsem čekala, takže já 

mám jako tady zkušenosti ty nejlepší jako to já budu doporučovat.“ 

(Gabriela) 

„…A určitě i proto jsem doporučila Michalce vlastně a doporučila jsem i 

jinejm takže bych to jako doporučila i dál.“ (Barbora) 

„…a zároveň mi přináší mi pocit, že budu schopná se samostatně zdravě 

stravovat i po skončení docházení.“ (Kateřina) 

 

6.5.2 Cesta k poradně a výběr poradny 

 

Klientky se o poradně mohou dozvědět mnoha způsoby. Zajímala jsem se, jakým 

způsobem klientky hledaly poradnu, na kterou se obrátit o pomoc s hubnutím a jakým 

způsobem se o poradně dozvěděly. Dále mne zajímalo, na základě čeho se klientky 

rozhodly poradnu zvolit a co tedy rozhodlo o výběru. Možností jak se dozvědět o výživové 

poradně je mnoho.  

Dle výpovědí respondentek lze informace o poradně získat na internetu. Internet 

nabízí více možností. Může se jednat přímo o internetové stránky poradny, o nějaký 

článek, kde je poradna zmíněna nebo reklamu. Jiné respondentky zmínily, že na ně dobře 

zapůsobil článek o lidech, kteří úspěšně s poradnou zhubnuli. Pokud klientky získaly první 

informace o poradně z časopisu, jejich kroky pokračovaly dále na internet, kde si dohledají 

další informace. Některé respondentky referovaly, že opakovaně hledaly, zvažovaly 

nejlepší varianty a finanční stránku věci. Jiné se rozhodly téměř okamžitě. Velice dobře 

funguje přímé doporučení od známé osoby, která má již s poradnou nějaké zkušenosti. Jak 

již bylo řečeno dříve, reference a důkazy jsou velice důležitým faktorem při výběru 
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zařízení. Potenciální klienti tak věří, že dostávají doporučení od důvěryhodné osoby a ta by 

jim nedoporučila něco nevhodného pro ně samé. Samotné poradny někdy také vsázejí na 

známá jména, kterými se pak na veřejnosti propagují. Mnoho klientů také uvažuje nad 

poradci, kteří se prezentují v televizi. Příkladem může být například Kateřina Cajthamlová 

a Petr Havlíček. V takové situaci byla Eliška i Barbora. Další možností je také se obrátit na 

poradce ve fitness.  

„…Napřed mě teda napadlo samozřejmě to, co zkoušela kamarádka, ale to 

jsem si říkala, že ty peníze, co do toho dala vona, bych do toho dát 

nechtěla... Ale vlastně teda přes tu sestřinu kamarádku. No a to mi o tom 

říkala máma, o tý její kamarádce, že se jí to jako takhle povedlo, že jako ta 

o tom věděla, takže od ní.“ (Gabriela) 

„…No já jsem je hledala opakovaně… Když Martin říkal: "hele tohle fakt 

může být pro tebe dobrá cesta". Zná mě, věřím mu. Takže vím, že by mi 

nedoporučil nějakou kravinu. Ani jakožto zdravotně ani jinak. A navíc 

nějak tady má nějakej osobní kontakt. Tak prostě jsem si říkala, tak 

bezva.“ (Barbora) 

„…Na vás konkrétně jsem našla v časopise, myslím, že v tý Ženě a život a 

snad i v Blesku o Ladě (pozn. majitelka) a takhle v časopisech. A pak jsem 

se dívala na internet.“ (Eliška) 

Jak již bylo řečeno, v dnešní době je mnoho možností, jak se dozvědět o existenci 

výživové poradny. Zajímalo mne, čemu klienti dávají při výběru přednost a co rozhodlo o 

výběru. K rozhodnutí klient může dojít na základě poradnou prezentovaných informací. 

Respondentky daly přednost poradně, která se zaměřuje na trvalou změnu životního stylu, 

edukaci a pomalé hubnutí bez doplňků stravy, kde nehrozí jo-jo efekt. Respondetky také 

preferují menší poradny, které zaručují odborný přístup a mají dostatek zkušeností. Dále 

také rozhodly žádné dostupné negativní zkušenosti a způsob práce s klientem. Pro některé 

respondentky je důkazem dobré poradny slavné jméno. Může se jednat například o herečku 

nebo zpěvačku, která v poradně hubnula. Na druhou stranu může nastat i opačná situace, 

kdy propagace slavným člověkem vyvolává odpor, nelibost a pro klienty není zárukou 

dobrých služeb. Takový názor nastává právě Alice. Elišce potřebovala vidět reálný důkaz, 

že poradna má opravdu výsledky. Důkazem byla sama majitelka, které se podařilo 

zhubnout nebo článek v tisku o úspěšné klientce. Pro jiné je důležitý také první dojem ze 
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vstupní konzultace. V případě finanční tísně je podstatné, že finance lze do hubnutí 

investovat postupně. Paní Eliška zmiňuje například Petra Havlíčka, u kterého je třeba složit 

velkou částku ihned na začátku hubnutí. K výběru poradny může dojít také spontánně a 

intuitivně. Do takové situace může klient dojít i v případě akutní potřeby hubnout a 

překročení pomyslné hranice, kdy je třeba začít ihned jednat. V neposlední řadě je důležité 

i umístění poradny. 

„…Přesvědčilo mě asi i to, že Lada (pozn. majitelka poradny) to sama 

zkoušela na sobě. Že na základě toho se jí to povedlo a udržela si váhu a 

všechno. A to mi asi pomohlo. Nebo ne pomohlo, ale přesvědčilo. A 

hlavně že s tím, že se to dá postupně ty finance, že to není najednou. Třeba 

Havlíček chce 15000 najednou a to si jako myslím, že v dnešní době úplně 

každej nemá.“ (Eliška) 

„…Dobrý reference a hlavně, že prostě je to jako změna toho životního 

stylu. A to jsem chtěla, jako já jsem si říkala, že prostě fakt koktejly, 

polívčičky jako jo, člověk zhubne. Ale prostě ne tím ideální způsobem, a 

že stejně se to prostě nenaučí pořádně, takže mě šlo hlavně o to se i naučit 

zdravě jíst celkově. Ne jenom to mít fakt vyloženě jako dietu. A převzít si 

z toho ještě potom ty věci no.“ (Gabriela) 

„…Protože už jsem nemohla být, tak jak jsem byla. Už jsem prostě 

potřebovala hubnout. Měla jsem naprosto akutní potřebu něco udělat, tudíž 

už jsem hledala cesty.“ (Barbora) 

„…Je to vidět na to člověku. Myslím jako fyzicky je to na nich vidět. A to 

pro mě asi bylo důležitý. Důkaz toho, že to funguje.“ (Denisa) 

 

6.5.3 Vliv vzdělání poradce na volbu poradny 

 

Problematika vzdělání poradců výživových poraden byla jednou z mých výzkumných 

podotázek. Z analýzy rozhovorů jsem zjistila, že povědomí klientů o poradcích ve výživě a 

jejich vzdělání je na nízké úrovni. Odpovědi respondentů byly odvislé od jejich aktuálního 

zdravotního stavu a prostředí, z kterého pocházejí (zdravotnictví). Tyto klientky měly o 

problematice vzdělání relativně dobré povědomí. Dále Barbora, které v nedávné době 

diagnostikovali roztroušenou sklerózu, se o své zdraví stará a nechce riskovat nic, co by 
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jejímu zdravotnímu stavu přihoršit. Z toho důvodu se nechce svěřit do rukou někomu, kdo 

svému oboru dostatečně nerozumí. To se projevilo i na jejím povědomí o rozdílech mezi 

nutričním terapeutem a výživovými poradci ve spojení s jejich kompetencemi. Zároveň 

velice názorně mluví o náplni práce výživového poradce. 

„…Tak nutričního terapeuta vidím někoho, kdo absolvoval ten obor, někde 

na vysoký. Nevím kolik jich dneska to poskytuje. Ale určitě je pár na 

různých fakultách. Takže to bych viděla jako absolventa nějaký stupně 

vysoký školy, možná i VOŠky. Výživový poradce si tak představuju tak ve 

fitku, že tam sedí někdo, kdo tak trošku dělá do nějaký stravy a navrhne 

třeba, že bulgur se dá třeba dělat s rajčátky a že je to prima a recept si 

vezmete na recepci (smích). Asi to vidím jako nižší level, výživový 

poradce.“ (Barbora) 

Častým problémem je, že se mezi laickou veřejností pojmy„nutriční terapeut“, „výživový 

poradce“ a jiné zaměňují. Právě toto připouští i Barbora. 

„…Já si taky nevím, jestli taky laická veřejnost řekne nutriční terapeut 

nebo řekne nějakej výživář nebo výživový poradce. Možná se to zaměňuje 

taky no.“ (Barbora) 

Ivana a Gabriela také tušily, jak se liší vzdělání nutričního terapeuta a ostatních poradců. 

Ivana pracuje jako zdravotní sestra a Gabriela studuje fyzioterapii a shodou okolností si 

podávala přihlášku i ke studiu nutriční terapie. Možná právě z těchto důvodů mají obě 

přehled v možnostech vzdělání poradců. Ivana navíc upozorňuje na situaci, kdy si lze 

koupit vzdělání v oboru se slevou na slevových portálech. Tím dokazuje, jak snadné je se 

stát „odborníkem“ ve výživě. 

„...Výživovej je ten, kdo absolvoval ten kurz na tři měsíce nebo půl roku, 

hodně to běží i na slevových portálech. Sem koukala, že tam bývaj docela 

dost. Staňte se výživovým poradcem, to sem koukala.“ (Ivana) 

Na druhou stranu se objevily i vyjádření, kdy respondentky neviděly rozdíly mezi poradci 

a myslely si, že se jedná o totéž. Takto tomu bylo u Alice a Denisy. 

„…Nikdy jsem nad tím nezamýšlela. Ale kdybych měla říct, tak mezi těma 

slovama je v mý hlavě rovnítko.“ (Denisa) 
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„…To první jste říkala co? … Ne, to bych řekla, že je totéž.“ (Alice) 

Dále jsem se zajímala, jakým způsobem klientky výživové poradny ovlivnilo při volbě 

vzdělání poradce. Jak bylo již dříve zmíněno, nutriční terapeut je absolvent oboru vyšší 

odborné nebo vysoké školy. Výživový poradce nemusí mít vzdělání vůbec žádné. Právě 

z toho je již vidno, že nutriční terapeut má vyšší kvalifikaci a je odborník na poli 

stravování. Tento názor zastává Ivana, která se domnívá, že ji bude dáno kvalitnější péče 

právě od nutričního terapeuta. 

„…koukala jsem na web a tam myslím, že to taky je napsaný přesně, že 

nutriční terapeut na to má vysokou školu. tak sem si říkala, že to bude 

kvalitnější než u výživovýho poradce. A to nějaký znám. Takže sem jako 

měla jasno, že k nutričnímu terapeutovi… ty lidi s tím kurzem, tak tam 

bych se řekla, že i já ze školy vím než tenhle člověk.“ (Ivana) 

Eliška, Gabriela a Barbora se shodně zmiňují o vlivu referencí při volbě poradny. Eliška a 

Gabriela navíc popisují existenci důkazu místo vzdělání, který je přesvědčil o volbě 

poradny. V případě Elišky se jednalo o situaci, kdy o majitelce poradny vyšel v časopise 

článek o tom, že sama zhubnula po porodu. Navíc zmiňuje doslova důkaz v podobě fotek 

před a po zhubnutí. Zajímavé je, že Eliška má vrozenou dislipidémii a v jejím případě by 

se očekávalo podobné chování jako u Barbory, tedy volba poradce na základě vzdělání. 

V případě Gabriely rozhodla pozitivní reference od kamarádky její sestry, která je 

klientkou výživové poradny. Barbora se prvotní informaci o poradně dozvěděla z úst jejího 

kamaráda, který ji sdělil, že v poradně pracují kvalifikovaní poradci.  

„…. Ale ani ne. Ale vím, že když ta sestry kamarádka říkala, že jste skvělá 

a že to fakt jako funguje, jsem pak po nějakejch titulech nepátrala 

(smích)… Když to jak má dobrý reference, tak jsem si říkala, že to za něco 

stát bude jako. To jsem nějak úplně neřešila to vzdělání zrovna.“ 

(Gabriela) 

„…Plus tím že ta Lada to sama na sobě vyzkoušela, což si myslím, že ty 

hodně lidi motivuje, že to viděj. Jak vypadala třeba předtím a jak vypadá 

teď.“ (Eliška) 

Opačný názor má Barbora. Jak již bylo zmíněno, ta kvůli svému zdravotnímu stavu dává 

větší důraz vzdělání poradce a existenci důkazu v podobě zhubnutého terapeuta 
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nepovažuje za dostatečné. Bojí se škody, kterou by nevzdělaný poradce mohl napáchat na 

jejím zdraví. 

„…kdybyste řekli: "no, my to děláme jako intuitivně, máme řadu 

zkušeností, sami jsme zhubli", a jako takový mamky odněkud, tak bych 

jako řekla ne. Ale nevidím to jako špatný, ale pro mě by to nebylo funkční. 

V momentě kdy prostě požívám léčbu, kterou požívám a mám spousty 

otázek z toho plynoucích. Jsem se jako nechtěla dávat do žádnýho risku, že 

mi někdo ještě jakoby přispěje do soudku nějakou hloupou stravou nebo 

nějakýma extrémama právě, který ani nepoznám.“ (Barbora) 

Alice tvrdí, že pro ni není důležité vzdělání, ale sociální inteligence a mezilidské vztahy. 

Ze svých vlastních špatných zkušeností s lékaři soudí, že na vzdělání až tolik nezáleží. 

„…A víte, že ne. Důležitý je odborný vzdělání, ale důležitější než odborný 

vzdělání je ten přístup. A já to mám vyzkoušený přímo na synovi. Doktor, 

který léčil mého syna, měl sociální inteligenci na mínus 100 %.“ (Alice) 

 

6.5.4 Vliv financí na volbu poradny 

 

Cena je důležitý faktor při výběru zařízení. V soukromých poradnách je zvykem platba 

přímá – klient si služby platí sám. Oproti tomu ve zdravotnických zařízeních je možnost 

péče zdarma, hrazené zdravotními pojišťovnami. Takové zařízení, kde působí nutriční 

terapeut, je povětšinou součástí nemocnice. Respondentky vypověděly, že zvolily 

soukromý sektor kvůli dobrému přístupu a zacházení. Takový názor měla právě paní Alice. 

Ta zmínila, že si kupuje dobrý přístup a zacházení a profesionalitu. Profesionalita pro ni 

znamená jistou formu přetvářky, kdy poradce nedá klientovi najevo své případné negativní 

pocity. To dává do porovnání se zdravotnickými zařízeními, se kterými má otřesné 

zkušenosti. Je přesvědčená, že ve zdravotnickém zařízení by se dočkala nelidského 

přístupu a povýšenosti. Stejný názor zastává i Barbora. Nezájem a nepříjemné jednání 

lékařů může také přivodit pocit stigmatu. Pocit negativního přijetí okolím kvůli nadváze a 

trestání za prohřešek, které má podobu arogance, přezírání a nezájmu. Klientky si 

v soukromé poradně zajišťují, že se nebudou cítit stigmatizované. I kdyby si to terapeut 

myslel, stigmatizoval ji, nedáte to najevo, ony platí za braní jako ostatní. Chtějí být bráni 

jako všichni ostatní, normálně, s dostatkem důstojnosti a úcty, ale protože očekávají, že to 
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tak úplně není možné (sami vědí, že „normální“ nejsou, dokonce mají pocit viny za svou 

obezitu), hledají místo, kde – i za cenu „divadla“, profesionality, která zakrývá osobní 

názor, o kterém tuší, že je negativní (viz Barbora dole). Ale performované přijetí je 

důležitější – a také zřejmě skutečně pomáhá při hubnutí. V případě Barbory se ukazuje, jak 

silný pocit „nemožnosti“ má – a možná se s tím setkala u lékařů. Dále také do toho vtěluje 

obecně platné negativní postoje vůči obézním lidem, které sama sdílí, navzdory tomu, že 

ten postoj jde proti ní samé. Zahrnuje to i vědomí vlastní viny za svůj stav, kterou si obézní 

jen neradi přiznávají, různě ji bagatelizují 

„…Já si od vás kupuju, že se mnou nebudete pohrdat. Že mi neřeknete "ty 

tlustá krávo, ty ses pěkně vyžrala." To mi neřeknete. To mi nesmíte říct. I 

když si to můžete myslet. Nejste ke mně arogantní, což ve zdravotnictví 

lékaři a sestry arogantní jsou. Nedáváte mi najevo, že na mě kašlete, že vás 

nudím. Tyhle ty emoce, který vy ke mně můžete pociťovat, jako 

profesionálky mi nedáváte najevo… A já si vlastně kupuju váš zájem.“ 

(Alice) 

„…To jako oceňuju, že jakoby nedáváte vědět, že vás pěkně štvu někdy. 

To už tak je. To je pod tím termínem profesionalita, že jo. To asi fakt 

klientovi nejde říct, že je nemožnej teda.“ (Barbora) 

Pro Kateřinu bylo při výběru poradny prioritní, aby poradna využívala nové a moderní 

postupy. Dle jejího názoru bylo důležitým kritériem finanční dostupnost, ale na druhou 

stranu nepřemýšlela nad jinou než placenou službou. Dalším důvodem k výběru placené 

služby je potřeba investovat do kvalitních a odborných služeb. Placená služba může být 

také motivačním faktorem k hubnutí a může ovlivnit snahu v hubnutí. 

„…Já sem si říkala, že prostě za kvalitní služby se platí. Já nevim u 

psychologa taky platíte. Jako ty peníze mám, takže si buď koupim 

sušenky, nebo se sebou budu něco dělat.“ (Ivana) 

„…A hraje určitě motivační složku ty peníze. Určitě si myslím pro spoustu 

lidí. Jinými slovy má jako smysl participovat na tom. Prostě hraje to roli, 

jestli někde dám 2 stovky nebo nedám 2 stovky. Takže to má motivační 

faktor.“ (Barbora) 
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Pro některé klienty mohou být finance vložené do poradny velkou investicí. Klienti 

zvažují, zda je pro ně cena služeb v poradně únosná, či není. Paní Alice hodnotí finance 

vložené za služby poskytované poradnou jako dobrou investici, i když v průběhu hubnutí 

zvažovala, zda jsou ty peníze přiměřené. Denisa přiznala, že pokud by neměla dostatek 

financí, musela by volit jinak. Z Eliščiny výpovědi vyplývá, že pokud by našla jinou 

kvalitní poradnu bez nutnosti přímé platby, dala by jí přednost. 

 

„…Je mi tady dobře. Ráda sem chodím. Když jdu k vám, tak to neberu, 

jakože by to pro mě byly vyhozený peníze, protože je pravda, že jsem to 

taky zvažovala, jestli těch 500 Kč na hodinu není drahý.“ (Alice) 
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Závěr 
 

 

Uvedená diplomová práce se zabývá postoji klientů výživové poradny Diet Plan k řešení 

nadváhy a obezity. Cílem práce bylo zjistit, jaké jsou důvody preference výživové poradny 

před zdravotnickým zařízením, zkušenosti ze zdravotnického zařízení a povědomí o 

možnostech řešení nadváhy v ČR. Dále mě zajímalo, jakou váhu při výběru zařízení, kam 

klient dochází hubnout, mělo vzdělání poradce. Stejně tak jsem se zajímala, jaké chybí 

respondentům informace potřebné k úspěšné redukční dietě. 

Za velkou překážku v hubnutí klientky považují nedostupnost konkrétních informací 

vedoucí k úspěšnému hubnutí. Tento nedostatek informací zamezil respondentkám 

zhodnotit a napravit své vlastní stravovací chyby. I přesto, že respondentky vnímají určitou 

formu osvěty v problematice zdravého životního stylu a hubnutí, stále postrádají 

konkretizované rady. V tuto chvíli jsou pro širokou veřejnost dostupné jen obecné rady, 

které si hubnoucí musí sami poskládat, a navíc je často nutné umět se vypořádat 

s protichůdnými informacemi. Zde je možno vidět souvislost se špatnou koncepcí školního 

stravování, školní výuky a kampaní. 

Z výpovědí respondentek ohledně příčin zniku nadváhy a hodnocení jídelního 

chování lze vyčíst, že respondentky mají již konkrétní informace a poznatky, na jejichž 

základě již dokážou hovořit o chybách, kterých se dříve dopouštěly. Tyto poznatky 

povětšinou klientky nabyly právě při společných konzultacích. Dříve tyto informace 

bohužel neměly. 

Klientky mají nesrovnalosti v pojmech „nutriční terapeut“, „výživový poradce“ aj. 

Současný stav legislativy bohužel nepamatuje na vymezení kompetencí nutričního 

terapeuta vůči výživovému poradci. Z toho důvodu dochází k znevýhodnění nutričního 

terapeuta a mimo zdravotnické zařízení ho staví na stejnou úroveň jako člověka bez 

vzdělání ve výživě. Jedinci s nadváhou se tak díky své nevědomosti mohou dostat do péče 

výživového poradce, který dává neopodstatněné rady, které mohou i uškodit. Navíc již ze 

samotné definice obezity vyplývá, že se jedná o nemoc a výživový poradce nemá potřebné 

zdravotnické vzdělání, aby dokázal zhodnotit všechna rizika. Zde vidím velikou mezeru a 

apelovala bych na zákonodárce ke změně. 

Klientky mají špatné zkušenosti a negativní představy o zdravotnickém zařízení. 

Zastávají názor, že lékaři vytváří špatnou atmosféru, jsou sprostí a s hubnutím nedokážou 
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pomoci. Nezájem a nepříjemné jednání může navodit pocit stigmatu. Podle jejich mínění 

se od lékaře dočkají obecných a někdy i zastaralých rad. Tyto obecné rady jsou přesně to, 

co klienty povětšinou samy již znají a naopak by očekávaly konkrétní návod. Vůči lékařům 

je mezi respondentkami silná nedůvěra a respondentky se necítí dobře v prostorách 

ordinace. Na druhou stranu si na zdravotnickém zařízení cení dostupnost jak místní, tak 

finanční. Právě tyto dva aspekty by klientky rády využily v pomyslném ideálním zařízení 

k léčbě nadváhy. Dle jejich názoru by ideální zařízení mělo nabízet komplexní služby, 

které zahrnují nutriční poradenství, pohybové aktivity, kurzy vaření, psychologickou 

pomoc, apod. Zatím takové zařízení postrádají. 

Výživovou poradnu respondentky preferovaly kvůli tomu, že jim bude poskytnuta 

individuální péče a konkrétní návod ke zhubnutí. Důležitý faktor při výběru byl ten, že 

klientky si samy mohly vyhledat reference a dobrovolně se rozhodnout. Dále očekávaly 

příjemné a motivující prostředí a klientský přístup, který jim zaručí vlídné zacházení a 

profesionalitu. Právě z těchto důvodů a také z důvodu zbavit se stigmatu jsou klientky 

ochotné za služby poradny platit. Otázka vzdělání nepřinesla jasné odpovědi. U mnohých 

respondentek stačily pomyslné důkazy v podobě úspěšných klientů a neměly potřebu 

vzdělaného odborníka. Pro jiné byla otázka vzdělání naprosto zásadní a vedla k výběru 

zařízení. 

Za velký problém považuji zjištění, že obezita a speciálně nadváha nejsou 

považovány za problém. Ba naopak nadváha je pro respondentky normální stav. V tom 

pozoruji velkou míru nebezpečí, protože v takovém případě se proti nadváze bude hůře 

bojovat. 
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Doporučení 
 

 

Dle mého názoru zdravý životní styl a racionální stravování by měly být naprosto 

nezbytnou součástí našeho života. Ze školních lavic si odnášíme vědomosti z mnoha 

odvětví lidského vědění. Racionální stravování a podpora zdravého životního stylu je 

bohužel okrajové téma školní výuky, kterému by se naopak měla věnovat mnohem větší 

pozornost. Jsem přesvědčená, že k základnímu vzdělání každého, by měly patřit informace 

o racionálním stravování. Z výpovědí respondentek a z vlastních zkušeností vím, že lidé 

nemají povědomí o základních živinách, k čemu slouží a v jakých potravinách jsou 

zastoupeny. Mnohdy se nevyznají ani v jednotlivých druzích potravin a podle čeho je 

vybírat. Často mají mylné informace o potravinách a bez dostatečného vědomostního 

základu nedokážou posoudit pravdivost informací. Právě vše výše vyjmenované by mělo 

být náplní školního vyučování, v dostatečné časové dotaci, jak v teoretické tak praktické 

podobě.  

Jsou lidé, kteří aktivně vyhledávají informace ohledně stravování, ale málo kdo 

dokáže tyto informace převést do účinné praxe. Lidé vnímají jednotlivá doporučení, ale 

nedokážou je poskládat do funkčních celků. Stát by měl aktivně konat a motivovat 

k dodržování zásad zdravého životního. Takovou motivací může být například nižší cena 

ovoce a zeleniny a nutričně vyvážených potravin. 

Zdrojem informací o zásadách zdravého stravování jsou také již zmiňované 

kampaně. Stát investuje velké množství financí do tvorby kampaní. Nicméně kampaně jsou 

pouze informativního charakteru a nejedná se o strategii, za kterou by stát opravdu stál.  

V porovnání se soukromým sektorem kampaně zaostávají v podávání přesných návodů a 

konkrétních informací, které mohou vést k léčbě nadváhy. Za současného stavu tyto 

poradny mají pouze malou roli vzhledem k prevalenci nadváhy. Problém nadváhy nelze 

řešit jen v rámci malých výživových poraden – je třeba přistoupit ke koncepční celoplošné 

změně. Zde by se dalo inspirovat nápady respondentek a vytvořit centra zaměřená na 

prevenci i léčbu nadváhy, která by byla dostupná nejen místně, ale i finančně široké 

populaci. Tyto centra by poskytovala komplexní péči zaměřenou na odbornou edukaci o 

stravování, kurzy vaření, fyzioterapeuty, lékaře apod.  
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Na druhou stranu považuji za nezbytné legislativně ošetřit pozici nutričního terapeuta 

a jasně vymezit jeho kompetence vůči výživovým poradcům. Jak již bylo řečeno, bohužel 

ne každá výživová poradna a výživový poradce představují odborné služby. Navrhovala 

bych z výživového poradenství udělat živnost vázanou. Výživový poradce by měl radit 

pouze zdravým lidem například o sportovní výživě, zdravém životním stylu apod. Dle 

definice obezity se jedná o onemocnění. Nutričním terapeutům by velice pomohla možnost 

uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami i mimo zdravotnické zařízení. Tím by se 

rozšířil přístup k odborným službám široké veřejnosti. Nutriční terapeut a nutriční 

specialista by měl v kompetenci klienty s nadváhou, obezitou či jinými onemocněními.  

Nutriční terapeut by se mohl cíleně věnovat edukaci, sestavování jídelníčků a 

motivaci klientů s nadváhou. Sama ze své vlastní zkušenosti, ale i z výpovědí respondentek 

a jiných studií mohu konstatovat, že terapeut funguje jako motivátor a klienta provádí 

k lepším výsledkům. Nutriční terapeut by se také mohl věnovat i jedincům, kteří trpí 

například diabetem 2. typu a být tak partnerem lékaře. Nutriční terapeut by na základě 

indikace lékaře sestavil klientovi jídelníček a edukoval ho o dietě. Ze své zkušenosti vím o 

případech diabetiků, kteří od lékaře nebyli poučeni o zásadách diety a především o tom, že 

diabetická dieta je především dieta redukční (Svačina a kol., 2008). Díky tomu se pak 

pacientova váha může ještě navyšovat a tím zhoršovat diabetes. Tato situace může nastat 

například kvůli nedostatku času lékařů na péči o jednotlivé pacienty. Díky legislativním 

úpravám by zvýšilo povědomí o nutričních terapeutech. Praktičtí lékaři by mohli své 

pacienty rovnou delegovat na příslušného nutričního terapeuta. 
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Příloha C 

Projekt diplomové práce 

Jméno: Bc. Zuzana Paterová 

Osobní číslo: 11367305 

Imatrikulační ročník: 2012 

Prozatímní název práce: 

Postoje k řešení problematiky nadváhy a obezity 

Vstupní diskuse problému: 

Výskyt nadváhy a obezity v České republice rok od roku pomalu narůstá. Informace z roku 

2013 hovoří o 55 % dospělé populace s hmotností nad hranicí normální hmotnosti, z toho 

21 % má obezitu. Nadměrná hmotnost je výraznější u mužů, kde dosahuje 65% podílu. 

Téměř polovina žen (46 %) má nadváhu či obezitu. Studie dokumentují také nárůst počtu 

dětí s nadváhou. Dle dílčích výsledků projektu COPAT (Childhood Obesity Prevalence 

And Treatment) 23 % dívek a 25 % chlapců má nadváhu či obezitu. To je mnohem vyšší 

výskyt než dle 6. celostátního antropologického výzkumy dětí a mládeže nebo studie 

„Životní styl a obezita“. Ze srovnání dvou etap studie The Health Behaviour in School-

aged Children study vyplývá, že v České republice došlo mezi lety 2001/02 a 2005/06 k 

nárůstu počtu těchto dětí až o 70 % (u 13letých dívek). 

Studie realizovaná v roce 2005 společností STEM/MARK, jejímž iniciátorem byla 

Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Národní radou pro obezitu 

potvrdila, jak významně nejenom obezita (BMI nad 30), ale i nadváha (BMI 25-30) 

ovlivňuje výskyt zdravotních komplikací. Nadváha zvyšuje riziko zvýšeného krevního 

tlaku a nemocí srdce a cév více než třikrát, cukrovky 2,5 krát, dny a onemocnění kloubů a 

páteře 2 krát. U obezity je riziko ještě vyšší, v případě cukrovky 7 krát, zvýšeného 

krevního tlaku více než 5 krát, nemocí srdce a cév 5 krát. Zdravotní rizika stoupají již od 

BMI 25. Rizika řady onemocnění, která mají vztah k obezitě, včetně cukrovky, pak dále 

ostře stoupají od hodnoty 27 a 30. Obezita 3. stupně, tedy BMI nad 40, je kvalifikována 

jako závažné onemocnění, kdy se tito pacienti většinou nedožijí šedesáti let. 

V celkovém důsledku léčba nadváhy a nemocí přidružených velice ovlivňuje výši 

výdajů na zdravotní péči. Mezinárodní studie zabývající se problematikou ekonomických 
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důsledků obezity ukazují, že náklady vynaložené na léčbu nemocí spojených s obezitou 

tvoří 2–7% z celkových nákladů ve zdravotnictví. 

V posledních letech pozorujeme snahy o zlepšení situace ve výskytu nadváhy u 

české populace. V České republice byl v roce 2002 schválen Dlouhodobý program 

zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví pro všechny v 21. století. Proto byl 

na Ministerstvu zdravotnictví vytvořen Národní program zdraví – projekty podpory zdraví, 

který usiluje prostřednictvím neinvestičních dotací o zvýšení povědomí občanů o zdravém 

způsobu života a možnostech prevence nemocí a o změny jejich chování. V rámci 

dotačního programu byla Ministerstvem zdravotnictví vydána Výživová doporučení pro 

obyvatelstvo ČR. Tato doporučení byla připravena pracovní skupinou hlavního hygienika 

ČR pro návrhy postupů k implementaci Globální strategie pro výživu, fyzickou aktivitu a 

zdraví ve spolupráci s Národní radou pro obezitu a Společností pro výživu. Kampaň 

„Přijmi a vydej“ byla zaměřen na podporu zachování energetické bilance s důrazem na 

výběr vhodných potravin a dostatečnou pohybovou aktivitu. Další projekt „Kolmo ke 

zdraví“ měl za cíl propagovat význam a zdravotní prospěšnost pohybové aktivity 

(cyklistiky, cykloturistiky) a ovlivňovat postoje všech věkových kategorií, učitelů i státních 

a zastupitelských orgánů. V roce 2005 byla zřízena Národní rada pro obezitu, která se 

zabývá problematikou výživy a potravin, fyzické aktivity, léčby obezity, dětské obezity, 

komunitními programy a edukací. Má za úkol vytvořit Národní akční plán prevence a 

léčby obezity, což se bohužel zatím nezdařilo. 

Dle mého názoru jsou výše uvedené projekty skvělým začátkem v boji proti 

obezitě, avšak ne dostačujícím. Přístupy k léčbě nadváhy a obezity jsou nesprávně pojaté. 

Priorita léčby samotné nadváhy je upozaďována oproti obezitě. Z mé vlastní zkušenosti 

vím, že lidé mající nadváhu hledají pomoc z různých zdrojů. Obecná doporučení nemají 

valný úspěch. Neexistují informace, jak velké množství lidí vyhledává pomoc výživových 

poradců, nutričních terapeutů a lékařů. Rozrůstající se množství výživových poraden 

svědčí o časté volbě jejich služeb.  Myslím si, že dalším krokem k úspěšné léčbě nadváhy a 

obezity, by mělo být větší spektrum služeb v rámci zdravotní péče České republiky. Lidé 

s nadváhou potřebují více péče, kterou povětšinou výživové poradny oproti 

zdravotnickému zařízení nabízejí. Pro lepší pojetí hovoří také fakt, že výživovým 

poradcem či odborníkem na výživu se může stát kdokoli po absolvování různých kurzů 

zaměřených na výživu, jejichž kvalita se liší. V českém právním systému není jasně 

definována regulace výživového poradenství. Výživový poradce vykonává své povolání 

v rámci živnosti dle zákona 455/1991 Sb., konkrétně se jedná o živnost volnou a není tedy 



 

99 

třeba prokazovat odborné ani jiné způsobilosti. Nutriční terapeut, jako zdravotnický 

pracovník s odbornou způsobilostí získanou absolvováním VŠ či VOŠ má omezené pole 

působnosti. Dle zákona 372/2011 Sb. zdravotnickou péči mohou poskytovat pouze 

zdravotničtí pracovníci a to ve zdravotnickém zařízení. Za předpokladu, že chce nutriční 

terapeut provádět své povolání v plném rozsahu, může se tak stát pouze v rámci 

zdravotnického zařízení. Jinak řečeno, nutriční terapeut mimo zdravotnické zařízení smí 

poskytovat pouze poradenství u zdravých osob a v rámci primární péče. Díky této 

podmínce se práce nutričního terapeuta a výživového poradce mimo zdravotnické zařízení 

vůbec neliší. 

Cílem navrhovaného výzkumného projektu je popsat a prozkoumat, z jakého 

důvodu se lidé s nadměrnou hmotností obrací pro pomoc na komerční výživové poradce. 

Dalším zkoumaným problémem jsou zkušenosti jedinců s nadměrnou hmotností 

s přístupem k léčbě nadváhy v rámci zdravotní péče v České republice.  Z rozhovorů se 

zdravotníky bych chtěla zjistit, jaké jsou jejich názory na systémový přístup Ministerstva 

zdravotnictví České republiky k řešení nadváhy. Vnímání kampaní zaměřených na 

prevenci obezity budu zkoumat z rozhovorů se zdravotníky a s jedinci s nadváhou. Plánuji 

porovnat případné neshody v zaměření kampaní s potřebami a motivacemi jedinců 

s nadváhou. Dále bych chtěla vyzkoumat, jaké jsou důvody jedinců s nadváhou k výběru 

typu zařízení, jejich očekáváním, potřeby a zkušenosti. V neposlední řadě bych se chtěla 

zaměřit na postoje jedinců s nadváhou k jejich zdraví a také k samotné nadváze. Jako 

součást výzkumu zamýšlím vytvořit přehled typů institucí, které nabízí zdravotnický a 

soukromí sektor.  Bude se jednat o přehled možností, které jsou jedinci s nadváhou 

dostupné a kde je možné se o nabízených službách dozvědět. 

 

Metodologie: 

Při kvalitativním výzkumu budou jako základní zkoumaná populace zvoleni jedinci, kteří 

mají zkušenost s výživovými poradnami, pacienti vybraných zdravotnických zařízení a 

jedinci, kteří mají zkušenost s oběma typy zařízení. Jako další respondenty plánuji 

zdravotnický personál – lékař praktik a nutriční terapeut. Výzkum bude probíhat v Praze 

pomocí metody polostrukturovaného hloubkového rozhovoru. Respondenty předběžne 

plánuji získat prostřednictvím výživové poradny DietPlan, kde nyní působím a oddělení 

obezitologie Endokrinologického ústavu v Praze. Předběžně uvažuji 10 respondentů, muže 

i ženy. Další součástí výzkumu bude studium dokumentů. Plánuji porovnání jednotlivých 
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kampaní zaměřených na prevenci nadváhy a analýza toho, kam směřují a co podporují. 

Neméně důležitou součástí výzkumu bude systémový pohled na současné strategie 

prevence a možnosti léčby nadváhy a obezity. Také bych chtěla identifikovat případné 

mezery v současných strategiích léčby nadváhy. 

Základní výzkumná otázka zní: „Jaké jsou důvody a očekávání jedince s nadváhou 

vedoucí k výběru výživového poradce či zdravotnického zařízení?“ 

 

Vzhledem k vysoké prevalenci nadměrné hmotnosti v České republice mohou být 

získané informace použity k dosažení efektivního přístupu k léčbě nadváhy v České 

republice. V celkovém důsledku by lepší pojetí přístupu k léčbě nadváhy a obezity vedla 

k prevenci onemocnění s nimi spojených a také celkové ekonomické náklady na léčbu by 

se rapidně snížily. Avšak ekonomické modelování nebude součástí tohoto výzkumného 

projektu. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

V Praze dne 11. prosince 2013    Bc. Zuzana Paterová 

 


