
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. 
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