
Abstrakt 

Diplomová práce se věnuje chirurgické léčbě obezity z pohledu pacienta. 

Teoretická část se věnuje etiopatogenezi, diagnostice, komplikacím, přidruženým 

onemocněním, konzervativní a chirurgické léčbě (definice, přehled a rozdělení, principy 

základních bariatrických výkonů,  indikace a kontraindikace a výsledky léčby. S tím 

souvisejícím specifikům předoperační přípravy, časné a dlouhodobé pooperační péči, 

psychologické přípravě a výživě po bariatrických operacích. 

      Empirická část byla provedena jako kvantitativní výzkum formou dotazníkového 

šetření pomocí zavřených otázek s možností vlastních odpovědí. Respondenti byli pacienti 

s diagnózou morbidní obezity a nebo obezity 3. stupně, kteří absolvovali chirurgickou léčbu 

v posledních třech letech. Bylo rozdáno 150 dotazníků, vrátilo se jich 125 a z toho bylo 10 

dotazníků vyřazeno pro neúplné vyplnění a 6 dotazníků pro nesplňování podmínek 

respondentů.   

Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit informace, které pacientům před bariatrickým 

zákrokem chyběly a  zda tyto chybějící informace měly zásadní vliv na výsledek bariatrického 

výkonu. Neméně důležitou částí výzkumu je zjistit vliv bariatrického zákroku na přidružená 

onemocnění a fyzickou aktivitu respondentů, stejně tak motivaci, důvody preference 

chirurgické léčby před konzervativní, pooperační komplikace a největší  úskalí pooperačního 

režimu a od toho se odvíjející úspěšnost či neúspěšnost léčby. 

Výsledky výzkumu jsou velmi pozitivní jak ve směru informovanosti před 

bariatrickým zákrokem, tak vlivu na přidružená onemocnění. U všech odpovídajících 

respondentů došlo k váhovému úbytku, což je velmi pozitivní výsledek. Před samotným 

zákrokem byli respondenti poučeni celým týmem lékařů včetně psychologa a nutričního 

terapeuta a informacím 95 % respondentů porozumělo a byly pro ně dostačující. Dalším 

pozitivním výsledkem je vliv bariatrického výkonu na přidružená onemocnění. Ve více jak 70 

% došlo k úpravě či vysazení medikace u DM a hypertenze a u více jak 75 % ke zmírnění 

bolesti u respondentů s artrózou. Méně pozitivním výsledkem je ve 100% zastoupení 

psychosociální motivace u mladších žen, které by měly myslet více na zdravotní následky 

spojené s obezitou. 
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