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Abstrakt 
 

Název:  Aktivní životní styl u dětí mladšího školního věku 

 

Cíle:   Cílem této práce je prozkoumat, zda příbramské děti v mladším školním 

věku jsou vedeny k aktivnímu a zdravému životnímu stylu. Zjistit zda 

děti mají dostatek pohybové aktivity, jak se stravují a kolik času tráví u 

počítače nebo televize.  

 

Metody: Ve výzkumu byla použita kvantitativní i kvalitativní metoda. Kvalitativní 

údaje byly zjišťovány pomocí ankety a kvantitativní s využitím 

krokoměrů. Z empirických metod bylo použito měření. Měření probíhalo 

v měsících květen-červen a říjen-listopad 2015.  

   

Výsledky: Celkově ze 160 dětí je 14 obézních a 9 má nadváhu. Zbytek žáků má 

optimální váhu, přiměřeně se stravuje a má dostatek pohybové aktivity. 

Obézní děti svůj volný čas tráví u počítače nebo televize a nemají žádné 

zájmové kroužky ani sportovní aktivitu.  

 

Klíčové slova: životní styl, obezita, energetická bilance, příčiny, prevence, důsledky, 

krokoměr, děti, rodiče, pohybová aktivita, zdravá strava 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Title:  Active lifestyle of young school-age children 

 

Objectives:  The aim of this study is to explore, whether the younger school age 

children are kept to an active and healthy lifestyle. To find out, whether 

the kids have enough physical activity, how they eat and how much time 

they spend at the computer or TV.  

 

Methods: The quantitative and qualitative methods were used in my research. The 

qualitative data were collected through surveys and quantitative data 

were obtained via step counting by using a pedometer. A measurement 

was used as an empirical method. Measurements were held in the months 

of May-June and October-November 2015.  

 

Results:   It was examined a total of 160 children. 14 of them are obese and 9 are 

overweight. The rest of the students has an optimal weight, eat 

adequately and has enough physical activity. Obese children spend their 

free time at the computer or television and have no hobbies or sports 

activity.  

 

Keywords:  lifestyle, obesity, energy balance, causes, prevention, consequences, 

pedometer, children, parents, physical activity, healthy diet  
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1 Úvod  

Žijeme v 21. století, vědecký a technický rozvoj stále roste a mění se životní styl. Za 

zdravý životní styl můžeme považovat to, co chceme a co budeme i provozovat tak, 

abychom se cítili ve fyzické i duševní pohodě nejen aktuálně, ale po dlouhá léta.   

V práci se zabývám aktivním životním stylem dětí v mladším školním věku. Bohužel 

v dnešní době převážná část populace žije spíše sedavý životní styl. Příliš mnoho času 

trávíme u počítače ať v práci nebo doma, raději telefonujeme s lidmi, než abychom za 

nimi došli osobně, a raději cestujeme v autě než pěšky. Čím méně máme pohybu, tím 

více se stresujeme. Když už máme čas, tak ho raději trávíme pasivně, u televize, 

počítače i vysedáváním v některém z restauračních zařízení. Také nadbytek potravin se 

podepsal na změně životního stylu. Děti přebírají životní styl rodičů. Když se rodiče 

špatně stravují a nemají dostatek pohybu, děti se od malička učí špatně stravovat a 

nevytvářejí si kladný vztah k pohybové aktivitě. Obezita u dětí znamená s vysokou 

pravděpodobností obezitu v dospělosti, proto je velice důležité, řešit dětskou obezitu co 

nejdříve.    

Obezita je dnes považována za jedno z primárních zdravotních rizik. Zdravotní 

následky obezity jsou však podceňovány jak laiky, tak i zdravotníky, protože obezita 

jako taková život bezprostředně neohrožuje. Zdravotní rizika obezity významně 

ovlivňují jak nemocnost, tak kvalitu a délku života obézního jedince. Hlavní roli při 

vzniku obezity je nevyvážená energetická bilance, tedy vyšší příjem ve srovnání 

s výdejem. I nepatrný rozdíl těchto dvou hodnot může vést při dlouhodobém trvání 

k obezitě. Obezita je charakterizována jako zvýšení nahromadění tukové tkáně. 

Téma aktivní životní styl v mladším školním věku jsem si vybrala i částečně 

z osobních důvodů. Už několik let se potýkám s obezitou v naší rodině. Můj bratr, který 

je o 12 let mladší, trpí těžkou obezitou. Mrzí mě, že rodina se k tomuto problému staví 

pasivně.    
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2 Životní styl 

„Jde o takový styl našeho života, kdy se cítíme ve fyzické a duševní pohodě, a tento 

styl života nás v tomto stavu udržuje na dlouhá léta“ (Astl, Astlová, Marková, 2009, s. 

10)  

Životní styl je poslední dobou nejčastějším konzultovaným tématem. Je to téma 

nekonečné, které slýcháváme všude kolem nás. Definovat životní styl není jednoduché. 

Pod pojmem životní styl si každý z nás představí něco jiného. Pro někoho je dobrý 

životní styl, když má dobré bydlení, auto, peníze a spoustu přátel. Pro jiného zas když 

má velkou rodinu a je šťastný a pro dalšího, když se dobře stravuje a má dostatek 

pohybu. Jde o velice široký okruh veškerých lidských činností. 

Machová (2009) definuje životní styl jako „Životní styl zahrnuje formy 

dobrovolného chování v daných životních situacích, které jsou založeny na 

individuálním výběru z různých možností. Můžeme se rozhodnout pro zdravé alternativy 

z možností, které se nabízejí, a odmítnout ty, jež zdraví poškozují. Životní styl je tedy 

charakterizován souhrou dobrovolného chování (výběrem) a životní situací (možností).“ 

(Machová, 2009, s. 16)  

„Životní styl je funkční systém, kterým si člověk vybírá z repertoáru dané kultury za 

určitých podmínek jisté prvky podle svých kritérií (hodnoty, cíle) a potřeb a podle svých 

aktuálních statusových i materiálně ekonomických možností.“ (Mášová, Křížová, 

Svobodný, 2005, s. 233) Alvin Toffler životní styl dokonce označuje jako superprodukt 

konzumní společnosti. Také Hronský, Siciňský a jiní sociologové chápou životní styl 

jako výsledek určitých voleb, týkajících se každodenních aktivit a uskutečňovaných 

lidmi na určité životní úrovni. (Mášová, Křížová, Svobodný, 2005) 

Znalost základu správného zdravého životního stylu je v  dnešní době nezbytná. 

Největší význam na naše zdraví má zdravá vyvážená strava, dostatek aktivního pohybu, 

pravidelná hygiena a otužování, pravidelné lékařské prohlídky, dostatek odpočinku a 

život bez stresu. Důsledkem správného aktivního životního stylu je tady přiměřená 

hmotnost, odpovídající krevní tlak, dobrá tělesná kondice, nízká hladina cholesterolu, 

nízká únavnost, zdravý vzhled, dobrá psychická pohoda, vysoká odolnost vůči 

nemocem a tedy nízký výskyt nemoci. Naopak naše zdraví poškozuje velké množství 

alkoholu, kouření, užívaní drog, nedostatek pohybu, špatná strava, nedostatek 
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odpočinku a spánku, vyhýbání se lékařským prohlídkám a nevhodné sexuální chování. 

(Pěčková, 2009) 

V současné době žijeme v neustálém spěchu a člověk začal vést převážně sedavý 

způsob života. V pracovní době se sedí, do práce i z práce se dopravujeme v autě nebo 

jiným dopravním prostředkem, nechodíme pěšky po schodech, když je k dispozici výtah 

či eskalátor. Po práci opět sedíme u televize nebo u počítače. Už se nám ani nechce jít 

na procházku z desátého patra či vyššího patra. I v domácnosti máme mnoho techniky, 

které zbavila člověka pohybu. Dříve jsme uklízeli pomocí rukou, klepali koberce a drhli 

podlahu, prali prádlo na valše a dnes? Máme vysavače, automatické pračky, myčky 

nádobí a dálkové ovládání, které nás zbavuje i minimálního pohybu. Zhoršují se také 

mezilidské vztahy. Životní styl mnoha lidí se orientuje na neustálou honbu za 

získáváním nových věcí, za úspěchem, mocí a penězi. Pracovní vytíženost tak 

poznamenává celou rodinu. Každý má málo času, někam spěchá, nemá čas na sebe ani 

na své blízké a na děti, vytvářejí se stresové situace a ty pak bývají příčinou rozpadu 

rodiny. (Machová, 2009)  

Všechny tyto zvyklosti děti vidí u svých rodičů a přejímají pak jejich životní styl, ať 

už je dobrý či špatný. Jak jinak by mohly děti žít, když v tomto uspěchaném životě žijí 

od svého narození? Je nutné, aby poskytování odpovídajících znalostí, včetně rozvíjení 

dovedností, návyků a formování postojů, bylo součástí výchovy a od útlého věku jak 

v rodině, tak i ve škole a aby bylo spojováno s výchovou k odpovědnosti za vlastní 

zdraví. (Machová, 2009) 

Rodiče by se nad sebou měli zamyslet a vést své ratolesti ke správnému zdravému 

životnímu stylu.  Dítě absolvuje svou první prohlídku hned při narození. Poté chodí na 

pravidelné prohlídky, kde se ověřuje jeho výška, hmotnost, zrak, sluch a chrup. Ale 

nejenom to, ale tyto prohlídky mohou obsahovat i poradenství, např. jak se vyvarovat 

rizikovému chování, jako je pití alkoholu, kouření a užívání drog, proč jíst zdravou a 

vyváženou stravu, proč pravidelně cvičit a umět i odpočívat. (Čeledová, Čevela, 2010)  

Z výše uvedených zdrojů vyplývá že, aktivní životní styl znamená dodržovat zdravou 

a vyváženou stravu, mít dostatek aktivního pohybu, vyhýbat se stresu, mít dostatek 

odpočinku a regenerace a navštěvovat pravidelně lékařské prohlídky.  
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 2.1 Životní styl jako příčina a důsledek nadváhy a obezity 

Vzrůstající nadváha a obezita je jednoznačně důsledkem současného životního stylu 

a stala se celosvětovým problémem v zemích vyspělých nebo rozvojových. Počet 

jedinců s nadváhou nebo obezitou již přesáhl počet osob trpící podvýživou. Bylo 

zjištěno, že pouze 2 až 5% všech případů nadváhy a obezity má zdravotní příčinu. 

Zbytek je důsledkem nevhodného životního stylu. (Bunc, 2008) 

„Aktivní životní styl je formou životního stylu, který charakterizuje interakci mezi 

jedincem a okolím. Tato interakce v základním přiblížení má dvě složky biologickou a 

sociální.“ (Bunc, 2008, s. 61) 

Aktivní životní styl je takový, v němž je podstatná pravidelná aktivita, která musí 

respektovat bio-psycho-sociální složky existence a fungování lidského organismu. Náš 

životní styl se mění v průběhu celého našeho života na základě našeho tělesného, 

mentálního a sociálního chování a jednání. K charakterizování nadváhy i obezity lze 

použít energetickou bilanci, což znamená, že jaký je příjem, tak takový musí být i 

výdej. (Bunc, 2008) 

V současné době u nás, ale i v zemích EU dochází ke stagnaci či k snižování 

energetického příjmu. Na druhé straně dochází u mužů, žen i dětí k snižování 

energetického výdeje. Hlavní příčinou je snížená pohybová aktivita, která hlavně u dětí 

a mládeže tvoří podstatnou část energetického výdeje. Za poslední dvě desetiletí je 

doložen pokles pohybové aktivit bez ohledu na věk a pohlaví cca o 30%. Například u 

dětí mladších 10 let nacházíme cca 7,7 hodin realizovaných pohybových aktivit týdně, u 

dětí starších už jen 2,1 hodiny týdně, včetně školní tělesné výchovy. (Bunc, 2008)  

Jelikož děti tráví mnoho času ve škole a jsou méně v kontaktu s rodiči, je úloha 

školy pro formování aktivního životního stylu důležitá. Měly by se vytvářet takové 

podmínky, aby mohla škola i rodiče spolupracovat. Škola by měla poskytnout potřebné 

formace a návody pro cílenou intervenci a také dostatek informací o aktivním životním 

stylu jako základní prostředek pro ovlivnění nadváhy a obezity. Hlavní je si stanovit 

spolehlivé metody, které by umožnily včas identifikovat počáteční stádia nadváhy nebo 

obezity. Nejčastěji se používá výpočet BMI, ale mnohem spolehlivější je určení 

tělesného složení. V současnosti je považována za nejspolehlivější metodu duální 

rentgenová spektroskopie – DEXA. (Bunc, 2008) 
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Bunc a výzkumný tým UK FTVS (2010) provedli studii, která se zabývala zjištěním 

a posouzením BMI a tělesného složení, zjišťuje příčiny vzrůstajícího počtu dětí 

s nadváhou a obezitou a definuje zásady intervenčních programů, které mají za cíl 

ovlivnění aktivního životního stylu. Z těchto výsledků sestavili tabulky pro hodnocení 

nadváhy a obezity u dětí. 

Z výsledků studie je zřejmé, že děti v období puberty a to jak chlapci, tak i děvčata 

přibírají na váze. Pravděpodobně hlavní příčinou je neadekvátnost pohybového zatížení 

a nevhodné stravovací návyky, hlavně vysoká konzumace vysokoenergetických nápojů. 

Příjem energie je bohužel vyšší, než výdej energie. Můžeme vše shrnout jako důsledek 

nevhodného životního stylu současné dětské populace, hlavní příčinou je nedostatečný 

pohybový režim. Abychom mohli ovlivnit nadváhu a obezitu u dětí je důležitá 

spolupráce rodiny a školy. Rodiče jsou u svých dětí zodpovědní za realizaci 

pohybových aktivit ve věku 1-3 roky, kdy se poprvé formuje kladný vztah dítěte 

k pohybovým aktivitám. Za druhé období je částečně zodpovědná i škola a školní 

prostředí, protože druhé období spadá do mladšího školního věku, tedy do 1. stupně ZŠ. 

Stravu v tomto období je reálné měnit cca o 10%. Další změny se týkají energetického 

výdeje. Výraznější úpravy stravy je nutné řešit konzultací s lékařem. (Bunc, 2008) 

Pro nastavení správného životního stylu je nezbytné dosáhnout, aby se školy staly 

informačními a poradními centry pro žáky i rodiče. Je důležité, aby byli rodiče více 

informováni, změnily se role učitelů, vyučujících předměty, které mohou nastavit 

správný životní styl. Nejdůležitější je, aby nadváha či obezita byla podchycena co 

nejdříve a začala se řešit. Je nutné využít všech dostupných forem pohybového zatížení. 

(Bunc, 2008)  
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 2.2 Životní styl rodiny 

Děti si utváří návyky, týkající se zdravého životního stylu, již v dětství. Prvními 

vzory, od kterých přejímají návyky, jsou jejich rodiče. Význam rodiny je pro zdravý 

životní postoj dítěte klíčový, protože dítě si návyky nejvíce upevní v nejmladším věku a 

bývají většinou trvalého charakteru. Dítě by mělo vědět, že své zdraví si může ovlivnit 

jak pozitivně, tak i negativně. Je nutné děti vhodně motivovat, aby si tyto vědomosti a 

dovednosti uchovaly ve svém myšlení až do dospělosti. (Pěčková, 2009) 

Rodiče by měli dbát na pestrou a plnohodnotnou stravu s pěti denními dávkami 

potravy, která odpovídá kvantitativně i kvalitativně věkovým zvláštnostem dítěte a 

zásadám správné výživy. A určitě se nesmí zapomenout na dostatečné množství tekutin, 

nejlépe bylinkové čaje nebo vody s přídavkem neslazené ovocné šťávy. Naopak by se 

měli vyvarovat uzeninám, na jejichž chuť si děti snadno zvyknou a pak jim dávají 

přednost. Dále by se měli vyhnout smaženým a tučným pokrmům, přílišnému solení a 

koření. Dětmi oblíbené sladkosti a slazené nápoje přivádějí do organismu zbytečný 

cukr, který je příčinou vzniku zubních kazů a při sedavém stylu života i obezity. 

Největším prohřeškem je, když ráno děti spěchají do školy a nestíhají se nasnídat. Ve 

škole pak záhy dostanou hlad a přestávají se soustředit na školní práci. Svačiny by měly 

děti nosit z domova, ale současní rodiče mají málo času, proto raději dají svým dětem 

peníze, aby si něco koupily v bufetu. Výběr potravin je jen na volbě dětí, často si 

vybírají raději nezdravé sladké potraviny. U dítěte předškolního i školního věku, které 

se stravuje ve školní jídelně, je třeba pamatovat, aby domácí strava byla doplněna o 

potraviny, které školní jídelna nemůže zajistit v potřebném množství. (Pěčková, 2009) 

Mnoho rodičů nadváhu nebo obezitu svých dětí neřeší. Myslí si, že dětem nic 

nehrozí. Často slýcháváme věty typu: oni z toho vyrostou nebo mají to dědičné. 

Dětskou obezitu opravdu může způsobit i dědičnost. Genetické faktory dělíme na 

obezigenní, které přispívají ke vzniku obezity, a na leptogenní, které jejímu vzniku 

brání. Dědičnost tělesné hmotnosti se pohybuje mezi 40-70% a je jasně dokumentována 

výzkumy jednak na dvojčatech a dále na adoptivních jedincích. Genetické příčiny jsou 

dvojího typy, objektivní cca 50% a příkladové cca 75%. (Lisá, 2005) 

Literární prameny se shodují, že role dědičnosti v případě nadváhy a obezity je 

relativně nízká. V obézních rodinách nacházíme shodu cca 50% genetické určenosti. Je 

doloženo, že v rodině, kde jsou oba rodiče obézní, je možný výskyt obezity u jejich dětí 
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okolo 70%. V případě obézního jednoho z rodičů, je možné, že budou obézní děti okolo 

50%. Pravděpodobný přenos špatných stravovacích návyků na děti je podstatně vyšší, 

než v rodinách, kde se nadváha nebo obezita nevyskytuje. (Bunc, 2008)  

Rodiče přehlížející obezitu svých dětí se pravděpodobně nebudou snažit dodržovat 

dietu. Dieta znamená, pravidelné přijímání stravy a dostatek tekutin, především vody. 

Cílem je ztráta nadbytečného tělesného tuku. Je mnoho druhů diet např. redukční dieta, 

nemocniční dieta nebo dieta za účelem změnit zdravotní stav. Každá tato dieta má jiný 

cíl. U diety je důležité, aby klesal tělesný tuk a ne svalová hmota. U dětí je dieta 

mnohem složitější. Snižovat dětem denní příjem není dobré, mohlo by to ovlivnit jejich 

vývoj. Raději se doporučuje více pohybu a vyřadit s jídelníčku pouze sladkosti. Pohyb 

je základní vlastností každého jedince. Obézní děti mohou chodit třeba ze začátku jen 

na procházky nebo si hrát s dětmi na hřišti, aby neseděly doma a nepřejídaly se. Rodina 

tedy nejvíce z aktivního životního stylu ovlivňuje stravu, pohyb a pravidelné lékařské 

prohlídky.  

Základem zdravého životního stylu je vyvážená energetickou bilance - poměr mezi 

výdejem a příjmem energie. Jestliže se množství energie spotřebované rovná množství 

energie vynaložené, pak je energetická bilance vyvážená.
 
Při nadměrném energetickém 

příjmu je nadbytečná energie uložena v podobě tukových zásob. Nepoměr mezi 

příjmem a výdejem energie patří mezi nejčastější příčiny vzniku obezity. Patří sem 

přejídání, nevhodně rozložená strava během dne, sedavý způsob života apod.  

Faktory, které působí na vznik obezity, můžeme rozdělit na vůli ovlivnitelné a 

neovlivnitelné. Mezi ovlivnitelné faktory řadíme, jak je již více zmiňováno, sedavý 

způsob života a nedostatek pohybu, ale i vliv medií a reklamních kampaní, sociální 

podmínky rodin, nevhodné stravovací návyky a psychické stavy. Stres, deprese a úzkost 

mohou vyvolat nadměrné požívání potravin. K neovlivnitelným faktorům náleží 

především genetické faktory, ovlivňující energetickou rovnováhu, spalování živin, 

spontánní pohybovou aktivitu, skladbu těla a chuťové preference, a dále sem patří 

poruchy endokrinních orgánů – štítné žlázy, hypofýzy a kůry nadledvinek. (Fořt, 2004)   
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 2.3 Výchova dětí k aktivnímu životnímu stylu na ZŠ 

Výchova k aktivnímu životnímu stylu dětí na základní škole je v současné době 

často diskutovaným tématem. Státní orgány se snaží hledat možnosti prevence. Jsou 

dána doporučení od národních a nadnárodních organizací směřující ke zkvalitnění 

vzdělávání budoucích učitelů, kteří vyučují tělesnou výchovu. (Miklánková, 2013) 

Výchova ke zdraví může být efektivní, pokud jde o činnost soustavnou, 

systematickou, cílenou do oblasti zdravotní, psychickou, sociální i duchovní. Snaží si 

podnítit jednotlivce bez ohledu na věk k péči o své zdraví. (Čeledová, Čeleda, 2010) 

Každý člověk by měl mít přiměřené znalosti a vědomosti, jak pečovat o své zdraví, 

proto bychom s výchovou měli začít hned od dětství. Od narození dítěte rodiče učí své 

děti hygienické návyky, zdravě se stravovat a vytvářejí kladný vztah dítěte k pohybu. 

Když děti nastoupí do školy, částečně tuto úlohu přebírají učitelé. Výchova ke zdraví 

využívá poznatky z řady vědních oborů, např. pedagogických, psychologických, 

lékařských i sociálních.     

Do výuky v základních školách je zařazena vzdělávací oblast Člověk a zdraví. Při 

kontrolní činnosti České školské inspekce (2009/2010) byly zjištěny právě v této oblasti 

nedostatky. Výchova ke zdraví se zřetelně profiluje jen ve 28,8% základních škol. Počet 

škol s rozšířenou výukou tělesné výchovy postupně ubývá, oproti roku 2009 je pokles 

cca o 14%. Vhodné podmínky pro tělesnou výchovu se v roce 2010 vyskytovaly u 

88,2% (resp. 95,8%) základních škol, zase se ale snížila úroveň vybavenosti a 

bezpečnosti prostředí.  Dále byl nalezen nesoulad v učebním plánu mezi školním a 

vzdělávacím programem (ŠVP) a RVP ZV, který byl konstatován u 40,1% škol a 

nesoulad v učebních osnovách mezi ŠVP a RVP u 44,7% škol. V ochraně zdraví žáků 

po dobu vyučování byl nalezen závažný nesoulad s předpisy o bezpečnosti tělocvičen 

na 22% škol. (Miklánková, 2013) 

I když byly zjištěny nedostatky na některých školách, i přesto je to stále hlavní 

prostředí, kde můžeme na děti působit a připomínat jim zásady zdravého životního stylu 

a bojovat proti civilizačním onemocněním. Můžeme ovlivnit přísun pohybových aktivit 

a také pozitivně působit na jejich psychickou stránku. Ve škole je pro děti vzorem 

učitel, který by se měl snažit jít dětem příkladem a sám žít zdravý plnohodnotný život. 

Na základních školách je zařazen program Člověk a zdraví, jak už bylo řečeno, který 

obsahuje vzdělávací obory Výchova ke zdraví a Tělesná výchova. Program má za cíl 
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zprostředkovat žákům informace o možnostech aktivního rozvoje a ochrany zdraví a 

dále i prohloubení schopnosti zařazovat do denního režimu pohybové zdatnosti. Je 

součástí osnov prvouky pro 1 - 3 ročník, ve 4. - 5. ročníku je výchova ke zdraví 

zařazena v rámci přírodovědy a vlastivědy. Na 2. stupni se o zdraví hovoří v předmětu 

rodinná výchova a přírodopis. V druhém programu Obecná škola je výchova ke zdraví a 

zdravému životnímu stylu na 1. stupni ZŠ součástí prvouky, přírodovědy a vlastivědy a 

na 2. stupni rodinné výchovy a přírodopisu. V dalším programu Národní škola je 

výchova ke zdraví zařazena na 1. stupni v prvouce a přírodopisu, na 2. stupni pak 

v předmětech občanská a rodinná výchova, přírodopis, chemie a tělesná výchova. 

(Pěčková, 2009) 

Dalším programem představující novou iniciativu Světové zdravotnické organizace 

(WHO) je Škola zdravé výživy (Nutrition-Friendly School Initiative, NFSI). WHO 

vychází z předpokladu, že díky kvalitní a systematické výuce ve školách a úzké 

spolupráci s rodinou lze dosáhnout dlouhodobě zakotvených návyků zdravého aktivního 

životního stylu. Cílem programu je vytvořit zázemí pro všechny aktivity podporující 

zdravý aktivní životní styl s důrazem na výživu a dostatečný pohyb dětí a s důrazem na 

komunitní spolupráci. Vzhledem k tomu, že jde o celosvětově působící program, 

navazuje vždy v jednotlivých regionech na místně již rozpracované programy. Mezi ně 

můžeme řadit především The FRESH Initiative, na které se podílejí WHO, UNESCO, 

UNICEF, atd. Program Child-friendly School (UNICEF), dále program School Food 

and Nutrition Education Programme (FAO) a v Evropě zavedená a osvědčená iniciativa 

Health Pro-moting School (HPS) u nás v ČR známá pod názvem Škola podporující 

zdraví nebo Zdravá škola. Ještě poslední důležitou iniciativou, kterou je potřeba zmínit 

je Baby-Friendly Hospital Iniciative (BFHI). (Fialová, 2009)    

Podle Národního programu zdraví (MZd 1999) má velký podíl na zlepšení 

vědomostí o zdraví především výchova a vzdělávání. Proto bychom se měli více zaměřit 

na vzdělání budoucích učitelů. Byl proveden výzkum Pedagogickou fakultou v Hradci 

Králové, který byl zaměřen na zjištění vědomostí o úrovni zdravého aktivního stylu u 

žáků 6. a 9. ročníků vybraných základních škol. Bylo vybráno 80 žáků (40 chlapců a 40 

dívek). Bylo zjištěno, že úroveň zdravého životního stylu u žáků se pohybuje lehce v 

podprůměru až průměru. Není patrný rozdíl ve vědomostech mezi chlapci ani dívkami a 

ani mezi ročníky. Poté bylo doporučeno několik řešení. Do tělesné výchovy zařadit 
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nejen teoretické otázky vztahující se obecně k zlepšení fyzické zdatnosti, ale i zavedení 

do praxe. Do hodin chemie či biologie by bylo vhodné zahrnout otázky z oblasti výživy 

týkající se energetického příjmu, složení stavy, metabolismu, pitného režimu, ale i 

ochrany před škodlivinami z vnějšího prostředí. V občanské nauce a společenských 

vědách by se nemělo zapomínat na problematiku závislostí a sebepoškozujících návyků, 

problematiku rizikového chování a psychické zátěže. Problematika zdravého životního 

stylu a zdraví by měla prolínat všemi předměty. (Fialová, Feltlová, Mejstříková, 2006) 

V Bílé knize o strategii pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících 

s výživou, nadváhou a obezitou, která byla přijata dne 30. května 2007, se Komise 

domnívá, že členské státy a EU musí přijmout opatření ke zvrácení poklesu úrovní 

pohybové aktivity v posledních desetiletích. V posledních třech desetiletích došlo u 

obyvatel EU k prudkému zvýšení úrovně nadváhy a obezity, zejména u dětí, přičemž 

předpokládaný výskyt nadváhy v roce 2006 činil 30 %. Naznačuje to zhoršující se trend 

špatné stravy a nízké úrovně fyzické aktivity u obyvatelstva EU. Z dlouhodobého 

hlediska to povede k nepříznivému dopadu na délku života v EU a ke snížení kvality 

života u mnoha lidí. Proto Bílá kniha klade silný důraz na přijetí opatření, která mohou 

být vhodná pro zvýšení úrovní pohybové aktivity a tím i nápravu jejího současného 

nedostatku. Komise se rovněž domnívá a zdůrazňuje, že je nutné se vhodnou koordinací 

politik vyrovnat s organizačními a strukturálními faktory, které ovlivňují možnosti lidí 

vést pohybově aktivní život. (Pokyny EU pro pohybovou aktivitu, 2008), (Komise 

Evropských společenství, 2007) 
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2.4 Možnosti zkvalitnění životního stylu 

Největším problémem snížení pohybové aktivity u dětí je také přechod z mateřské 

školky do základní školy. Kvůli povinné školní docházce dochází k snížení 

energetického výdeje a s rostoucím věkem dětí stále klesá i o víkendech. Podle projektu 

Životní styl a obezita (ČLS JEP A ČOS JEP, 2006) nemají české děti dostatek aktivity. 

Rychecký et al. (2006) hodnotí začlenění sportovních i pohybových aktivit do životního 

stylu dětí i mládeže jako relativně významné. Ale ve věkové kategorii 9-11 let 

konstatuje, že děti ve svém volném čase raději sledují televizi (70%), hrají karty, 

videohry, počítačové hry či preferují poslech hudby, četbu knihy. V jejich výzkumu 

bylo také zjištěno, že cca 40% dětí dělá organizovaný nebo neorganizovaný sport jako 

náplň volného času. (Miklánková, 2013)    

V současné době dochází k nižší pohybové aktivitě a tím pádem k převaze 

energetického příjmu nad výdejem a  s rostoucím věkem dětí vede k požadavkům 

intervencí ze strany státních orgánů, národních i nadnárodních institucí a odborníků. 

Prevence by měla probíhat prostřednictvím různých institucí, které by realizovaly a 

propagovaly preventivní programy pro podporu zdravého životního stylu především 

v oblasti stravovacích návyků populace a fyzické aktivitě. Tyto kroky má v kompetenci 

vláda, státní a soukromý sektor a občanská sdružení, která mohou přispět k propagaci 

zdraví prospěšných aktivit. (Miklánková, 2013)     

Rodiče by mohli navštěvovat výchovné programy v oblasti výživových a 

pohybových návyků. Coakley (1987) navrhuje zajímavou myšlenku a to podporu dětí 

prezentovat veřejnosti jako součást modelu dobrého rodičovství a dostat ji tak do 

povědomí rodičů. Pohybové aktivity by tak mohly být nabízeny jako příležitost 

k rozvíjení rodinných vztahů a soudržnosti. Projekt životní styl a obezita 2005 (ČLS JEP 

A ČOS JEP 2006) doporučuje, aby rodiče 6 - 12letých dětí věnovali zvýšenou 

pozornost hmotnosti svých dětí a hned reagovali na sklony k pasivní sedavé zábavě, 

kterou by měli vykompenzovat aktivním pohybem. (Miklánková, 2013)     

Ve školách je nutné dbát na kvalitu školního stravování, problematiku nápojových i 

jiných automatů, dostatek informací o správné výživě a o významu pohybové aktivity. 

Na zkvalitnění školní tělesné výchovy apeluje řada organizací, institucí i odborníků. 

Např. European Network of Health Promoting Schools [ENHPS] (1997/1998), která se 

zaměřila na zdravotní situaci ve státech Evropské unie. Snažila se začlenit programy 
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podpory zdraví během celé školní docházky dětí a mládeže, i rozšíření a podpory 

nabídky pohybových aktivit, vytváření bezpečného a zdravého školního prostředí a 

zvyšování a prohlubování kvalifikace učitelů v oblasti tělesné výchovy.  

Organizace European Heart Health Initiative [EHHI] (2001) doporučuje zvýšit počet 

vyučovacích jednotek tělesné výchovy ve školních programech, a to minimálně na tři 

hodiny v týdnu, ve všech státech EU. Tato organizace se snaží i zkvalitnit úroveň 

vzdělávání učitelů tělesné výchovy pro všechny věkové kategorie. Kvalita učitele má 

přímou souvislost s kvalitou školního vzdělání. To samé požaduje i organizace 

Canadien Council of University Physical Education and Kinesiology Administrators 

[CCUPEKA] a Canadian Association for Health, Physical Education, Recreation and 

Dance [CAHPERD] (2005). Také doporučují školám možnost spolupráce s lékaři 

k vytvoření kvalitního vzdělávacího programu pro všechny děti.  

The Toronto Charter for Physical Activity (2010) požadují vzdělávací programy 

s povinnou tělesnou výchovou vedenou na vysoké kvalitní úrovni. Chtějí i proškolení 

všech učitelů na školách v oblasti poznatků z tělesné výchovy. Národní program 

rozvoje sportu pro všechny [NPRSPV] (usnesení vlády ČR č. 17 ze dne 5. ledna 2000) 

se snaží o postupnou změnu společenských i materiálních podmínek pro rozvoj dalších 

podmínek k celoživotní pohybové aktivitě pro co největší počet obyvatel. Zaměřuje se 

na tři problémy: rozvoj materiálně technické základny, změnu hodnotové orientace 

občanů a rozšíření nabídky tělovýchovných a sportovních programů diferencovaných 

pro různé skupiny populace. Měla by být realizována prostřednictvím orgánů státní 

správy a samosprávy a samozřejmě také prostřednictvím škol a školských zařízení. 

(Miklánková, 2013)  

Dalším projektem je Škola podporující zdraví. Jedná se o projekt Světové 

zdravotnické organizace, Evropské unie a Rady Evropy (Health Propoting School, 

1982). Jeho úkolem je začlenit výchovu ke zdraví do všech činností školy a vytvořit 

zdravé prostředí ve školách. Hlavní podstatou je partnerský vztah učitele a žáka, od něj 

se odvíjejí všechny následující požadavky jako je pozitivní přístup, pochvala a 

povzbuzení dítěte. Žák by se měl učit na základě svých zkušeností, kdy je nutná vlastní 

činnost a aktivita. Samozřejmě je důležitá i změna v materiálním vybavení školy, ve 

stravování a v organizaci vyučovacího dne. Mělo by být udržováno celkové pozitivní 
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psychosociální klima školy. Projekt staví na třech stěžejních pilířích: 1. pohoda 

prostředí, 2. zdravé učení, 3. otevřené partnerství. (Pěčková, 2009) 

U nás je také známá studie Mládež a zdraví, v cizině pod názvem HBSC (The Health 

Behaviour in School-aged Children). Provádí se se čtyřletou periodicitou v řadě zemí 

světa a zaměřuje se na sledování chování a postojů, které u dětí a dospívajících 

determinují tělesné a psychické zdraví a ovlivňují sociální adaptace. Česká republika se 

účastní projektu od roku 1994 spolu s dalšími více než dvaceti převážně evropskými 

zeměmi. Poslední sběr dat proběhl v roce 2010 v 80 náhodně vybraných základních 

školách a zúčastnilo se ho 4425 dětí pátých, sedmých a devátých tříd. Bylo zjištěno, že 

70% dětí jí doma společně s rodinou, ale s vzrůstajícím věkem tento počet klesá. Více 

jak polovina dětí, více chlapci než dívky, doma snídá, toto také závisí na ekonomické 

situaci rodiny. Ve škole obědvá cca 73% dětí a s přibývajícím věkem tento počet klesá. 

Děti jí ovoce a zeleninu cca 40% jednou denně a dívky jsou na tom lépe než chlapci. A 

opět s přibývajícím věkem konzumace zeleniny a ovoce klesá. Sladkosti jí více než 

čtvrtina dětí - 27%, tentokrát jsou na tom hůře dívky než chlapci. Sladké nápoje pije 

více než pětina dětí - 22%. Co se týká pohybové aktivity, polovina dětí, cca 60%, tráví 

svůj volný čas s rodinou společným sledováním televize nebo DVD. Více jak pětina 

dětí, 22%, chodí s rodinou na společné procházky. Ve volném čase sportuje s rodinou 

pětina chlapců a méně než pětina dívek (16%), tento počet s věkem významně klesá. 

Jednoznačně je prokázán vztah mezi pohybovou aktivitou a obezitou, životní 

spokojeností i zdravotním stavem. 30% dětí sleduje televizi 2 hodiny v týdnu. Hraním 

PC tráví 21% chlapců a 13% dívek, chatováním nebo využíváním internetu tráví 

v týdnu 1 hodinu denně 47% chlapců a 39% dívek. Je vidět, že děti nejvíce času tráví 

buď u televize, nebo u počítače a rodiče je v tom podporují. (Rážová, 2011) 

Pokud chceme více účinných metod ve zkvalitnění výchovy ke zdravému životnímu 

stylu a pohybové aktivitě, je nutná změna v přístupu jednotlivých států. A to hlavně 

ovlivnit sociální politiku, způsob reklamy potravinářského průmyslu a finančně 

podporovat nejrůznější programy podpory zdraví. (Miklánková, 2013) 

Výše byla zmíněna řada organizací, které se snaží změnit stravu, pohybovou aktivitu 

a celkově životní styl dětí. Z uvedených informací preferuji organizaci Člověk a zdraví 

a projekt Škola podporující zdraví, protože nejvíce působí na žáky a prostředí kolem 

nich.  První organizace má dva stěžejní obory Výchovu ke zdraví a Tělesnou výchovu. 
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Snaží se žákům předat co nejvíce informací o jejich zdraví a pohybové aktivitě. Druhý 

projekt se zaměřuje na zdravé prostředí škol. Přes všechnu snahu našich i zahraničních 

organizací a projektů se stále obezita v dětském věku vyskytuje a stále roste.      

Organizace ENHPS a EHHI se zaměřují na všechny státy EU a jejich zdravotní 

zaměření je pro školy velmi důležité. Především preferují zvýšení počtu hodin tělesné 

výchovy a větší prohloubení kvalifikace učitelů tělesné výchovy. Na organizacích 

CCUPEKA a CAHPERD schvaluji možnost, že se školy snaží spolupracovat s lékaři na 

kvalitním vzdělávání žáků. Další program NPRSPV se snaží ovlivnit pohybovou 

aktivitu po celý život jedince. Děti bychom měli vést ke sportu od útlého věku tak, aby 

sport byl jejich součástí po celý život. Proto se tato organizace snaží rozšířit nabídku 

sportovních programů pro všechny různé skupiny populace. Studie HBSC u nás známá 

jako Mládež a zdraví se nejvíce zabývá životním stylem dětí a po čtyřech letech opět 

studii opakuje. Zaměřuje se na největší problémy v dnešní době a díky čtyřletému 

opakování můžeme výsledky porovnat a do budoucna je ovlivnit. 

Životní styl je pojem, který zahrnuje mnoho subjektivních pohledů. Dokázat jasně 

specifikovat aktivní životní styl je obtížné. Každý jedinec má své představy. Z mého 

pohledu je aktivní životní styl pestrá a vyvážená strava spojená s pravidelným pohybem 

(nejméně 3-4 krát týdně). Tento názor nemusí být pro každého přijatelný. Jsou mezi 

námi i jedinci, pro které je pravidelný naplánovaný sportovní výkon spíše stresujícím 

prožitkem. Raději volí přirozený pohyb, např. práci na zahradě, procházky. Pokud 

svému výdeji energie přizpůsobí také příjem, můžeme i v tomto případě hovořit o 

zdravém aktivním životním stylu? Je pak takový životní styl rodiny vhodným vzorem 

pro děti, které zde vyrůstají? Samozřejmě ano, pokud jsou tyto návyky v rodině 

dlouhodobé a promyšlené a pokud jsou nastaveny správné stravovací návyky. Výše je 

zmíněn i záměr ministerstva školství nastavit dostatek pohybu a zavést zdravé 

stravování ve všech typech škol. 
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3 Stravovací návyky a pohybová aktivita v mladším školním 

věku 

3.1 Stravovací návyky 

Stravovací návyky dítěte vznikají ze stravovacích závislostí rodiny, z vlivu prostředí 

i z vlastních názorů. Výživa školních dětí je významný faktor, který ovlivňuje celkový 

stav dětí. Jak už bylo zmiňováno, u malých dětí je důležitá snídaně. Hodně dětí snídá ve 

spěchu nebo vůbec nesnídá. To má za následek zvyšování únavy, nepozornost i bolesti 

hlavy. Je důležité, aby děti měly dostatečný pitný režim, ale ne přeslazené nápoje. 

Sladké nápoje spolu se sladkou snídaní mohou vést k sekreci inzulinu s následným 

poklesem glykémie, což může mít též za následek únavu a pokles pozornosti. Asi jedna 

čtvrtina školáků na základních školách se nestravuje ve školní jídelně. Buď se nají doma 

podle svého výběru, nebo po cestě domů, nejčastěji ve fastfoodech nebo si koupí 

uzeniny, brambůrky nebo něco sladkého. Velký příjem energie je podporován vysokou 

konzumací sladkých nealkoholických nápojů. Dítě by správně mělo jíst 5krát denně 

v pravidelných intervalech a pořadí, to umožňuje snadnější regulaci pocitu hladu a 

sytosti a brání nekontrolovanému přejídání v podobě různých nepravidelně 

konzumovaných jídel. A nemělo by se zapomínat aspoň na jedno teplé jídlo jednou 

denně. Strava by měla být pestrá s dostatkem ovoce a zeleniny. (Lebl, Janda, Pohunek, 

Starý, et al., 2012) 

Měli bychom brát také ohled na kvalitu i kvantitu dietních potravin. Většina 

programů založena na udržení váhy je založena na snížení příjmu tuků a uhlohydrátu, 

ale jen na čas, jinak může dojít k opětovnému zvýšení váhy. Dieta založená na nízkém 

glykemickém indexu má pozitivní výsledky. Glykemický index je měřítko odchylky 

glukózy v krvi na jednotku uhlohydrátu. Jídla s vysokým glykemickým indexem 

ovlivňují vznik cukrovky typu 2 a srdečních příhod. Tato jídla se rychle stráví a přetváří 

se rychle na glukózu, to způsobuje rychlý a přechodný nárůst glukózy a inzulínu a 

následně rychlý pokles glukózy v krvi, což je spojeno s návratem pocitu hladu. 

Potraviny s nízkým GI jsou potraviny s hodnotou glykemického indexu menší než 55. 

Děti by se měly učit rozlišovat základní potraviny s menším i vyšším glykemickým 

indexem a vnímat jejich dopad na organismus. (Kong, Chan R., Nelson, Chan J., 2010)  



25 

 

BMR (bazální metabolismus) je odrazovým můstkem ke zjištění skutečného 

metabolického výdeje jedince během dne. Je to množství energie, které lidské tělo 

potřebuje k vlastní činnosti v klidovém stavu v teplotně neutrálním prostředí a na lačno. 

Jednoduše řečeno, je to energie, kterou potřebujeme k životu. Díky tomuto údaji je 

známo, kolik kalorií denně minimálně musí tělo přijmout, aby mohlo fungovat. Existuje 

několik rovnic, jak vypočítat bazální metabolismus. Nejznámější je Harris-Benedictova 

rovnice, která byla vytvořena v roce 1919 a v roce 1984 byla ještě upravena vzhledem 

k odlišným životním stylům. Základními údaji jsou hmotnost, výška, věk člověka a 

pohlaví.  Koeficient také bere v úvahu pohybovou aktivitu. Čím více je člověk aktivní, 

tím je koeficient vyšší. Rodiče, kteří se potýkají s obezitou svých dětí, by měli navštívit 

odborníky, kteří jim pomohou určit BMR jejich dětí. (Pravéhubnutí.cz) 
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3.2 Význam pohybové aktivity 

 Pohyb je základním projevem každého zdravého člověka. Pohybová aktivita je 

důležitá pro naše zdraví a je jednou ze základních podmínek zdravého životního stylu. 

Má celou řadu pozitivních účinků na fyzické zdraví a také pozitivní psychologické a 

sociální dopady na život člověka.  

Nástupem do školy se výrazně mění nejen denní, ale zejména pohybový režim. 

V předškolním věku měly děti relativně volný režim a nástupem do školy nastává 

kritická doba a to nejen změnou prostředí, kamarádů, ale hlavně pacifikací dítěte do 

školní lavice. Psychomotorický neklid dítěte neznamená zlobení. Děti se takto snaží 

dávat najevo, že mají více jednostranné zátěže a nedokážou být dlouho v klidu. 

V mladším školním věku by mělo být více v hodinách zařazeno pohybové uvolnění. 

Výuka tělesné výchovy dvě hodiny týdně je opravdu málo. U dětí mezi 6 – 10 rokem 

bychom se měli zaměřit na běh, házení a chytání. Dítě si zlepšuje i takové pohyby, jako 

jsou šplhání, skoky, poskoky a přeskakování. Děti potřebují nejen řízený pohyb, ale 

hlavně volný, který vychází v mladším školním věku z reflexní potřeby kompenzace 

hypomobility. (Kučera, Kolář, Dylevský et al., 2011)         

Pravidelná pohybová aktivita má celou řadu pozitivních účinků a to nejen 

fyziologických, ale i sociálních. Jedná se o dobrý prostředek jak se seznamovat 

s prostředím, s učením, jak ovládnout své tělo, jak si poradit se svým okolím a tím nabýt 

potřebné zkušenosti. Pohyb je prostředkem, jak vyjádřit sebe sama, komunikovat 

s ostatními, získávat sebevědomí, hodnocení sebe samého, vzájemného srovnávání, 

pomáhání si, soupeření a spolupráce. Jde o celý komplex lidského chování, které 

zahrnuje všechny lidské pohybové činnosti, pohybové úkoly každodenního života, 

lokomoční, pracovní a další účelové pohyby, tělesnou výchovu, sport a pohybovou 

rekreaci. (Kytnarová, Hainerová, Zamrazilová a kol., 2013) 

V dětském věku převažují spontánní aktivity, zatímco v dospívání je tělesná aktivita 

většinou organizována buď ve školní tělesné výchově, nebo ve sportovních klubech. 

Dětský organismus reaguje na pohyb bezprostředněji než dospělý a výsledky se také 

objevují dříve a jsou trvalejšího charakteru. Děti, které pravidelně cvičí, mají lépe 

vyvinuté svalstvo, lepší držení těla, více věří ve své schopnosti a snadněji rozptýlí 

obavy a stresy každodenního života. (Kytnarová, Hainerová, Zamrazilová a kol., 2013) 
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Mimoškolním aktivitám a sportovním činnostem ve volném čase se věnuje čím dál 

méně dětí. Každé dítě je nejvíce ovlivněno rodinou. Dítě nepochybuje o svých rodičích, 

proto ani o tom, čemu se mu dostává. Děti se od dětství učí určitým vzorcům chování. 

Nejvíce děti pozorují a napodobují lidi v nejbližším okolí. Pohybová aktivita dětí je 

podmíněna a ovlivněna především pohybovou aktivitou rodičů, proto je úloha rodičů, 

resp. podpora sportovní činnosti dětí ze strany rodičů velmi důležitá. (Kytnarová, 

Hainerová, Zamrazilová a kol., 2013) 

Galloway (2007) popisuje přímou souvislost mezi dětskou zdatností a úspěchem v 

dospělosti. Provedl řadu studií, kde dokazuje, že cvičení má vliv na dlouhodobé změny 

v chování a to, že děti jsou úspěšnější ve škole i v osobním životě. Obéznější děti 

prospívají hůře, obezitou trpí i v dospělosti a zvyšují náklady na zdravotní péči. Uvedl 

několik důvodů, proč bychom měli vést děti k aktivnímu pohybu: 

a) Zdatné děti mají radost ze života  

b) Většina dětí chce být fit  

c) Zdatné děti jsou zodpovědnější 

d) Zdatné děti jsou bystré a mají správné stravovací návyky 

Období prepubescence (6-11 let) se nazývá zlatý věk motoriky. V tomto období 

bychom se měli snažit o všestranný rozvoj, rozvoj obratnosti a získání co nejvíce 

nových dovedností. Děti by se měly věnovat pohybové aktivitě každý den po dobu 90 

minut alespoň střední intenzitou. Děti potřebují nejen řízený, ale hlavně volný pohyb. 

Sportovní příprava je vhodnou doplňující aktivitou při zajišťování optimálního režimu 

školního dítěte. Pohybové potřeby jsou charakterizovány velkou pestrostí a rychlým 

střídáním. Převažují rychlostní, obratnostní a pohybové vazby a je možné vyvolávat 

vytrvalostní aktivity. Silové a úpolové sporty v tomto věku jsou rizikové, protože může 

dojít k přetížení nebo poranění a mohou negativně ovlivnit dynamiku zrání kostního 

systému. Volba sportu by měla ctít zásadu výběru vhodného sportu pro jednotlivce. 

(Kučera, Kolář, Dylevský et al., 2011)    
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3.3 Chůzí ke zdraví 

Chůze může být jedním z prostředků, jak bojovat proti obezitě. Chůze bojuje proti 

nemocem srdce a cév. Byla provedena řada studií zabývající se pohybem ke zdraví. 

Odborníci zjistili, že 10 000 kroků (7 km) denně je optimální počet pro pozitivní 

ovlivnění zdraví člověka, udržení kondice a optimální váhy. Výzkumy také zjistily, že 

dostatek pohybu má pouze 10% populace ve vyspělých zemí. (10000kroku.cz) 

Hodnota 10 000 kroků je platná pro lidi bez zdravotních komplikací. Vysoká je pro 

lidi staršího věku a s chronickým onemocněním. (10000kroku.cz)  

Naopak děti by se měly hýbat více. Doporučuje se 12 000 až 16 000 kroků za den. 

(Máček, Máčková, Smolíková, 2010) 

Doporučení k provádění terénní pohybové aktivity pro školní děti ve věku 6–11 let:  

FITT charakteristiky  

Pohybová aktivita alespoň střední intenzity po dobu nejméně 90 minut denně. 

Rozložení PA do kratších, alespoň 10 minutových úseků s cílem souhrnné realizace 

nejméně 90 minut PA alespoň střední intenzity za den. 

Denní počet kroků (Sigmundová, Sigmund, Šnoblová, 2010) 

V převažujícím počtu dnů v týdnu by měl dosahovat: 

 12 000 kroků u děvčat 

 14 000 kroků u chlapců  

Další doporučení 

Podporovat pohybově aktivní (pěší a cyklistickou) dopravu dětí do školy a ze školy, 

zájmových organizací, klubů a dalších volnočasových aktivit. 

Upřednostňovat všestranný pohybový rozvoj před jednostranným pohybovým (nebo 

sportovním) zaměřením. 

Upřednostňovat rychlostně-obratnostní PA před aktivitami silového charakteru. 

Zvýšit podíl dětí, které jsou 3–4× týdně zapojeny do organizované pohybové aktivity 

(zahrnující vyučovací jednotky tělesné výchovy). 
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Děti by si měly osvojit základy mnoha druhů pohybových aktivit (bruslení, jízda na 

kole, lyžování, plavání, šplhání) a základní gymnastické prvky nejpozději do nástupu 

puberty. 

Nepřetržité sledování televize či monitoru počítače by nemělo překročit 90 minut 

denně. (Sigmundová, Sigmund, Šnoblová, 2010) 

  

Z této kapitoly je patrné, že bychom měli naučit děti, co znamená energetická 

bilance a učit je již od útlého dětství se jí řídit. A to nejen z pohledu stravy a pohybu, ale 

i s pohledu na správný vyrovnaný rozvoj osobnosti, nejen po stránce fyzické, ale i 

psychické. Pocity spokojenosti a vnitřní vyrovnanosti vedou člověka k realizaci 

životních cílů a k celkové harmonii prožívaného života. Když nastane vnitřní 

nespokojenost, zrcadlí se do psychiky člověka, což se v důsledku odráží do fyzična a 

projevů v chování. Často pak dochází k ukládání tukových zásob, přibývání na váze a 

postupně hrozí nadváha a obezita.  
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4 Obezita v dětském věku 

„Současná pandemie obezity se stala zlodějem dětství a vrahem dospělých“ 

(Marinov, Zemková, 2012, s. 13) 

Obezita se stala globální epidemií, která postihuje nejen dospělé, ale i děti, a to jak 

v rozvinutých, tak v rozvojových zemích. V zemích třetího světa jsou postiženy nejen 

děti z vyšších sociálních vrstev, ale i ze středních dokonce i nejnižších sociálních vrstev. 

Dětská obezita se zvyšuje v důsledku rychle se měnících životních podmínek, zejména 

stravování, úroveň fyzické aktivity, psychosociální i pracovní zátěže. Obezita by se 

měla řešit od raného dětství, kdy je pravděpodobnější dosažení dlouhodobých 

pozitivních výsledků. (Műllerová a kol., 2009) 

˶Obezita je způsobena nadměrným ukládáním tělesného tuku v organismu, při 

kterém energetická rezerva uložená v tukové tkáni stoupne nad fyziologickou úroveň a 

poškozuje zdravotní stav.“ (Marinov, 2013, s. 557) Takto zní jedna z definic o obezitě 

od Marinova. Slovo obezita je odvozené od latinského obesus, což v překladu znamená 

dobře živený nebo tučný. Obezita tedy neznamená nadměrnou hmotnost, ale nadměrné 

nakupení tukové tkáně. (Pastucha, 2011). U dětí můžeme obezitu definovat jako: 

˶Patologické navýšení tělesného tuku na celkovém tělesném složení. Nadváha je 

definována jako BMI na 90. percentil, obezita BMI nad 97. percentil vztažené k pohlaví 

a věku.“ (Muntau, 2009, s. 549) Klinicky do 3 let definujeme nadváhu jako hmotnost 

mezi 75. a 90. percentilem a obezitu nad 90. percentilem. Po 3. roce pak jako BMI mezi 

85. a 95. percentilem pro nadváhu a nad 95. percentilem jako obezitu. Hodnoty se 

mohou lišit od jiných antropometrických ukazatelů. (Neumann, Plášilová, 2011)   

Definovat obezitu v dětském věku je mnohem složitější než v dospělosti. Jde o to, 

že v dětství se množství tukové tkáně v organismu fyziologicky mění. Navíc je složité 

interpretovat, co je fyziologický růst v kontextu měnicích se životních podmínek 

v posledních 120 letech, podmiňujících sekulární trend v rychlosti biologické zralosti, 

růstu a dosahované celkové tělesné výšce. Jsou rozlišovány tři období, kdy dochází 

k založení a rozvoji tukové tkáně u dětí. První období je v třetím trimestru 

nitroděložního života a v prvním roce života. Druhé období je mezi 5-8 rokem života. 

Toto období se nazývá „adiposity rebound“ a je zasaženo sekulárním trendem. To 

znamená, že za posledních 50 let došlo k posunu tohoto období do mladšího školního 
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věku o více než jeden rok. A k poslednímu období dochází během dospívání. 

(Műllerová a kol., 2009)  

Podle původu můžeme rozlišovat obezitu u dětí na primární a sekundární. Primární 

období: jedná se o izolovanou formu obezity, je to nejčastější forma. Sekundární 

období: vzniká v důsledku různých onemocnění, např.: polycystické vaječníky, 

hypotyreóza, některé mozkové nádory, také při užívání některých léků. Tento typ 

obezity není častý a po úpravě některých léků dochází k úpravě obezity. (Tkáčová, 

Wiczmandyová, 2010) 

Dětská obezita je velice závažná, často je spojena s řadou dalších onemocnění. Mezi 

ně řadíme především onemocnění metabolická, kardiovaskulární, respirační a s nimi 

spojené další komplikace. Děti, u kterých vznikne nadváha nebo obezita, mají problém 

se zařadit mezi své vrstevníky. Často jsou středem posměchu a urážek, proto se u nich 

vyskytují i komplikace psychické. Dětská obezita znamená s vysokou pravděpodobností 

obezitu v dospělosti, proto je velice důležité, řešit dětskou obezitu co nejdříve. 
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4.1 Historie obezity 

V minulosti se člověk potýkal spíše s nedostatkem potravy než nadbytkem, a byl 

často vystaven podvýživě a hladovění. To však neznamená, že se obezita v těchto 

dobách nevyskytovala. Obezita provází lidstvo od prehistorických dob, důkazem je 

umění jako sochy, obrazy a později i literární díla. (Hainer a kol., 2011)   

Obezita byla v historii lidstva prokázána již v dávných dobách. Nejčastějším 

důkazem je Věstonická Venuše. Figurky tohoto typu byly nalezeny po celém území 

Evropy. Její hlavní význam byla pravděpodobně plodnost. (Svačina, Bretšnajdrová, 

2008) Homér zase popisoval Trojskou Helenu jako pěkně zaoblenou. O jejích 

proporcích svědčí její sochy. Galén a Hippokrates se o obezitě zmiňovali a také před ní 

varovali. Upozorňovali z hlediska zdraví na nebezpečí obezity, kterou rozdělovali na 

mírnou a nadměrnou. (Pařízková, Lisá, 2007)   

Ve starém Římě a Řecku byl propagován zdravý životní styl. Idolem antiky se stal 

urostlý atletický typ. Lékařské autority už v této době upozorňovaly na zdravotní rizika 

obezity. Hippokrates poukazoval na náhlou smrt lidí, která byla častější u otylých lidí, 

než u populace s přiměřenou hmotností. Římané si také všímali souvislostí spavosti a 

spánkové apnoe s obezitou. Hippokrates doporučoval namáhavou práci před jídlem. 

(Svačina, Bretšnajdrová, 2008)  

V historických literárních památkách byly dochovány důkazy o tom, že byla 

věnována pozornost výživě, a to především výživě dítěte ve vztahu k hmotnosti těla. 

Jedním z nejstarších záznamů je Sumerská tabule asi z r. 1900 př. n. l. Je na ní záznam 

stravy chlapce školního věku. O něco mladší z r. 1550 př. n. l. je egyptská lékařská 

encyklopedie Papyrus Ebers. Jsou v ní věnovány dvě kapitoly dětské výživy a je 

poukázáno na význam ženského mléka jako vhodná strava pro malé děti. V Egyptě 

například kojily matky své děti do tří let. V Egyptě také tvrdili, že většina potravy je 

přebytečná, a proto vznikají nemoci. (Lisá, Kňourková, Drozdová, 1990)  

Otázka, zda je obezita považována za chorobu nebo naopak projev zdraví, zůstávala 

dlouho sporná. Dříve silní jedinci, kteří byli více při těle, přežívali déle při hladovění, 

nebo v případě infekcí, než ostatní, proto byla nadměrná hmotnost považována za 

známku blahobytu a zdraví. Vznikla tak snaha dávat hlavně dětem co nejvíce a nejlepší 
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stravy. Důkazem jsou sochy nebo obrazy baculatých andílků, které ukazovaly, že 

ideální dítě nebylo štíhlé nebo dokonce hubené. (Lisá, Kňourková, Drozdová, 1990) 
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4.2 Epidemiologie  

Obezita se stala nejrozšířenějším metabolickým onemocněním. Její výskyt není 

omezen jen na rozvinuté země, ale roste i v rozvojových zemích. První fáze nárůstu 

epidemie obezity začala v polovině osmdesátých let. Za poslední čtvrtstoletí se zvýšil 

počet obézních dětí 3 – 5krát. Celosvětově trpí obezitou 42 milionů dětí mladších pěti 

let a předpokládá se, že u 400 000 dětí v EU je každý rok obezita nově diagnostikována. 

V České republice v roce 2001 trpělo obezitou 13% dětí, v batolecím a předškolním 

věku 5% dětí, v mladším školním věku mělo nadváhu 9% a obezitu 6% dětí a 

v dospívání trpělo 14% adolescentů nadváhou a 13% obezitou. A s každým novým 

rokem obezita roste, situace v ČR kopíruje stav v okolních zemích. (Nevoral et al., 

2013)      

Celková prevalence nadváhy a obezity v populaci je dokumentována 

epidemiologicko-sociologickým výzkumem vlivu pohybových a stravovacích návyků 

na nadváhu a obezitu člověka. Výzkum, který se v rámci projektu „Žij zdravě“, provádí 

každé dva roky agentura STEM/MARK, za podpory VZP. Výsledky průzkumu v naší 

populaci ukazují, že celých 55% obyvatel trpí nadváhou či dokonce obezitou. (Owen, 

2012) Podle nejnovější analýzy International Obesity Taskforce (IOTF) a WHO je na 

světě 1,1 miliardy dospělých jedinců s nadváhou nebo obezitou, z nichž je asi 320 

milionů obézních. Obezita dnes není problémem jen dospělé populace, ale čím dál tím 

častěji se vyskytuje hlavně u dětí, takže k těmto alarmujícím údajům je ještě třeba 

připočítat 118 milionů dětí s nadváhou a obezitou. Lékařské studie, které se zabývají 

touto problematikou, poukazují na rychlý nárůst dětské obezity. (Pastucha, 2011) 
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4.3 Příčiny vzniku obezity 

Podle Kytnarové, Brantové a Fibiánové (2008) je drtivá většina obezity v dětském 

věku exogenního původu, to znamená, že kalorický příjem převyšuje kalorický výdej. 

Rozvoj obezity na základě nepoměru mezi příjmem a výdejem energie nelze 

zjednodušit pouze na problematiku měnícího se životního stylu, protože výdej i příjem 

energie je ze 40 - 70% dán genetickými faktory (regulace příjmu energie, regulace 

energetického výdeje, schopnost oxidace substrátů, atd.). Sekundární příčiny obezity 

jsou zejména genetické a endokrinní choroby a léky indukovaná obezita, jsou 

prokazovány u méně než jednoho procenta dětí. Tláčková a Wiczmandyová (2010) 

uvádějí, že v první skupině, kdy větší příjem převyšuje nad výdejem energie, se obezita 

vyskytuje u více než 95% dětí.  V druhé skupině, kdy obezita je způsobena v důsledku 

hormonálních a jiných onemocnění, jí trpí jen cca 5% dětí. 

V prenatálním období může překrmování matky ovlivnit riziko obezity, neboť 

některé studie prokázaly přímý vztah mezi porodní hmotností, mateřskou obezitou a 

obezitou v pozdější fázi života. Avšak podvýživa v důležitých fázích fetálního vývoje 

může také navodit změny, které mohou vést k obezitě. Pokud byl omezen růst plodu 

ještě v děloze v časné fázi velmi nízkým energetickým příjmem a po narození pak děti 

v kojeneckém věku nebo raném dětství rychle získaly svoji váhu, jsou náchylné 

k obezitě a vzniku diabetes mellitus v dětství nebo dospělosti. Jiné studie zase 

prokázaly, že děti, které byly krmeny láhví, byly později ve větším riziku obezity než 

děti krmené mateřským mlékem. (Stránský, 2010) 

Zdravotní příčiny se rozdělují na ovlivnitelné a neovlivnitelné. Příčiny obezity, které 

nesouvisejí se zdravotním stavem, jsou: nedostatek pohybu a sedavý způsob života, 

sociálně-ekonomické podmínky života dítěte, nevhodné výživové zvyklosti a přejídání a 

tlak prostředí např. vliv reklam na nevhodné potraviny, přejídající se rodiče a špatné 

společenské zvyklosti a životní styl. Do ovlivnitelných zdravotních příčin řadíme 

mimořádně snížený klidový výdej energie, nadbytek kortizolu, nedostatečná produkce 

růstového hormonu, porucha činnosti mozku a podávání psychofarmak. Do 

neovlivnitelných příčin obezity patří genetické dispozice a genový defekt MC-4 R. 

(Fořt, 2004) Pařízková a Lisá (2007) uvádějí pouze tři příčiny obezity a to výživa, úloha 

pohybové aktivity a změny životního stylu a vliv sdělovacích prostředků.    
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V poslední době se čím dále tím více poukazuje na genetické faktory, které mohou 

zapříčinit obezitu. Genetika může být dvojího typy, objektivní cca 50% a příkladová cca 

75%. Genetické faktory rozdělujeme na obezigenní, které přispívají ke vzniku obezity, a 

na leptogenní, které jejímu vzniku brání. Příčinou obezity tedy může být mutace genu 

pro leptin (LEP), dále jsou známy další geny jako POMC, MC4R, PCSKI, LEPR a 

další. Mutace těchto genů mají za příčinu monogenní obezity, což je mutace jednoho 

genu. Dosud bylo identifikováno osm genů. Dále ke geneticky podmíněným můžeme 

zařadit mendelovsky děděný syndrom (např. Prader-Williho syndrom, Bardet- Biedlův 

syndrom, Alstromův syndrom, cohenův syndrom a další). O polygenním typu 

dědičnosti obezity hovoříme tehdy, pokud genetická predispozice jedince vede 

k náchylnosti k vlivům prostředí tak, že podporuje vyšší energetický příjem než 

energetický výdej. Dědičnost tělesné hmotnosti se pohybuje mezi 40-70% a je jasně 

dokumentována výzkumy jednak na dvojčatech a dále na adoptivních jedincích. (Lisá, 

2005), (Műllerová a kol., 2009), (Nevoral et al., 2013) 

Madslien (2013) udává, že kromě hladu je i obezita spojena s nižším finančním 

zabezpečením rodiny. Pokud má rodina méně peněz, nemohou si rodiče dovolit 

nakupovat drahé a kvalitní potraviny. Také nemohou dětem zaplatit sportovní kroužky, 

proto děti často zůstávají doma a nemají tak dostatek pohybu.  

 Mezi hlavní rizikové faktory obezity řadíme větší energetický příjem než výdej, 

nedostatek pohybu, špatný životní styl cca 30-60%, genetická dispozice 40-70%, 

způsobená polygenní dědičností cca 600 genů. (Slaný, Farkaš, 2013) 

Důsledkem obezity je vznik diabetu 2. typu z cca 60%, dále hypertenze a ischemické 

choroby srdeční ve více než 20% a patogeneze některých nádorů z 10-30%. (Hainer a 

kol., 2011) 

Když shrneme výše uvedené názory různých autorů, hlavní příčinou obezity je 

nepřizpůsobení příjmu výdeji energie. Až na 2-5%, kteří mají metabolické poruchy.  
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4.4 Rizika dětské obezity 

Rizika obezity bychom mohli shrnout do tří základních kategorií a to jsou: zdravotní, 

psychická a psychosociální. Dále existuje velké riziko přechodu dětské nadváhy a 

obezity do dospělosti. Toto riziko bylo potvrzeno vědeckými studiemi, existuje 

souvislost mezi obezitou v dospělosti a nadváhou ve věku mezi 3 - 5 rokem věku. 

Dětská obezita produkuje v 70% chronicky obézní dospělé jedince se závažnými 

psychosociálními a zdravotními komplikacemi, které mohou vést k vyšší nemocnosti a 

následně k předčasnému úmrtí. Větší riziko obezity v 35 letech je při výskytu obezity ve 

věkovém rozpětí: 1 - 6let = 2krát vyšší, 5 - 10let = 5krát vyšší, 10 - 14let = 10krát vyšší 

a 15 - 18 = pro muže 50krát a pro ženy 35krát vyšší. (Kopecký, Tomanová, Kikalová, 

2014)  

4.4.1 Zdravotní rizika 

Obezita je spojena s častějším výskytem řady závažných onemocnění. BMI může 

ovlivnit z 60% vznik diabetu 2. typu, z 20% ovlivňuje ischemické choroby a podílí se 

na patogenezi některých nádorů z 10-30%. Mezi zdravotní rizika patří: metabolické 

komplikace, endokrinní poruchy, kardiovaskulární, respirační, gastrointestinální, 

gynekologické, onkologické ortopedické, kožní, chirurgické a jiné komplikace. (Hainer 

a kol., 2011) 

Obezita nadměrně zatěžuje organismus a tím dochází k některým poruchám. Mezi 

nejzákladnější patří poruchy skeletu (kyfóza a skolióza hrudní páteře) a poruchy 

v postavení koleních kloubů, objevují se i ploché nohy. U dětí se mohou objevit na 

dolních končetinách varixy jako projev cévního přetížení. Dalším následkem je zvýšený 

krevní tlak a vysoký cholesterol. (Tkáčová, Wiczmandyová, 2010)  

Většina studií se zabývá analýzou dopadu obezity a nadváhy na kvalitu života 

dospělých lidí, ale studií na dopad nadváhy a obezity na kvalitu života dětí bylo 

vypracováno velmi málo. Podle těchto studií se u dětí vyskytuje muskuloskeletární 

nevolnost, zhoršená mobilita a špatné postavení dolních končetin, to ovlivňuje kvalitu 

života dětí a jejich pohybovou aktivitu v porovnání s dětmi s normální váhou. U 

obézních se dále objevují bolesti v kříži, kyčlích, kolenech, kotnících a chodidlech. Tyto 

bolesti se častěji objevovaly u dětí s vyšším BMI. U těchto dětí se rovněž zvyšuje 

možnost výskytu bolestí kloubů o 10% s každým přírůstkem váhy o 10 kg a každým 
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zvýšením BMI o 3%. U extrémně obézních dětí studie potvrdily vyšší výskyt bolestí 

dolních končetin. Hainsworth (2009) zjistil, že 48% obézních dětí postihuje 

muskuloskeletární bolest častěji než jiné bolesti, např. bolesti břicha nebo hlavy. 

Předpoklad, že kombinace chronické bolesti a obezity snižuje pohyblivost, byl 

zásadním zjištěním Hainswortha (2009), stejně jako zjištění, že obezita a snížená 

pohyblivost se objevovaly v dětské populaci 6x častěji než obezita samotná. Z toho 

vyplývá, že zde může existovat cyklická mezi-souvislost mezi obezitou, chronickou 

bolestí a stupněm pohybové aktivity. (Smith, Sumar, Dixon, 2014)   

Na základě dalších studií bylo prokázáno, že obézní dívky (ve věku 11 až 18 let) jsou 

méně výkonné, mají horší mobilitu a jsou méně šťastné a zároveň u nich dochází k 

zásadnímu nárůstu výskytu bolesti. Nicméně u obézních chlapců se vykytovala 

zhoršená mobilita v porovnání s chlapci majícími normální váhu, ale nedochází k 

nárůstu výskytu bolesti. U těchto dětí hrozí kromě nemocí spojených s obezitou také 

nebezpečí, že jejich obezita u nich přetrvá až do dospělosti. (Smith, Sumar, Dixon, 

2014)   

Wilson (2010) ve své studii potvrzuje výsledky studie Hainswortha (2009). Obě 

studie naznačují, že existuje spirálový účinek, kdy děti s nadváhou nebo obézní děti 

trpící muskuleskeletární bolestí mají sníženou pohyblivost, což může přispět k jejich 

dalšímu přibírání. Nicméně bylo by třeba vypracovat více studií zaměřených na toto 

téma. (Smith, Sumar, Dixon, 2014) 

4.4.2 Psychická rizika      

Obezita komplikuje život obézního dítěte nejen po stránce tělesné, ale i po stránce 

duševní. A to především v oblasti sebevědomí a sebeuplatnění, ale také mohou trpět 

závažnějšími psychickými poruchami, což může významně narušit jejich další 

psychický vývoj. Může dojít k většímu zájmu spíše o jídlo než o jiné oblasti života. 

Postupně klesá jejich sebevědomí a později se mohou projevit další závažnější příznaky 

jako je deprese, emoční labilita, hypersenzitivita a sociální izolace. Proto je dobré při 

řešení obezity u dětí uvažovat o spolupráci psychologa nejen v terapeutické, ale i 

v diagnostické fázi. (Marinov, Pastucha a kol., 2012)  
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4.4.3 Psychosociální rizika 

Obezita bohužel negativně zasahuje do všech oblastí života. Výrazně může ovlivnit 

spokojenost s pracovním výkonem, s osobními vztahy, se sexuálním životem i se sebou 

samým. Zhruba 27% obézních trpí depresemi a více než třetina necítí dostatek energie 

na každodenní život. Tyto děti jsou vystaveny neúměrnému společenskému tlaku ze 

strany společensko-estetických norem. Dítě je vystaveno šikaně, pocitu každodenního 

selhání a sebeobviňování, které vede k depresivním a úzkostným stavům. (Marinov, 

Pastucha, 2012)     

Je řada rizik a důsledků dětské obezity, které škodlivě působí na děti. Opatření, jak 

se těmto rizikům vyvarovat, jsou všem již známá, ale přesto v naší společnosti počet 

obézních dětí stoupá.  
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4.5 Prevence dětské obezity 

„Soubor opatření zaměřených na předcházení nežádoucím jevům, zejména 

onemocnění, poškození, sociálně-patologickým jevům.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 

2008, s. 178) Prevence je obecně chápána jako předcházení a zamezení případnému 

vzniku nemoci či nežádoucího jevu. Obezita představuje v naší zemi problémy jednak 

s ohledem na její závažné negativní důsledky a jednak s ohledem na velké množství lidí, 

které postihuje. A jako u většiny nemocí je snadnější jí předcházet než ji léčit. Obezitě 

můžeme předcházet na třech úrovních, mluvíme tedy o třech druzích prevence - 

primární, sekundární a terciární. 

Primární prevence je zaměřená na celou sledovanou populaci. Lze tak nazvat veškeré 

aktivity mající za cíl změnit názory, postoje a chování lidí tak, aby u nich nedošlo ke 

vzniku daného nežádoucího jevu (Průcha, Walterová, Mareš, 2008). Sekundární 

prevence se zabývá rizikovými jednotlivci a skupinami. Snaží se zabránit rozvoji a 

přetrvávání daného nežádoucího jevu (Malach, 2004). Může také vyhledávat obézní děti 

ve školách, kde je velké množství dětí, jejichž rodiče by nikdy aktivně nevyhledali kvůli 

obezitě odbornou pomoc. Terciární prevence je zaměřená na minimalizování následků a 

zabránění pokračování nežádoucích jevů u jedinců, u kterých se již nežádoucí jev 

vyskytl (Průcha, Walterová, Mareš, 2008). Terciární prevencí rozumíme již samotnou 

kvalitní léčbu obezity.  

Výše byly zmiňovány zdravotní příčiny, které se dělí na ovlivnitelné a 

neovlivnitelné. Do ovlivnitelných řadíme: nedostatek pohybu, nevhodné vyživovací 

návyky, přejídání, tlak prostředí, atd. Mezi neovlivnitelné příčiny řadíme genetické 

dispozice. Abychom se vyvarovali obezitě, měli bychom se vyhnout všem aspektům, 

které řadíme do ovlivnitelných příčin. Dále i dodržování energetické bilance, tedy snažit 

se vyrovnat příjem i výdej energie.        

Podle Hogenbooma (2012) dokážou výzkumníci předvídat již v 80%, zda dítě bude 

obézní. Výpočet je založen na údajích: porodní váha dítěte, BMI rodičů, počet osob 

v domácnosti, postavení matky v zaměstnání, údaj, zda matka kouří během těhotenství a 

BMI dítěte. Všechny tyto rizikové faktory obezity byly dány dohromady ve vzorci pro 

výpočet obezity. Pokud by bylo identifikováno nebezpečí, že dítě bude obézní, je 
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důležité, aby tyto děti byly monitorovány a aby jejich rodiče byli vedeni ke správným 

stravovacím návykům a k pohybové aktivitě celé rodiny. 

Obezita vzniká v mnoha případech právě v prvním roce života a některé děti provází 

celým jejich životem. Je důležité dávat pozor na výživu již od nejmladšího věku. 

Nejlepší ochranou je kojení, protože zajišťuje dodávku kvalitních živin, vytváří 

předpoklad pro jejich správné trávení, zejména tukových složek. (Ondriová, Dučaiová, 

2011) Fait, Vrablík a Češka (2008) jsou téhož názoru, že kojení má pozitivní vliv. 

Kojení delší 4 měsíce má vztah k nižšímu BMI. Také lze prokázat vztah pozdější 

obezity ke kratšímu spánku i vynechávání snídaně.   

Důležitou roli také hraje rodina a praktičtí lékaři pro děti a dorost. V rodině děti 

přebírají stravovací návyky svých rodičů a získávají vztah k pohybové aktivitě. Rodina 

může najít pomoc u svého praktického dětského lékaře, který do jisté míry může 

ovlivnit životní styl rodiny. Také by měl propagovat kojení, doporučit vhodné příkrmy a 

navrhnout vhodné pohybové aktivity. Důležité jsou roční prohlídky u dětských lékařů, 

protože ty mohou včas odhalit rozvoj nadváhy a obezity. Součástí každé preventivní 

prohlídky je nejen měření výšky a hmotnosti, ale i sledování BMI zanesením do 

percentilových grafů. Tím má možnost lékař včas upozornit rodiče a navrhnout řešení. 

(Kytnerová, Hainerová, Zamrazilová a kol., 2013) 

Projekt Butterfly S dětmi proti obezitě je součástí preventivně-léčebného rodinného 

programu, jehož cílem není pouhá redukce hmotnosti, ale celoživotní nastavení 

zdravého životního stylu pro celou rodinu. Tento projekt byl spuštěn koncem roku 2013 

za podpory dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví. V první řadě je nutné 

si uvědomit, že právě zdánlivě jednoduché změny a režimová opatření dokážou zastavit 

nebo přibrzdit negativní trend následků civilizačních onemocnění. (Marinov, Marinová, 

Pastucha, Střítecká, Ptáček, 2014)      

V celosvětové prevenci nárůstu obezity v dětském věku je nutné působit i na lokální 

a národní úrovni. Systematické změny je možné provádět v rámci spolupráce 

zdravotnické veřejnosti, samosprávných celků a zákonodárců. V květnu roku 2007 byla 

komisí EU publikována „Bílá kniha“, která se zabývá strategií výživy a boji proti 

nadváze a obezitě. EU prosazuje nutnost označovat potraviny a nápoje, které jsou 

určeny k přímé spotřebě, údajem o celkovém obsahu energie, tuků s odlišením 

nasycených a nenasycených mastných kyselin. (Marinov, Pastucha, 2012)       
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Spolupráce školství, zdravotnictví a potravinářské komory reguluje prodej potravin a 

nápojů s vysokým energetickým obsahem ve školách a naopak podporuje rozvíjející se 

dodávky potravin s nízkou výživovou hodnotou. Snaží se tyto potraviny a nápoje více 

propagovat v médiích či na billboardech. Fyzická aktivita naší dětské populace není 

příliš vysoká. Ve snaze zvýšit podíl fyzické aktivity dětí na celkovém objemu volného 

času je důležité bojovat za zachování nebo ještě zvýšení počtu hodin povinné školní 

tělesné výchovy. Dále je důležité strukturu hodin přizpůsobit možnostem méně 

výkonných a obézních dětí. Také by bylo vhodné zvyšovat ve školách i v rámci 

nezávodních aktivit některých sportovních klubů nabídku přiměřených nepovinných 

pohybových aktivit. 

Léčba obezity je dlouhodobá a obtížná, proto bychom se měli snažit a dělat vše 

proto, aby k obezitě vůbec nedošlo, tedy snažit se o prevenci. Léčba řeší daný problém 

onemocnění a snaží se ovlivnit průběh onemocnění. Můžeme konstatovat, že léčba 

prevence je v podstatě sekundární prevencí.     
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4.6 Léčba dětské obezity  

Při léčbě dětské obezity je důležité zabránit rozvoji zdravotních důsledků. 

Obezitologie se především věnuje redukci metabolicky aktivní tukové hmoty v řádu 

kilogramů. Málokdy obezitologie využívá medikamentózní léčbu a jen ve výjimečných 

případech přistupuje k chirurgickému řešení. Zásadně odmítá redukční diety, které často 

poškozují organismus ve vývoji. Dětská obezitologie je proti dospělé, více efektivnější, 

protože stravovací návyky, metabolické pochody a pohybové vzorce, které vedou 

k rozvoji obezity, nejsou u dětí fixovány a lze je při důslednosti zvrátit žádoucím 

směrem. (Nevoral et al., 2013)  

Pro nadváhu a obezitu 1. stupně je stěžejním terapeutem praktický lékař pro děti a 

mládež. Se závažnou obezitou 2. a 3. stupně je vhodné se obrátit na spádovou 

endokrinologickou ambulanci, která pomůže s diagnostikou a terapeutickou rozvahou. 

Děti také mohou být posláni do dětských obezitologických poraden. Pacienti s obezitou 

od 3. stupně a s obezitou s komplexními metabolickými změnami jsou zařazeni do 

dětských obezitologických ambulancí. Děti, které mají obezitu od 4. stupně, 

metabolické komplikace a s patognomickou obezitou jsou primárně určeny k léčbě 

v dětských obezitologických centrech na klinických pracovištích. V České republice je 

unikátní síť ozdravoven s 3týdenní režimovou léčbou dětské obezity a lázeňská 

pracoviště s 4 – 5 týdenní intenzivní léčbou dětské obezity. Tato pracoviště dosahují 

vynikajících výsledků, ale pro dlouhodobý efekt je nutná vazba na obezitologického 

terapeuta v řádu let. (Nevoral et al., 2013) 

Při léčbě dětské obezity se hlavně vychází ze základního principu a to z životního 

stylu rodiny. Dítě je výkladní skříní rodiny, ve které se zrcadlí genetika i životní styl 

rodiny. Dítě je fixováno rodinným zázemím, kde je jasně definován cyklus „vydělat – 

koupit – uvařit – sníst“ a fixovaný model pohybové aktivity. Pokud tedy chceme, aby 

terapie měla úspěch, musí se změnit životní styl celé rodiny. Cílem terapie není jen 

prostá redukce hmotnosti, ale zároveň změna sebevnímání a hodnotového systému celé 

rodinné jednotky. (Nevoral et al., 2013) 
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4.6.1 Ambulantní léčba 

Základem léčby dětské obezity i nadváhy je ambulantní péče. Při léčbě je vhodné 

stanovit si pevný program, který má jednoduchá a srozumitelná režimová, dietologická 

a pohybová pravidla. Dietologie respektuje pestrost stravy podle výživové pyramidy, 

(viz. obrázek 1) a pohybový režim, který zohledňuje neuromuskulární vyzrálost. 

Úspěšnost léčby je spolupráce celé rodiny. Komunikace s klienty musí být jasná a 

jednoznačná. Doba terapie je 3 měsíce se 4 sezeními, během kterých se hodnotí 

základní antropologické údaje, skladba týdenního jídelníčku, pohybová aktivita a 

nákupní košík rodiny. (Marinov, 2012)  

Obrázek č. 1 – Potravinová pyramida 

 

 Zdroj: https://www.google.cz  

  

4.6.2 Psychologická léčba 

Z psychologického hlediska je příčinou obezity nevhodné chování a myšlení, které je 

naučené a poté udržováno vnějšími a vnitřními faktory. Při léčbě se využívá metodika 

kognitivně behaviorální terapie, která dětem pomáhá změnit chování, myšlení i emoce 

žádoucím směrem. Důležité je v prvé řadě jasně a konkrétně diagnostikovat problém a 

poté zvolit terapeutický plán. Pomocí technik sebekontroly se u obézních vyvíjejí 

správné a trvalé vzorce chování při jídle a správný postoj k jídlu a pohybu vůbec. To je 

https://www.google.cz/
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neustále posilováno a zpevňováno odezvou terapeuta. Během terapie dochází 

k odstranění nevhodných návyků, k vytvářením návykům nových a žádoucích a 

ovlivnění osobnosti s cílem zvýšit sebevědomí nejen dítěti, ale i celé rodině. (Nesrstová, 

Marinov, 2012)   

 

4.6.3 Pohybová terapie 

Léčebná tělesná výchova se zaměřuje především tak, aby se pacient lépe orientoval 

v různých druzích pohybového režimu a v základních pravidlech, která jsou spjata 

s jakoukoliv formou cvičení. Hlavní je dát mu zažít uspokojení z tělesného cvičení a 

získat jeho chuť k pohybové aktivitě. Pravidelný pohybový program je hlavním pilířem 

prevence dětské obezity. Vhodnou pohybovou aktivitou jsou vzhledem k riziku 

poškození nosných kloubů dolních končetin především aktivity s odlehčením těžiště. 

Doporučuje se chůze, plavání, cyklistika, tanec, modifikovaný aerobic, kondiční 

tělocvik, běh na lyžích, bruslení, kondiční turistika a chůze s holemi. (Pastucha, 2012)  

 

4.6.4 Lázeňská léčba 

Lázeňská léčba je součástí léčebně preventivní péče a navazuje zpravidla na péči 

poskytovanou v zařízeních státní zdravotní správy. Využívá celého souboru léčebných 

faktorů umožňujících zásah do příčin chronických onemocnění z více stran. Rozsah 

uplatnění je dán indikačním seznamem a poskytování péče se člení podle jednotlivých 

oborů v rámci indikačního profilu. Pojištění pro nemocné je určeno pro všechny věkové 

kategorie od 3 do 18 let a jsou přijímány i děti v předškolním věku s doprovodem. Je 

důležité, aby obézní dítě bylo posláno do lázeňské péče včas a nevyčkávat do období 

adolescence a především do vyššího stupně obezity. Lázeňská péče má být pro dítě 

odměnou a ne trestem, jak to bohužel v některých případech bývá. Dítě by mělo samo 

chtít na léčbu nastoupit. Tuto péči navrhuje pediatr buď na základě vlastního posouzení 

anebo na základě doporučení specialisty. Je ideální v případě pokračování ambulantní 

léčby. Taktika léčby obézního dítěte je zaměřena proti hlavním příčinám vzniku otylosti 

a to hlavně přejídání a nedostatku pohybu, s cílem změnit postoj dítěte k jídlu a vzbudit 

chuť k pohybu. Dále zahrnuje edukační léčbu a balneoterapii. Léčba spočívá ve snížení 

energetického přívodu formou redukční diety a zvýšení výdeje energie. Energetická 
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hodnota představuje u dětí do 10 let 5000KJ a u dětí nad 10 let 7000KJ na den. Strava 

se podává šestkrát denně a vychází ze zásad racionální výživy. Ve volném čase se děti 

věnují pestré škále pohybových aktivit. A vše je doprovázeno pedagogicko-

psychologickou péčí. Pro lázeňskou léčbu se osvědčily šestitýdenní turnusy. Jejich 

délka je optimální pro osvojení správných stravovacích i pohybových návyků. (Lisá, 

Kňourková, Drozdová, 1990) 

 

4.6.5 Farmakologická léčba 

Do této formy léčby se dlouhodobě vkládají velké naděje, jak ze strany pacientů, 

kteří hledají pomoc nebo dokonce řešení své obezity, ale také ze strany lékařů 

zabývajících se nejen obezitou samotnou, ale hlavně jejími důsledky. Farmakoterapii 

obezity limitují tyto faktory - nemohou vyléčit obézního člověka, velké množství léků 

bylo v minulosti staženo z trhu pro nežádoucí účinky, léky účinkují jen po dobu, kdy 

jsou užívány, metabolismus se dokáže adaptovat na změněný režim a váhový pokles 

z jakékoliv lékové intervence je vesměs malý, cca 10% z původní hmotnosti. (Owen, 

2012) 

Léčiva patřící do skupiny antiobezitik nelze doporučit pro organismus ve vývoji. 

Sibutramin je pozastaven pro svoje vedlejší účinky, orlistat může snižovat vstřebávání 

vitamínů rozpustných v tucích i další léky, které nejsou určeny dětem a dospívajícím. U 

vybraných pacientů je k dispozici metformin, ale léčbu i indikaci doporučuje a sleduje 

dětský endokrinolog. V oblasti sekundární prevence metabolických rizik obezit lze 

použít cholekalciferol. Tím je farmakoterapie dětské obezity prakticky vyčerpána. 

Kromě těchto dvou léčiv lze ještě použít některé z biologicky aktivních doplňků stravy. 

(Kalvachová, 2012) 
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Výše uvedená práce se zabývá životním stylem, zjišťuje příčiny i důsledky 

životního stylu rodiny, ukazuje důležitost výchovy aktivnímu životnímu stylu v rodině i 

ve škole a zároveň zdůrazňuje možnosti zlepšení životního stylu v kompetenci škol. 

Světové i evropské projekty přibližují významnost navýšení počtu hodin tělesné 

výchovy ve školách, zvýšení kvalifikovanosti učitelů tělesné výchovy i odborných 

předmětů, ve kterých se probírá význam zdravého životního stylu a vyvážené racionální 

stravy i správných stravovacích návyků.  

Další kapitola vypovídá o stravovacích návycích dětí v mladším školním věku, 

upozorňuje na nesprávné i správné stravovací návyky, vyzdvihuje význam pohybu 

nejen pro školní věk, ale i pro formování kladného celoživotního pohybového uvolnění. 

Samozřejmě nepřirozenější formou pohybu v jakémkoliv věku je chůze. Zde je 

předloženo dané množství kroků tak, aby chůze podporovala naše zdraví. 

Následující kapitola ukazuje pohled lidstva na obezitu z hlediska historického 

vývoje. V současném světě je alarmující rozšíření výskytu obézních lidí. Příčiny vzniku 

a dopady rizika obezity na zdravotní, psychickou i psychosociální stránku osobnosti je 

zdůrazňováno v další podkapitole. Předcházení vzniku obezity je vždy snadnější a 

levnější pro každou vyspělou i rozvojovou společnost. Léčba obezity je náročná a 

finančně nákladná. Léčba obezity je v této kapitole popisována z pohledu ambulantní, 

lázeňské, farmakologické léčby i z pohledu psychologické a pohybové terapie.          

Dostupná literatura našich i světových autorů jasně ukazuje, že obezita u dětí 

mladšího školního věku stoupá a je značný předpoklad zvýšeného výskytu obezity 

těchto jedinců i v dospělosti. Hlavními příčinami jsou snížení pohybové aktivity, 

nevhodné stravovací návyky a nadbytek stráveného volného času u počítače nebo 

televize. Ze studia i zpracování odborné literatury vychází cíl této práce, který se zabývá 

aktivním životním stylem u dětí mladšího školního věku na příbramských školách. 

Zároveň z názorů našich i světových autorů a nastudovaných poznatků vyplývají níže 

stanovené hypotézy. 
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5 Cíl práce, úkoly a hypotézy 

 Cílem této práce je prozkoumat, zda příbramské děti v mladším školním věku jsou 

vedeny k aktivnímu a zdravému životnímu stylu. Dále zjišťuje, počet obézních jedinců 

v příbramských školách, zda stravovací návyky, mimoškolní aktivita dětí, řízená 

pohybová aktivita dětí, volný čas a množství stráveného času u počítače nebo televize 

mají vliv na rozvoj obezity. Tento cíl je dále specifikován do dílčích cílů, jejichž obsah 

upřesňují čtyři hypotézy. 

   

K potvrzení či vyvrácení uvedených cílů byly formulovány tyto hypotézy:     

5.2  Hypotézy 

H1: Kvalitativním šetřením zjistit, zda se více jak 1/3 dětí mladšího školního věku se 

pohybuje za hranicí obezity. 

H2: Kvalitativním šetřením zjistit, zda rodiče, výchovný styl rodiny a stravovací návyky 

rodiny mají vliv na obezitu jejich dětí. 

H2a) Stravovací návyky v rodině jsou spouštěcím mechanizmem vzniku 

nadváhy i obezity. 

H2b) Aktivita po škole (zájmové kroužky) mají vliv na obezitu dětí. 

H2c) Děti, které pravidelně sportují, nejsou obézní.  

H2d) Trávení volného času má vliv na aktivní životní styl   

H3: Kvalitativním šetřením zjistit, zda se moderní technologie (počítač, televize, x-box, 

play station) výrazně podílejí na vzniku a rozvoji obezity dětí. 

H4: Kvantitativním šetřením zjistit, zda je pohybová aktivita u dětí mladšího školního 

věku nedostatečná vzhledem k doporučenému optimálnímu počtu kroků.  

Tyto hypotézy budou naplňovány pomocí anketního šetření, měření a vážení dětí a 

využití krokoměrů ke zjištění úrovně pohybové aktivity.   
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5.3 Úkoly 

1. Prostudovat odbornou literaturu našich i světových autorů týkající se aktivního 

životního stylu a obezity v mladším školním věku. 

2. Oslovit základní školy v Příbrami a se souhlasem ředitelů škol, s pomocí pedagogů a 

s informovaným souhlasem zákonných zástupců provést výzkum. 

3. Sestavit anketu zabývající se stravovacími návyky, pohybovou aktivitou a trávením 

volného času dětí u moderních technologií. 

4. Sledovat pohybový režim žáků s použitím krokoměrů. 

5. Vyhodnotit získané výsledky. 

6. Z výsledků sestavit závěr pro praktickou část práce. 
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6  Metodika práce 

6.1  Popis sledované skupiny dětí 

Na jaře roku 2015 byli osloveni ředitelé všech základních škol v Příbrami se žádostí 

o umožnění výzkumu. Výzkum proběhl v měsících květen – červen a říjen – listopad 

2015 a byl proveden s informovaným souhlasem zákonných zástupců žáků. Pro výzkum 

byly vybrány děti čtvrtých tříd ve věku 9-10 let. Celkem se na příbramských školách 

nachází patnáct čtvrtých tříd, bylo rozdáno 332 žádostí o souhlas rodičů s realizací 

výzkumu. Podepsaných informovaných souhlasů se vrátilo pouze 160 kusů. Přestože 

výzkum zahrnoval jednoduché vyplnění anonymní ankety o 20 otázkách, měření výšky, 

vážení váhy a poté nošení krokoměrů po dobu jednoho týdne, někteří rodiče, možná 

z obavy o dodržení anonymity, možná ze strachu z finančního postihu, možná 

z nezájmu, informovaný souhlas nepodepsali. Bez souhlasu rodičů není možné s dětmi 

pracovat, proto pouze poloviční počet snímaných dětí snižuje objektivitu výzkumného 

šetření.  

Na začátku každého setkání dětem byla vysvětlena metodika výzkumu, tzn. co je 

čeká a co od nich bude požadováno. Následovalo měření váhy, výšky a rozdání ankety. 

(Příloha č. 2) Při vyplňování ankety byly děti pozorovány a postřehy z pozorování 

zaznamenány. V každé třídě bylo z informovaných souhlasů náhodně vylosováno 10 

žáků, kteří nosili krokoměr. Děti byly seznámeny se správným použitím přístroje. 

Pomocí názorné ukázky bylo vysvětleno, jak a kde krokoměr nosit a kdy a za jakých 

okolností mají přístroj sundat. Všichni žáci k výzkumu přistupovali pozitivně.  

Pro jakoukoliv výzkumnou činnost platí, že je zajištěna dostatečná ochrana jejich 

práv a musí být dodržovány obecné základní etické základní zásady. Výsledky musí být 

prezentovány souhrnně a třídění jen dle věku. Respondenti nesmí mít pocit, že jakákoliv 

data by mohla být použita proti nim. S tím jednoznačně souvisí kvalita odpovědí. 

V rámci tohoto šetření je etické hledisko ošetřeno naprostou anonymitou vytvořením 

bezpečného prostředí při vyplňování ankety a možností účast na výzkumu odmítnout 

bez udání důvodů. 
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6.2  Použité metody 

Ve výzkumu byla použita kvantitativní i kvalitativní metoda. Kvalitativní údaje byly 

zjišťovány pomocí ankety a kvantitativní s využitím krokoměrů. Východiskem pro 

výzkumnou část práce je teoretické zpracování dostupné literatury. Cíl práce byl 

realizován pomocí obecně vědních metod. Byla použita explanační a interpretační 

metoda. Explanační metoda se dělí na metodu empirickou a obecně teoretickou. 

Empirickou metodou pro tuto práci rozumíme pozorování žáků při měření a vyplňování 

ankety, samotné měření a použití krokoměrů. Metoda obecně teoretická v sobě zahrnuje 

analýzu jednotlivých výsledků, jejich rozbor, porovnání jednotlivých výsledků a 

vyvození závěrů, které se váží k cílům práce. Interpretační metoda v sobě zahrnuje 

zobecnění výsledků na populaci, dodržuje standardní postupy. (Chráska, 2007) 

 

Pro celou práci byly zvoleny cíle vědeckého zkoumání dle Ferjenčíka (2000): 

1. Deskripce - seznámení s problematikou, studium odborné literatury, 

zahraničních webů a dalších zdrojů, uspořádání informací, popis, rešerše a 

poznámky související se životním stylem, stravovacími návyky, pohybovou 

aktivitou a obezitou dětí v mladším školním věku.  

2. Klasifikace a kategorizace - rozdělení hlavního celku na logické a souvislé části, 

pojmenování těchto částí, vytváření logického obsahu, hledání logických 

souvislostí, nadřazených pojmů, seskupování a řazení myšlenek, informací a 

pojmů v souvislosti s tématem práce.  

3. Predikce - na podkladě odborných východisek hledání a předvídání souvislostí 

na podkladě zjištěných faktů, stanovení hypotéz a jejich následné ověřování na 

podkladě zkoumaných vzorků cílových skupin respondentů. 

4. Explanace - na podkladě zjištěných výsledků výzkumným šetřením vysvětlit 

zjištěné skutečnosti v oblasti životního stylu, stravovacích návyků a pohybové 

aktivity dětí v mladším školním věku.  
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6.3  Sběr dat 

Sběr dat proběhl v měsících květen – červen a říjen – listopad roku 2015. Výzkumem 

bylo osloveno 332 dětí. Podepsaných informovaných souhlasů rodičů se vrátilo pouze 

160. Výzkum tedy pracuje se 77 dívkami a 83 chlapci, ve věku od 9 a 10 let.  

 

6.4  Analýza dat 

Nejdříve byly stanoveny věcné hypotézy, tedy hypotézy, v níž bylo k vyjádření 

jednotlivých proměnných použito věcných termínů. Následně byly dané proměnné 

operacionalizovány, tj. byly vyjádřeny tak, aby je bylo možno přesně zachytit (měřit). 

Věcná hypotéza byla tedy převedena na hypotézu statistickou. Takto vytvořené 

statistické hypotézy byly ověřovány přímo, elementárními postupy (výpočet průměrů a 

procent). Hladina významnosti je pravděpodobnost, která je stanovena na hladině p < 

0,05. Pokud je hladina statistické významnosti menší než 0,05 (p < 0,05), pak je nulová 

hypotéza zamítnuta a je prokázán statisticky významný rozdíl mezi porovnávanými 

soubory. (Chráska, 2007) 

 

Monitorování pohybové aktivity bylo realizováno pomocí krokoměrů typu OMRON 

HJ – 720IT – E2. Údaje z krokoměrů byly převedeny do programu Omron Health 

Management Software. Výsledky z tohoto programu jsou zaznamenány v přílohách č. 

3–8. 

 

Dále byl použit Body mass index (BMI). Byly použity údaje z ankety a to výška a 

váha žáků. Index se počítá jako poměr mezi tělesnou hmotností (kg) a druhou mocninou 

tělesné výšky (m²). V České republice se používají percentilové grafy odvozené z dat 

roku 1991. Pro výpočet percentilů byla použita BMI - kalkulačka pro děti z webových 

stránek. Percentilové pásma jsou rozděleny takto: viz. tabulka č. 1.  
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Tabulka č. 1 – Hodnocení dítěte podle zařazení jeho BMI do percentilových pásem 

Percentilové pásmo 
Hodnocení dítěte podle hmotnosti 

k výšce nebo BMI 

pod 3. Percentil Velmi nízká hmotnost 

3. – 10. Percentil Hubené 

10. - 25. Percentil Štíhlé 

25. – 75. Percentil Proporční 

75. – 85. Percentil Robustní 

85. - 90. Percentil Robustní až nadváha 

90. – 97. Percentil  Nadváha 

97. – 99. Percentil  Lehká obezita 

nad 99. Percentil  Střední, těžká až monstrózní obezita 

Zdroj: Praktická dětská obezitologie, (Marinov, Pastucha a kol., 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

7 Výsledky anketového šetření  

Anketové šetření bylo rozděleno do šesti základních částí. První část se týká 

základních vstupních údajů žáků. Druhá část se týká náhledu na stravovací návyky a 

pitný režim respondentů, otázky 1-10. Třetí část se zaměřuje na trávení volného času u 

počítače či televize, otázky 11-12. Ve čtvrté části se anketové šetření zabývá, co děti 

dělají po škole a zda mají zájmové kroužky, otázky 13-14. Pátá část zjišťuje, zda dětí 

dělají sportovní aktivitu, otázky 15-17. V poslední šesté části se anketa zaměřuje na 

trávení volného času dětí o víkendu nebo v týdnu s rodiči, otázky 18-20.   

7.1  Vstupní údaje 

Prvotními základními údaji v anketovém šetření byly jméno, věk, výška a pohlaví. 

Samostatná tabulka byla zpracována pro přehlednost základních údajů. Pomocí BMI a 

percentilových tabulek bylo ze základních údajů vyhodnoceno, zda se dotazované děti 

nacházejí v oblasti podváhy, normální hmotnosti, nadváhy či obezity, viz. tabulky 2, 3. 

Tabulka č. 2 – Základní údaje - dívky 

Číslo Věk 

(roky) 

Váha 

(kg) 

Výška 

(cm) 

BMI 

 

Percentily BMI 

 

1. 10 36 146 16,89 50-75 Proporční 

2. 9 83 162 31,63 Nad 99. Perc. Těžká obezita 

3. 10 60 153 25,63 Nad 99. Perc. Těžká obezita 

4. 10 37 146 17,36 50-75 Proporční 

5. 10 57 158 22,83 97-99,6 Lehká obezita 

6. 10 33 143 16,14 25-50 Proporční 

7. 9 26 136 14,06 10-25 Štíhlé  

8. 10 35 144 16,88 50-75 Proporční 

9. 9 65 154 27,41 Nad 99. Perc. Těžká obezita 

10. 10 38 150 16,89 50-75 Proporční 

11. 10 45 158 18,03 50-75 Proporční 
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12. 10 40 145 19,02 75-90 Robustní 

13. 10 35 145 16,65 25-50 Proporční 

14. 10 48 157 19,47 75-90 Robustní 

15. 9 29 135 15,91 25-50 Proporční 

16. 10 44 146 20,64 90-97 Nadváha  

17. 9 44 142 21,82 90-97 Nadváha  

18. 9 28 135 15,36 25-50 Proporční 

19. 10 36 145 17,12 50-75 Proporční 

20. 9 26 134 14,48 10-25 Štíhlé  

21. 9 26 132 14,92 10-25 Štíhlé  

22. 10 29 142 14,38 10-25 Štíhlé  

23. 9 27 132 15,50 25-50 Proporční 

24. 10 40 147 18,51 50-75 Proporční 

25. 9 22 128 13,43 3-10 Hubené  

26. 10 35 142 17,36 50-75 Proporční 

27. 10 53 150 23,56 97-99,6 Lehká obezita 

28. 9 44 147 20,36 Nad 99. Perc. Těžká obezita 

29. 9 36 139 18,63 75-90 Robustní  

30. 9 37 144 17,84 50-75 Proporční 

31. 9 34 141 17,10 50-75 Proporční 

32. 9 41 153 17,51 50-75 Proporční 

33. 10 37 142 18,35 50-75 Proporční 

34. 9 27 134 15.04 10-25 Štíhlé  

35. 10 33 138 17,33 50-75 Proporční 

36. 9 35 134 19,49 75-90 Robustní  

37. 10 34 146 15,95 25-50 Proporční 
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38. 9 40 151 17,54 50-75 Proporční 

39. 10 50 156 24,24 97-99,6 Těžká obezita 

40. 10 31 133 17,53 50-75 Proporční 

41. 10 36 143 17,60 50-75 Proporční 

42. 10 40 145 19,02 75-90 Robustní  

43. 10 31 140 15,82 25-50 Proporční 

44. 10 35 144 16,88 50-75 Proporční 

45. 10 24 134 13,37 3-10 Hubené  

46. 10 31 138 16,28 25-50 Proporční 

47. 10 29 139 15,01 10-25 Štíhlé  

48. 10 43 145 20,45 90-97 Nadváha  

49. 10 44 148 20,09 75-90 Robustní  

50. 10 29 138 15,23 25-50 Proporční 

51. 9 34 140 17,35 50-75 Proporční 

52. 10 34 140 17,35 50-75 Proporční 

53. 10 36 158 14,42 10-25 Štíhlé  

54. 10 48 160 18,75 75-90 Robustní  

55. 10 38 147 17,59 50-75 Proporční 

56. 10 44 152 19,04 75-90 Robustní  

57. 10 48 158 19,23 75-90 Robustní  

58. 10 43 146 20,17 90-97 Nadváha  

59. 10 32 143 15,65 25-50 Proporční 

60. 10 29 143 14,18 10-25 Štíhlé  

61. 10 39 153 16,23 25-50 Proporční 

62. 10 53 148 24,20 97-99,6 Lehká obezita 

63. 10 38 146 17,83 50-75 Proporční 
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64. 10 36 145 17,12 50-75 Proporční 

65. 10 33 152 14,28 10-25 Štíhlé  

66. 9 26 139 13,46 3-10 Hubené  

67. 9 25 133 14,13 10-25 Štíhlé  

68. 10 29 136 15,68 25-50 Proporční 

69. 10 50 155 20,81 90-97 Nadváha  

70. 10 42 160 16,41 25-50 Proporční 

71. 10 33 144 15,91 25-50 Proporční 

72. 10 31 132 17,79 50-75 Proporční 

73. 10 45 142 22,32 97-99,6 Lehká obezita 

74. 10 43 152 18,61 75-90 Robustní  

75. 9 25 129 15,02 10-25 Štíhlé  

76. 10 34 136 18,38 50-75 Proporční 

77. 10 28 132 16,07 25-50 Proporční 

Zdroj: Svobodová (2016) 

 

Tabulka č. 3 – Základní údaje - chlapci   

Číslo Věk 

(roky) 

Váha 

(kg) 

Výška 

(cm) 

BMI 

 

Percentily BMI 

 

1. 9 45 151 19,74 75-90 Robustní  

2. 9 36 142 17,85 50-75 Proporční 

3. 10 20 135 14,27 3-10 Hubené  

4. 10 37 140 18,88 75-90 Robustní  

5. 10 36 144 17,36 50-75 Proporční 

6. 10 35 145 16,65 25-50 Proporční 

7. 10 33 132 18,94 75-90 Robustní  
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8. 10 27 136 14,60 10-25 Štíhlé  

9. 10 42 142 20,83 90-97 Nadváha  

10. 10 43 150 19,11 75-90 Robustní  

11. 10 37 145 17,60 50-75 Proporční 

12. 10 32 141 16,10 25-50 Proporční 

13. 10 27 131 15,73 10-25 Štíhlé  

14. 10 40 152 17,31 50-75 Proporční 

15. 10 41 143 20,05 75-90 Robustní  

16. 10 30 141 15,09 10-25 Štíhlé  

17. 10 33 148 15,07 10-25 Štíhlé  

18. 10 30 138 15,75 10-25 Štíhlé  

19. 10 32 142 15,87 25-50 Proporční 

20. 10 44 156 18,08 50-75 Proporční 

21. 10 32 147 14,81 10-25 Štíhlé  

22. 10 32 145 15,22 10-25 Štíhlé  

23. 10 36 151 15,79 25-50 Proporční 

24. 10 37 145 17,60 50-75 Proporční 

25. 10 25 135 13,72 3-10 Hubené  

26. 10 55 151 24,12 97-99,6 Lehká obezita 

27. 10 38 145 18,07 50-75 Proporční 

28. 10 45 145 21,40 90-97 Nadváha  

29. 10 34 145 16,17 25-50 Proporční 

30. 10 25 138 13,13 0,4-3 Nízká hmot. 

31. 10 39 147 18,05 50-75 Proporční 

32. 10 47 160 18,36 50-75 Proporční 

33. 10 38 141 19,11 75-90 Robustní  
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34. 10 44 156 18,08 50-75 Proporční 

35. 10 56 146 26,27 Nad 99. Perc. Těžká obezita 

36. 10 38 146 17,83 50-75 Proporční 

37. 10 35 139 18,12 50-75 Proporční 

38. 10 32 151 14,03 3-10 Hubené  

39. 10 27 132 15,50 10-25 Štíhlé  

40. 10 64 178 20,20 90-97 Nadváha  

41. 9 30 140 15,31 10-25 Štíhlé  

42. 9 44 150 19,56 75-90 Robustní  

43. 9 41 133 23,18 97-99,6 Lehká obezita 

44. 10 32 142 15,87 25-50 Proporční 

45. 10 27 135 14,81 10-25 Štíhlé 

46. 10 21 121 14,34 3-10 Hubené 

47. 9 28 142 13,89 3-10 Hubené  

48. 10 36 147 16,66 25-50 Proporční 

49. 10 29 135 15,91 25-50 Proporční 

50. 9 34 145 16,17 25-50 Proporční 

51. 10 61 132 35,01 Nad 99. Perc. Těžká obezita 

52. 10 39 142 19,34 75-90 Robustní  

53. 10 28 138 14,70 10-25 Štíhlé  

54. 9 31 143 15,16 10-25 Štíhlé  

55. 10 32 137 17,05 25-50 Proporční 

56. 9 34 144 16,40 25-50 Proporční 

57. 9 39 143 19,07 75-90 Robustní  

58. 9 33 141 16,60 25-50 Proporční 

59. 9 31 142 15,37 10-25 Štíhlé  
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60. 10 30 134 16,71 25-50 Proporční 

61. 10 29 138 15,23 10-25 Štíhlé  

62. 10 31 143 15,16 10-25 Štíhlé  

63. 10 56 155 23,31 97-99,6 Lehká obezita 

64. 10 38 144 18,33 50-75 Proporční 

65. 9 24 131 13,99 3-10 Hubené  

66. 10 31 142 15,37 10-25 Štíhlé  

67. 10 32 138 16,80 25-50 Proporční 

68. 9 26 129 15,62 10-25 Štíhlé  

69. 10 36 143 17,60 50-75 Proporční 

70. 10 36 146 16,89 25-50 Proporční 

71. 10 45 144 21,70 90-97 Nadváha  

72. 9 27 130 15,98 25-50 Proporční 

73. 9 26 130 15,38 10-25 Štíhlé  

74. 10 32 141 16,10 25-50 Proporční 

75. 9 25 127 15,20 10-25 Štíhlé  

76. 10 33 150 14,67 10-25 Štíhlé  

77. 9 31 135 17,01 25-50 Proporční 

78. 9 30 137 15,98 25-50 Proporční 

79. 9 27 132 15,50 10-25 Štíhlé  

80. 9 26 133 14,70 10-25 Štíhlé  

81. 9 39 140 19,90 75-90 Robustní  

82. 10 32 138 16,80 25-50 Proporční 

83. 9 35 140 17,86 50-75 Proporční 

Zdroj: Svobodová (2016) 
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7.1.1 Referenční hodnoty 

Výsledky výzkumu byly porovnány podle Celostátního antropologického výzkumu 

(CAV), který prováděl výzkumy v roce 1991 a 2001. Porovnání je znázorněno 

v tabulkách č. 4, 5, 6 - CAV 1991, 2001 (Bláha, Vignerová et al., 2006) versus 

Svobodová 2016. 

 

Tabulka č. 4 – Průměrná hmotnost (kg) 

Pohlaví 9 let 10 let 

1991 2001 2016 1991 2001 2016 

Dívky 32,1 32,7 35,5 35,6 37,3 38,4 

Chlapci 32,4 33,6 32,3 36,1 37,5 36,1 

Zdroj: CAV Bláha, Vignerová et al., 2001, Svobodová 2016 

Z tabulky je zřejmé, že výsledky chlapců oproti roku 1991 a 2001 klesají nebo mají 

stejné hodnoty. Hmotnost u devítiletých chlapců se oproti roku 1991 snížila o 0,1 kg, 

oproti roku 2001 se snížila o 1,3 kg. U desetiletých chlapců se oproti roku 2001 snížilo 

o 1,4, výsledek je srovnatelný s rokem 1991.  

Výsledky devítiletých dívek se oproti roku 1991 zvýšily o 3,4 kg a oproti roku 2001 

o 2,8 kg. U desetiletých dívek došlo ke zvýšení oproti roku 1991 o 2,8 kg, oproti roku 

2001 o 1,1 kg. 

 

Tabulka č. 5 – Průměrný Body Mass Index (kg/m2)  

Pohlaví 9 let 10 let 

1991 2001 2016 1991 2001 2016 

Dívky 16,7 17,0 17,6 17,1 17,7 18,0 

Chlapci 16,8 17,3 16,8 17,4 17,9 17,5 

Zdroj: CAV Bláha, Vignerová et al., 2001, Svobodová 2016 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že u devítiletých i desetiletých dívek se BMI oproti 

rokům 1991 a 2001 zvyšuje. U devítiletých dívek došlo ke zvýšení oproti roku 2001 o 

0,6 BMI a oproti roku 1991 o 0,9 BMI. U desetiletých dívek se BMI zvýšilo oproti roku 

2001 o 0,3, oproti roku 1991 o 0,9.   
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Proti výsledku dívek jsou výsledky chlapců pozitivnější. BMI devítiletých chlapců se 

oproti roku 2001 snížilo o 0,5, výsledek je srovnatelný s rokem 1991. U desetiletých 

chlapců je BMI oproti roku 2001 také nižší o 0,4, oproti roku 1991 se zvýšilo o 0,1.  

 

Tabulka č. 6 – Průměrná tělesná výška (cm) 

Pohlaví 9 let 10 let 

1991 2001 2016 1991 2001 2016 

Dívky 138,2 138,4 139,7 143,8 144,6 145,7 

Chlapci 138,4 138,9 138,3 143,5 144,3 143,2 

Zdroj: CAV Bláha, Vignerová et al., 2001, Svobodová 2016 

Z tabulky je evidentní, že devítileté dívky jsou vyšší oproti roku 1991 o 1,5 cm, 

oproti roku 2001 o 1,3 cm. U desetiletých dívek je výška vyšší oproti roku 1991 o 1,9 

cm a oproti roku 2001 o 1,1 cm. 

U chlapců se výsledky oproti rokům 1991 a 2001 snižují. Devítiletí chlapci jsou nižší 

oproti roku 1991 o 0,1 cm a oproti roku 2001 o 0,6cm. U desetiletých chlapců je výška 

nižší oproti roku 1991 o 0,3 cm a oproti roku 2001 o 1,1 cm.   

Lze konstatovat, že hmotnost, BMI a výška u dívek se postupně zvyšuje, zatímco u 

chlapců hodnota lehce klesá. Tento výsledek byl pozorován již při snímání těchto dětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

7.2  Tělesná hmotnost dětí 

Tabulka č. 7 – Tělesná hmotnost žáků stanovena na základě BMI 

 Nízká 

hmotnost 

Štíhlí Proporcionální Robustní Nadměrná 

hmotnost 

Lehká 

obezita 

Těžká 

obezita 

Dívky 0 14 39 10 5 4 5 

Chlapci 1 26 37 10 4 3 2 

Zdroj: Svobodová (2016) 

Ze vstupních údajů je vypracována tabulka č. 4, z níž je evidentní, že 7 dětí je 

těžce obézních, 5 dívek a 2 chlapci spadají do kategorie nad 99. percentilů, která je 

v percentilových grafech definováno jako „nespadá do žádného percentilu.“ Lehkou 

obezitou (nad 97. percentilů) trpí 7 dětí, 4 děvčata a 3 kluci. V kategorii nadměrná 

hmotnost (90 - 97. percentilů) se nachází 9 dětí, 5 dívek a 4 chlapci. Robustních dětí (75 

- 90. percentil) je 20, 10 dívek a 10 chlapců. V optimální hmotnosti (25 – 75. percentil) 

se vyskytuje 76 dětí, z toho 39 dívek a 37 chlapců. Do pásma mezi 3 - 25. percentilem 

patří snížená hmotnost, tedy štíhlé děti, kterých je 40, 26 chlapců a 14 dívek. Pouze 

jeden chlapec je podvyživený, nachází se v percentilovém pásmu 0,4 -3. BMI 

(percentil) není vždy přesné, protože tato hodnota neumí brát ohled na procento 

tělesného tuku, což je mnohem přesnější údaj. Například sportovec s velkým obsahem 

svalové hmoty může mít vyšší BMI, přitom ale nemžeme mluvit o obezitě, protože jeho 

procento tuku bude v naprostém pořádku. 

Z výsledků lze také vyčíst, že více děvčat než chlapců se nachází v nadměrné 

hmotnosti, obezitě i v těžké obezitě. Nadměrná hmotnost může být způsobená 

dospíváním dívek i začínající hormonální změnou. Kluci dospívají déle, proto se možná 

více chlapců než dívek vyskytuje ve snížené hmotnosti.   
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 Graf č. 1 – Tělesná hmotnost dívek (kg) 

 

           Zdroj: Svobodová (2016) 

 

Z celkového počtu děvčat je 6% těžce obézních, 5% lehce obézních, v nadměrné 

hmotnosti se nachází 7%, 13% je robustní, 18% štíhlých a více jak polovina dívek,  

51%, má optimální váhu.  
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 Graf č. 2 – Tělesná hmotnost chlapců (kg) 

 

 Zdroj: Svobodová (2016) 

 

  Z celkového počtu chlapců je 45% proporcionální, 31% štíhlých a 12% robustní. 

Nadváhu má 5%, lehkou obezitu 4% a 2% těžkou obezitu.   

Celkově ze 160 dětí je 4,4% dětí těžce obézních, 4,4% lehce obézních, 5,6% má 

nadměrnou hmotnost, 12,5% je robustních, 47,5% má normální hmotnost, 25% je 

štíhlých a 0,63% je v nízké hmotnosti.  

Podíváme-li se na celkový počet obézních dětí (8,8%) lze konstatovat, že obézních 

dětí je méně než jedna třetina. Tím byla první hypotéza zamítnuta:  

H1: „Kvalitativním šetřením zjistit, zda se více jak 1/3 dětí mladšího školního věku se 

pohybuje za hranicí obezity.“ 
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7.3  Stravovací návyky 

V anketě stravovací návyky byly dány do souvislostí s otázkami, zda děti snídají 

doma, ve škole nebo po cestě do školy, co nejčastěji snídají a svačí, jak často konzumují 

nezdravá jídla, a jestli navštěvují rychlá občerstvení.  

 

Tabulka č. 8 – Otázka č. 1 - Kde nejčastěji snídáš?     

 Doma Ve škole Po cestě do 

školy 

Dívky 65 10 2 

Chlapci 72 7 4 

Zdroj: Svobodová (2016) 

Na tuto otázku děti nejčastěji odpovídaly, že snídají doma (86%). Ve škole snídá 

10% žáků, po cestě do školy snídá 4% dětí. Je obecně známo, že snídaně je důležitým 

startem do celého dne. Jejím vynecháním nebo odložením je narušeno rozložení 

správných stravovacích návyků do nejméně 5 denních jídel. Snídaně je doporučována 

do 30 minut po probuzení.     

 

Tabulka č. 9 – Otázka č. 2 – Co nejčastěji snídáš? 

 Nesnídám Pečivo, 

marmeláda, 

med, šunka, sýr 

Lupínky, 

mléko, jogurt 

Sušenky, 

bábovka, 

palačinky, atd. 

Dívky 2 30 36 9 

Chlapci 4 32 35 12 

  Zdroj: Svobodová (2016) 

 Zde 6 respondentů odpovědělo, že nesnídá vůbec (4%). Nejčastěji žáci snídají 

pečivo, lupínky s mlékem nebo jogurty, 83% žáků. Sladkým snídaním dává přednost 

13% dětí. V literatuře je doporučována jako optimální snídaně složená ze 70% z 

sacharidů a z 30% z bílkovin.      
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Tabulka č. 10 – Otázka č. 3 - Jak často doma obědváš nebo večeříš knedlíky, pizzu, 

hranolky, těstoviny, palačinky, lívance? 

 Nikdy Občas Velmi často 

Dívky 5 68 4 

Chlapci 12 69 2 

Zdroj: Svobodová (2016) 

Na tuto otázku odpovídali děvčata i chlapci podobně. 11% dětí nikdy toto jídlo 

nekonzumuje, 85% žáků občas a 4% velmi často. Oběd by měl pokrývat 30 % denní 

dávky energie a měl by vždy obsahovat bílkoviny, komplexní sacharidy a zeleninu.  

 

Tabulka č. 11 – Otázka č. 4 – Jak často chodíš sám nebo s rodiči do rychlého 

občerstvení (McDonald’s, KFC, párek v rohlíku, langoš, burger, pizza nebo jiné jídlo ve 

stánku)? 

 Nikdy Občas Velmi často 

Dívky 14 63 0 

Chlapci 12 69 2 

Zdroj: Svobodová (2016) 

Zde odpovědělo 18% děvčat, že nikdy nejí tato jídla a 82% občas. U dvou chlapců 

se vyskytla i odpověď velmi často, 83% občas a 14% se nikdy nestavují u rychlého 

občerstvení. Z tabulek vyplývá, že rodiče stále umožňují a tím i učí jíst své děti 

nezdravou stravu. Rizikem rychlého občerstvení jsou přepálené tuky, které obsahují 

trans mastné kyseliny, jež zvyšují LDL cholesterol.   

 

Tabulka č. 12 – Otázka č. 5 – Jaké máš nejčastěji svačiny? 

 Rohlík, chleba, 

šunka sýr 

Ovoce zelenina Sladké svačiny 

Dívky 26 41 10 

Chlapci 52 25 6 

  Zdroj: Svobodová (2016) 

U této otázky děvčata i chlapci odpovídali rozdílně. Převážná část dívek často svačí 

rohlík se šunkou i sýrem, ovoce a zeleninu, 87%. Chlapci též svačí rohlík se šunkou 
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nebo sýrem, (93%), ale odpověď na ovoce i zelenina se u nich vyskytla méně.  Pouze 10 

dívek (13%) a 6 chlapců (7%) uvedlo, že svačí sladké pečivo, sušenky, rohlík s nutelou 

nebo marmeládou a různé tyčinky. Vyvážená svačina by měla tvořit 10% denní dávky 

energie. Vhodné jsou zakysané mléčné výrobky (jogurty, kefíry, jogurtová mléka, 

acidofilní mléko), dopolední svačina by měla vždy obsahovat ovoce, odpolední spíše 

zeleninu.  

  

Tabulka č. 13 - Otázka č. 6 - Jak často jíš sladké? (čokoláda, bonbóny, sušenky, 

zmrzlina, atd.) 

 Nikdy Občas Velmi často 

Dívky 1 68 8 

Chlapci 2 70 11 

Zdroj: Svobodová (2016) 

 Na tuto otázku odpověděly 3 děti (2%) z celkového počtu, že nejí nic sladkého, 

86% dětí uvedlo, že sladkosti konzumuje občas a 12% velmi často. Sladkosti obsahují 

převážně jednoduché cukry, které mohou být jednou z příčin vzniku nadváhy. Pokud 

„mlsat“, pak nejlépe v dopoledních hodinách a vybírat kvalitní výrobky. 

 

Tabulka č. 14 – Otázka č. 7 -  Jak často jíš ovoce? 

 Nikdy Občas Velmi často 

Dívky 0 13 64 

Chlapci 0 22 61 

Zdroj: Svobodová (2016) 

U této otázky odpovědělo kladně více jak polovina respondentů. 78% dětí jí ovoce 

velmi často 78% a 22% často. Z celkového počtu žádné dítě nejí ovoce. Doporučená 

denní dávka ovoce je 200g, nejlépe v dopoledních hodinách.   

 

 

 

 

 

http://www.viviente.cz/zdrave-tipy-do-kosiku/
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Tabulka č. 15 – Otázka č. 8 - Jak často jíš zeleninu? 

 Nikdy Občas Velmi často 

Dívky 1 20 56 

Chlapci 1 49 33 

Zdroj: Svobodová (2016) 

Zde také odpovědělo kladně více jak polovina respondentů. Pouze jedna dívka i 

chlapec uvedli, že zeleninu nejí vůbec. Velmi často zeleninu jí 55% dětí a občas 43%. 

Doporučená denní dávka zeleniny je 400g, zelenina by měl být doplňkem každého jídla. 

  

Tabulka č. 16 – Otázka č. 9 - Piješ pravidelně v průběhu celého dne? 

 Ano Ne 

Dívky 70 7 

Chlapci 76 7 

Zdroj: Svobodová (2016) 

Z tabulky je viditelné, že tři čtvrtě dětí dodržuje pitný režim. 91% pije pravidelně 

během dne a pouze 9% nepije pravidelně. Doporučené množství tekutin za den se 

pohybuje mezi 1,5l až 2l.  

 

Tabulka č. 17 – Otázka č. 10 -  Co nejčastěji piješ? 

 Vodu  Čaj Sladké tekutiny 

Dívky 33 20 22 

Chlapci 27 25 31 

Zdroj: Svobodová (2016) 

U této otázky dívky pijí nejvíce vodu (45%), poté sladké nápoje (29%) a na 

posledním místě čaj (26%). U chlapců převládají sladké nápoje (37%), poté voda (33%) 

a čaj (30%). Doporučuje se čistá voda, popř. ovocné čaje, ovocné sirupy dostatečně 

ředěné vodou a 100% džusy. 

Správné stravovací návyky vychází z výživové pyramidy (obrázek č. 1), z poznatků 

současné literatury a s doporučení WHO. 
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Ze 14 obézních dětí 8 žáků snídá doma, 3 ve škole a 3 nesnídají vůbec. Nejčastější 

snídaně dětí jsou lupínky s mlékem nebo pečivo s džemem, medem nebo šunkou a 

sýrem. Všichni obézní děti občas obědvají i večeří nezdravé pokrmy a navštěvují rychlá 

občerstvení. Ke svačině děti často mají pečivo se šunkou a sýrem a k tomu ovoce i 

zeleninu. 11 dětí konzumuje sladkosti občas a 3 děti velmi často. Zeleninu i ovoce 10 

obézních děti ve své stravě má zařazené velmi často a 4 děti občas. 8 dětí pije sladké 

nápoje a 6 dětí čaj, během celého dne.  

Z uvedených dat je zřejmé, že stravovací návyky obézních dětí nejsou příznivé. 

Rodiče své děti učí nevhodným stravovacím návykům. Občas navštěvují fastfoody, 

konzumují nezdravá jídla, jí sladkosti a pijí sladké nápoje. Děti s běžnou váhou občas 

mohou, obézní děti by ale neměly nikdy. Lze tedy hypotézu potvrdit:  

H2a) „Stravovací návyky v rodině jsou spouštěcím mechanizmem vzniku nadváhy i 

obezity.“ 
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7.4  Trávení času u počítače nebo televize 

Třetí část ankety se zaměřovala na volný čas dětí strávený u počítače, televize nebo 

jakékoliv elektroniky. V posledních letech se tato činnost stává stále častější. Dětí, které 

chodí ven s kamarády, na kolo nebo na prolézačky, stále ubývá. Raději hrají hry na 

počítači, nebo si píšou s kamarády přes facebook a přímé konverzaci se vyhýbají.  

Tabulka č. 18 – Otázka č. 11 – Kolikrát týdně hraješ na počítači, tabletu, x-boxu, 

telefonu, play stationu? 

 Nikdy 1-2x týdně 3-4x týdně 4x a více 

Dívky 5 42 26 4 

Chlapci 2 34 30 17 

Zdroj: Svobodová (2016) 

 

Z tabulky je zřetelné, že chlapci tráví více času u elektronických zařízení než 

děvčata. Dívky nejčastěji uváděly, že na počítači nebo tabletu jsou maximálně 1-2x 

týdně (55%). Pouze 4 dívky (5%) uvedly, že tráví čas u elektroniky více jak 4x do 

týdne, 5 dívek (6%) uvedlo, že nikdy netráví svůj volný čas u počítače. Největší počet 

odpovědí chlapců byl též u odpovědi 1-2x týdně (41%), 30 chlapcům (36%) rodiče 

dovolí být 3-4x týdně u počítače, 17 chlapců (20%) může být u počítače více jak 4x za 

týden a pouze 2 kluci (3%) netráví žádný čas u počítače.   
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 Graf č. 3 – Čas trávený u počítače, tabletu a x-boxu - dívky i chlapci 

 
 Zdroj: Svobodová (2016) 

 

V grafu byli respondenti vyhodnoceni dohromady. Na počítači nebo tabletu 

nehrají nikdy 4% dětí, 1-2x týdně hraje 48% dětí, 3-4x týdně hraje 35% dětí a 4x a více 

hraje 13% dětí. 

 

Tabulka č. 19 – Otázka č. 12 – Jak často koukáš na televizi? 

 Nikdy 1-2x týdně 3-4x týdně Každý den 

Dívky 3 22 21 31 

Chlapci 2 21 25 35 

Zdroj: Svobodová (2016) 

 

U této otázky odpověděli respondenti, že každý den tráví svůj volný čas u 

televize 66 dětí (41%). Téměř stejný počet dětí byl u odpovědi 1-2x týdně a 3-4x týdně. 

U odpovědi 1-2x týdně odpovědělo ano 43 dětí (27%) a 3-4x týdně 46 dětí (29%). 

Pouze 5 dětí (3%) se na televizi nedívá vůbec. Rozdíl v odpovědích mezi dívkami a 

chlapci byl nepatrný. Procentuální rozložení lépe ukazuje následující graf.  
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 Graf č. 4 - Čas trávený u televize - dívky i chlapci 

 

 Zdroj: Svobodová (2016) 

 

Z výsledků ankety byly podrobněji prozkoumány odpovědi 14 obézních dětí. Na 

počítači hrají 4x a vícekrát za týden 3 děti, 3-4x do týdne také 3 děti a 1-2x týdně hraje 

8 dětí. Z celkového počtu dětí hrajících na počítači je 9% obézních. Na televizi kouká 

každý den 9 obézních dětí, 3-4x do týdne 3 děti a 1-2x do týdne 2 děti. Z uvedených dat 

lze třetí hypotézu potvrdit:   

H3: „Kvalitativním šetřením zjistit, zda se moderní technologie výrazně podílejí 

na vzniku a rozvoji obezity dětí.“ 
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7.5  Čas dětí po škole  

Čtvrtá část anketového šetření zjišťovala, co děti dělají po škole a zda mají 

zájmové kroužky. 

 

Tabulka č. 20 – Otázka č. 13 – Jaká je tvá nejčastější aktivita, když přijdeš ze školy? 

 Počítač Televize S kamarády 

venku 

Sportovní 

aktivita 

Dívky 5 10 30 32 

Chlapci 13 20 17 33 

Zdroj: Svobodová (2016) 

Mezi nejčastější aktivity, které děti vykonávají po škole, je sportovní aktivita 

41% (65 dětí). Druhou nejčastější odpovědí byla, že chodí ven s kamarády 29% (47 

dětí). Na třetím místě bylo sledování televize 19% (30 dětí) a na posledním místě 

skončilo hraní na počítači 11% (18 dětí). Níže uvedený graf přehledněji ukazuje 

popsané procentuální rozložení trávení volného času dětí.  

 

 Graf č. 5 - Nejčastější aktivita po škole - dívky i chlapci  

 
 Zdroj: Svobodová (2016) 
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Tabulka č. 21 – Otázka č. 14 – Máš po škole kroužky? 

 Ano Ne 

Dívky 64 13 

Chlapci 66 17 

Zdroj: Svobodová (2016) 

  

Na tuto otázku odpovědělo kladně více něž polovina respondentů, dívky i 

chlapci. 81% dětí chodí na kroužky po vyučování a pouze 19% žáků žádné kroužky 

nemá. 

 

 Garf č. 6 - Kroužky dětí - dívky a chlapci 

 

 Zdroj: Svobodová (2016) 

 

Z výsledků ankety vyplývá že, nejčastější aktivita obézních dětí po škole je 

sledování televize. Zájmové kroužky mají pouze 4 obézní děti, zbylých 10 dětí chodí po 

škole domů. Na základě těchto výsledků můžeme hypotézu 2b) potvrdit:    

H2b) „Aktivita po škole (zájmové kroužky) mají vliv na obezitu dětí.“ 
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7.6  Sportovní aktivity 

V páté části anketového šetření byly dětem položeny otázky zaměřené na sportovní 

aktivitu respondentů, zda děti dělají aktivně sport, pokud ano, tak jak často mají 

tréninky a zda mají o víkendu zápasy nebo turnaje. Pokud děti odpověděly na otázku č. 

15 záporně, pak na otázky č. 16 a 17 neodpovídaly.     

 

Tabulka č. 22 – Otázka č. 15 – Děláš aktivně nějaký sport? 

 Ano Ne 

Dívky 67 10 

Chlapci 65 18 

Zdroj: Svobodová (2016) 

 

Na tuto otázku odpovědělo kladně v obou případech, u dívek i chlapců více než 

polovina dětí, 82%. Zbylých 18% dětí odpovědělo záporně.  

 

 Graf č. 7 – Sportovní aktivita dívek a chlapců 

 
 Zdroj: Svobodová (2016) 
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Následující dvě otázky vychází tedy již jen z počtu 132 dětí, které aktivně 

sportují. 

  

Tabulka č. 23 – Otázka č. 16 – Jak často chodíš na tréninky? 

 1-2x týdně 3-4x týdně 4x a více 

Dívky 33 26 8 

Chlapci 31 22 12 

  Zdroj: Svobodová (2016) 

 

Když budeme předpokládat, že tréninková jednotka trvá přibližně dvě hodiny, tak 

12% dívek se osm i více hodin týdně věnuje sportu, u chlapců je to 18%.      

 

  Graf č. 8 – Počet tréninků v týdnu - dívky 

 

  Zdroj: Svobodová (2016) 

 

Z grafu je zjevné, že 49% dívek nejčastěji chodí na tréninky 1-2x do týdne, 39% 

dochází na tréninky 3-4x do týdne a 12% má tréninky 4x i více za týden.  
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 Graf č. 9 – Počet tréninků v týdnu - chlapci 

 

  Zdroj: Svobodová (2016) 

Z grafu je patrné, že nejvíce chlapců chodí na trénink 1-2x týdně (48%), 3-4x týdně 

chodí trénovat 34% chlapců a 18% dochází na trénink 4x a více. 

Z obou grafů i tabulek je evidentní, že dívky i chlapci mají skoro stejný počet 

tréninkových jednotek.  

 

Z 28 nesportujících dětí je 8 dětí obézních. Zbylých 6 obézních dětí dělá sportovní 

aktivitu 1-2x do týdně. Více jak polovina obézních dětí tedy nesportuje, lze tedy 

hypotézu 2c) potvrdit:  

H2c) „Děti, které pravidelně sportují, nejsou obézní.“  
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7.7  Volný čas respondentů 

V šesté a v poslední části byly otázky zaměřeny na trávení volného času dětí. Otázky 

zjišťovaly, kde tráví děti nejvíce času a jak často chodí děti samy nebo s rodiči o 

víkendu nebo v týdnu ven. 

 

Tabulka č. 24 – Otázka č. 18 – Kde jsi nejčastěji o víkendu s rodiči? 

 Ve městě Mimo město 

Dívky 37 40 

Chlapci 51 32 

Zdroj: Svobodová (2016) 

Tato otázka se zaměřovala, kde děti tráví svůj volný čas. Zda jsou děti ve městě 

s rodiči nebo s kamarády, anebo jedou za babičkou, na chalupu nebo na výlet mimo 

město. Více jak polovina, 88 dětí (55%) je ve městě, převážně chlapci. 72 dětí (45%) je 

mimo město, převážně děvčata. Odpovědi respondentů nebyly příliš rozdílné. 

 

 Graf č. 10 – Kde často tráví volný čas dívky i chlapci 

 
 Zdroj: Svobodová (2016) 
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Tabulka č. 25 – Otázka č. 19 - Jak často chodíš sám nebo s rodiči o víkendu na kolo, 

brusle, procházky, běhat, hrát fotbal nebo jiný sport? 

 Nechodí 1-2x do měsíce Každý víkend 

Dívky  6 33 38 

Chlapci  9 31 43 

Zdroj: Svobodová (2016 

 

I zde odpovídali respondenti podobně. Každý víkend má pohybovou aktivitu 81 

(51%) dětí s rodiči, 64 (40%) dětí 1-2x do měsíce a 15 (9%) dětí žádný víkend netráví 

čas s rodiči a neprovozují žádný sport. Přehledněji ukazuje procentuální rozložení níže 

uvedený graf. 

 

 

 Graf č. 11 – Trávení volného času o víkendu 

 
 Zdroj: Svobodová (2016) 
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Tabulka č. 26 – Otázky č. 20 – Jak často hodíš sám nebo s rodiči v týdnu na kolo, 

brusle, běhat, procházky, hrát fotbal nebo jiný sport? 

 Nechodí 1-2x do týdne 3-4x do týdne 

Dívky  13 45 19 

Chlapci  8 42 33 

Zdroj: Svobodová (2016) 

Z poslední otázky anketového šetření je očividné, že v týdnu chodí ven s rodiči 87 

(54%) dětí a to 1-2x týdně, 52 (33%) dětí chodí 3-4x týdně a 21 (13%) žáků se nevěnuje 

žádné pohybové aktivitě.   

 

 Graf č. 12 – Trávení volného času v týdnu 

 

 Zdroj: Svobodová (2016) 

Z odpovědí č. 19 a 20 je evidentní, že se rodiče snaží trávit spoustu času se svými 

dětmi. O víkendu i v týdnu se více jak polovina rodičů věnuje svým dětem. 

Obézní děti nejčastěji uváděly, že nejvíce času tráví ve městě. 6 obézních 

respondentů, kteří odpověděli, že dělají aktivně sport, zároveň uvedli, že často tráví svůj 

volný čas o víkendu nebo v týdnu venku. Více jak polovina obézních dětí netráví svůj 

volný čas venku nikdy nebo pouze 1-2x do měsíce. Hypotézu 2d) lze potvrdit:    

H2d) „Trávení volného času má vliv na aktivní životní styl“ 
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8 Výsledky měření pohybové aktivity 

Výzkumné měření pohybové aktivity bylo prováděno s využitím pohybového 

senzoru – krokoměru. Krokoměry typu OMRON HJ – 720IT – E2 byly vypůjčeny 

z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Výzkumu se zúčastnili probandi 

ze čtvrtých tříd všech základních škol v Příbrami - Základní škola Pod Svatou Horou, 

Základní škola Příbram, Březové Hory, Základní škola, Jiráskovy sady, Základní škola 

28. října, Základní škola, Bratří Čapků, Základní škola, Školní. Z podepsaných souhlasů 

se náhodně vylosovalo deset probandů za přítomnosti pedagoga. Celkem se 

výzkumného šetření pohybové aktivity zúčastnilo 77 dětí. Cílem bylo sledovat 

pohybovou aktivitu dětí v průběhu celého dne po dobu sedmi dnů. Děti si ráno 

krokoměr připevnily k pasu a sundaly krokoměr až večer před spaním. Děti nosily 

krokoměr celý den upevněný u pasu a sundaly si ho pouze při možném kontaktu 

s vodou nebo v případě poškození, např. pád z velké výšky, bojové sporty, jízda na 

koni, atd. 

Děti potřebují pro podporu zdraví a rozvoj kondice větší pohybovou aktivitu. 

Doporučuje se 12 000 až 16 000 kroků za den. (Máček, Máčková, Smolíková, 2010)  

Kalman a Vašíčková (2013) provedli hodnocení pohybové aktivity a získali nové 

poznatky o chování dětí školního věku. Zjistili, že s rostoucím věkem dětí klesá 

pohybová aktivita a dívky jsou pohybově méně aktivní než chlapci. Pomocí cílených 

dotazníků zjistili, že téměř 8 % dětí je osvobozeno od povinné školní tělesné výchovy. 

České republice splňuje pohybovou normu jen 23 % dětí, přičemž dívky (19 %) 

vykazují výrazně nižší úroveň pohybové aktivity než chlapci (27 %), pokud platí stejná 

doporučení pohybové aktivity jako v zahraničí.  
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1. Základní škola Pod Svatou Horou  

Výzkumného měření pohybové aktivity se zúčastnilo na této škole devět probandů, 

pět dívek a čtyři chlapci. Celkové výsledky jsou: viz. příloha č. 3. 

Tabulka č. 27 – Výsledky ze základní školy Pod Svatou Horou 

 Celkem kroků (za 

týden) 

Vzdálenost (km) Kalorie (kcal) 

Žák 1 (32kg) 28 783 18,89 526 

Žák 2 (56kg)  58 496 30,26 1.275 

Žák 3 (35kg) 75 169 43,31 1.024 

Žák 4 (38kg) 85 435 44,38 1.381 

Žákyně 1 (44kg) 74 280 40,02 1.377 

Žákyně 2 (48kg) 59 022 31,76 1.077 

Žákyně 3 (32kg) 75 987 32,64 968 

Žákyně 4 (43kg)  94 704 37,88 1.128 

Žákyně 5 (40kg) 51 636 26,75 876 

Zdroj: Svobodová (2016) 

 

 Výše bylo zmíněno, že děti by měly za den ujít 12 000 až 16 000 kroků, takže za 

týden je to 84 000 až 112 000 kroků. Z tabulky je evidentní, že pouze dva probandi ušli 

za týden daný počet kroků, které jsou zapotřebí k udržení tělesného zdraví. Těsně pod 

hranicí se nacházejí tři žáci. Zbylí čtyři žáci ušli velmi málo kroků a k hranici se ani 

zdaleka nepřiblížili, z toho jeden žák ušel velmi málo kroků. 
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2. Základní škola Březové Hory 

Některým probandům došla během výzkumného šetření baterie, takže byli 

z výzkumného šetření pohybové aktivity vyloučeni a zúčastnili se jen anketového 

šetření. Výzkumu se zúčastnilo pouze pět probandů. Celkové výsledky jsou: viz. příloha 

č. 4.  

 

Tabulka č. 28 – Výsledky ze základní školy Březové Hory 

 Celkem kroků (za 

týden) 

Vzdálenost (km) Kalorie (kcal) 

Žák 1 (27kg) 40 571 19,46 461 

Žák 2 (41kg)  57 418 29,8 928 

Žák 3 (44kg) 66 575 40,58 1.426 

Žákyně 1 (26kg) 43 285 22,49 478 

Žákyně 2 (26kg) 29 759 14,86 325 

Zdroj: Svobodová (2016) 

 

 Z tabulky vyplývá, že ani jeden z probandů se nepohybuje v optimálním počtu 

kroků za týden. Nejlépe ze všech žáků dopadl žák 3, který ušel 66 575 kroků za týden a 

nejhůře žákyně 2 s 29 759 kroky za týden.  
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3. Základní škola Jiráskovy sady  

Výzkumného měření pohybové aktivity se na této škole zúčastnilo deset žáků. 

Celkové výsledky: viz. příloha 5. 

 

Tabulka č. 29 – Výsledky ze základní školy Jiráskovy sady 

 Celkem kroků (za 

týden) 

Vzdálenost (km) Kalorie (kcal) 

Žák 1 (35kg) 51 465 28,79 863 

Žák 2 (28kg)   65 992 30,4 920 

Žák 3 (30kg) 116 258 54,64 1.520 

Žák 4 (41kg) 78 889 34,73 907 

Žák 5 (25kg) 71 649 45,8 1.847 

Žákyně 1 (83kg) 43 790 21,46 1.374 

Žákyně 2 (45kg) 85 964 48,11 1.099 

Žákyně 3 (26kg)  75 389 44,37 1.827 

Žákyně 4 (60kg) 45 983 25,32 686 

Žákyně 5 (36kg) 71 925 35,25 988 

Zdroj: Svobodová (2016) 

 

Z tabulky je zřetelné, že pouze jedna dívka a jeden chlapec spadají do normy 

nachozených kroků za týden. Čtyři probandi měli nachozeno kolem 70 000 kroků, což 

je pod normou. A zbylí čtyři žáci jsou velice nízko pod optimální normou nachozených 

kroků za týden.  
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4. Základní škola 28. října  

Výzkumné měření pohybové aktivity proběhl na základní škole 28. října, kde se 

zúčastnilo osm probandů. Celkové výsledky: viz příloha č. 6.  

 

Tabulka č. 30 – Výsledky ze základní školy 28. října 

 Celkem kroků (za 

týden) 

Vzdálenost (km) Kalorie (kcal) 

Žák 1 (25kg)  70 334 33,05 815 

Žák 2 (55kg) 71 112 41,82 953 

Žák 3 (37kg) 121 824 75,45 1.986 

Žákyně 1 (43kg) 77 611 51,15 1.451 

Žákyně 2 (29kg) 54 703 30,58 651 

Žákyně 3 (44kg) 73 958 44,31 1.364 

Žákyně 4 (38kg) 80 079 45,62 1.201 

Žákyně 5 (35kg) 62 121 37,84 928 

Zdroj: Svobodová (2016) 

 

Z tabulky je patrné, že pouze jeden student spadá do normy nachozených kroků za 

týden a dokonce tuto normu i o 9 000 kroků převyšuje. Chlapec je už druhý, který 

normu překonal. Jedna žákyně se umístila těsně pod normu. Zbylí probandi jsou pod 

optimální normou, včetně žákyně 2, která dopadla nejhůře. 
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5. Základní škola Bratří Čapků    

Výzkumného měření pohybové aktivity se na této škole zúčastnilo osm žáků. Jejich 

podrobnější výsledky, viz. příloha č. 7. 

Tabulka č. 31 – Výsledky ze základní školy Bratří Čapků 

 Celkem kroků (za 

týden) 

Vzdálenost (km) Kalorie (kcal) 

Žák 1 (38kg)  64 122 32,97 926 

Žák 2 (50kg)   55 075 23,44 1.024 

Žák 3 (45kg) 75 755 30,29 1.270 

Žákyně 1 (40kg) 61 895 26,99 1.000 

Žákyně 2 (35kg) 64 316 29,55 883 

Žákyně 3 (48kg) 62 895 31,41 1.203 

Žákyně 4 (40kg) 64 966 35,04 1.051 

Žákyně 5(45kg) 73 988 33,81 1.340 

Zdroj: Svobodová (2016) 

 

Z tabulky je evidentní, že žádný ze žáků nesplnil požadovaný počet kroků za týden 

a jsou pod optimální normou kroků za týden, která je 84 000 – 112 000 kroků. 
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6. Základní škola Školní 

Výzkum proběhl ve čtyřech třídách, 4. A, 4. B, 4. C a 4. D. Měření pohybové 

aktivity se zúčastnilo 37 probandů.  

Tabulka č. 32 – Výsledky ze základní školy Školní – 4. A 

 Celkem kroků (za 

týden) 

Vzdálenost (km) Kalorie (kcal) 

Žák 1 (26kg)  72 498 33,96 919 

Žák 2 (29kg)   94 782 52,95 1.220 

Žák 3 (31kg) 67 865 35,96 783 

Žák 4 (38kg) 78 795 42,72 1.153 

Žák 5 (56kg) 101 639 56,11 1.221 

Žákyně 1 (36kg) 65 374 70,04 1.697 

Žákyně 2 (28g) 42 780 23,27 458 

Žákyně 3 (44kg) 107 120 64,23 1.942 

Žákyně 4 (44kg)  72 976 43,65 1.350 

Žákyně 5 (29kg) 84 782 52,53 1.063 

Zdroj: Svobodová (2016) 

 

Ve třídě 4. A byli pouze čtyři probandi, kteří splnili početní normu kroků za týden. 

Zbylí žáci sice nesplnili početní normu kroků, ale jejich výsledky byly pod hranicí 

početní normy kroků, kromě jedné žákyně, která měla o polovinu méně kroků, než je 

doporučováno.      
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Tabulka č. 33 – Výsledky ze základní školy Školní – 4. B 

 Celkem kroků (za 

týden) 

Vzdálenost (km) Kalorie (kcal) 

Žák 1 (36kg) 43 812 23,88 602 

Žák 2 (32kg)   58 756 31,14 697 

Žák 3 (34kg)  59 741 31,63 813 

Žák 4 (36kg) 61 355 28,85 864 

Žákyně 1 (37kg) 73 855 39,82 1.019 

Žákyně 2 (36kg) 41 455 19,06 522 

Žákyně 3 (53kg) 71 544 42,88 1.502 

Žákyně 4 (35kg) 65 328 28,33 839 

Žákyně 5 (22kg) 78 679 44,05 975 

Zdroj: Svobodová (2016) 

Ve třídě 4. B žádný z probandů nesplnil požadovaný počet kroků za týden. Tři 

žáci se nacházeli těsně pod hranicí normy. 

Tabulka č. 34 – výsledky ze základní školy Školní – 4. C 

 Celkem kroků (za 

týden) 

Vzdálenost (km) Kalorie (kcal) 

Žák 1 (35kg) 58 117 31,33 800 

Žák 2 (36kg)  85 673 52,20 1.276 

Žák 3 (45kg) 31 388 14,77 462 

Žák 4 (31kg) 38 981 24,09 522 

Žákyně 1(28kg)  51 399 28,80 554 

Žákyně 2 (43kg) 76 801 52,13 1.419 

Žákyně 3 (45kg) 58 039 30,14 1.012 

Žákyně 4 (34kg) 54 285 33,10 753 

Zdroj: Svobodová (2016) 
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Ve třídě 4. C byl z osmi probandů pouze jeden žák, který ušel za týden požadovaný 

počet kroků. Zbylí žáci byli pod optimální hranicí, dva žáci dokonce měli velmi malý 

počet kroků. 

 

Tabulka č. 35 – Výsledky ze základní školy Školní – 4. D  

 Celkem kroků (za 

týden) 

Vzdálenost (km) Kalorie (kcal) 

Žák 1 (31kg) 64 393 30,90 768 

Žák 2 (28kg)  71 355 44,77 866 

Žák 3 (36kg) 73 735 45,65 1.118 

Žák 4 (29kg) 37 529 20,58 422 

Žák 5 (34kg) 66 035 42,19 943 

Žák 6 (61kg) 40 872 22,05 919 

Žák 7 (39kg) 55 185 32,81 857 

Žákyně 1 (34kg) 51 231 26,62 659 

Žákyně 2 (37kg) 61 195 34,81 851 

Žákyně 3 (41kg) 53 752 30,06 908 

Zdroj: Svobodová (2016) 

 

 V poslední třídě 4. D nesplnil žádný proband požadovaný počet kroků za týden.  

 

Na základě zjištěných výsledků lze konstatovat, že pohybová aktivita dětí 

v mladším školním věku je nízká. Z celkového počtu 77 dětí, splnilo optimální počet 

kroků za týden pouze 10 žáků (13%). Tím byla potvrzena čtvrtá hypotéza: 

H4: „Kvantitativním šetřením zjistit, zda je pohybová aktivita u dětí mladšího 

školního věku nedostatečná vzhledem k doporučenému optimálnímu počtu kroků.“ 
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9 Diskuze  

Při hodnocení výzkumu je nutné brát v úvahu, že počet snímaných dětí odpovídá 

přibližně polovičnímu počtu žáků, kteří jsou vzděláváni ve čtvrtých třídách 

příbramských škol. Tento počet byl ovlivněn množstvím informovaných souhlasů 

rodičů. Autorka si je vědoma, že počet snímaných dětí snižuje objektivitu výzkumu. 

Informace o realizovaném výzkumu byla plně dána do kompetence třídních učitelů, 

kteří rodiče oslovili v rámci třídních schůzek. V některých třídách byl počet zařazených 

dětí do výzkumného šetření výrazně vyšší než ve třídách jiných. Tento jev byl 

pravděpodobně způsoben angažovaností a osobností třídních učitelů.  

Výzkum prokázal, že ze snímaného vzorku dětí bylo 14 dětí obézních, což je 8,8%. 

První hypotéza tvrdila, že více jak 1/3 dětí mladšího školního věku se pohybuje za 

hranicí obezity. Toto tvrzení nebylo potvrzeno. Z výsledků měření vyplývá, že se 

nejedná o třetinu dětí z celkového počtu, ale přesto je číslo alarmující. V roce 2001 

v České republice trpělo obezitou 6% dětí. (Nevoral et al., 2013) Z tohoto údaje plyne, 

že počet obézních dětí každým rokem roste.     

Stravovací návyky děti přebírají nejčastěji po svých rodičích. Z ankety vyplynulo, že 

83% dětí někdy navštíví fastfoody, 86% občas obědvá nebo večeří nezdravá jídla jako 

jsou knedlíky, pizza nebo sladké pokrmy. Pouze 17% dětí nechodí do rychlého 

občerstvení a 4% dětí nejí tato jídla. To je pouze malý počet. 12% dětí jí sladkosti velmi 

často, 86% dětí je konzumuje občas, pouze 2% dětí žádné sladkosti nejí. Pokud rodiče 

časně vystaví dítě různým nevhodným potravinám, toto ovlivňuje výběr jídla samotným 

dítětem i v pozdějším věku. Dětem je důležité vysvětlit, že hamburgery, hranolky a 

sladké limonády nejsou nejvhodnější stravou, ale není nutné jim to striktně zakazovat. 

Rodiče by také neměli dávat dětem peníze na svačiny, raději by je měli připravovat 

doma. (Chaloupka, 2007) Jediné pozitivní výsledky byly u konzumace ovoce a 

zeleniny. 78% dětí konzumuje ovoce a 55% zeleninu. Nejčastější pitným režimem u 

dívek je voda, a to ze 45%. Naopak chlapci pijí ze 37% sladké nápoje. Na posledním 

místě u obou pohlaví se vyskytovalo pití čaje. Skoro všechny děti uvedly, že pijí 

pravidelně během celého dne. Základním pitným režimem by měla být voda, ovocné i 

zeleninové šťávy, bylinkové a zelené čaje a to 1,5-2 litry denně. 
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Rodiče by měli dávat pozor na troj poměr živin v celkové denní dávce stravy a to: 

bílkoviny 15-20%, tuky 25-30% a cukry 50-55%. Také by měli preferovat potraviny 

s nízkým glykemickým indexem, které mají pomalý vzestup hladiny krevního cukru po 

jejich konzumaci. (Fořt, 2004) 

Stravovací návyky obézních dětí je třeba výrazněji přizpůsobit dennímu režimu a 

výdeji energie. Je možné konstatovat že, stravovací návyky 14 obézních dětí 

neodpovídají výživovému doporučení potravinové pyramidy. Stravovací návyky jsou 

vždy záležitostí přejímaných zvyklostí z rodiny. Hypotézu 2a), která říká, že stravovací 

návyky v rodině jsou spouštějícím mechanismem vzniku nadváhy i obezity, lze tedy 

potvrdit.   

Stravu je vhodné ovlivňovat postupně, např. v krocích po 10%. Velké zásahy do 

stravy dětí nejsou doporučovány, pouze po konzultaci s odborníky. Základem je změna 

výdeje energie, to znamená přidat více pohybu. (Bunc, 2008)        

Mezi nejčastější aktivity, které děti vykonávají po škole, patří sportovní aktivity 

(41% dětí), na druhém místě chodí děti ven s kamarády (29%), na třetím místě je 

sledování televize (19%) a na posledním hraní na počítači (11% dětí). Na kroužky chodí 

81% dětí. Z celkového počtu 14 obézních dětí chodí na nějaký kroužek pouze 4. 

Nejčastější aktivita obézních jedinců je sledování televize. Hypotéza 2b) „Aktivita po 

škole (zájmové kroužky) mají vliv na obezitu dětí“ byla potvrzena.  

Z celkového počtu 160 respondentů 83% sportuje, z nich se 48% dětí zabývá 

sportovní aktivitou 1-2x týdně, 36% chodí aktivně na tréninky 3-4x týdně a 16% trénuje 

více než 4x týdně. Za poslední dvě desetiletí je doložen pokles pohybových aktivit cca o 

30% a to ze 7,7 hodin týdně u dětí mladších 10 let, na 2,1 hodiny týdně u dětí starších. 

(Bunc, 2010) Studie HBSC zjistila, že v posledních letech dochází k snižování 

pohybové aktivity. Mezi rokem 2002 a 2006 došlo k výraznému vzrůstu nadváhy a 

obezity chlapců i dívek mezi 10 – 15 rokem, protože se snížila pohybová aktivita. 

(Sigmund, sigmundová, Hamik, Kalman, 2013) Podle Chaloupky (2007) v průběhu 

týdne se věnují děti ve věku 6 až 12 let ve svém volném čase náročnější pohybové 

aktivitě průměrně 6 hodin a 20 minut, doporučovaná doba je alespoň 7 hodin týdně. 
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Ze 17% respondentů, kteří nesportují vůbec, je 8 dětí obézních. Zbylých 6 obézních 

dětí sportuje 1-2x týdně. Hypotéza 2c) hovoří o tom, že děti, které pravidelně sportují, 

nejsou obézní. Tuto hypotézu můžeme z výše uvedených výsledků potvrdit.  

Hypotéza 2d) říká, že trávení volného času má vliv na aktivní životní styl. Do 

volného času byly zahrnuty aktivity jako kolo, brusle, běh, procházky a sportování 

obecně. 13% žáků nechodí v týdnu ven nikdy, 54% chodí ven 1-2x týdně a 33% žáků 3-

4x týdně. Každý víkend 51% dětí chodí ven za nějako pohybovou aktivitou, 40% jen 1-

2 do měsíce, 9% dětí nechodí o víkendu ven nikdy.  Více jak polovina obézních dětí 

uváděla, že nechodí ven nikdy nebo maximálně 1-2x do měsíce. Z těchto údajů lze výše 

uvedenou hypotézu potvrdit.  

Druhá hypotéza H2: „Kvalitativním šetřením zjistit, zda rodiče, výchovný styl rodiny 

a stravovací návyky rodiny mají vliv na obezitu jejich dětí“ byla pro potřebu ověřování 

výsledků rozdělena do čtyř výše uvedených podhypotéz. Všechny byly potvrzeny. 

Jejich shrnutím můžeme konstatovat, že výchovný styl a stravovací návyky jsou 

přejímány z rodiny, a proto rodiče mají značný vliv na rozvoj obezity svých dětí.  

Stejný názor má i Pečková (2009). Rodiče učí děti, jak se správně stravovat, 

přihlašují je na různé kroužky a učí je vytvořit si kladný vztah ke sportu. Rodiče jsou 

prvními vzory, od kterých děti přejímají návyky. Zdravý životní styl celé rodiny je pro 

dítě klíčový. Děti v mladším školním věku si nejvíce upevní vše, co bývá to trvalého 

charakteru, proto je důležité děti vhodně motivovat, aby si tyto vědomosti uchovali až 

do dospělosti.  

Moderní technologie jsou v současné době součástí života téměř všech lidí.  

Hypotéza 3 uvádí: „Kvalitativním šetřením zjistit, zda se moderní technologie výrazně 

podílejí na vzniku a rozvoji obezity dětí“.  V anketě byly dětem položeny otázky, jak 

často tráví čas u počítače, tabletu, X-boxu, play stationu, telefonu. Největší počet dětí 

(48%) hraje hry 1-2x týdně, 35% 3-4x týdně, 13% dětí 4x a více za týden, Pouze 4% 

nehrají žádné hry.  66 dětí (41%) tráví čas u televize každý den, 29% se dívá 3-4x týdně 

a 27% 1-2x týdně. Pouhá 3% dětí se nedívá vůbec na televizi. Obézní děti všechny hrají 

hry i koukají na televizi. Více než polovina z nich tráví svůj volný čas u moderních 

technologií více než polovinu týdne. Z tohoto výsledku je zřejmé, že hypotéza byla 

potvrzena. I podle Chaloupky (2007) obézní děti ve věku 6 až 12 let tráví mnoho času 

pasivně, prosedí více než 16 hodin týdně před televizní obrazovkou a u počítače.  
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Poslední část výzkumu se zabývala měřením pohybové aktivity s pomocí 

krokoměrů. Zde byly krokoměry rozdány 77 dětem. Z tohoto počtu splnilo optimální 

počet kroků za týden, což je podle současné literatury 84 000 – 112 000 kroků (Máček, 

Máčková, Smolíková, 2010), pouze 10 žáků (13%).  Z nich dva chlapci toto optimální 

hledisko překonali počtem kroků za týden – 121 824 a 116 258. Hypotéza 4 ukládá: 

„Kvantitativním šetřením zjistit, zda je pohybová aktivita u dětí mladšího školního věku 

nedostatečná vzhledem k doporučenému optimálnímu počtu kroků.“ Výsledky výzkumu 

s pomocí krokoměrů tuto hypotézu potvrzují.  

V dětském věku převažují spontánní aktivity, zatímco v dospívání je tělesná aktivita 

většinou organizována buď ve školní tělesné výchově, nebo ve sportovních klubech. 

Děti, které pravidelně cvičí, mají lépe vyvinuté svalstvo, lepší držení těla, více věří ve 

své schopnosti a snadněji rozptýlí obavy a stresy každodenního života. (Kytnarová, 

Hainerová, Zamrazilová a kol., 2013) 

Přizpůsobení příjmu energie jejímu výdeji je pravděpodobně největším problémem 

současné společnosti. Snižování pohybových aktivit na jedné straně, dostatek chutných 

potravin, rozmáhající se moderní technologie a časové vytížení rodičů na straně druhé 

jsou nejdůležitějšími faktory při vzniku nadváhy a obezity u dětí.  Výchovný styl rodiny 

má již od nejútlejšího dětství značný vliv na rozvoj osobnosti a fixování správných 

životních návyků. S tímto názorem nelze polemizovat. Současná literatura poukazuje na 

nebezpečí rozvoje vzniku obezity dokonce již v období prenatálním. Důsledkem obezity 

je zvýšený nárůst civilizačních nemocnění, jako jsou např. diabetes 2. typu, zvýšený 

cholesterol, ischemické choroby srdeční, nádorovitá nebo ortopedická onemocnění. 

Léčba onemocnění je samozřejmě pro každou společnost finančně nákladná.  
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10 Závěr  

Pro účely výzkumného šetření byly stanoveny čtyři hypotézy. Celkové shrnutí 

výsledků ukazuje, že děti s normální hmotností mají dostatek pohybu, jejich stravovací 

návyky odpovídají běžným normám s malými odchylkami, čas trávený u moderních 

technologií je vyvážen sportovní aktivitou. Naopak ale děti obézní vykazují alarmující 

výsledky, což potvrzují hypotézy práce. Pouze jedna hypotéza práce nebyla potvrzena, a 

to, že více jak 1/3 dětí mladšího školního věku se pohybuje za hranicí obezity. Ze 

zkoumaného vzorku se za hranicí obezity pohybuje 9% dětí. Toto číslo nesplňuje 

předpoklad, ale přesto lze konstatovat, že počet obézních dětí se zvyšuje. Při porovnání 

výsledků z výzkumu CAV a výzkumu této práce, bylo zjištěno, že BMI i hmotnost u 

dívek se postupně zvyšuje, zatímco u chlapců hodnota lehce klesá. 

Stravovací návyky obézních dětí nejsou příznivé. Rodiče své děti učí nevhodným 

stravovacím návykům. Občas navštěvují fastfoody, konzumují nezdravá jídla, jí 

sladkosti a pijí sladké nápoje. Děti s běžnou váhou občas mohou, obézní děti by ale 

neměly nikdy. 83% dětí sportuje, ze 17% respondentů, kteří nesportují vůbec, je 8 dětí 

obézních. Z celkového počtu respondentů hraje hry na počítači 48% 1-2x týdně, 41% 

dětí tráví čas u televize každý den. Obézní děti všechny hrají hry i koukají na televizi. 

Z tohoto přehledu plyne jasné a nejdůležitější řešení. Prevence obezity již od raného 

věku dítěte. Tím se zvyšuje vliv rodinných vzorů. Rodiče mají největší zodpovědnost za 

správný a zdravý životní styl.  Také pediatři a další odborníci by měli více a hlavně 

dříve informovat rodiče o nebezpečí rozvoje obezity jejich dětí a při prvních příznacích 

včas nabídnout možnost řešení. I školy mají svoji odpovědnost, nejen počet hodin 

tělesné výchovy, ale i informace o správné výživě, fungování lidského metabolismu a 

důležitosti pitného režimu patří do vyučovacích hodin základního školství. Varovat před 

obezitou lze i pomocí medií a reklam. V současné době existují naše i světové 

organizace, které důsledně tuto problematiku řeší.   

Problém dětské obezity vypadá velmi složitě, ale ve skutečnosti je možné stanovit 

jednoduchá a účelná preventivní pravidla. Za životní styl odpovídá sice jedinec, ale boj 

proti obezitě může být celosvětový. Do boje se mohou zapojit i potravinářské firmy, 

které by měly dodržovat etický kodex v reklamě mířené na děti. Měly by více uvádět 

přehlednější informace pro spotřebitele, podporovat preventivní programy a upravovat 
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receptury ke snižování množství surovin podporující vznik obezity. Pouze dobře 

informovaný jedinec má šanci žít zdravý životní styl. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 – Souhlas rodičů   

 

Souhlas rodičů  

 

Vážení rodiče,  

obracím se na Vás se žádostí. Jsem studentkou 2. ročníku nMgr. Fakulty tělesné 

výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Píši diplomovou práci na téma Aktivní životní 

styl v mladším školním věku. Pro potřeby své práce bych potřebovala od Vašich dětí 

vyplnit jednoduchý dotazník (anonymní), děti zvážit a změřit a poté nosili jeden týden 

krokoměr. Tento přístroj je nebude omezovat v běžných činnostech během dne. Pouze 

bude měřit, kolik kroků za týden ušli. Než krokoměr dětem propůjčím, vysvětlím jim 

jeho ovládání. Podepsáním souhlasu, berete zodpovědnost za krokoměr po dobu nošení 

Vaším dítětem. Pokud bude přístroj ztracen, budu požadovat jeho zaplacení. Krokoměry 

jsou majetkem Karlovy Univerzity a mám je pouze propůjčené. 

 

Za kladné vyřízení mé žádosti děkuji.  

 

 Bc. Petra Svobodová 

 

  

Souhlasím – nesouhlasím (nehodící se škrtněte), aby můj syn, má dcera 

……………..……….  

…………………….…………………………………….. vyplnil(a) anonymně dotazník.  

(Tento Vámi podepsaný dokument zůstane uložen ve škole.)  

 

         

……………………………..  

         Podpis zákonného 

zástupce 
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Příloha č. 2 – Anketa 

Jméno:………………………………….. 

Věk:…………………………………….  

Váha:…………………………………… 

Výška:………………………………….. 

1. Kde nejčastěji snídáš? 

 Doma 

 Ve škole 

 Po cestě do školy 

2. Co nejčastěji snídáš? 

 Nesnídám 

 Pečivo, máslo, marmeláda, med, šunka, sýr 

 Lupínky, mléko, jogurt 

 Sladká snídaně: sušenka, bábovka, palačinky, lívance, buchta, atd. 

3. Jak často doma obědváš nebo večeříš knedlíky, pizzu, hranolky, těstoviny, 

palačinky, lívance? 

 Nikdy 

 Občas 

 Velmi často 

4. Jak často chodíš sám nebo s rodiči do rychlého občerstvení, př.: McDonald´s, 

KFC, párek v rohlíku, langoš, burger, pizza nebo jiné jídlo ve stánku? 

 Nikdy 

 Občas 

 Velmi často 

5. Jaké máš nejčastěji svačiny?  

 Rohlík, chleba, šunka, sýr 

 Ovoce, zelenina 

 Sladké: bábovka, pečivo s nutelou nebo marmeládou, různé tyčinky, atd. 

6. Jak často jíš sladké? (čokoláda, bonbóny, sušenky, zmrzlina, atd.) 

 Nikdy 
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 Občas 

 Velmi často 

7. Jak často jíš ovoce?  

 Nikdy 

 Občas 

 Velmi často 

8. Jak často jíš zeleninu? 

 Nikdy 

 Občas 

 Velmi často 

9. Piješ pravidelně v průběhu celého dne?  

 Ano 

 Ne 

10. Co nejčastěji piješ? 

 Vodu 

 Čaj  

 Sladké tekutiny: limonády, šťávy, coca-cola, sprite, fanta, atd. 

11. Kolikrát týdně hraješ na počítači, tabletu, X-boxu, telefonu, Play station? 

 1-2x týdně 

 3-4x týdně 

 4x a více 

12. Jak často koukáš na televizi? 

 1-2x do týdne 

 3-4x do týdne 

 Každý den 

13. Jaká je tvá nejčastější aktivita, když přijdeš ze školy? 

 Počítač 

 Televize 

 Jít s kamarády ven 
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 Sportovní aktivita  

14. Máš po škole kroužky? (fotbal, hokej, tenis, volejbal, hudební výchovu, koně, 

atd.) 

 Ano 

 Ne 

15. Děláš aktivně nějaký sport? 

 Ano 

 Ne 

16. Jak často chodíš na tréninky? 

 1-2x týdně 

 3-4x týdně 

 4x a více 

17. Máš o víkendu zápasy, závody, soutěže? 

 Ano 

 Ne 

18. Kde jsi nejčastěji o víkendu s rodiči? 

 Ve městě (doma hrajete hry, chodíte ven na procházky nebo na kolo, 

atd.) 

 Mimo město (jedeš za babičkou nebo s rodiči na chalupu, jedete na výlet, 

atd.) 

19. Jak často chodíš sám nebo s rodiči o víkendu na kolo, brusle, běhat, hrát fotbal 

nebo jiný sport? 

 Nechodím 

 1-2x do měsíce 

 Každý víkend 

20. Jak často chodíš sám nebo s rodiči v týdnu na kolo, brusle, běhat, hrát fotbal 

nebo jiný sport? 

 Nechodím 

 1-2x do týdne 

 3-4x do týdne 
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Příloha č. 3 – Základní škola Pod Svatou Horou 

Žák 1 32kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

8.6.2015 6264 1496 15 112 4,06 6,3 

9.6.2015 4278 0 0 74 2,82 4 

10.6.2015 7051 0 0 136 4,65 7,6 

11.6.2015 2816 0 0 47 1,85 2,6 

12.6.2015 5715 0 0 109 3,77 5,9 

13.6.2015 2069 0 0 37 1,36 2 

14.6.2015 590 0 0 11 0,38 0,6 

       Žákyně 1 44kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

8.6.2015 9479 964 10 172 5,07 9,5 

9.6.2015 9573 0 0 178 5,16 9,8 

10.6.2015 13068 4586 45 230 7,05 13,1 

11.6.2015 13133 1046 11 242 7,09 13,4 

12.6.2015 8421 0 0 152 4,54 8,4 

13.6.2015 14146 0 0 272 7,63 15 

14.6.2015 6460 0 0 131 3,48 7,2 

       Žákyně 2 48kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

8.6.2015 6401 0 0 115 3,38 6,3 

9.6.2015 9980 2703 26 175 5,38 9,8 

10.6.2015 10730 7589 71 190 5,79 11,7 

11.6.2015 10981 1377 14 202 5,92 11,4 

12.6.2015 8419 0 0 162 4,54 9 

13.6.2015 5435 4610 43 97 2,93 6,4 

14.6.2015 7076 3569 35 136 3,82 7,8 

       Žákyně 3 32kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

8.6.2015 10165 1229 12 136 4,37 7,5 

9.6.2015 12970 1285 11 160 5,57 9 

10.6.2015 10459 1258 11 127 4,49 7 

11.6.2015 14825 2797 26 184 6,37 10,6 

12.6.2015 10991 0 0 148 4,72 8,1 

13.6.2015 9854 0 0 131 4,23 7,1 

14.6.2015 6723 2223 22 82 2,89 4,9 
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Žák 2 56kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

8.6.2015 4675 0 0 86 2,31 4,9 

9.6.2015 8460 2065 17 182 4,23 10,2 

10.6.2015 8631 0 0 198 4,31 10,9 

11.6.2015 10900 0 0 227 5,45 12,6 

12.6.2015 8213 0 0 181 4,1 10 

13.6.2015 9158 0 0 205 5,28 11,8 

14 6.2015 8459 0 0 196 4,58 10 

Žák 3  35kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

8.6.2015 12828 3395 31 193 7,63 10,8 

9.6.2015 8855 1490 13 123 5,31 6,8 

10.6.2015 9007 4425 35 121 5,4 6,9 

11.6.2015 10438 1502 12 152 6,26 8,4 

12.6.2015 8966 2579 22 124 5,37 6,9 

13.6.2015 11089 1645 15 156 6,65 8,7 

14.6.2015 10986 1548 0 155 6,69 1,6 

       Žák 4 38kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

8.6.2015 8669 1841 21 131 4,49 7,3 

9.6.2015 10533 1801 18 164 5,47 9,1 

10.6.2015 14546 1794 18 235 7,56 13,2 

11.6.2015 18381 0 0 306 9,55 17 

12.6.2015 8997 0 0 147 4,67 8,1 

13.6.2015 11524 0 0 197 5,99 10,8 

14.6.2015 12785 0 0 204 6,65 11,,9 

       Žákyně 4 43kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

8.6.2015 12002 1074 10 156 4,82 8,8 

9.6.2015 12363 3399 30 136 4,94 7,6 

10.6.2015 15628 3588 31 179 6,25 10 

11.6.2015 14077 1967 17 156 5,63 8,6 

12.6.2015 17700 3236 32 210 7,08 12,1 

13.6.2015 11257 0 0 146 4,5 8 

14.6.2015 11677 0 0 145 4,66 7,9 
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Žákyně 5   40kg 

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

8.6.2015 4449 0 0 65 2,25 3,5 

9.6.2015 6582 0 0 91 3,42 5 

10.6.2015 12921 1231 12 215 6,71 11,7 

11.6.2015 9440 0 0 129 4,9 7,1 

12.6.2015 10919 0 0 172 5,67 9,6 

13.6.2015 3724 0 0 56 1,93 3,1 

14.6.2015 3601 0 0 58 1,87 3,2 

        

Příloha č. 4 – Základní škola Březové Hory 

Žákyně 1 26kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

12.10.2015 5057 0 0 54 2,64 2,9 

13.10.2015 7446 0 0 78 3,87 4,3 

14.10.2015 10008 0 0 120 5,2 6,6 

15.10.2015 6219 0 0 66 3,23 3,6 

16.10.2015 5420 0 0 61 2,81 3,3 

17.10.2015 5389 0 0 61 2,8 3,4 

18.10.2015 3746 0 0 38 1,94 2,1 

 

Žákyně 2 26kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

12.10.2015 5891 0 0 66 2,95 3,6 

13.10.2015 4135 0 0 48 2,06 2,6 

14.10.2015 6666 0 0 74 3,33 4 

15.10.2015 3862 0 0 42 1,93 2,3 

16.10.2015 4445 0 0 50 2,22 2,8 

17.10.2015 1877 0 0 15 0,93 0,8 

18.10.2015 2883 0 0 30 1,44 1,6 

       Žák 1 27kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

12.10.2015 8598 0 0 106 4,14 5,9 

13.10.2015 5368 2321 21 58 2,57 3,3 

14.10.2015 5261 3519 31 56 2,52 3,2 

15.10.2015 5033 1990 18 52 2,41 3 

16.10.2015 10465 1314 11 122 5,02 6,9 

17.10.2015 2755 1043 10 32 1,32 1,8 

18.10.2015 3091 0 0 35 1,48 1,9 
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Žák 2 

 

41kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

12.10.2015 6655 0 0 104 3,27 5,8 

13.10.2015 7258 0 0 124 4,26 7,2 

14.10.2015 17135 3506 28 265 8,39 14,9 

15.10.2015 6596 0 0 109 3,23 6,1 

16.10.2015 6424 1455 14 103 3,14 5,7 

17.10.2015 5892 0 0 95 2,95 4,7 

18.10.2015 7458 0 0 128 4,56 7,4 

       Žák 3 44kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

12.10.2015 17339 9058 92 355 12,09 20,9 

13.10.2015 9521 943 10 235 6,35 10,9 

14.10.2015 8030 1294 12 168 5,62 9,4 

15.10.2015 10248 0 0 289 7,98 15,2 

16.10.2015 7589 0 0 121 4,78 8,5 

17.10.2015 5689 0 0 86 2,56 9,4 

18.10.2015 8159 0 0 172 5,98 10 

 

Příloha č. 5 – Základní škola Jiráskovy Sady  

Žákyně 1. 

      

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

14.5.2015 6574 0 0 207 3,25 11,3 

15.5.2015 5945 0 0 158 2,91 8,7 

16.5.2015 7838 0 0 251 3,84 13,8 

17.5.2015 5564 0 0 178 2,72 9,7 

18.5.2015 5698 0 0 186 2,79 10,2 

19.5.2015 6785 0 0 221 3,32 12,1 

20.5.2015 5386 0 0 173 2,63 9,5 

        

Žákyně 2. 

      

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

14.5.2015 12763 842 10 172 7,16 9,5 

15.5.2015 14152 4971 43 171 7,92 10 

16.5.2015 19372 1202 11 272 10,84 15,4 

17.5.2015 7907 3532 31 98 4,42 5,6 

18.5.2015 14479 0 0 184 8,1 10,3 
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19.5.2015 9588 5419 46 111 5,36 6,7 

20.5.2015 7703 1212 12 91 4,31 5 

       Žákyně 3. 

      

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

14.5.2015 11259 0 0 273 6,57 15 

15.5.2015 13726 1314 12 325 8,09 18 

16.5.2015 10250 0 0 256 6,04 14,1 

17.5.2015 9649 1663 19 252 5,69 14 

18.5.2015 10038 0 0 235 5,92 12,9 

19.5.2015 8745 0 0 202 5,15 11 

20.5.2015 11722 1991 20 284 6,91 16 

       Žákyně 4. 

      

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

14.5.2015 8812 1055 10 131 4,9 7,3 

15.5.2015 5887 1336 13 85 3,23 4,8 

16.5.2015 10362 6561 54 147 5,69 8,6 

17.5.2015 914 0 0 13 0,5 0,7 

18.5.2015 10007 899 11 151 5,5 8,5 

19.5.2015 5594 0 0 88 3,07 4,8 

20.5.2015 4407 0 0 71 2,42 3,9 

       Žákyně 5. 

      

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

14.5.2015 8011 0 0 116 3,96 6,4 

15.5.2015 9617 0 0 132 4,71 7,2 

16.5.2015 955 0 0 9 0,46 0,5 

17.5.2015 18528 4503 54 271 9,07 15,7 

18.5.2015 16024 5084 43 211 7,85 12,8 

19.5.2015 7921 0 0 104 3,88 5,9 

20.5.2015 10869 2259 23 145 5,32 8,3 

   

 

 

 

   Žák 1. 

      

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

14.5.2015 8744 0 0 154 4,91 8,5 

15.5.2015 8855 0 0 159 4,95 8,8 

16.5.2015 5014 1276 12 74 2,8 4,2 

17.5.2015 2410 0 0 41 1,34 2,2 

18.5.2015 8814 998 10 150 4,93 8,3 
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19.5.2015 5780 0 0 91 3,23 5 

20.5.2015 11848 3033 30 194 6,63 11,3 

       Žák 2. 

      

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

14.5.2015 11016 982 10 168 5,14 9,3 

15.5.2015 7591 1180 10 108 3,49 6 

16.5.2015 4661 2649 24 61 2,14 3,6 

17.5.2015 7107 1783 14 99 3,26 5,5 

18.5.2015 12674 0 0 176 5,83 9,7 

19.5.2015 9690 2554 23 135 4,45 7,5 

20.5.2015 13253 1441 14 173 6,09 10 

       Žák 3. 

      

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

14.5.2015 17849 1474 18 233 8,42 13,1 

15.5.2015 27587 4331 50 373 12,96 21,6 

16.5.2015 22687 6075 61 297 10,66 16,9 

17.5.2015 8978 1443 13 121 4,21 6,7 

18.5.2015 19808 5253 47 257 9,3 14,5 

19.5.2015 10343 2431 21 132 4,86 7,4 

20.5.2015 9009 1374 11 107 4,23 6 

       Žák 4.  

      

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

14.5.2015 11574 3738 39 126 5,14 7 

15.5.2015 12654 2289 20 149 5,56 8,3 

16.5.2015 8257 0 0 105 3,63 5,9 

17.5.2015 15031 1635 18 190 6,61 10,6 

18.5.2015 20131 8555 75 208 8,85 11,7 

19.5.2015 2114 1468 13 21 0,93 1,1 

20.5.2015 9128 4006 32 98 4,01 5,5 

       Žák 5.  
      

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

14.5.2015 13229 1073 10 335 8,45 18,5 

15.5.2015 9577 0 0 234 6,12 12,9 

16.5.2015 14973 1505 16 400 9,58 22,3 

17.5.2015 10405 0 0 295 6,65 16,4 

18.5.2015 6615 0 0 166 4,23 9,2 

19.5.2015 9992 1194 11 244 6,39 13,5 

20.5.2015 6858 0 0 173 4,38 9,4 
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Příloha č. 6 – Základní škole 28. října 

Žákyně 1 43kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

18.6.2015 19251 5295 54 361 12,66 20,8 

19.6.2015 13433 0 0 258 8,86 14,2 

20.6.2015 5588 0 0 103 3,68 5,6 

21.6.2015 2367 0 0 43 1,56 2,3 

22.6.2015 14580 1647 17 271 9,62 15 

23.6.2015 10474 0 0 182 6,91 9,9 

24.6.2015 11918 0 0 233 7,86 12,9 

       Žák 1 25kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

18.6.2015 13793 2972 29 166 6,5 9,4 

19.6.2015 7575 0 0 89 3,56 4,9 

20.6.2015 5216 3547 28 52 2,45 3,1 

21.6.2015 7416 0 0 100 3,48 5,6 

22.6.2015 17376 3033 31 201 8,16 11,5 

23.6.2015 4991 1405 16 52 2,34 2,9 

24.6.2015 13967 5926 54 155 6,56 8,8 

Žákyně 2 

 

Date 

29kg 

 

Total 

Steps 

 

 

 

 

Aerobic 

Steps 

 

 

 

 

Aerobic Walking 

Time 

 

 

 

 

Calories 

 

 

 

 

Distance 

 

 

 

 

Fat 

Burned 

18.6.2015 12238 1558 14 147 6,09 8,3 

19.6.2015 6680 1006 10 69 3,34 3,8 

20.6.2015 5024 1629 13 55 2,51 3 

21.6.2015 7698 0 0 95 4,53 0 

22.6.2015 4974 0 0 60 2,48 3,2 

23.6.2015 8457 0 0 105 5,25 0 

24.6.2015 9632 0 0 120 6,38 0 

       Žáky 2 55kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

18.6.2015 9526 0 0 224 5,51 12,6 

19.6.2015 10800 2910 26 137 6,37 7,7 

20.6.2015 11452 6843 64 132 6,75 7,6 

21.6.2015 6041 1584 14 64 3,56 3,5 

22.6.2015 9193 0 0 107 5,42 6,1 

23.6.2015 9650 0 0 113 5,69 6,2 

24.6.2015 14450 6167 55 176 8,52 9,9 
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       Žákyně 3 44kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

18.6.2015 8018 3512 33 138 4,78 7,8 

19.6.2015 18081 2979 25 349 10,84 20 

20.6.2015 18428 7049 62 342 11,05 20,3 

21.6.2015 5125 2489 22 93 3,07 5,2 

22.6.2015 4197 1235 10 75 2,51 4,2 

23.6.2015 9558 2870 25 166 5,73 9,4 

24.6.2015 10551 1157 10 201 6,33 11,3 

       Žákyně 4 38kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

18.6.2015 12120 1287 11 190 6,91 10,6 

19.6.2015 12243 0 0 178 6,97 9,7 

20.6.2015 9835 1605 14 149 5,6 8,2 

21.6.2015 16636 1698 16 258 9,48 14,3 

22.6.2015 12495 2436 23 192 7,12 10,7 

23.6.2015 12304 0 0 175 7,01 9,6 

24.6.2015 4446 0 0 59 2,53 3,2 

       

Žák 3 

 

 

37kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

18.6.2015 17582 2224 25 288 10,85 16,5 

19.6.2015 17824 7303 78 282 11,05 16,3 

20.6.2015 20058 2688 25 312 12,43 18,1 

21.6.2015 20778 5303 59 346 12,88 20,9 

22.6.2015 20119 7395 64 334 12,47 20,5 

23.6.2015 11061 1580 17 175 6,85 9,8 

24.6.2015 14402 1130 12 249 8,92 14,4 

       Žákyně 5  35kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

18.6.2015 7541 0 0 108 4,57 5,9 

19.6.2015 8022 0 0 109 4,89 5,9 

20.6.2015 8551 0 0 122 5,21 6,7 

21.6.2015 15421 1215 12 255 9,4 14,5 

22.6.2015 4000 0 0 59 2,44 3,2 

23.6.2015 12230 4387 45 180 7,46 10,7 

24.6.2015 6356 1728 18 95 3,87 5,3 
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Příloha č. 7 – Základní škola Bratří Čapků 

Žák 1 38 Kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

25.5.2015 10256 0 0 156 6,59 9,4 

26.5.2015 15701 9140 73 220 7,99 12,8 

27.5.2015 12586 0 0 176 7,01 11,5 

28.5.2015 4737 0 0 61 2,41 3,3 

29.5.2015 6123 0 0 82 2,44 4,5 

30.5.2015 6395 1039 11 89 2,55 4,9 

31.5.2015 8324 0 0 142 3,98 5,3 

       Žák 2 50kg 

     25.5.2015 6727 0 0 125 2,9 6,9 

26.5.2015 9980 2274 22 172 4,29 9,7 

27.5.2015 10235 0 0 245 5,21 0,3 

28.5.2015 8621 0 0 142 3,57 0 

29.5.2015 6307 1193 11 120 2,71 6,6 

30.5.2015 5742 0 0 85 1,56 1,1 

31.5.2015 7463 2169 24 135 3,2 7,5 

       Žák 3 45kg 

     25.5.2015 11290 1080 10 204 4,52 11,3 

26.5.2015 10683 4119 44 176 4,27 10 

27.5.2015 7981 0 0 150 3,19 8,2 

28.5.2015 7487 0 0 113 2,99 6,2 

29.5.2015 14556 3243 32 242 5,82 13,6 

30.5.2015 10252 1506 15 168 4,1 9,5 

31.5.2015 13506 1645 15 217 5,4 12,1 

       Žákyně 1 40kg 

     25.5.2015 15174 8750 87 231 7 13,9 

26.5.2015 11070 2575 24 167 5,09 9,4 

27.5.2015 10462 1826 15 153 4,81 8,5 

28.5.2015 7336 0 0 111 3,37 6,1 

29.5.2015 8712 0 0 204 2,52 0,7 

30.5.2015 5741 3528 30 80 2,64 4,8 

31.5.2015 3400 0 0 54 1,56 2,9 

       Žákyně 2 35kg 

     25.5.2015 11030 0 0 162 5,07 8,9 

26.5.2015 10468 1119 11 129 4,81 7,1 

27.5.2015 9557 0 0 133 4,39 7,3 
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28.5.2015 13386 0 0 188 6,15 10,4 

29.5.2015 8331 0 0 111 3,83 6,1 

30.5.2015 6996 0 0 95 3,21 5,2 

31.5.2015 4548 0 0 65 2,09 3,5 

       Žákyně 3 48kg 

     25.5.2015 12073 0 0 234 6,03 13 

26.5.2015 10540 1161 12 198 5,27 11 

27.5.2015 10394 2394 23 200 5,19 11,2 

28.5.2015 6755 0 0 132 3,37 7,2 

29.5.2015 4538 0 0 82 2,26 4,5 

30.5.2015 15554 4380 48 305 7,77 17,1 

31.5.2015 3041 0 0 52 1,52 2,8 

       Žákyně 4 40kg 

     25.5.2015 11429 0 0 186 6,17 10,3 

26.5.2015 10368 1194 12 159 5,59 8,7 

27.5.2015 9029 0 0 147 4,87 8,1 

28.5.2015 13433 0 0 213 7,25 11,9 

29.5.2015 7477 0 0 114 4,03 6,2 

30.5.2015 7202 0 0 123 3,88 6,8 

31.5.2015 6028 0 0 109 3,25 6 

       Žákyně 5 45kg 

     25.5.2015 9325 0 0 157 4,10 9,3 

26.5.2015 8510 0 0 156 3,92 8,6 

27.5.2015 10343 1055 11 183 4,75 10,1 

28.5.2015 12157 2190 22 225 5,59 12,5 

29.5.2015 6712 0 0 118 3,07 6,4 

30.5.2015 6304 2470 23 101 2,89 5,8 

31.5.2015 20637 832 10 400 9,49 22,4 

 

Příloha č. 8 – Základní škola Školní 

4. A. 

Žákyně 1 36kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

2.11.2015 9526 0 0 215 10,25 0 

3.11.2015 5222 0 0 132 3,59 2,8 

4.11.2015 13059 0 0 313 13,74 17,2 

5.11.2015 8634 1138 11 249 10,36 14 

6.11.2015 5357 0 0 147 6,42 8,3 

7.11.2015 10245 0 0 268 11,26 0,1 
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8.11.2015 6859 0 0 198 7,26 0 

9.11.2015 6472 0 0 175 7,16 5,2 

       Žákyně 2 28kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

2.11.2015 3920 0 0 45 2,21 2,5 

3.11.2015 4696 0 0 52 2,62 2,8 

4.11.2015 5542 0 0 58 3,1 3,2 

5.11.2015 6513 0 0 76 3,64 4,1 

6.11.2015 4827 0 0 55 2,7 3 

7.11.2015 5268 0 0 45 4,62 0,5 

8.11.2015 8756 0 0 86 2,56 0,1 

9.11.2015 3258 0 0 41 1,82 2,2 

       Žákyně 3 44kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

2.11.2015 6846 0 0 125 4,09 6,8 

3.11.2015 18076 3779 39 322 10,84 18,2 

4.11.2015 14141 4455 40 239 8,48 13,5 

5.11.2015 22267 4116 40 426 13,36 24,1 

6.11.2015 16621 3511 34 309 9,97 17,7 

7.11.2015 11401 0 0 209 6,84 11,6 

8.11.2015 12077 0 0 215 7,24 11,9 

9.11.2015 5691 1961 17 97 3,41 5,5 

       Žákyně 4 44kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

2.11.2015 4835 0 0 84 2,97 4,5 

3.11.2015 8063 0 0 145 4,99 8,3 

4.11.2015 13214 1604 16 249 8,19 14,1 

5.11.2015 22701 1165 10 421 14,07 23,6 

6.11.2015 7628 0 0 137 4,72 7,5 

7.11.2015 4992 0 0 95 3,09 5,3 

8.11.2015 6359 0 0 124 3,65 0 

9.11.2015 5184 0 0 95 1,97 3,2 

       Žákyně 5 29kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

2.11.2015 7699 1982 17 97 4,77 5,4 

3.11.2015 18323 2291 23 235 11,36 13,4 

4.11.2015 12097 4788 44 142 7,5 8,2 

5.11.2015 16507 3533 32 209 10,23 11,8 
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6.11.2015 14015 3895 36 180 8,68 10,2 

7.11.2015 2623 0 0 26 1,62 1,4 

8.11.2015 8603 0 0 114 5,33 6,2 

9.11.2015 4915 2493 21 60 3,04 3,4 

       Žák 1 26kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

2.11.2015 8452 0 0 132 3,24 0 

3.11.2015 5195 0 0 66 2,51 3,6 

4.11.2015 10274 0 0 124 4,93 6,8 

5.11.2015 14290 1068 10 175 6,85 9,6 

6.11.2015 14038 2979 27 162 6,73 9,2 

7.11.2015 7057 1161 12 93 3,38 5,3 

8.11.2015 9012 0 0 113 4,32 6,3 

9.11.2015 4180 0 0 54 2 2,9 

       Žák 2 29kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

2.11.2015 7250 0 0 89 4,09 4,9 

3.11.2015 12821 1066 10 151 7,17 8,3 

4.11.2015 13089 0 0 160 7,32 8,8 

5.11.2015 15143 3215 30 178 8,48 9,9 

6.11.2015 14040 2114 19 165 7,86 9,3 

7.11.2015 13831 2282 21 168 7,74 9,5 

8.11.2015 13047 0 0 165 7,3 9,2 

9.11.2015 5561 1132 10 144 2,99 2,4 

       Žák 3 31kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

2.11.2015 10762 0 0 133 5,72 7,4 

3.11.2015 10570 0 0 128 5,6 7 

4.11.2015 10229 0 0 124 5,42 6,8 

5.11.2015 10200 1965 21 115 5,4 6,4 

6.11.2015 7275 0 0 89 3,85 4,8 

7.11.2015 7757 2193 21 73 4,11 4,2 

8.11.2015 6822 0 0 75 3,61 4,1 

9.11.2015 4250 0 0 46 2,25 2,5 

       Žák 4 38kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

2.11.2015 6603 0 0 68 2,74 3,7 

3.11.2015 14654 1066 12 229 8,79 12,6 
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4.11.2015 13422 0 0 212 8,05 11,7 

5.11.2015 10248 0 0 159 6,14 8,8 

6.11.2015 8471 0 0 142 3,68 3,7 

7.11.2015 6592 0 0 95 2,65 0 

8.11.2015 7569 0 0 80 3,02 0 

9.11.2015 11236 0 0 168 7,65 0 

       Žák 5 56kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

2.11.2015 15241 0 0 145 8,65 0 

3.11.2015 21466 3383 34 317 11,81 17,8 

4.11.2015 12273 7882 79 148 6,87 8,5 

5.11.2015 10037 2899 31 117 5,62 6,6 

6.11.2015 8948 3428 40 106 5,01 6 

7.11.2015 16219 10631 104 193 9,08 12,1 

8.11.2015 7219 3007 30 85 4,04 4,8 

9.11.2015 10236 0 0 110 5,03 0 

 

4. B.  

Žák 1  36kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

10.11.2015 5225 1278 12 76 3,08 4,2 

11.11.2015 15009 1742 17 221 8,1 12,4 

12.11.2015 6676 1329 12 83 3,6 4,6 

13.11.2015 5881 0 0 79 3,17 4,4 

14.11.2015 3939 0 0 51 2,12 2,8 

15.11.2015 259 0 0 3 0,13 0,2 

16.11.2015 6507 5019 45 86 3,51 5 

17.11.2015 316 0 0 3 0,17 0,1 

 

Žák 2 

 

Date 

 

32 kg 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

10.11.2015 5760 1677 14 77 3,09 4,2 

11.11.2015 16060 7283 61 195 8,51 11,2 

12.11.2015 7582 3736 31 89 4,01 5 

13.11.2015 8287 3752 31 89 4,39 5 

14.11.2015 4157 0 0 41 2,2 2,2 

15.11.2015 7694 0 0 94 4,07 5,1 

16.11.2015 6179 0 0 77 3,27 4,2 

17.11.2015 3037 0 0 35 1,6 1,9 

       Žák 3 34kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 



125 

 

10.11.2015 15099 1045 13 220 8,01 12,4 

11.11.2015 12489 0 0 170 6,61 9,4 

12.11.2015 5794 0 0 72 3,07 4 

13.11.2015 7618 1636 14 90 4,03 5 

14.11.2015 4867 868 10 66 2,57 3,6 

15.11.2015 1934 0 0 23 1,02 1,2 

16.11.2015 7609 0 0 112 4,03 6,5 

17.11.2015 4331 0 0 60 2,29 3,3 

       Žák 4 36kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

10.11.2015 13170 1098 10 191 6,23 10,7 

11.11.2015 13257 0 0 186 6,23 10,4 

12.11.2015 6433 0 0 81 3,02 4,5 

13.11.2015 7105 0 0 106 3,33 5,8 

14.11.2015 9918 3786 27 133 4,66 7,8 

15.11.2015 8419 767 10 130 3,95 7,4 

16.11.2015 667 0 0 8 0,31 0,4 

17.11.2015 2386 0 0 29 1,12 1,6 

       Žákyně 1 37kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

10.11.2015 10013 1538 14 140 5,38 7,8 

11.11.2015 15659 6111 59 216 8,45 12,7 

12.11.2015 7921 2993 27 106 4,27 6 

13.11.2015 9875 1390 12 135 5,33 7,5 

14.11.2015 11430 3907 35 165 6,17 9,4 

15.11.2015 4735 0 0 66 2,55 3,6 

16.11.2015 6471 1025 12 87 3,49 4,8 

17.11.2015 7751 0 0 104 4,18 5,9 

Žákyně 2 36kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

10.11.2015 6863 1299 13 84 3,18 4,6 

11.11.2015 11708 3403 34 159 5,38 9 

12.11.2015 4233 2486 21 41 1,94 2,3 

13.11.2015 11448 2327 22 150 5,26 8,4 

14.11.2015 680 0 0 9 0,31 0,5 

15.11.2015 2856 0 0 42 1,31 2,3 

16.11.2015 1490 0 0 20 0,68 1,1 

17.11.2015 2177 0 0 17 1 0,9 
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Žákyně 3 53kg 

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

10.11.2015 10338 1505 13 220 6,18 12,3 

11.11.2015 13646 2900 26 293 8,18 16,4 

12.11.2015 11084 4564 39 225 6,65 12,8 

13.11.2015 8079 1169 11 155 4,84 8,6 

14.11.2015 6817 0 0 155 4,09 8,5 

15.11.2015 8189 1161 10 159 4,91 8,8 

16.11.2015 8473 0 0 188 5,08 10,3 

17.11.2015 4918 0 0 107 2,95 5,8 

       Žákyně 4 35kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

10.11.2015 11888 1464 13 160 5,74 8,9 

11.11.2015 6531 0 0 87 2,92 4,7 

12.11.2015 13130 2691 24 172 5,51 9,5 

13.11.2015 8326 0 0 102 3,49 5,5 

14.11.2015 12460 4397 39 161 5,23 9 

15.11.2015 5471 0 0 67 2,29 3,6 

16.11.2015 2197 0 0 26 0,92 1,4 

17.11.2015 5325 0 0 64 2,23 3,4 

       Žákyně 5 22kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

10.11.2015 11065 0 0 143 6,21 7,9 

11.11.2015 16200 0 0 200 9,07 11 

12.11.2015 10101 0 0 125 5,65 6,9 

13.11.2015 7003 0 0 75 3,92 4,1 

14.11.2015 8039 0 0 108 4,5 5,9 

15.11.2015 8710 0 0 107 4,87 5,8 

16.11.2015 8626 0 0 111 4,83 6 

17.11.2015 8935 0 0 106 5 5,7 

 

4. C.  

 

Žák 1 35kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

20.10.2015 6476 0 0 95 3,56 5,2 

21.10.2015 10018 2070 20 145 5,5 8,2 

22.10.2015 7818 1606 16 108 4,29 6,1 

23.10.2015 7606 2038 19 103 4,18 5,7 

24.10.2015 6589 0 0 95 3,02 0 

25.10.2015 10728 7610 55 130 5,9 8 
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26.10.2015 6533 2381 24 96 3,59 5,3 

27.10.2015 2349 0 0 28 1,29 1,5 

       Žák 2 36kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

20.10.2015 11542 1395 13 179 7,02 10,1 

21.10.2015 18220 4979 45 273 11,11 15,3 

22.10.2015 15860 7257 68 230 9,67 14 

23.10.2015 8436 2001 16 114 5,14 6,4 

24.10.2015 9454 0 0 153 5,76 8,5 

25.10.2015 6601 0 0 93 4,02 5,1 

26.10.2015 10432 0 0 158 6,36 8,8 

27.10.2015 5128 0 0 76 3,12 4,2 

       Žák 3  45kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

20.10.2015 2603 0 0 48 1,43 2,6 

21.10.2015 6911 0 0 131 3,73 7,2 

22.10.2015 4659 0 0 89 2,51 4,8 

23.10.2015 2245 0 0 39 1,21 2,1 

24.10.2015 6523 0 0 52 2,3 0 

25.10.2015 4256 0 0 41 1,5 0 

26.10.2015 2356 0 0 30 1,1 0 

27.10.2015 1835 0 0 32 0,99 1,7 

       

Žák 4 

 

 

 

31kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

20.10.2015 9006 983 10 125 5,54 7 

21.10.2015 11941 0 0 156 7,4 8,6 

22.10.2015 4699 0 0 62 2,91 3,4 

23.10.2015 5208 0 0 73 3,22 4 

24.10.2015 2814 0 0 35 1,74 1,9 

25.10.2015 4356 0 0 59 2,7 3,2 

26.10.2015 543 0 0 7 0,33 0,4 

27.10.2015 414 0 0 5 0,25 0,3 

       Žákyně 1 28kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

20.10.2015 3106 0 0 32 1,78 1,7 

21.10.2015 6665 0 0 73 3,73 4 
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22.10.2015 4495 0 0 43 2,51 2,3 

23.10.2015 16895 4147 35 190 9,46 10,9 

24.10.2015 6466 1358 15 58 3,62 3,3 

25.10.2015 2658 0 0 26 1,48 1,4 

26.10.2015 7879 0 0 92 4,41 5 

27.10.2015 3235 0 0 40 1,81 2,2 

       Žákyně 2 43kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

20.10.2015 8256 1668 15 161 5,56 8,9 

21.10.2015 14731 3476 30 275 10,01 15,3 

22.10.2015 12846 2953 27 237 8,73 13,2 

23.10.2015 13270 0 0 245 9,02 13,6 

24.10.2015 6720 0 0 118 4,56 6,4 

25.10.2015 4571 0 0 74 3,1 4 

26.10.2015 9765 3628 37 174 6,64 9,7 

27.10.2015 6642 1436 12 135 4,51 7,6 

       Žákyně 3 45kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

20.10.2015 6369 0 0 106 3,31 5,8 

21.10.2015 8278 0 0 135 4,3 7,4 

22.10.2015 10627 0 0 194 5,52 10,8 

23.10.2015 8664 0 0 153 4,5 8,4 

24.10.2015 4319 0 0 80 2,24 4,4 

25.10.2015 10057 2887 29 177 5,22 10,4 

26.10.2015 4101 0 0 69 2,13 3,8 

27.10.2015 5624 0 0 98 2,92 5,3 

 

Žákyně 4 34kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

20.10.2015 5789 0 0 87 3,55 4,8 

21.10.2015 11499 1034 10 154 7,01 8,6 

22.10.2015 8821 0 0 114 5,38 6,3 

23.10.2015 7809 0 0 104 4,76 5,7 

24.10.2015 3814 0 0 57 2,32 3,1 

25.10.2015 2716 0 0 38 1,65 2 

26.10.2015 10340 0 0 152 6,3 8,4 

27.10.2015 3497 0 0 47 2,13 2,5 

 

4. D. 

 

Žákyně 1 34kg 

     Date Total Aerobic Aerobic Walking Calories Distance Fat 
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Steps Steps Time Burned 

19.11.2015 7938 0 0 101 4,13 5,5 

20.11.2015 8808 0 0 111 4,58 6,1 

21.11.2015 8003 0 0 110 4,16 6 

22.11.2015 9521 2395 25 130 4,95 7,3 

23.11.2015 10102 0 0 132 5,25 7,3 

24.11.2015 3802 0 0 46 1,97 2,5 

25.11.2015 878 0 0 11 0,45 0,6 

26.11.2015 2179 0 0 18 1,13 1 

       Žák 1 31kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

19.11.2015 5009 0 0 64 2,43 3,5 

20.11.2015 10160 0 0 118 4,87 6,5 

21.11.2015 4019 0 0 48 1,92 2,6 

22.11.2015 5957 0 0 72 2,85 3,9 

23.11.2015 14766 0 0 182 7,08 10,1 

24.11.2015 7897 0 0 95 3,79 5,2 

25.11.2015 11251 0 0 128 5,4 7 

26.11.2015 5334 0 0 61 2,56 3,3 

       Žákyně 2 37kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

19.11.2015 5083 0 0 63 2,86 3,5 

20.11.2015 9041 0 0 137 5,15 7,5 

21.11.2015 8967 1064 13 144 5,11 8,1 

22.11.2015 5064 0 0 66 2,88 3,6 

23.11.2015 6976 0 0 96 3,97 5,2 

24.11.2015 12729 5368 49 171 7,25 9,8 

25.11.2015 10586 4110 36 139 6,03 7,9 

26.11.2015 2749 0 0 35 1,56 1,9 

 

Žákyně 3 41kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

19.11.2015 7176 0 0 111 4,01 6,1 

20.11.2015 10190 0 0 170 5,7 9,3 

21.11.2015 6779 0 0 124 3,79 6,8 

22.11.2015 3040 0 0 55 1,7 3 

23.11.2015 8035 0 0 136 4,49 7,4 

24.11.2015 7648 0 0 133 4,28 7,5 

25.11.2015 8490 0 0 144 4,75 7,9 

26.11.2015 2394 0 0 35 1,34 1,9 
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Žák 2 28kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

19.11.2015 10657 1780 16 137 6,39 7,8 

20.11.2015 11179 4127 40 135 6,7 7,6 

21.11.2015 2687 0 0 29 1,61 1,6 

22.11.2015 5486 2097 21 59 3,29 3,3 

23.11.2015 12630 3312 28 158 7,57 8,8 

24.11.2015 14146 5382 48 170 8,48 10 

25.11.2015 10280 3490 32 125 6,16 6,9 

26.11.2015 4290 1986 19 53 2,57 3 

       Žák 3 36kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

19.11.2015 10768 938 10 167 6,65 9,4 

20.11.2015 13012 0 0 210 8,06 11,5 

21.11.2015 7163 0 0 109 4,44 6 

22.11.2015 13303 7771 70 207 8,24 13,7 

23.11.2015 7659 0 0 112 4,74 6,1 

24.11.2015 6527 0 0 87 4,04 4,8 

25.11.2015 12920 0 0 193 8,01 10,6 

26.11.2015 2383 0 0 33 1,47 1,8 

       Žák 4 29kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

19.11.2015 2509 0 0 30 1,35 1,6 

20.11.2015 4659 0 0 54 2,56 3 

21.11.2015 1685 0 0 20 0,92 1,1 

22.11.2015 1058 0 0 10 0,58 0,5 

23.11.2015 11560 1144 11 136 6,35 7,6 

24.11.2015 5321 0 0 56 2,92 3 

25.11.2015 8056 0 0 82 4,43 4,5 

26.11.2015 2681 0 0 34 1,47 1,8 

 

Žák 5 34kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

19.11.2015 16332 2520 27 237 10,41 13,4 

20.11.2015 13214 0 0 196 8,45 11 

21.11.2015 8846 0 0 119 5,66 6,5 

22.11.2015 783 0 0 11 0,5 0,6 

23.11.2015 14838 0 0 215 9,49 11,9 

24.11.2015 769 0 0 10 0,49 0,5 

25.11.2015 8697 0 0 121 5,56 6,6 
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26.11.2015 2556 0 0 34 1,63 1,9 

       Žák 6 61kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

19.11.2015 4198 0 0 84 2,27 4,6 

20.11.2015 10244 1339 12 249 5,53 13,9 

21.11.2015 7813 2664 22 170 4,21 9,6 

22.11.2015 4780 0 0 99 2,58 5,4 

23.11.2015 114 0 0 0 0,06 0 

24.11.2015 224 0 0 1 0,12 0,1 

25.11.2015 10123 3537 33 240 5,46 13,5 

26.11.2015 3376 1354 12 76 1,82 4,2 

       Žák 7 39kg 

     

Date 

Total 

Steps 

Aerobic 

Steps 

Aerobic Walking 

Time Calories Distance 

Fat 

Burned 

19.11.2015 6042 2162 22 93 3,57 5,2 

20.11.2015 1995 0 0 27 1,19 1,5 

21.11.2015 4526 0 0 45 2,5 0 

22.11.2015 3148 0 0 51 1,88 2,8 

23.11.2015 11685 2407 25 195 7,01 11 

24.11.2015 12694 4185 37 196 7,61 11 

25.11.2015 10371 3744 35 171 6,22 9,6 

26.11.2015 4724 2077 20 79 2,83 4,4 

 


