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1. OBECNÝ ÚVOD
Obezitu je nutno chápat jako závažné onemocnění, které se výraznou měrou podílí na vzestupu
morbidity a mortality. Zhoršuje sociální a ekonomickou situaci a vede k zhoršení kvality života,
prodlužuje dobu hospitalizace, zvyšuje počet komorbidit a komplikací, podílí se na zvyšování a
prodlužování doby pracovní neschopnosti, zvyšuje přímé i nepřímé výdaje státu na zdravotní péči.
Obezita je definována jako multifaktoriální onemocnění charakterizované zvýšenou tělesnou
hmotností, která je způsobena nadměrným ukládáním energie do tukové tkáně, zmnožením tělesného
tuku.
Podle BMI ( Body mass index) rozlišujeme:
< 18,5

podváha

18,5-24,9 přiměřená hmotnost
25-29,9

nadváha

30-34,9

obezita 1. stupně

35-39,9

obezita 2. stupně

> 40

obezita 3. stupně. (3)

Prevalence + incidence obezity v ČR
Celosvětově trpí nadváhou asi 100 miliónů lidí a nárůst jejich počtu je tak rychlý, že Světová
zdravotnická organizace ji v dokumentu z roku 1997 označila za epidemii. Naše republika se výskytem
obezity řadí mezi vyspělé státy světa a v evropském průměru nám patří dokonce přední místa. Více než
20 % našich mužů a téměř 30 % žen trpí obezitou. Za posledních deset let se odhaduje nárůst obézních
jedinců o 10-40 %. Když sečteme nadváhu a obezitu, vyjde nám u žen alarmující číslo 68 % a u mužů
dokonce 72 %. (9)
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1.1. ETIOLOGICKÉ FAKTORY OBEZITY
Na vzniku a udržení obezity se podílí mnoho faktorů, mezi nejdůležitější patří faktory
biologické, psychologické a sociální. Tyto faktory spolu navzájem interagují a navíc vliv těchto
jednotlivých faktorů se může měnit v různém prostředí, za různých podmínek. U každého individua se
faktory mohou uplatňovat odlišně.
Častou otázkou je, zda jsme obézní po rodičích, protože jsme to po nich zdědili, či spíše proto,
že nás naučili nevhodnému způsobu života, nebo zda je to kombinace obojího.
Je obezita způsobována vlivy dědičnými nebo vlivy vnějšího prostředí?
Výsledky studií:
•

Dítě, které má jednoho rodiče obézního, se stane obézním asi ve 40%. V rodině s oběma
obézními rodiči má dítě šanci se stát obézním v 70% v porovnání se 14% obézních dětí od
rodičů s normální hmotností. Pokud jsou i prarodiče obézní, těžko dítě bez odborného zásahu
obezitě unikne.

•

Čím starší obézní dítě je, tím větší je pravděpodobnost, že si obezitu zachová až do dospělosti a
nikdy se jí už nezbaví.

•

Členové rodiny, např. sourozenci vykazují často shodné změny v tloušťce, společně přibírají,
společně hubnou. Také manželé jsou si často v stupni obezity podobni. Je otázkou, zda je to
dáno roky společného soužití, či výběrem podobného partnera.
Uvedené postřehy lze shrnout tak, že obezita má silnou genetickou složku, ale neví se, jak je

tato dědičná dispozice k tučnosti ovlivňována vnějšími faktory. Dědí se tedy určité dispozice, ale jen
sám člověk a vlivy vnějšího prostředí (tj. jak se stravujeme a jak se hýbeme) rozhodnou, zda se obezita
vyvine nebo ne. Důležité je, abychom s těmito vnějšími vlivy uměli zacházet, neboť vznik obezity
může jedinec ovlivnit svým životním stylem, tj. způsobem výživy a pohybovým režimem. (7)
Hlavními viníky podílejícími se na vzniku a udržení obezity jsou faktory biologické,
psychologické a sociální.
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a) Biologické faktory
Základní a nejčastější příčinou podílející se na vzniku a uchování obezity je dlouhotrvající
nepoměr mezi přívodem energie a energetickým výdejem. K tomuto nepoměru může dojít buď
dlouhodobě zvýšeným příjmem energie, nebo sníženou tělesnou aktivitou, pokud není provázena
přiměřeným snížením příjmu stravy.
Dle zpráv WHO je právě nadměrný příjem energie ve formě stravy hlavním důvodem, proč tak
závratným způsobem stoupá podíl obézních jedinců na celém světě. Od roku 1963, kdy energetický
příjem činil 9 660 Kj/den, stoupl o téměř 2 000 Kj/den na hodnotu 11 420 Kj/den v roce 1992. (11)
Důležitým faktorem je též tzv. teorie set pointu či kritického bodu, která tvrdí, že každému je
dána určitá hmotnost a tělo se brání jakýmkoliv výchylkám od tohoto bodu. Tento bod se většinou
nachází v normě, ale dle Gausova rozložení se může nacházet i v pásmu podváhy či nadváhy nebo
obezity. (7)
b) Psychologické faktory
Na světě neexistují snad kromě jednovaječných dvojčat dva úplně stejní lidé. Každý je
samostatnou osobností a liší se od druhých v mnoha aspektech, a tedy i ve vztahu k jídlu. Existují různé
typy jedlíků, jak to vyplývá ze stížností maminek, pro které jedno dítě jí málo a druhé mnoho. U dětí
jsou tedy patrné rozdíly v jídelních vzorcích zrovna tak jako v jiném chování.
Častá je souvislost mezi emocemi ať už kladnými nebo zápornými a stravovacími návyky.
Nejběžnějším symbolem jídla je láska. Slast z jídla byla v dětství spojována s pocitem pohody, dobra,
jídlo dítěti poskytovalo emoční jistotu. V pozdějším věku bylo příjemné posezení s přáteli spojováno
s posezením v kavárně při dortíku. Jídlo se stalo prostředkem k navazování společenských vztahů a
získávání náklonnosti. Veškeré oslavy svátky apod. nejsou v naší zemi spojovány s duchovním
rozjímáním, ale s jídlem. Umocnění pohody jídlem přetrvává i v dospělosti (jídlo při televizi, knížce,
když je večer konečně klid apod.).
Častým důvodem k přejídání jsou však i negativní emoce. Důležité je, aby matka již od
narození dítěte reagovala vhodně na jeho signály, kterými dává najevo své potřeby. Když dítě zapláče,
může to být z mnoha důvodů. Může mít opravdu hlad, ale může být také počůrané. Pokud matka
reaguje na nespokojenost dítěte nevhodně, např. když je počurané, nabídne mu potravu, dítě se však
nenaučí odlišovat hlad od ostatních tělesných pocitů a potřeb.
Později, když dítě vyroste, je pro něj často jídlo odměnou. Dítě se tedy nenaučí rozlišovat mezi
5

fyziologickými a psychologickými aspekty hladu, což přetrvává i do dospělosti.
Většina lidí reaguje na stres ztrátou chuti a hmotnostním úbytkem. Ti, co mají problémy
s nadbytečnými kilogramy, naopak většinou reagují zvýšeným příjmem potravy. Pokud si lidé
navyknou uchylovat se k jídlu ve stresových situacích pravidelně, stane se pro ně jídlo drogou. Toto
funguje i fyziologicky, neboť po najedení se vyplavují látky endorfiny, které přispívají k vytváření
dobré nálady.
A co z toho všeho plyne? Je nutné si uvědomit příčiny přejídání, tedy spouštěče, které vedou
k jídlu, i když nemáte hlad a naučit se je řešit jinak než jídlem. Je nutné se naučit oddělovat jídlo od
emocí a nevhodných kognicí. A v tom může pomoci kognitivně behaviorální psychoterapie. (7)
c) Sociální faktory
Mezi tyto faktory patří sociografické determinanty jako je např. vzdělání, zaměstnání, příjem,
velikost domácnosti, sociální postavení, věk, pohlaví, národnost, rasa.
Výskyt obezity je v nepřímém vztahu k velikosti rodiny. Dítě jedináček, má daleko větší šanci
se stát obézním, než kdyby žilo v rodině s více dětmi. Společenské postavení ve vztahu k obezitě hraje
roli zejména v západních zemích, kde je diskriminace obézních větší než u nás. Ženy v nižších
sociálních vrstvách jsou silnější než ve vyšších. Tělesná hmotnost bývá také vyšší u lidí s nižším
vzděláním.
Důležité jsou i vlivy kultury. Výskyt obezity v různých kulturách je dán jednak dostupností jídla
a dále ideálem ženy, její plností či štíhlosti.
Jídelní chování je v kultuře hluboce zakořeněno a může být měněno jen pozvolna silami, které
utvářejí celkové kulturní změny. Důležitý je vliv kultury i co se týče tělesné aktivity (módní vlivy
aerobiku, spinningu, bojových sportů, kalanetiky, joggingu, walkingu a naproti tomu rozvoj
automobilového průmyslu).
Z výzkumu plyne, že etnický původ je pro tělesnou konstituci mnohem důležitější než místo
narození. Nejštíhlejší postavy mají Britové a Irové, větší sklon k tloustnutí byl zjištěn u Skandinávců a
germánských národností, a největší u Slovanů a Ugrofinů.
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Mezi důležité vlivy zevního prostředí patří též kolektivní zařízení - školky, školní jídelny. Po
stránce nutriční by měla být zajištěna v těchto zařízeních správná racionální skladba výživy. Je velmi
důležité, aby učitelé, vychovatelé a rodiče byli při výchově dětí k získávání dobrých jídelních návyků
jednotni.
Způsob stravování je ovlivňován též zaměstnáním. Podílí se na tom jednak charakter
zaměstnání (např. lidé zaměstnaní v povoláních poskytujících bezplatně jídlo - kuchaři, číšníci,
servírky, cukrářky, řezníci - mají trvalý, i když třeba malý pravidelný příjem energie navíc mimo
normální jídlo), dále délka zaměstnání, pravidelnost či nepravidelnost pracovní doby, nárazové úkoly,
meziosobní vztahy a další faktory. (7)
d) Riziková období pro vznik obezity
Významným rizikovým obdobím pro vznik obezity je první rok života. Zde někdy dochází
k překrmování dítěte, které si není schopno samo regulovat příjem potravy. Jednou vytvořené
nadbytečné tukové buňky se již nikdy nezničí.
Dalším kritickým okamžikem je začátek školní docházky, kdy se většinou při stejném příjmu
potravy zmenší pohybová aktivita dítěte. Před nástupem puberty dochází k větší tvorbě podkožního
tuku. V době ukončení růstu se snižuje množství energie, která byla dříve pro vývoj organismu
nezbytná. Navyklý příjem potravy se často nemění. Tento fakt je častou příčinou tloustnutí i u osob
staršího věku, kdy s přibývajícími léty klesá energetická potřeba.
Dalšími rizikovými faktory pro vznik obezity je svatba, přerušení sportovní činnosti, dokončení
stavby rodinného domku, přechod na sedavé zaměstnání, nucené upoutání na lůžko aj.
U žen bývá jednou z nejčastějších příčin vzniku obezity těhotenství a období po něm a dalším
kritickým zlomem je období přechodu - klimakterium. (7)
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1.2. OSOBNOST OBÉZNÍHO ČI HUBNOUCÍHO
Jsou obézní lidé jiní než ostatní? Mají něco, co je jim společné, nějaké podobné vlastnosti?
Většina výzkumů se v dnešní době shoduje v tom, že obézní jako skupina nemají rysy, které by
je odlišovaly od lidí normálně vážících. Snad jen u obézních dětí lze nalézt některé společné
charakteristiky jako citovou nezralost, menší samostatnost, větší závislost na rodině, izolovanost
v kolektivu, neprůbojnost a menší fyzickou aktivitu.
Vnímání vlastního těla
Pod pojmem vnímání vlastního těla rozumíme obraz vlastního těla, který si člověk vytváří na
základě mnoha faktorů. Je to jeho představa nezávislá na tom, jakou hmotnost a jaký tvar jeho tělo ve
skutečnosti má. To, jak vnímá vlastní tělo, se vyvíjí během růstu už od dětství. Vytvoří si buď
představu, která je pro něj příjemná, uspokojuje ho, nebo představu nepříjemnou. Při utváření této
představy jsou důležité postoje rodičů, vrstevníků, lékařů a později partnerů a celého širokého okolí.
Obézní mají pocit, že jejich těla jsou ošklivá, směšná, odporná, líná. Čím déle trvá jejich
nadhmotnost, tím pevněji mají většinou zakořeněnou představu o svém tučném těle. Neuvědomují si,
že hodnota jejich osobnosti nespočívá v jejich hmotnosti, ale že se mohou mít rádi pro svoji laskavost,
humor, inteligenci apod. Pokud těžce obézní zhubnou, často jim dělá problémy se vyrovnat s jejich
novou hmotností. I po zhubnutí si uchovávají představu původních tělesných proporcí.
V této souvislosti lze připomenout jednu z výhod pomalého hubnutí. Pomalé hubnutí poskytuje
obéznímu dostatek času, aby se přizpůsobil změně postavy, změně svého tělesného zdraví a svých
nových možností i změně ve společenských vztazích. (7)
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Odraz redukce hmotnosti na psychice člověka
Jaký je hubnoucí člověk? Záleží samozřejmě na metodě, jakou chce štíhlosti docílit.
Při radikálních terapiích, kdy se snaží zhubnout co nejrychleji, se často objevuje úzkost,
podrážděnost, deprese, únava, slabost, apatie, snížený zájem o sex a neustálé myšlenky na jídlo.
Při vhodnějších terapiích, kdy je úbytek hmotnosti pozvolný, k těmto negativním emočním
projevům většinou nedochází. Naopak se snižuje úzkost, zlepšuje se nálada, dochází k většímu
navazování společenských vztahů, k zmenšení tělesných potíží v důsledku snižování nadhmotnosti.
Podle tzv. teorie set pointu má každý člověk svoji ideální biologickou hmotnost, kterou si
organismus brání, i když okolí se snaží ji změnit. U některých lidí se tato biologická hmotnost může
nacházet v pásmu obezity. Pokud se tito lidé snaží zbavit obezity, je to za cenu chronického hladovění,
což přináší zvýšenou úzkost, depresi, která se většinou řeší zvýšeným příjmem potravy, a bludný kruh
je roztočen. V tomto případě se zdá být vhodnější naučit se se svojí nadhmotností žít, než snažit se ji
překonat.
Závěrem lze shrnout, že se zatím nezdařilo charakterizovat skupinu obézních nějakými
osobnostními nebo psychologickými zvláštnostmi. Je to až s podivem, když si uvědomíme, jakému
sociálnímu tlaku jsou dnes obézní vystaveni. Přesto je však zřejmé, že obezita zvláště vyššího stupně
poněkud omezuje kvalitu života. (7)
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1.3. DŮSLEDKY OBEZITY
Můžeme je rozdělit do tří kategorií: tělesné
psychologické
sociální
a) Tělesné důsledky
Obezita usnadňuje vznik srdečních a cévních chorob, nejčastěji se podílí na zvýšeném krevním
tlaku, srdečních infarktech, mozkových cévních příhodách. Způsobuje metabolické komplikace
projevující se často cukrovkou. Usnadňuje vznik chorob trávícího ústrojí, křečových žil,
degenerativních onemocnění kloubů (artrózy), napomáhá vyššímu výskytu úrazů, což souvisí s určitou
omezenou pohyblivostí. U obézních jsou častější kožní onemocnění, gynekologická onemocnění
(poruchy menstruačního cyklu doprovázené někdy neplodností, častější výskyt rakoviny děložního těla
apod.).
Těžká obezita nesporně zkracuje život. Mnoho studií jednoznačně ukázalo, že lidé, jejichž
hmotnost přesahuje o 25% a více ideální hmotnost se dožijí daleko méně let než ti, kdo nemají
s nadhmotností problémy.
Reakcí na obezitu mohou být i psychické poruchy - zvýšená úzkostnost, podrážděnost, deprese.
b) Psychologické a sociální důsledky
Společenský tlak na redukci hmotnosti je obrovský. To platí pro všechny věkové kategorie. Ve
školním věku, kdy dítě navazuje nové vztahy, je pro obézní děti obtížnější začlenit se přiměřeně do
sociálního prostředí. Děti dostávají ve škole hanlivé přezdívky, které se rychle ujímají. Kritizováni
bývají i ze strany rodičů, pokud nejsou sami rodiče také obézní . Toto vše společně může přispívat ke
vzniku komplexu méněcennosti.
Děvčata reagují na tento stav často uzavřením se do sebe, přecitlivělostí, nesamostatností,
pasivitou, straní se společnosti, sportovních a tanečních akcí. Chlapci řeší zátěžové situace spíše
vyvoláváním konfliktů s okolím, agresivitou, tvrdohlavostí apod.
Reakcí na obezitu může být zvýšená úzkostnost, podrážděnost, deprese, která se řeší většinou
zase jídlem a tak vzniká začarovaný kruh. Tyto negativní psychické projevy doprovázejí často i ostré
redukční režimy.
10

Mezi nejrizikovější skupiny, co se týče důsledků obezity, patří dospívající děvčata. Vzhled je
pro ně velmi důležitý. Jsou nadměrně sebekritická a často může touha po ideálním tvaru u nich vést ke
vzniku tělesných a psychických poruch, v nejzávažnějším případě až k mentální anorexii. Další
rizikovou skupinou jsou těžce obézní, jejichž životní možnosti jsou často velmi omezeny. (7)
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1.4. PREVENCE OBEZITY
Obezita představuje v naší zemi problémy jednak s ohledem na závažné negativní důsledky
obezity a dále s ohledem na velké množství lidí, které postihuje. A jako u většiny nemocí, je snadnější
nemoci předcházet, než ji léčit.
Obezitě můžeme předcházet zhruba na třech úrovních.
a) Primární prevence
To znamená vůbec nedopustit, aby se obezita rozvinula. Pro jedince začíná nejpozději u jeho
matky, zejména tam, kde se dítě rodí do rodiny, kde je ve vztahu k obezitě nějaká zátěž. Ideální by
bylo, kdyby se obézní rodiče ještě předtím, než se rozhodnou mít dítě, pokoušeli o změnu životního
stylu, a tím i o redukci hmotnosti, nejlépe v kurzech snižování nadváhy či klubech.
Důležitým důvodem pro podchycení obezity u dětí co nejmenších je s věkem rostoucí
pravděpodobnost, že obézní dítě zůstane obézním i v dospělosti. Bylo zjištěno, že jenom 14 kojenců ze
100 kojeneckých tlouštíků se stane obézními i v dospělosti, avšak ze skupiny 100 obézních dětí ve
věku 7 let zůstane v dospělosti obézních již 40. Pokud obezita přetrvává do věku 10 až 13 let, zvyšuje
se pravděpodobnost přetrvání obezity do dospělosti na 60 %. Čím dříve se tedy obezita podchytí, tím je
větší naděje, že se nezachová až do dospělosti. Léčebný zásah u co nejmenších dětí je důležitý i z řady
dalších důvodů. V raném věku se vytvářejí tukové buňky, jejichž počet se většinou již nesníží. Při
pozdější redukci hmotnosti se tukové buňky mohou pouze zmenšovat. Dalším důvodem je, že je nutné
předcházet vytváření špatných jídelních a pohybových návyků u dítěte. Pokud už tyto nevhodné
návyky jsou vytvořeny, pak je snadnější je změnit, když ještě nejsou fixovány mnoho let.
V rámci primární prevence by se samozřejmě mělo zlepšit zásobování obyvatelstva chutnými a
cenově dostupnými potravinami racionální výživy, zlepšit stravování včetně pitného režimu při
společném stravování ve školkách, školách, závodních jídelnách, na rekreačních pobytech apod.,
rozšířit sortiment nabídky zdravého stravování v restauracích, při pouličním stánkovém prodeji
občerstvení apod. Měly by být dostupné osobní váhy v drogeriích, lékárnách a na jiných veřejných
místech.

12

Vidíme, že primární prevence je velmi důležitá a díky ní by se mohlo zabránit vzniku mnoha
obezit. Měla by se zaměřit především na děti, které mají rodinnou zátěž a na populaci v kritických
obdobích, např. v těhotenství apod.
b) Sekundární prevence
Tou rozumíme vyhledávání obézních ve školách, na pracovištích apod. Zde je velké množství
obézních, kteří kvůli obezitě zdravotnické zařízení nikdy nenavštíví a sami redukci hmotnosti
nezvládnou, i když by do toho třeba měli chuť.
Sekundární prevencí by měli být zachyceni jedinci s nižším stupněm obezity a předcházelo by
se tak tomu, aby se obezita rozvinula do plné šíře.
c) Terciální prevence
Sem patří již samotná kvalitní léčba obezity. Byla zřízena Klinická centra pro diagnostiku a
léčbu obezity pro pacienty s těžším stupněm obezity a zdravotními komplikacemi, dále existují a stále
se rozšiřují nabídky kurzů snižování nadváhy. (7)
d) Dvanáct kroků ke zdravé výživě
1. Jezte výživnou stravu založenou na rozmanitosti potravin především rostlinného původu, méně na
potravinách živočišného původu.
2. Několikrát denně jezte chléb, obiloviny, těstoviny, rýži nebo brambory.
3. Jezte rozmanité druhy zeleniny a ovoce, nejlépe čerstvé a z místní produkce, několikrát denně
(alespoň 400 gramů za den).
4. Pravidelným umírněným cvičením, nejlépe každý den, si udržujte tělesnou váhu v doporučeném
rozmezí (BMI mezi hodnotami 20 až 25).
5. Kontrolujte příjem tuků (ne více než 30 % denní energie) a většinu nasycených tuků nahrazujte
nenasycenými rostlinnými oleji nebo měkkými margaríny.
6. Nahrazujte tučné maso a masné výrobky fazolemi, luštěninami, čočkou, rybami, drůbeží nebo
libovým masem.
7. Konzumujte nízkotučné mléko a jeho produkty (kefír, kyselé mléko, jogurt a sýr), které mají nízký
obsah tuku i soli.
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8. Vybírejte potraviny s nízkým obsahem cukru a rafinovaný cukr jezte střídmě, omezujte konzumaci
slazených nápojů a sladkostí.
9. Volte stravu s nízkým obsahem soli. Celkový příjem soli by neměl přesahovat jednu čajovou lžičku
denně (6 gramů), včetně soli obsažené v chlebu a zpracovaných, uzených a konzervovaných
potravinách (všeobecná jodizace soli je důležitá při endemickém nedostatku jódu).
10. Pokud konzumujete alkohol, omezujte příjem maximálně na dva nápoje denně (každý s obsahem
maximálně 10 gramů alkoholu).
11. Připravujte jídlo nezávadným a hygienickým způsobem. Úpravou dušením, pečením nebo
v mikrovlnné troubě snižujte podíl přidaných tuků, olejů, soli a cukrů.
12. Podporujte výhradní výživu kojením po dobu 6 měsíců a doporučujte zavádění vhodných potravin
ve správných intervalech během prvních let života. (1)
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2. TERAPIE OBEZITY
Léčbu obezity bychom mohli rozdělit do dvou základních oblastí - léčba pod odborným dohledem a
léčba bez odborného dohledu - laická.

2.1. LÉČBA OBEZITY BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU - LAICKÁ
Léčbu obezity bez lékařského dohledu lze v současné době rozdělit zhruba do následujících proudů:
•

léčba pomocí diet

•

léčba pomocí přístrojů

•

léčba pomocí zázraků či zázračných metod nepodložených teoretickou základnou

•

léčba pomocí bestsellerů

•

léčba pomocí hladovky

a) LÉČBA POMOCÍ DIET
•

Monotematické diety

Jsou založené na tom, že doporučují pouze jeden druh potraviny.
Tyto diety škodí nejen duši, když si musíte odpírat určité potraviny a jak známo, co si odpíráte, na
to máte zrovna chuť, ale zároveň škodí i tělu, protože mu nedodají základní živiny, vitamíny, minerály.
•

Diety založené na kombinaci základních živin či potravin

Tato teorie tvrdí, že pokud kombinujeme navzájem jen určité skupiny potravin, půjde nám
hubnutí lépe. Výsledkem je snížení energetického příjmu a tím snížení hmotnosti.
Pokud lidem přemýšlení o kombinování potravin nevadí a neobtěžuje je, nechť takto hubnou. Tělu
to neškodí.
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•

Diety se zvýšeným obsahem vlákniny

Jídla bohatá na vlákninu jsou z mnoha důvodů vhodná. Svým složením jsou vhodná pro hubnutí
(obsahují málo tuku), tlumí pocity hladu, zabraňují zácpě, snižují hladinu cholesterolu.
•

Nízkoenergetické bílkovinné diety

Při vhodné indikaci a psychoterapeutickém vedení by byly vydatným pomocníkem při redukci
nadváhy.
Závěrem shrneme, že osvěta by měla zapůsobit v tom smyslu, že lépe, než dodržovat striktní
diety, je postupně měnit životní styl a hubnout pomalu, ale jistě. Pokud přesto trvají obézní na dietách,
měli by si vybrat alespoň takovou, která je založená na racionálním základě. Po skončení diety by měli
být vedeni k zamyšlení nad svým jídelníčkem a pohybovou aktivitou, aby si hmotnostní úbytky udrželi.
b) LÉČBA POMOCÍ PŘÍSTROJŮ
Do této kategorie patří myostimulátor, Slide styler, nejrůznější vibrační přístroje, hydraulické
přístroje, které "cvičí" za Vás, elektronický aerobik, nejrůznější tepelné zábaly (skořicové, kaučukové)
aplikované v kosmetických salónech či jednodušší tepelné pásy.
Do probírané skupiny pomůcek pro hubnutí patří i různé posilovače břišních a prsních svalů,
stehen a podobně. Ve srovnání s výše uvedenými přístroji, je pozitivní to, že obézní sám aktivně cvičí.
Přístroje mohou při odborném dohledu a při vhodné aplikaci sloužit jako podpůrné metody při
hubnutí, mohou pomoci v problematice celulitidy. Neřeší však základní problematiku obezity - změnu
životního stylu.
c) LÉČBA POMOCÍ ZÁZRAKŮ
Sem patří zázračné čaje, kávy, náušnice, zeštíhlovací pásy apod., při kterých lze údajně jíst co
hrdlo ráčí, není třeba se hýbat a tyto prostředky způsobí, že kila sama z těla odkráčí.
Po těchto prostředcích většina obézních nehubne vůbec, protože zde není žádný mechanismus,
který by hubnutí napomáhal. Tělu tedy tyto způsoby většinou neškodí, protože v těle se nic neděje,
váha zůstává stejná. Škodí však duši, protože zhubne maximálně peněženka.
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Důležité je uvědomit si, že vše, co nabízí úbytek více než 3 kg do týdne, je nesmysl. Neexistuje
žádný magický preparát, pomocí něhož by obézní bez práce zhubli.
d) LÉČBA POMOCÍ BESTSELLERU
Všude ve světě jsou k dostání stovky knih seriozních či nesmyslných týkajících se hubnutí. Tyto
knihy většinou vedou nějakým způsobem k snížení energetického příjmu.
Je důležité vybrat si takový způsob stravování, který neškodí tělu, to znamená, že mu dodá
základní živiny, a ani duši, to znamená, že člověku vyhovuje celoživotně a není pouze provizorním
dočasným řešením.
e) HLADOVKY
Výhodou pro člověka je, že při nich nemusí myslet na tvorbu jídelníčku, dochází k značným
hmotnostním úbytkům a po vícedenní hladovce mizí pocit hladu. Ukazuje se však, že úbytek hmotnosti
je z části na úkor bílkovin svaloviny, vody a soli. Po skončení hladovky se kila vrací a ztracenou
svalovinu nahrazuje tuk.
Dlouhodobé hladovky bez lékařského dozoru jsou hazardem se zdravím.
f) SHRNUTÍ
K trvalým váhovým úbytkům vede jediná cesta - omezení energetického příjmu a zvýšení
energetického výdeje. Omezení energetického příjmu může obézní docílit různými cestami od
nesmyslných až po rozumné. (7)
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2.2. LÉČBA POD ODBORNÝM DOHLEDEM
V dnešní době u nás existují tyto základní možnosti terapie obezity:
•

diety s omezením tuků, energie, redukční diety

•

nízkoenergetické bílkovinné diety (NBD)

•

farmakoterapie

•

tělesná aktivita

•

akupresura, akupunktura

•

chirurgické metody

•

psychoterapie

a) REDUKČNÍ DIETY A ZVÝŠENÁ TĚLESNÁ AKTIVITA
Základem redukčních diet je snížit energetický příjem takovým způsobem, aby byly tělu dodány
všechny základní živiny, vitamíny, minerály a vláknina.
Oproti módním dietám je výhodná v tom, že neškodí tělu, neboť mu dodává i při menším
energetickém příjmu základní živiny, které potřebuje. Škodí však duši, protože jsou většinou zcela
vyřazovány potraviny sladké a tučné, které obézním tak chutnají. Někteří vydrží týden, jiní měsíc, ale
celý život žít bez potravin, které milují, nevydrží nikdo. Většinou tak po období dodržování redukční
diety dojde k jejímu porušení. Po pocitech viny většinou dochází k úplnému návratu k původním
nevhodným návykům a k následnému přibírání na hmotnosti.
Zrovna tak je tomu s pohybovou aktivitou. Člověk, který nebyl zvyklý na pohyb, vydrží těžko
doma samostatně cvičit tak dlouho, aby se mu pohyb stal potřebou a těšil se z něho. Pokud sebere
odvahu a jde cvičit někam organizovaně, často si vybírá aktivitu, která jak co do skladby, tak do
intenzity není pro něho vhodná. Po určité době cvičení zanechá, protože nové chování se udrží pouze
tehdy, je-li pozitivně posilováno.

b) NÍZKOENERGETICKÉ BÍLKOVINNÉ DIETY (NBD)
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Podstatou je, že dodávají do těla při minimální energetické hodnotě všechny potřebné látky.
Denní energetický obsah těchto diet se pohybuje mezi 1250 kJ až 3000 kJ .
Jsou na místě u lidí, kteří mají malý energetický výdej, u lidí, kteří potřebují ze závažných
důvodů rychle zhubnout (např. před operací) či u obézních s velkou nadváhou, pro něž by pomalý
úbytek nadváhy nebyl dostatečně motivující.
Nízkonergetické bílkovinné diety jsou však masově šířeny distributory - většinou laiky, kteří ne
vždy poskytnou dostačující informace. Tak si diety kupují i lidé, pro které nejsou indikovány a
nedochází u nich ke změně životního stylu, takže dochází k opětovnému tloustnutí.
Nízkoenergetická bílkovinná dieta je vhodná především pro obézní pacienty s těžkým (BMI 40)
nebo středním (BMI 30-40) stupněm otylosti, popřípadě pro ty nemocné u nichž selhaly jiné metody
léčby. Věk by měl být omezen na období mezi 12-55 lety. Kontraindikací léčby je onemocnění srdce a
cév, ledvin, jater, vředová choroba či prodělaná mozková cévní příhoda. Pro pacienty s cukrovkou
léčenou inzulínem se tato dieta nedoporučuje. Dieta není vhodná jako jediný zdroj výživy pro těhotné a
kojící matky.
c) FARMAKOTERAPIE
Jedná-li se u obézního o nějakou poruchu endokrinní či metabolickou, jsou zcela na místě léky.
Patří sem anorektika, tj. léky tlumící hlad, dále léky, které navozují pocit nasycenosti, tlumí chuť na
sladké a mírně zvyšují energetický výdej a také léky, které brzdí účinnost lipázy v gastrointestinálním
systému, takže se tuk nevstřebává a třetina nestráveného tuku se vyloučí stolicí.
Léky jsou určeny pro lidi obézní, tedy s BMI nad 30 nebo s BMI nad 27 se zdravotními
problémy pramenícími z obezity.
Léky samy o sobě neřeší podstatu problému - změnu životního stylu. Lze o nich uvažovat
v počátcích terapie pro zvýšení motivace hubnoucích u těch, kteří trpí vyšším stupněm obezity a lze je
též využít jako podpůrný prostředek pro krizové situace, které se u hubnoucího opakují a jsou důvodem
k recidivě. Jejich aplikace je možná pouze za lékařského dohledu.
d) AKUPRESURA, AKUPUNKTURA
Základem obou je používání speciálních bodů a drah, na něž působíme buď jehlami akupunktura, nebo prsty - akupresura.
Pocit hladu vzniká v určitých centrech mozku na základě signálů z těla, do těchto center však
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vedou i jiná vlákna, např. ze zevního ucha a prostřednictvím nich se dá tlakem na určitý bod v uchu
hlad ovlivnit.
e) CHIRURGICKÉ METODY
Z chirurgických přístupů se dnes nejvíce používají bandáže žaludku, které vedou ke snížení
kapacity žaludku.
Pokud je obezita charakterizována disproporcemi, lze přebytečný tuk odstranit pomocí plastické
chirurgie nebo tzv. liposukcí.
Úspěch chirurgické operace je závislý nejenom na technické dokonalosti chirurgického postupu,
ale též na osobnosti pacienta, na jeho schopnosti změnit životní styl a dodržet pooperační režim.
Chirurgické zákroky jsou na místě jen u těžkých stupňů obezit, kde selhala jiná léčba.
f) PSYCHOTERAPIE
Z psychoterapeutických přístupů se jeví nejefektivnější kognitivně behaviorální psychoterapie,
která pomocí různých technik pomáhá obézním odstraňovat nevhodné stravovací a pohybové návyky,
aniž by při tom strádali tělesně či psychicky.
Obézní jsou vedeni k tomu, aby se sami naučili sestavit svůj jídelníček tak, aby byl energeticky
chudší, odpovídal zásadám správné výživy a současně vyhovoval jejich chuti. Učí se jíst tehdy, když
sami chtějí a ne, když jsou provokováni různými vnějšími či vnitřními podněty. Program bere v úvahu
fakt, že ke změně chování člověka je nutné se zaměřit i na jeho emoce a myšlenky, které následně
ovlivňují jeho chování.
Metodika behaviorální psychoterapie se nejefektivněji uplatňuje ve skupinových kurzech
snižování nadváhy. Účastníci kurzu si pod odborným vedením vytvářejí příjemnou atmosféru, ve které
se jim lépe daří dosáhnout společného cíle. Součástí kurzu je i cvičení přizpůsobené lidem s nadváhou,
jehož cílem je především to, aby mu obézní přišli na chuť a pohyb se stal samozřejmou součástí jejich
nového životního stylu.
Psychologické přístupy zejména zaměřené na kognitivně behaviorální psychoterapii obezity
mají nejlepší výsledky ve vztahu k udržení váhových úbytků. Tento přístup je vhodný u všech typů
obezit , u těžších stupňů je dobré ho kombinovat s dalšími přístupy. (7)

3. KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE OBEZITY (KBT)
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V naší zemi je několik milionů obézních. I proto je výhodné řešit problematiku obezity pomocí
KBT, která, zvláště je-li aplikována skupinově, postihne při menší časové zátěži daleko více lidí než by
postihly jiné psychoterapeutické přístupy a při tom je efektivní, nejen co do zhubnutí, ale zejména co
do udržení
váhových úbytků.
Psychoterapeutické přístupy lze aplikovat individuálně, kolektivně či skupinově. Při
skupinovém přístupu se využívá i dynamika vztahů, které vznikají mezi členy skupiny. Výhody
skupinové terapie jsou tedy jednak ekonomické - informace mohou být sděleny více osobám najednou.
Dále soustředění pacientů se stejnou problematikou posiluje motivaci jednotlivých členů skupiny.
Obecně podobné překážky se překonávají společně.

3.1. TEORETICKÉ ZÁKLADY KBT
KBT je terapie, kde v centru pozornosti je chování, myšlení a emoce člověka.
a) OBECNÁ CHARAKTERISTIKA KBT
•

Vychází se z předpokladu, že abnormální chování je řízeno stejnými principy jako chování
normální - může být tedy stejně tak modifikováno.

•

Při získávání a modifikaci neadaptivního nežádoucího chování hraje roli učení.

•

Léčba se zaměřuje na specifické problémové chování a na jeho aktuální determinanty, je
orientována na přítomnost.

•

Problémové chování je jasně definováno, musí byt měřitelné, stanoví se konkrétní cíl terapie.
Nepřestrukturovává se osobnost, ale specifické způsoby reagování ve specifických situacích.

•

Je kladen důraz na exaktnost - léčebné metody a jejich efektivnost jsou odvozovány
experimentálně.

•

Ověřování efektivnosti terapie se děje již v jejím průběhu, získává se zpětná vazba od klienta a
případně se mění původní formulace problému a léčebná strategie.

•

Všechny aspekty terapie se klientovi vysvětlí, terapie se plánuje společně.

•

Důležitější je, co se děje mezi sezeními než na sezení.

•

Terapie je omezena konkrétně dohodnutým cílem.

•

Techniky se neaplikují mechanicky, ale jsou šité na míru - individuální přístup. (4)
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b) TEORIE UČENÍ
Kognitivně behaviorální terapie vychází z teorií učení.
Učení se zde chápe šířeji, než tomu bylo dříve. Není to pouhé osvojování si vědomostí, ale výsledkem
procesu učení jsou změny v chování, myšlení a emocích. Reakce vznikající učením nemusí být
samozřejmě vždy pozitivní, ale mohou být i negativní, např. vytváření zlozvyků, v našem případě učení
se nevhodným stravovacím a pohybovým návykům.
Cílem KBT terapie je vypracování programu, který vede k navození žádoucí změny
v nevhodném chování, myšlení a emocích na základě teorií učení.
Základní druhy učení:
•

Klasické podmiňování
Z tohoto modelu vycházejí metody, které jsou založeny na učení a odnaučování se vztahů mezi

podnětem a reakcí.
Klasické podmiňování: podnět (hlad) -> reakce (najím se)
Pokud by fungovaly jako spouštěče k jídlu přirozené signály hladu a za jiných okolností
bychom nejedli, nenastal by problém obezity. Tyto signály bohužel v průběhu života u obézních
vymizely. Nelze se už spolehnout na pocity hladu, obézní nedokáží odhadnout, co je normální a
přirozená porce. Nejedí na základě fyziologické potřeby, ale jídlo je napodmiňováno, spouštěno řadou
vnějších a vnitřních podnětů (přítomnost jídla, vůně pokrmu, televize, stres apod).
•

Operantní podmiňování
Z tohoto modelu vycházejí metody, které jsou založeny na vztahu mezi reakcí a následkem.

Cílem je plánovitá modifikace chování pomocí manipulace s následky - odměnami či tresty, které
chování vyvolává. Druhý zákon teorie učení praví, že jen ta změna, která je nějak pozitivně posílena,
odměněna, se udrží, zatímco ta, jež je trestána, vymizí.
Operantní podmiňování: podnět -> reakce -> následek (odměna nebo trest)
Pokud řeší obézní stres jídlem, jeho napětí poklesne, čímž je nevhodné chování posíleno.
A naopak pokud drží přísnou dietu, zvolí nevhodný pohyb, vytkne si nereálná předsevzetí, následují
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nelibé pocity, tresty a nově budované chování vyhasne.
•

Kognitivní teorie
Třetí model bere v úvahu procesy vnímání a mentální aktivitu hubnoucího. Kognitivní teorie

předpokládají, že kognitivní procesy mají zprostředkující funkci mezi podnětem a reakcí. Není to tedy
podnět sám, který vyvolává určité chování, ale význam, který osoba tomuto podnětu přisoudí.
Kognitivní teorie: podnět -> reakce -> organismus -> následek
Např. v reklamě je spojena sladkost ( sušenky apod.) s libými pocity a obéznímu se v obchodě,
aniž ví, jak sladkost chutná, vybaví televizí napodmiňovaný libý pocit a sladkost zakoupí.
c) REGULACE CHOVÁNÍ
Při vytváření a rozvíjení žádoucího chování lze použít různých přístupů:
•

Nové chování zavedeme klasickým či operantním podmiňováním a pak chování zpevňujeme.
K zpevnění může dojít dvojím způsobem. První spočívá v tom, že po provedení určitého
žádoucího chování je klientovi poskytnuta nějaká odměna, něco příjemného, druhý v tom, že po
provedení chtěného chování je něco nepříjemného odstraněno. Pokud něco poskytneme a
výskyt sledovaného chování se zvýší, říkáme, že došlo k pozitivnímu zpevnění. Pokud něco
odstraníme a výskyt sledovaného chování se zvýší, říkáme, že došlo k negativnímu zpevnění.

•

shapping - metoda postupné aproximace, přibližování k cíli, kdy se konečný cíl rozloží na dílčí
cíle. Postupně se posilují dílčí reakce, které jsou součástí žádoucího chování, až se postupně
dojde ke konečnému cíli.

•

modelování - žádoucí chování se osvojuje pomocí nápodoby. Jde o proces učení, při němž si
člověk osvojí nový způsob chování pomocí pozorování tohoto chování u jiné osoby a
opakováním této reakce bez dalšího nácviku.

•

instrukce - žádoucí chování nemusí být subjektu předvedeno, ale stačí je popsat slovně nebo
písemně.

Při eliminaci či redukci nežádoucího chování lze použít:
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•

techniky vystavení - osobu vystavíme situaci, která provokuje nevhodné chování s cílem, aby se
nežádoucí chování neobjevilo.

•

posílení neslučitelných reakcí - po identifikaci spojení mezi obvyklým A a nežádoucím B1, je
třeba se učit přerušit vztahy A - B1 a obvyklé nežádoucí B1 nahradit novým žádoucím B2. Při
každém použití nového B2 místo starého B1 je třeba se odměňovat do té doby, než bude spojení
A - nežádoucí B1 přerušeno.

•

technika přesycení - jedinec je nucen vykonávat chování tak dlouho, až ho to unaví.

•

technika pozitivního trestu - po nežádoucím chování odebereme příjemný podnět, takže se
v budoucnu pravděpodobnost nežádoucího chování sníží.

•

technika averzivního zpevňování (trestání daného chování) – po nežádoucím chování
aplikujeme určitý nepříjemný podnět tak, že se v budoucnu pravděpodobnost opakování tohoto
chování v dané situaci sníží. Jde o averzivní, negativní trest.

•

skryté podmiňování - výše uvedené techniky se cvičí ne v reálné situaci, ale v mysli.

d) HISTORICKÝ VÝVOJ KBT
Ve 30. a 40. letech dominovalo klasické podmiňování, kdy se ukázalo, že lze podmiňovat
nejenom tělesné jevy, ale i emoce.
V 50. letech převládalo v Americe operantní podmiňování. Termín behaviorální terapie byl
zaveden v 50. letech a od té doby se začalo vyvíjet mnoho proudů (Jihoafrická republika - Wolpe,
Rachman, Lazarus, Anglie - Eyseneck, Marks, Meyer, USA - Skinner). Všechny směry lze dělit do tří
proudů:
1. Aplikovaná behaviorální analýza
Tento směr vychází z teorií operantního podmiňování a terapeutické techniky jsou založené na
důsledcích daného chování, většinou je to princip odměn a trestů.
2. Neobehavioristický mediační model
Tento model uznává důležitost zprostředkujících proměnných pro chování člověka, je brán
v úvahu i vnitřní stav organismu a jeho vliv na chování.
3. Kognitivně-behaviorální přístup
Tento model zdůrazňuje roli kognitivních procesů při ovlivňování chování. V 70. letech došlo
ke dvěma zásadním obratům vzhledem ke klasické behaviorální psychoterapii.
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1) Byl vzat v úvahu aspekt sociální - myšlení, afektivita a jednání člověka nemusí být naučeno pouze
podmiňováním, ale i pouhým pozorováním modelu.
2) Byl vzat v úvahu aspekt kognitivní - vnitřní stavy jako emoce, postoje, přesvědčení, myšlenky. Do
základního vzorce se tedy dostala osobnost člověka s vnitřní výbavou - představy, myšlenky, emoce,
motivace.
V roce 1978 se vytváří behaviorální medicína, která spojuje aspekty biomedicinských věd,
psychologie a mechanismu chování jedince. V kognitivně behaviorální terapii tedy dochází k aplikaci
teorie učení na lidské chování. Chování je naučená reakce, která může být pomocí technik
modifikována či odstraněna.
e) TEORIE A B C
Základní teorií KBT je teorie A B C. V chování subjektu je možné určit tři základní složky:
•

A – antecendent (podněty):
Události nebo podněty, které se objevují v okolí subjektu částečně determinují jeho chování.
Jedním z hlavních úkolů KBT je identifikovat tyto podněty, které ovlivňují chování člověka a
pracovat s nimi. Na ovlivňování antecendentních podnětů je zaměřeno především klasické
podmiňování.

•

B - behavior (chování):
Je nutné přesně definovat problematické nežádoucí či žádoucí chování, myšlení či emoce,
zaznamenat výskyt, frekvenci, intenzitu a další okolnosti problémového chování.

•

C - konsekvent (důsledky chování člověka):
Mohou být pozitivní či negativní. Na ovlivňování konsekventních podnětů je zaměřeno
především operantní podmiňování. (7)

3.2. ZÁKLADNÍ TECHNIKY KBT OBEZITY
•

Techniky sebekontroly
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•

Kognitivní techniky

•

Relaxační techniky

•

Techniky vyhasínání

•

Modelování

•

Asertivní trénink

•

Techniky založené na aplikaci odměn a trestů terapeutem či jinými osobami

a) TECHNIKY SEBEKONTROLY
Tyto techniky jsou vhodné zejména tam, kde je konflikt mezi bezprostředními a dlouhodobými
důsledky. Např. nadměrné jedení, pití a kouření má okamžitý pozitivní efekt, zatímco negativní
důsledky jsou opožděné.
Sebekontrola je komplexní soubor činností volních vlastností a dovedností, pomocí nichž
subjekt aktivně modifikuje své chování v žádoucím směru. V technikách sebekontroly je zdůrazněna
aktivita subjektu.
Techniky sebekontroly:
•

techniky sebepozorování

•

techniky aktivní kontroly podnětů

•

techniky sebeposilování

•

techniky kontrolující samotný akt jedení

•

self-help techniky

Techniky sebepozorování
Sebepozorování je základní technikou behaviorální psychoterapie. Je důležité nejenom proto, že
je jednou z technik, jak terapeut získává informace o klientovi, ale také proto, že již často pouhé
pozorování daného chování vede k jeho změně. Existují různé formy záznamů.
V případě obezity se používají záznamy stravovacích a pohybových návyků. Tyto záznamy
zahrnují především dobu, množství, druh a okolnosti příjmu potravy a pití. Tyto záznamy jsou důležité
nejen pro vytvoření základní linie (baseliny) a pro následnou kontrolu, ale též proto, že samotný
záznam již prospěje tím, že si obézní uvědomí své návyky při jídle a význam psychologické a zevní
situace spojené s aktem jídla. Důležitým posilujícím faktorem je též pravidelný záznam hmotnosti.
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Techniky aktivní kontroly podnětů
Podstatou těchto technik je to, že subjekt aktivně přetváří podněty vnějšího prostředí a
modifikuje vnější podmínky, které vedou k nevhodným návykům a postojům k jídlu vůbec.
Podněty jako je chuť, vzhled, vůně jídla, společenská úloha jídla, doba jídla, vliv kognitivní
informace o jídle, vliv rychlosti jedení, vliv emocí apod. mají vliv na způsob příjmů potravy ve větší
míře u obézních jedinců než u neobézních.
Techniky sebeposilování
Jde v podstatě o modifikaci chování prostřednictvím manipulace s následky. Lze působit jak
pozitivně (ocenění žádoucího chování), tak averzivně (trestání nevhodných jídelních návyků).
Účinnější je pozitivní posilování.
Základní pravidla při stanovení důsledků tj. odměn, výjimečně trestů:
•

měly by se vyskytovat v souvislosti s reakcí

•

měly by následovat časově co nejblíže vykonané činnosti

•

měly by následovat nejen po splnění celkového cíle, ale i po splnění dílčích cílů

•

měly by být aplikovány vždy, když se objeví dané chování

•

odměny by měly být vždy v převaze nad tresty

•

musí být tedy indikovány individuálně

•

důležité je sociální posílení - přátelé, rodina, spolupracovníci, terapeut.

Techniky kontrolující samotný akt jedení
Používají se techniky, které pomáhají obézním uvědomit si jednotlivé části procesu jídla, získat
nad nimi kontrolu, a přiblížit jejich způsob příjmu potravy chování neobézních.
Obézní lidé jedí rychleji, dávají si do úst najednou větší sousta, která žvýkají rychleji, ale kratší
dobu, rychleji polykají, méně váhají mezi uchopením sousta pomocí příboru a vložením sousta do úst,
méně si pohrávají s příborem, pijí častěji, a to i s potravou v ústech, méně často odsouvají po
posledním soustu talíř od sebe, tráví po jídle u stolu více času.
Self-help techniky
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Klient se učí, jak má aplikovat léčebné techniky sám na sobě.
b) KOGNITIVNÍ TECHNIKY
Během kognitivní terapie se klient naučí:
•

identifikovat nevhodné, většinou automatické, emočně nabité myšlenky, které souvisí s jeho
potížemi

•

pochopit souvislost mezi myšlením, emocemi a chováním

•

nahradit dysfunkční kognitivní procesy reálnějšími.

Mechanický přístup k odstranění nevhodných kognicí:
•

STOP technika - úmyslné zaražení dysfunkčních myšlenek

•

odpoutání pozornosti - jmenování předmětů, počítání

•

odložení - negativní myšlenky si povolím pouze v určitou hodinu.

Kognitivní restrukturace
Při kognitivní restrukturaci se předpokládá, že emoční reakce na nevhodné chování jsou
částečně způsobeny iracionálními myšlenkami. Terapeut tedy nejprve identifikuje podněty, které
přispívají k iracionálním myšlenkovým vzorům a dávají vznik negativním emocím. Potom pomocí
kognitivních strategií a pomocí postupů analogických postupům modifikujícím otevřené chování se
snaží terapeut a později sám klient ovládat a měnit tyto myšlenkové vzorce.
Změna nevhodných myšlenek se děje pomocí technik:
•

zkoumání důkazů - zkoumají se fakta, která nevhodnou myšlenku zpochybňují

•

škálování - pravdivost myšlenky a pocity se kvantifikují na škále na začátku sezení a na konci
s cílem, aby na konci sezení pacient věřil své negativní myšlence méně než na počátku

•

vytváření obranných myšlenek, racionálních protiargumentů proti dysfunkčním myšlenkám

•

označkování chyb v myšlení - klient se učí identifikovat a pojmenovat chyby v myšlení dle
Beckovy klasifikace. Beck popsal 7 typů poruch kognitivních procesů:
o nepodložené závěry (na základě nedostatečného množství informací činím jednoznačné
závěry)
o selektivní výběr (všímám si faktů, které potvrzují mé přesvědčení a ignoruji informace,
které je vyvracejí)
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o nadměrná generalizace (z jednotlivé události činím nepravdivé závěry)
o přehánění a bagatelizace (přikládám určitým faktům nadměrný význam nebo naopak jejich
význam přehlížím nebo snižuji)
o personalizace - vztahovačnost (přikládám význam událostem, které jsou ve skutečnosti
náhodné)
o černobílé myšlení (klient myslí v absolutních kategoriích – vše nebo nic)
o čtení myšlenek (z vnějších projevů s jistotou usuzuji, co si o mně myslí druzí).
•

technika vnitřního monologu či dialogu - jde o autoregulační metodu, která využívá
autoinstrukcí a vnitřní polemiky na usměrnění vlastního myšlení a vlastní činnosti. Nenechává
se prostor pro spontánně se vynořující negativní nápady, které jsou ovlivněny spíše citem než
rozumovým hodnocením situace. Hledají se argumenty na zpochybnění těchto negativních
myšlenek

•

technika skrytého podmiňování - podmíněným podnětem tu může být pouhá myšlenka na jídlo
či hovor o oblíbeném jídle. Při pozitivním podmiňování se posilují reakce antagonistické
špatným návykům a postojům (skryté pozitivní posilování).

c) RELAXAČNÍ TECHNIKY
Pomocí relaxačních technik se učí obézní ovládat především svoje emoce. Podstatou
relaxačních technik je naučit se uvolnit napětí, které často vzniká v nejrůznějších zátěžových situacích
tak, aby toto napětí nemuselo být odreagováno jiným způsobem, např. jídlem. Mezi relaxační techniky
řadíme např. autogenní trénink, Jacobsonovu progresivní relaxaci.
d) SYSTEMATICKÁ DESENZITIZACE
Metoda systematické desenzitizace spočívá v konfrontaci dostatečně živých představ
vyvolávajících strach s dostatečně hlubokou relaxací.
e) TECHNIKY VYHASÍNÁNÍ
Tyto techniky jsou založeny na principu vyhasnutí, kdy se nežádoucí chování nezpevňuje.
Mezi tyto techniky patří:
•

Technika vystavení - klient je postupně kontrolovaně vystavován podnětu, který vyvolává
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nepříjemné pocity do té doby než dojde
•

k poklesu úzkosti.

Techniky s navozením úzkosti - implosing a flooding. Jde v podstatě o vystupňování metody
vystavení, kdy ke konfrontaci s fobickým podnětem nedochází postupně, ale klient je s ním
konfrontován přímo (implozivní terapie - v představách, metoda zaplavení - flooding v realitě),
bez možnosti útěku, pod kontrolou, do té doby než dojde k poklesu úzkosti.

•

Technika averzivního zpevňování (trestání daného chování) - po nežádoucím chování
aplikujeme určitý nepříjemný podnět tak, že se v budoucnu pravděpodobnost opakování tohoto
chování v dané situaci sníží.

•

Techniky skrytého podmiňování - klient si představí zátěžovou situaci bez nepříznivých
důsledků.

•

Negativní nácvik - nežádoucí chování se provádí pod kontrolou opakovaně až dojde k únavě a
přerušení tohoto chování.

•

Přesycení - klient je zaplaven podněty, které vyvolávají problémové chování.

f) ASERTIVNÍ TRÉNINK
g) MODELOVÁNÍ
Funguje zde princip nápodoby.
h) TECHNIKY ZALOŽENÉ NA APLIKACI ODMĚN A TRESTU TERAPEUTEM ČI JINÝMI
OSOBAMI
Jde o prezentaci odměn či trestů v přímé závislosti na určitém chování, tzn. pozitivní posilování
a negativní posilování pro zvýšení frekvence chovaní a pozitivní trestání a averzivní trestání pro snížení
frekvence chování. Cílem této techniky, pokud je aplikována samostatně, je většinou pouhý úbytek
hmotnosti bez obecné modifikace způsobu příjmu potravy a postoje k jídlu.

i) ZÁVĚR KBT TECHNIK
Závěrem lze říci, že v terapii obezity je v prvé řadě nutné diagnostikovat, zda kognitivně
behaviorální přístup k terapii obezity je v daném případě vhodný. Po indikaci KBT je nutné vhodně
zvolit techniku podle osobnosti obézního a charakteru obezity.
Zejména pomocí technik sebekontroly se u obézních vyvíjí správné a trvalé vzorce chování při
jídle a správný postoj k jídlu a pohybu vůbec. Toto je neustále posilováno a zpevňováno odezvou
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terapeuta případně terapeutické skupiny či jinými osobami.
V mnoha případech hrají podstatnou roli při vzniku a udržení obezity nevhodné kognice, pak je nutné
se soustředit na kognitivní terapii. Pokud hrají roli především emoce - jedení ve stresových situacích
apod., neopomeneme relaxační techniky.
Většinou jednotlivé techniky kombinujeme s upřednostněním techniky, která ovlivňuje tu
složku osobnosti, kterou chceme měnit, tj. chování - behaviorální techniky, kognice - kognitivní
techniky, emoce - relaxační techniky. (7)

3.3. KBT DĚTSKÉ OBEZITY
Terapie dětské obezity, jak jsme se již zmínili v kapitole o prevenci obezity, je nesmírně
důležitá.
Terapie dětské obezity zahrnuje :
•

Naučit obézní dítě dodržovat jídelní návyky, které mu vyhovují, které mu poskytují hmotnostní
úbytky a navíc jsou zachovány důležité látky pro růst a vývoj dítěte.

•

Vytvořit u dítěte potřebu pravidelné pohybové aktivity, která je baví a je snadno realizovatelná
a přitom podporuje energetický výdej.

•

Pomocí nácviku behaviorálních technik usnadnit vytváření správných jídelních a pohybových
návyků.

•

Výše uvedené by se mělo týkat nejenom dítěte, ale i rodičů a optimálně celé širší rodiny. (7)

3.4. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ KBT OBEZITY
Kognitivně behaviorální terapie při léčbě obezity se ve světě aplikuje zhruba třicet let a byla
plně prokázána efektivita tohoto přístupu.
Dosavadní zkušenosti lze shrnout následovně:
•

hmotnostní úbytky jsou zhruba 1 kg týdně

•

bez dalšího terapeutického vedení se průměrný hmotnostní úbytek udrží nejméně rok
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•

asi 25 % pacientů pokračuje samostatně v redukci hmotnosti i po skončení terapie, pokud již
nejsou vůbec sledováni

•

existuje velká interindividuální variabilita v redukci hmotnosti v průběhu terapie a v uchování
hmotnostních úbytků

•

nebyly nalezeny žádné významné proměnné, které by predikovaly úspěšnost konkrétních
pacientů

•

KBT radikálně snížila počet obézních, kteří opouštěli předčasně léčebný režim

•

v KBT nedochází při redukci hmotnosti k negativním psychologickým projevům, jak tomu
bývá při jiných terapiích obezity.

V současné době se zdá, že ve světě již bylo dosaženo stropu efektivnosti v behaviorálním způsobu
terapie obezity a vyvíjejí se nové přístupy.
Dochází k obohacení ve smyslu klinickém a společenském. Ve smyslu klinickém se behaviorální
terapie stává intenzívnější tím způsobem, že se kombinuje s dalšími metodami, např.
s nízkoenergetickými dietami, farmaky apod. Ve smyslu společenském se stává terapie extenzivnější,
to znamená, že se zavádí do velkých společenských skupin, kdy je možné při poměrně malých
finančních nákladech působit na širokou veřejnost. (7)

4. LITERÁRNÍ REŠERŠE
1. V článku „Zkušenosti ze skupinové práce s obézními pacienty“ se S. Pelcák a A. Vosečková
zabývají průzkumem, jehož cílem bylo ověřit u pacientů, u nichž redukce opakovaně selhala,
existenci zvláštních osobnostních charakteristik, které mohou zvyšovat predispozici jedince
k rozvoji a recidivě obezity.
V roce 1995 bylo systematicky vyšetřeno 65 pacientů geronto-metabolické kliniky v Hradci
Králové (průměrný věk 41.23 +/- 10.9 roků, BMI 32.4 +/- 1.2 kg/m2). Standardní somatické
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vyšetření bylo doplněno psychologickým vyšetřením (Freiburgův osobnostní dotazník SUPS 7,
SCL 90, KSAT).Výsledky tohoto výzkumu demonstrovaly přítomnost psychosociálních faktorů ve
spojení se specifickou konfigurací osobních povahových rysů, které se odrážejí v kvalitě
emocionálních pocitů, společenských interakcích a v autoplastickém obraze onemocnění (menší
společenskost, deprese, vyšší stupeň somatické úzkostnosti, impulzivnost, svalové napětí, zvýšená
citlivost na image těla). Znalost osobních povahových rysů pacientů umožňuje komplexnější pohled
na onemocnění. Nejdůležitější je stimulace samouzdravovacích schopností pacienta a vytvoření
těsného vztahu založeného na partnerství. Z těchto důvodů byl zahrnut přístup P.C.A. (Person
Centered Approach – Přístup soustřeďující se na osobu) do klasické kognitivní behaviorální terapie
(KBT) a obě tyto terapie jsou součástí skupinové terapie.(10)
2. Článek „Internet a kognitivní behaviorální terapie: Nové možnosti léčby a vyhodnocení“ autorů
G. Anderssona a P. Carlbringa se věnuje zavádění netradičních přístupů do KBT.
Nedávný výzkum zjistil, že jedna z cest jak systematicky zajišťovat materiály svépomoci (selfhelp) KBT vede přes internet. Poskytování KBT přes internet má tu výhodu oproti svépomocným
(self-help) publikacím, že rady je možné poskytovat nepřetržitě bez časové prodlevy. Ve srovnání
s obyčejnou terapií je ekonomicky-efektivní a umožňuje dostupnost léčby lidem žijícím daleko od
specializovaných center. Systematická svépomoc (self-help) přes internet byla oceněna a stále se
hromadí poznatky o tom, že tato forma terapie je skutečně účinná. (2)
3. Autoři z Americké univerzity sportovního lékařství se v článku „Vhodné intervenční strategie
snižování tělesné váhy a prevence jejího zpětného nárůstu u dospělých“ zabývají narůstající
obezitou americké populace a její léčbou.
Více než 55% dospělých ve Spojených státech se řadí do skupiny lidí s nadváhou

nebo

s obezitou K řešení tohoto závažného zdravotního problému populace, American College of Sports
Medicine doporučuje, aby součástí intervenčních léčebných programů zaměřených na snížení
tělesné váhy bylo snižování příjmu energie kombinované se zvyšováním energetického vydání
cestou systematického odstupňovaného cvičení a dalších forem fyzické aktivity. Doporučuje se
energetický deficit 500-1000kcal za den dosahovaný snižováním příjmu energie. Kromě toho se
zdá, že snížení příjmu tuků v potravinách na méně než 30% celkového příjmu energie může umožnit
i pokles tělesné váhy v důsledku snížení celkového energetického příjmu. I když může být výhodné
upravit přívod proteinů a cukrů, optimální dávky těchto makronutrientů nebyly stanoveny.
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Významný přínos pro zdraví byl zjištěn při absolvování minimálně 150 min (2.5 hod) týdně
věnovaných cvičení mírné intenzity; a dospělí jedinci s nadváhou a obezitou by měli k tomuto
počátečnímu cíli pohybové aktivity postupně přidávat. Možná, ale bude ku prospěchu progresivně
zvyšovat zátěž cvičení na 200-300 min (3.3-5 hod) cvičení týdně, protože poslední vědecké
poznatky ukazují, že tato intenzita cvičení umožňuje dlouhodobé udržení poklesu váhy. Doplnění
váhově-redukční intervence o rezistenční cvičení posiluje a zlepšuje funkce, ale nemusí oslabovat
ztrátu beztukové hmoty (fat-free mass) obvykle pozorovanou při snižování celkového příjmu
energie a poklesu tělesné váhy.
Je-li lékařsky indikována, je možné ke snižování váhy použít farmakoterapii, ale farmakoterapie
se jeví jako nejefektivnější, je-li použita ve spojení se změnou stravovacích a pohybových návyků.
Americká univerzita sportovního lékařství doporučuje, aby strategie popsané v této práci
(stanovisku) byly zapracovány do léčebných postupů zaměřených na snižování tělesné váhy a
prevenci jejího zpětného nárůstu u dospělých. (5)

5. HYPOTÉZA
Hlavním cílem této práce bylo sledování vlivu kogitivně behaviorální terapie na snížení váhy a
změnu výživových zvyklostí v kurzech STOB.
Formulovali jsme následující hypotézy:
1. současná podoba KBT se podílí na změně behaviorálních faktorů, tzn., že na konci kurzu STOB
bude zřejmé zvýšení fyzické aktivity a snížení energetického příjmu potravin u té skupiny osob,
které ho absolvovaly,
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2. na konci kurzu dojde k významnému zvýšení frekvence spotřeby zeleniny a ovoce u skupiny
absolventek,
3. výstupní behaviorální data účastnic ze skupiny neúspěšných absolventek (tj. osob, které kurz
absolvovaly, ale zhubly méně, než-li 5 % v porovnání s původní váhou) budou odlišná od skupiny
absolventek úspěšných (tj. osob, které během krurzu zhubly 5 a více % své původní váhy).
Dále se pokusíme zhodnotit nakolik způsob stravování a míra pohybové aktivity ovlivňují
tělesnou hmotnost účastnic kurzů STOB a nakolik je současný model kognitivě behaviorální terapie
aplikovaný v kurzech STOB účinný při ovlivňování behaviorálních faktorů.

Při formulování výše uvedených hypotéz jsme vycházeli z představy o postupech vedoucích
k váhovému úbytku běžně rozšířené mezi laiky. To znamená snížení množství a energetické hodnoty
potravin a zvýšení pohybové činnosti. Snahou KBT je změna recepce role příjmu potravy a pohybové
aktivity v životě člověka. Na jedné straně se snaží měnit nevhodné návyky a na straně druhé posiluje
chování vhodné a to jak prostřednictvím terapeuta, tak celé skupiny.

6. METODIKA PRÁCE
Údaje byly vyhodnocovány u účastnic kurzů STOB – kurzy určené pro snížení nadváhy, které
do svých programů zařadily tzv. kognitivně-behaviorální terapii, což je psychologická terapie, která
pracuje jak s faktory lidského „myšlení“ – kognicemi, tak s faktory lidského chování – s behaviorální
složkou lidské osobnosti. Snaží se do těchto oblastí viditelně zasáhnout a nasměrovat chování a
myšlení lidí směrem, který povede k danému cíli – v tomto případě ke snížení váhy. V naší studii jsme
se zaměřili na faktory chování – tedy na behaviorální složku lidské osobnosti, která hraje
v problematice nadváhy a obezity značnou roli. Faktory kognitivní, tedy ty, které souvisí s myšlením,
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nejsou cílem této práce a budou vyhodnoceny v jiných studií.

a) sběr dat
Data do studie byla sbírána v kurzech STOB. Kurzy STOB probíhaly v měsících září 2003,
leden a duben 2004. Celková délka kurzu byla 12 týdnů, s frekvencí konání kurzu 1krát týdně, v délce
90 minut teoretické části – kognitivně-behaviorální terapie a 60 minut cvičení dle fyzické zdatnosti
každé účastnice.
Pro sběr dat souvisejících s výživou jsme zvolili následující nástroje:
Sběr dat stravovacích zvyklostí účastnic kurzu - nástroje :
1. 3denní recall - papírová verze dotazníku (viz. část 11. Dodatky I.), tj. záznam jídelních
zvyklostí během celého dne. Sesbírané záznamy pak byly vyhodnoceny pomocí programu
DANONE. Tento program byl sestaven společností DANONE. Program je využíván v řadě
zdravotnických zařízení k vyhodnocování a sestavování jídelníčků. Výstupem z tohoto programu
pak je možnost zjistit množství následujících živin: Kj, tuky – nasycené a nenasycené, bílkoviny,
sacharidy, vláknina, voda, Na, K, Ca, Fe, Mg, Zn, A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, kyselina listová.
2. Dotazník frekvence a obliby potravin (viz. část 11. Dodatky III.) – dotazník byl sestaven Mgr.
Lucií Kintrovou, ve snaze zjistit oblíbenost a frekvenci spotřeby jednotlivých druhů potravin ve
snaze zjistit, zda-li frekvence a obliba jednotlivých potravin koreluje s váhou účastnic kurzu a
zda-li se v průběhu kurzu snižování nadváhy tyto proměnné ukazatele mění. Potraviny byly
rozděleny do 6 obecných skupin – 1) ovoce, 2) zelenina, 3) maso – vč. sóji, vajec, ryb, 4) mléčné
výrobky, 5) obiloviny a 6) skupiny ostatní (sem patří všechna sladká a tučná jídla). Každá
podskupina pak čítala řadu vybraných potravin. Oblibu dané potraviny hodnotily účastnice na
škále 1-10 ( 10 – nejoblíbenější potravina, 1 – nejméně oblíbená potravina).
Sběr dat pohybové aktivity účastnic kurzu - nástroje :
1. Standardizovaný dotazník pohybové aktivity (viz. část 11.Dodatky II.). Překlad do jazyka
českého byl ověřen na studii s účastí studentů 3.LFUK.
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b) popis souboru
Data byla posbírána celkem od 420 osob, které se těchto kurzů zúčastnily. Kritériem pro
začlenění do studie bylo BMI nad 25 a ženské pohlaví.
Váha, výška, obvod pasu a boků každé účastnice byly změřeny na začátku kurzu. Na začátku
každé následující hodiny byla každé účastnice znovu převážena. Na poslední hodině pak byl účastnicím
kurzu opět změřen obvod pasu a boků. Vážilo se na standardizované zdravotnické váze.
Účastnice byly rozděleny do 3 skupin. „Odpadlice“, tedy ty osoby, které „absolvovaly“ jen
6 nebo méně hodin kurzu. Do této skupiny jsme zařadily celkem 120 žen. Zbývajících 300 osob pak
spadalo do skupiny absolventek, tedy osob, které absolvovaly více než 6 hodin kurzu STOB. Skupina
absolventek pak ještě byla rozdělena na osoby, které během krurzu zhubly 5 a více % své původní váhy
– označujeme je jako „úspěšné absolventky“ – 154 osob. Zbytek osob, které kurz absolvovaly, ale
zhubly méně, než-li 5 % v porovnání s původní váhou, jsme označily jako „neúspěšné absolventky“ celkem do této skupiny bylo začleněno 146 osob. Kritérium úspěšnosti, tedy snížení hmotnosti o 5 a
více % bylo zvoleno na základě vědeckých poznatků, kdy snížení hmotnosti o 5 a více % původní váhy
významně koreluje se snížením kardiovaskulárního a karcinogenního rizika.
c) Statistické nástroje
Pro srovnání výsledků jednotlivých skupin jsme použili párový T-test a pro zjištění korelací
mezi jednotlivými proměnnými Pearsonův korelační koeficient. Byl použit statistický program SPSS.

7. VÝSLEDKY
(fialová barva značí zvýšení konečné hodnoty v porovnání s počáteční, žlutá značí opak)
I) Výsledky porovnání hodnot na začátku a na konci kurzu u skupiny absolventek (úspěšné i
neúspěšné dohromady):
Proměnná

Hodnota
začátku
průměr
Obvod pasu
96,54
Obvod boků
116,71
Váha
86,01
Fyzická aktivita v 90,065
METECH
Ovoce - frekvence
7,03

kurzu

na Hodnota
na Signifikan
- konci
kurzu
- ce
průměr
90,27
+
111,28
+
80
113,227
+
7,04
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Zelenina - frekvence 7,26
Maso - frekvence
7,71
Mléčné výrobky - 7,52
frekvence
Obiloviny
- 6,85
frekvence
Ostatní - frekvence
7,44
Ovoce - obliba
2,65
Zelenina - obliba
3,25
Maso - obliba
3,69
Mléčné výrobky - 3,35
obliba
Obiloviny - obliba
2,97
Ostatní - obliba
3,70
Kj
7127
Proteiny
73,30
Tuky
68,34
Nasycené tuky
25,8
Cholesterol
338,64
Sacharidy
181,83
Vláknina
17,4
Voda
1623
Na
3356,8
Ca
829,995
Mg
331,85
Fe
16,14
Zn
9,77
I
63,66
Vit. A
1410
Vit. D
4,6
Vit. E
9,3
B1
1,40
B2
1,58
B6
1,90
B12
6,87
Kys.listová
216,07
Vit.C
154,45
+ p = 0.05 (95% hladina významnosti)

7,033
7,85
7,53

+
+

7,30

+

7,99
2,65
3,25
3,7
3,31

+

3,22
3,76
5197
62,83
46,72
17,00
231,7
135,21
16,24
1232
2616
776,36
270,14
10,99
8,13
62,29
635,67
2,78
8,1931
1,06
1,336
1,52
4,61
201,52
169,35

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Vidíme tedy, že došlo k podstatným změnám těchto parametrů:
a) zvýšení : fyzické aktivity, frekvence spotřeby masa, obilovin a ostatního,
b) snížení : obvodu pasu, obvodu boků, frekvence spotřeby zeleniny, Kj, množství proteinů, tuků,
nasycených tuků, cholesterolu, sacharidů, vody, Na, Mg, Zn, Vit. A, E, B 1, B 2, B 6, B 12.
Zároveň jsme určili korelaci mezi jednotlivými proměnnými, tzn., zda změna jedné proměnné nějakým
způsobem ovlivňuje jinou proměnnou.
POZITIVNÍ KORELACE znamená, že proměnné současně rostou nebo klesají a NEGATIVNÍ
KORELACE znamená, že současně jedna proměnná roste a druhá klesá nebo obráceně.
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Korelace se měřila pomocí Pearsonova korelačního koeficientu.
U skupiny absolventek kurzu (bez rozdělení do skupin dle váhové úbytku) byly zaznamenány tyto
korelace:
1. S váhovým úbytkem korelovalo:
a) pozitivně (tz., čím vyšší byl váhový úbytek, tím větší pokles byl zaznamenán u
následující proměnné): obvod pasu, obvod boků, BMI.
b) negativně (tz., čím vyšší byl váhový úbytek, tím nižší pokles byl zaznamenán u
následující proměnné): frekvence spotřeby zeleniny.
2. S BMI korelovalo:
a) pozitivně (tz., čím vyšší byl pokles BMI, tím větší pokles byl zaznamenán u následující
proměnné): obvod pasu, obvod boků, váhový úbytek, frekvence spotřeby obilovin.
b) negativně (tz., čím vyšší byl pokles BMI, tím nižší pokles byl zaznamenán u následující
proměnné): frekvence spotřeby zeleniny.
2. Se spotřebou energie v Kj korelovalo:
a) pozitivně (tz., čím vyšší byl pokles spotřeby energie v Kj, tím větší pokles byl
zaznamenán u následující proměnné): spotřeba proteinů, sacharidů, tuků, nasycených tuků,
cholesterolu, vlákniny, vody, natria, kalcia, magnesia, zinku, jódu, vitamínu E, thiaminu,
riboflavinu, vitamínu B12, kyseliny listové, vitamínu C.
II) Výsledky porovnání hodnot na začátku a na konci kurzu u skupiny osob, kde došlo ke snížení
váhy během kurzu o 5 a více %
Proměnná

Hodnota
začátku
průměr
Obvod pasu
96,29
Obvod boků
117,14
Váha
87,704
Fyzická aktivita v 94,38
METECH
Ovoce - frekvence
6,99
Zelenina - frekvence 7,31
Maso - frekvence
7,68
Mléčné výrobky - 7,49
frekvence
Obiloviny
- 6,87
frekvence
Ostatní - frekvence
7,44
Ovoce - obliba
2,59
Zelenina - obliba
3,09

kurzu

na Hodnota
na Signifikan
- konci
kurzu
- ce
průměr
90,00
+
111,4
+
78,8
121,67
+
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6,99
6,96
7,84
7,47

+
+

7,24

+

7,99
2,68
3,21

+

Maso - obliba
3,61
Mléčné výrobky - 3,25
obliba
Obiloviny - obliba
2,94
Ostatní - obliba
3,63
Kj
7127
Proteiny
73,26
Tuky
68,45
Nasycené tuky
25,57
Cholesterol
348,33
Sacharidy
182,89
Vláknina
17,75
Voda
1674,55
Na
3456,33
Ca
840,41
Mg
342,49
Fe
17,45
Zn
9,74
I
66,56
Vit. A
1459
Vit. D
5,71
Vit. E
9,31
B1
1,46
B2
1,59
B6
1,94
B12
7,07
Kys.listová
218,25
Vit.C
162,99
+ p = 0.05 (95% hladina významnosti)

3,66
3,27
3,20
3,71
5184
62,40
46,92
17,135
234,32
134,40
16,24
1241,82
2580,35
789,92
273,685
11,03
8,14
61,09
695,80
2,52
8,22
1,07
1,34
1,49
4,54
204,33
163,1

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

Vidíme tedy, že došlo k podstatným změnám těchto parametrů:
a) zvýšení : fyzické aktivity, frekvence spotřeby masa, obilovin a ostatního,
b) snížení : obvodu pasu, obvodu boků, frekvence spotřeby zeleniny, Kj, množství proteinů, tuků,
nasycených tuků, cholesterolu, sacharidů, vody, Na, Mg, Zn, Vit. B 1, B 2, B 6, B 12.
III) Výsledky porovnání hodnot na začátku a na konci kurzu u skupiny osob, kde nedošlo ke snížení
váhy během kurzu o 5 a více %
Proměnná

Hodnota
začátku
průměr
Obvod pasu
97,11
Obvod boků
115,7
Váha
84,321
Fyzická aktivita v 80,79
METECH
Ovoce - frekvence
7,11
Zelenina - frekvence 7,14
Maso - frekvence
7,78

na Hodnota
na Signifikan
kurzu
- konci
kurzu
- ce
průměr
90,91
+
110,93
+
81,2
95,19
7,12
7,20
7,89
40

+

Mléčné výrobky - 7,58
frekvence
Obiloviny
- 6,81
frekvence
Ostatní - frekvence
7,45
Ovoce - obliba
2,76
Zelenina - obliba
3,59
Maso - obliba
3,87
Mléčné výrobky - 3,57
obliba
Obiloviny - obliba
3,03
Ostatní - obliba
3,84
Kj
7125
Proteiny
73,42
Tuky
68,038
Nasycené tuky
26,39
Cholesterol
312,48
Sacharidy
178,91
Vláknina
16,61
Voda
1458
Na
3087,61
Ca
801,86
Mg
303,1256
Fe
12,59
Zn
9,85
I
55,824
Vit. A
1277,30
Vit. D
1,559
Vit. E
9,33
B1
1,244
B2
1,56
B6
1,809
B12
6,33
Kys.listová
210,18
Vit.C
131,4
+ p = 0.05 (95% hladina významnosti)

7,67
7,43

+

8,00
2,60
3,33
3,78
3,42

+

3,25
3,88
5232
63,97
46,17
16,79
224,56
137,39
16,24
1206,70
2715,14
739,7535
260,585
10,88
8,11
65,53
473,32
3,50
8,11
1,026
1,30
1,60
4,814
193,9
186,22

+
+
+
+
+

+

+

Vidíme tedy, že došlo k podstatným změnám těchto parametrů:
a) zvýšení : frekvence spotřeby masa, obilovin a ostatního, množství Vit. C
b) snížení : obvodu pasu, obvodu boků, Kj, množství tuků, nasycených tuků, cholesterolu, sacharidů,
Vit. B 1.
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8. DISKUSE

Hlavním cílem této práce bylo ověřit výše zmíněnou hypotézu o podílu kognitivně behaviorální
terapie na změně behaviorálních faktorů u účastnic kurzů STOB. Sledovali jsme, zda u nich došlo ke
zvýšení fyzické aktivity a snížení energetického příjmu.

Vzhledem k zaměření a rozsahu této práce se jsme se zabývali skupinou frekventantek, které
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absolvovaly 50% a více terapeutických lekcí. Skupina absolventek pak byla ještě rozdělena na osoby,
které během krurzu zhubly 5 a více % své původní váhy – označujeme je jako „úspěšné absolventky“ a
osoby, které kurz absolvovaly, ale zhubly méně než-li 5 % v porovnání s původní váhou - ty jsme
označily jako „neúspěšné absolventky“. Sledovali jsme, zda u nich došlo ke zvýšení fyzické aktivity a
snížení energetického příjmu potravin.
Na hladině významnosti p = 0,05 byla přijata hypotéza o nárůstu fyzické aktivity a snížení
energetického příjmu u skupiny absolventek kurzu, a to úspěšných a neúspěšných dohromady.
U absolventek došlo jak k celkovému snížení energetického příjmu (z 7127 na 5197), tak i ke
snížení množství jednotlivých složek potravy, tj. Proteinů (z 73,3 na 62,83), tuků (z 68,34 na 46,72),
nasycených tuků (z 25,8 na 17), cholesterolu (z 338,64 na 231,7), sacharidů (z 181,83 na 135,21).
Kromě toho došlo však i ke snížení spotřeby některých minerálů a vitamínů, sodíku (Na, z 3356,8 na
2616), hořčíku (Mg, z 331,8 na 270,14), zinku (Zn, z 9,77 na 8,13), vit. A (z 1410 na 635,67), vit.E
(z 9,3 na 8,19), vit. B 1 (z 1,4 na 1,06), vit. B 2 (z 1,58 na 1,336), vit. B 6 (z 1,9 na 1,52), vit. B 12
(z 6,87 na 4,61) a vody (z 1623 na 1232), Naopak došlo ke zvýšení frekvence spotřeby masa, obilovin
a sladkých a tučných jídel, které jsme zařadili do skupiny “ostatní”. ( viz. Kapitola 7, Výsledky).
Dále jsme prověřovali hypotézu o zvýšení frekvence spotřeby zeleniny a ovoce na konci kurzu.
Tato hypotéza na hladině významnosti p = 0,05 nebyla potvrzena, neboť u účastnic nedošlo
k významné změně této frekvence.

Ze závěrů ověřovaných hypotéz vyplývá, že u absolventek došlo ke snížení energetického
příjmu, nedošlo ale ke změně skladby výživy. Frekvence spotřeby zeleniny a ovoce se významně
nezvýšila, ale naopak došlo ke zvýšení frekvence spotřeby masa a ostatního (tj. sladkých a tučných
jídel). Z toho vyplývá, že je potřeba se v kurzech více věnovat teoretickým výkladům o skladbě potravy
a poučení účastnic o zdravé a vyvážené stravě a o vlivu jednotlivých složek potravy na zdraví jedince.
Dalším úkolem bylo zjistit odlišnosti výstupních dat úspěšných a neúspěšných absolventek. Zde
se projevil významný rozdíl v míře fyzické aktivity. Ta byla jak na začátku, tak na konci kurzu vyšší
u skupiny úspěšných absolventek. U neúspěšných absolventek nedošlo k významnému zvýšení fyzické
aktivity, i když jisté mírné zvýšení lze pozorovat.
U neúspěšných absolventek došlo na rozdíl od úspěšných ke zvýšení spotřeby vitamínu C a
nedošlo ke snížení frekvence spotřeby zeleniny, množství proteinů, vody, Na, Mg, Zn. Z hodnot
výsledků ( viz. Kapitola 7) vyplývá, že rozdíl ve spotřebě je pouze u zeleniny a vitamínu C. Ostatní
jsou přibližně vyrovnané.
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V ostatních parametrech, frekvence spotřeby masa, obilovin a ostatního, obvodu pasu, obvodu
boků, energetickém příjmu, množství tuků, nasycených tuků, cholesterolu, sacharidů, Vit. B 1 došlo
u obou skupin ke stejným změnám, tzn. zvýšení frekvence spotřeby masa, obilovin a ostatního a
snížení obvodu pasu, obvodu boků, energetického příjmu, množství tuků, nasycených tuků,
cholesterolu, sacharidů a Vit. B 1.
Z toho můžeme usuzovat, že jedním z důvodů úspěšnosti snížení tělesné hmotosti o více než
5 % původní váhy bylo právě zvýšení fyzické aktivity. Důležité pro zdraví ovšem není jen množství,
ale i složení potravy a tu je vidět, že u neúspěšných absolventek se podařilo zvýšit frekvenci spotřeby
zeleniny a vitamínu C, což je rozhodně pozitivní.

9. ZÁVĚR

Cílem mé diplomové práce bylo zhodnocení vlivu kognitivně behaviorální terapie v kurzu
snižování nadváhy na změnu výživových zvyklostí.
Při vyhodnocování výsledků jsem dospěla k závěrům, které potvrdily mé předpoklady.
Kognitivně behaviorální terapie má v kurzu snižování nadváhy pozitivní vliv na změnu výživových i
pohybových zvyklostí a vede k snížení celkového energetického příjmu a zvýšení fyzické aktivity a tím
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ke snížení hmotnosti.
Z výsledků vyplývá, že je nutné zaměřit se ještě hlouběji na edukaci změny složení potravy,
zvýšení frekvence spotřeby zeleniny a ovoce a snížení spotřeby masa a sladkých a tučných jídel, což
přispěje ke správným stravovacím návykům a sníží medicínská rizika vyplývající z obezity.

Děkuji MUDr. Dagmar Schneidrové CSc. a Mgr. Lucii Kintrové za pomoc a odborné konzultace
během celé tvorby této práce.
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11. DODATKY
I. 3 Denní recall – papírová verze dotazníku
jméno :____________________

JÍDELNÍ ZÁZNAMOVÝ ARCH

Prosím Vás o záznam Vašich jídelních zvyklostí během celého týdne / po-ne /. Prosím Vás o co
nejpřesnější záznam, pokud si nebude jista gramáží daného jídla, zkuste jeho množství popsat alespoň
početně. Nezapomeňte do záznamového archu uvést i tekutiny (slazené, neslazené minerální vody,
káva, čaj,...) a množství, které jste během dne vypila. Prosím, vyplňujte dotazník hned po konzumaci
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dané potraviny či nápoje a ne až večer. Neměňte své stravovací návyky a pokuste se jíst tak, jak jste
zvyklá. Zapište opravdu vše, co vložíte do úst (olíznutí vařečky, dojedení po dítěti apod.). Pokud jste
měla před jídlem hlad, zapište do kolonky hlad znaménko +, když jste měla jenom chuť a ne hlad,
napište znaménko -, nedokážete-li to rozlišit, zapište 0. Pokud spouštěčem k jídlu je dobrá nálada,
pohoda, zapište do rubriky nálada +, pokud Vás provokuje k jídlu stres, zapište - , a pokud nálada
nehraje roli v tom, že se pustíte do jídla, zapište 0.
Začátek záznamu každého dne označte prosím zkratkou dne : po., út., st., čt., pá., so., ne.

Doba jídla
od - do

Co
jsem Množství
snědl(a) vypil(a)

Kde jsem S kým
jedl(a)

Co jsem při Hlad
tom
+ 0 dělal(a)

Nálada
+ 0 -

II. Standardizovaný dotazník pohybové aktivity
Jméno: ...........................................

CVIČENÍ/FYZICKÁ AKTIVITA
Rádi bychom se zeptali na Vaši běžnou fyzickou aktivitu a cvičební zvyklosti, které provádíte
pravidelně, alespoň jedenkrát týdně. Prosíme, odpovězte co nejpřesněji. Odpověď zakroužkujte anebo
vepište určité číslo, pokud jste na něj dotazován(a).
1. Které z následujících středně a velmi náročných pohybových aktivit jste provozoval(a)
pravidelně (alespoň 1 x týdně) v minulém měsíci?
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Chůze
NE
ANO - Kolikrát za týden?
___________
- Jakou vzdálenost jste za den/týden asi ušel (ušla)? ______/______km
- Kolik času za den/týden jste chůzí strávil(a)?
______/______(minut)
Jakou rychlostí obvykle chodíte? (Zakroužkujte jednu z možností)
POMALU
do 3,5 km/h

NORMÁLNĚ
3,5 - 4,5 km/h

RYCHLE
4,5 - 6km/h

Chůze do schodů
NE
ANO - Kolik pater nahoru vyjdete každý den?
(1 patro = 10 schodů)

VELMI RYCHLE
6 a více km/h

___________

Jogging nebo běh (v zimě běžky)
NE
ANO - Kolikrát za týden? (kolik cyklů)
Jakou vzdálenost jste v jednom cyklu uběhl(a)?
Průměrné trvání jednoho cyklu?
Cyklistika / rotoped
NE
ANO - Kolikrát za týden? (kolik cyklů)
Jakou vzdálenost v jednom cyklu jste ujel(a)?
(Udávejte pouze na kole venku)
Průměrné trvání jednoho cyklu?
Plavání
NE
ANO - Kolikrát za týden? (kolik cyklů)
Jakou vzdálenost v jednom cyklu jste uplaval(a)?
Průměrné trvání jednoho cyklu?
Aerobní, kondiční cvičení, kalanetika, tanec
NE
ANO - Kolikrát za týden?
Průměrné trvání cyklu?

___________
___________
___________ minut

___________
___________
___________minut

___________
___________
___________minut
___________
___________minut

Středně namáhavý sport
(rekreační volejbal, společenský tanec, tenis čtyřhra, ping-pong, apod)
NE
ANO - Kolikrát za týden? (kolik cyklů)
___________
Průměrné trvání jednoho cyklu?
___________minut
Namáhavý raketový sport
(tenis dvouhra, squash)
NE
ANO - Kolikrát za týden? (kolik cyklů)

___________
48

Průměrné trvání jednoho cyklu?

___________minut

Jiný namáhavý sport nebo cvičení obsahující běh
(basket, kopaná apod.)
NE
ANO - Prosím, uveďte jaký: ___________________________________
Kolikrát za týden? (kolik cyklů)
___________
Průměrné trvání jednoho cyklu?
___________minut
Jiné aktivity
NE
ANO - Prosím, uved'te jaké: ___________________________________
Kolikrát za týden? (kolik cyklů)
___________
Průměrné trvání jednoho cyklu?
___________minut
Silový trénink
(posilovací stroje, činky)
NE
ANO - Kolikrát za týden? (kolik cyklů)
Průměrné trvání jednoho cyklu?

___________
___________minut

Domácí aktivity
(vytírání, pastování podlahy, luxování apod.)
NE
ANO - Kolik hodin týdně?

___________

Zahradnické práce
NE
ANO - Kolik hodin týdně?

___________

2. Kolikrát týdně provozujete namáhavou fyzickou aktivitu dostatečně dlouhou dobu, abyste se
zapotil(a)?
___________ krát týdně
3. Cestou do zaměstnání a zpět ujdete pěšky vzdálenost asi ___________km
Chůzi při cestě do zaměstnání absolvujete: nepravidelně
pravidelně - kolikrát týdně___________

III. Dotazník frekvence a obliby potravin
Ve frekvenčním dotazníku prosím uveďte, jak často konzumujete uvedené množství potravin a na
číselné ose pak zakroužkujte, jak Vám daná potravina chutná, tzn. 1 značí velkou chuťovou
oblíbenost a 10 nejméně oblíbené jídlo. ( 1ks = střední velikost (ovoce, zelenina), 1 miska = velikost
kompotové misky).
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RESUMÉ
Hlavním cílem této práce bylo sledování vlivu kogitivně behaviorální terapie na
snížení váhy a změnu výživových zvyklostí v kurzech STOB (Stop obezitě). Jedná se o kurzy
určené ke snižování nadváhy, do jejichž programů je zařazena tzv. kognitivně behaviorální terapie.
Data do studie byla sbírána v kurzech STOB, které probíhaly v měsících září 2003,
leden a duben 2004. Celková délka kurzu byla 12 týdnů, s frekvencí konání kurzu 1krát týdně,
v délce 90 minut teoretické části kognitivně behaviorální terapie a 60 minut individuálně
přizpůsobené pohybové aktivity.
Pro sběr dat jsme zvolili následující nástroje: „3denní recall - papírová verze
dotazníku“ (záznam jídelních zvyklostí během celého dne), „Dotazník frekvence a obliby
potravin“, „Standardizovaný dotazník pohybové aktivity“. Data byla posbírána celkem od 420
osob, které se těchto kurzů zúčastnily. Kritériem pro začlenění do studie bylo BMI nad 25 a
ženské pohlaví.
Účastnice byly rozděleny do 3 skupin. „Odpadlice“ jsou osoby, které absolvovaly jen
6 nebo méně hodin kurzu. Do této skupiny jsme zařadily celkem 120 žen. Zbývajících 300
osob pak spadalo do skupiny absolventek. Skupina absolventek pak ještě byla rozdělena na
osoby, které během kurzu zhubly 5 a více procent své původní váhy, ty označujeme jako
„úspěšné absolventky“ a patří sem 154 osob. Zbytek osob, které kurz absolvovaly, ale zhubly
méně než 5 % v porovnání s původní váhou, jsme označily jako „neúspěšné absolventky“ a
celkem do této skupiny bylo začleněno 146 osob. Kritérium úspěšnosti, tedy snížení
hmotnosti o 5 a více procent bylo zvoleno na základě vědeckých poznatků, kdy snížení
hmotnosti o 5 a více procent původní váhy významně koreluje se snížením
kardiovaskulárního a karcinogenního rizika.
Vzhledem k zaměření a rozsahu této práce jsme se zabývali pouze skupinou
frekventantek, které absolvovaly 50 % a více terapeutických lekcí.
Pro srovnání výsledků jednotlivých skupin jsme použili párový T-test a pro zjištění
korelací mezi jednotlivými proměnnými Pearsonův korelační koeficient.
U absolventek došlo ke zvýšení fyzické aktivity, k celkovému snížení energetického
příjmu i ke snížení množství jednotlivých složek potravy, tj. proteinů, tuků, nasycených tuků,
cholesterolu, sacharidů. Kromě toho došlo však i ke snížení spotřeby některých minerálů,
vitamínů a vody. Naopak došlo ke zvýšení frekvence spotřeby masa, obilovin, sladkých a

tučných jídel.
Z výsledků vyplývá, že u absolventek došlo ke snížení energetického příjmu, nedošlo
ale ke změně skladby výživy. Proto je nutné zaměřit se v kurzech ještě hlouběji na edukaci
změny složení potravy, což přispěje ke správným stravovacím návykům a sníží medicínská
rizika vyplývající z obezity.

ABSTRACT
The objective of this thesis was to monitor the influence of cognitive-behavioral
therapy on weight reduction and dietary habits change within the courses of STOB (Stop
obesity). These courses are aimed at overweight reduction and their programs include
cognitive-behavioral therapy, which is a method of psychological therapy.
The study data was obtained in STOB courses that took place in September 2003,
January and April 2004. The overall duration of the courses was 12 weeks, sessions took
place once a week and consisted of 90 minutes of theory – cognitive-behavioral therapy – and
60 minutes of individually adjusted physical activity.
Three instruments were used for data collection: “3 day recall – printed version of a
questionnaire” (records of dietary habits throughout all the day), “Frequency and popularity of
comestibles questionnaire” and “Physical activity standardized questionnaire.” Data was
acquired from 420 individuals taking part in those courses. Criteria for inclusion were BMI
over 25 and female sex.
Participants were divided in 3 groups. “Drop-outs” were the ones that took part in 6 or
less lessons of the course, there were 120 women included in this group. Remaining 300
individuals formed the group of graduates. The absolvent group was then divided in a group
of “successful graduates,” who lost 5 or more percent of their original weight – 154
individuals. The remaining individuals that completed the course but lost less than 5 percent
compared to their original weight formed the group of “unsuccessful graduates” - altogether
146 individuals were included in this group. The successfulness criterion, weight loss of 5 and
more percent, was set due to the scientific evidence that weight loss of 5 and more percent of
the original weight significantly correlates with the cardiovascular and carcinogenic risk
reduction.
Due to the aim and extent of the study only the group of individuals that took part in
more that 50 percent of therapeutic lessons was studied.
Couple T-test was used to compare the results of different groups and Pearson
correlation coefficient was used to evaluate correlation amongst the variables.
Within the graduates group the physical activity was increased, the overall energy
intake was decreased and also different nutrient amounts – i.e. proteins, fats, saturated fats,
cholesterols, carbohydrates - were decreased. Also the intake of some minerals, vitamins and

water decreased. In reverse, the frequency of meat, cereals and sweet and fatty meals
consumption increased.
The results indicate that the graduates lowered their energy income, but did not change
the nourishment composition. Due to this it is necessary to concentrate the courses more
profoundly on the nourishment composition change which would contribute to improved
eating habits and decrease health risks resulting from obesity.

FREKVENČNÍ DOTAZNÍK
POTRAVINA

OVOCE
jablko
banán
pomeranč,
mandarinka
grep
kiwi
hrozny vína
jahody
broskev,
meruňka
maliny, rybíz
ZELENINA
zelí, kapusta
rajče
okurka
paprika
brambor
květák,
brokolice
špenát
mrkev, petržel
fazolové lusky
kedluben
LUŠTĚNINY
fazole
hrách
čočka
sója

Obvyklá
velikost
porce

jméno:___________________________________
FREKVENCE

6 a více
denně

1 ks1

4-5
denně

2-3
denně

1 denně

5-6
týdně

2-4
týdně

1 týdně

1-3
měsíčně

nejím

OBLÍBENOST
(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)
chutná
nechutná

1 ks1

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ks1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ks1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ks

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
*

1 miska
1 miska*
1 ks

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 miska*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 miska*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ks

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

50g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ks1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
*

1 miska
1 miska*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 miska*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ks

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 miska
1 ks

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

*

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 miska*
1 miska*
1 miska*
1 miska*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ks (60g)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ks (60g)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ks (50g)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

celozrnný rohlík 1 ks (50g)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PEČIVO,
OBILOVINY

chléb
konzumní
chléb
celozrnný
rohlík-bílý
těstoviny
rýže
ovesné
vločky, musli
buchty plněné
loupák
knedlíky
houskové
corn-flakes
MLÉKO
m. polotučné
m.nízkotučné
jogurt 1,5%
tuku
jogurt 3%
tuku

1 miska

*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 miska

*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 miska

*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ks (50g)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ks (50g)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 ks
(á 40g)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 miska*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

250 ml

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

250 ml

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

150 g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

150g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POTRAVINA

Obvyklá
velikost
porce

FREKVENCE
6 a více
denně

4-5
denně

2-3
denně

1 denně

5-6
týdně

2-4
týdně

1 týdně

1-3
měsíčně

nejím

PREFERENCE
(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)
chutná
nechutná

tvaroh
nízkotučný
tvaroh
polotučný

150g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

150g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

smetanový jogurt či
mléčný dezert

150 g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

šlehačka
sýr Hermelín
sýr Niva
tvrdý sýr 30%
tvrdý sýr 45%
tvarůžky
tavený sýr 30%
tuku
tavený sýr 45%
tuku

10g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

50g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

50g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

50g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

50g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

50g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

50g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

50g

MASO, RYBY,
VEJCE

vepřové maso
hovězí maso
kuřecí
mořská ryba
sladkovodní
ryba
ryba z konzervy
sójové maso
vejce
ořechy
játra, srdce
paštika
bůček, slanina

100g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

50g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ks

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

50g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

50g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

trvanlivý salám
(např.
Vysočina,Herkules)
šunkový ,drůbeží
salám, šunka

50g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

50g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1ks
párek
DALŠÍ
POTRAVINY
100g
hranolky, chipsy
10g
tatarka
100g
čokoláda
1
kopeček
zmrzlina
1 kostka
cukr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

med
rostlinný tuk
máslo
džem
pivo
neslazené nápoje
slazené nápoje

(lžička)
1 lžička

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

30g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,5 l

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,5 l

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,5 l

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

u ovoce a zeleniny se předpokládá střední velikost

*

miska = velikost kompotové misky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

