Abstrakt
Obezita negativně působí na kvalitu života dětí a její vysoká prevalence je celosvětovým
problémem. Obezita je multifaktoriální onemocnění, jehož vznik ovlivňují faktory genetické
a exogenní. Exogenní faktory, mohou působit přímo na obézního jedince a dají se vymezit
markery osobní anamnézy, a nebo mohou působit v rámci rodiny a pak je vymezují markery
anamnézy rodinné. Protože zdravotní rizika spojená s obezitou jsou vysoká, je třeba se
zaměřit na léčbu obezity již v dětském věku, kdy je ještě možné změnit nezdravé návyky
a zapůsobit na životní styl dětí.
Cílem této práce je popsat vztah závažnosti obezity sledovaného souboru obézních dětí na
vybraných údajích z jejich osobní a rodinné anamnézy a analyzovat závislost úspěšnosti
redukční léčby dětí na vybraných aspektech jejich osobní a rodinné anamnézy.
Sledovaný soubor zahrnuje 398 dívek a 216 chlapců ve věku od 6 do 18 let, kteří byli
antropometricky vyšetřeni na začátku a na konci pobytu v Léčebně Dr. Filipa v Poděbradech,
a jejichž rodiče odpověděli na otázky dotazníkového šetření pro rodiče obézních dětí. Sběr dat
probíhal v rozmezí let 2000 a 2010. Sledovány byly tělesná hmotnost, tělesná výška, BMI,
tloušťka kožních řas, obvodové a šířkové parametry a tělesné složení.
V práci je zhodnocena závažnost obezity dětí na počátku redukční terapie a analyzován
vztah mezi závažností obezity a údaji osobní a rodinné anamnézy. V práci je také otestována
významnost rozdílů mezi počátečním měřením a měřením na konci redukční léčby (diferencí)
a tím stanoveno pořadí parametrů, které jsou vhodné ke sledování úspěšnosti léčby.
Nejdůležitější částí práce je porovnání rozdílů v diferencích hodnot sledovaných parametrů
v závislosti na osobní a rodinné anamnéze chlapců a dívek.
Z výsledků studie vyplývá, že hodnoty tělesné hmotnosti, BMI, obvodových
parametrů, tloušťky kožních řas, i podílu tukové komponenty na celkovém tělesném složení
jsou u obézních dětí při nástupu do léčebny vysoko nad průměrem české referenční populace.
Vliv údajů rodinné anamnézy na závažnost obezity je významnější než vliv údajů anamnézy
osobní. Z údajů rodinné anamnézy má významný vliv na závažnost obezity chlapců i dívek
zejména závažnost obezity matek. U dívek i závažnost obezity otců. Z údajů osobní anamnézy
mají významný vliv na závažnost obezity chlapců porodní parametry, na závažnost obezity
dívek zejména místo stravování.

Na základě pořadí významnosti diferencí byly pro analýzu úspěšnosti redukční léčby
vybrány tyto parametry: tělesná hmotnost, BMI, obvod hrudníku přes mezosternale, obvod
břicha, gluteální obvod, gluteální obvod stehna, maximální obvod lýtka, kožní řasa
suprailiakální, na břiše, nad tricepsem a subscapulární, podíl svalové a tukové komponenty na
celkovém tělesném složení v procentech i v kilogramech podle Matiegky a procentuální podíl
tukové komponenty na celkovém tělesném složení podle Pařízkové.
Na úspěšnost léčby obezity mají vliv stravovací návyky, délka kojení a porodní délka
chlapců i dívek. U chlapců se dále projevil vliv doby strávené sledováním televize a sportovní
aktivity matky. U dívek se projevil navíc vliv stupně vzdělání rodičů, omezené sportovní
aktivity matek a vlastní omezené sportovní aktivity.

