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Úvod 

   

Pro svou absolventskou práci jsem si vybrala téma Dětská obezita . Toto téma jsem si 

vybrala proto, že se denně pohybuji mezi dětmi, ať už školního či předškolního věku a 

tak mi také neušlo, jak kromě nedostatečného pohybu tyto děti často mlsají mezi 

hlavními jídly, pijí nevhodné limonády a nedokáží odolat bohaté nabídce sladkostí a to 

vše za podpory svých rodičů. Ráda bych se ve své práci zaměřila na to, jak vzniká 

dětská obezita, na její genetické pozadí, na komplikace, které sebou přináší a na obézní 

dospívající a jejich psycho-sociální problémy. Také bych se chtěla zaměřit na prevenci a 

léčbu dětské obezity. 

 

Obezita a nadváha u dětí se dnes šíří jako globální epidemie a je považována za jeden 

z největších problémů současnosti. 

 

 Jako hlavní příčiny vzestupu obezity u dětí je třeba vidět rodinné prostředí, často 

obezitou trpící rodiče, nedostatek pohybu a nesprávné stravovací návyky. Je velice 

nutné vést a vychovávat děti k aktivnímu životnímu stylu. V dětském věku má tato 

snaha největší šanci na úspěch, tedy na přijetí principů zdravého života jako vlastního 

kréda pro dospělost. S přibývajícím věkem bývá úsilí o jakoukoli změnu, tedy nejen 

hmotnostní, mnohem složitější. 

Obézní děti také bývají častěji nemocné a trpí více úrazy při sportovních aktivitách. 

Mezi významné rizikové faktory se řadí například vysoký krevní tlak, diabetes mellitus, 

srdeční choroby a v neposlední řadě některé formy rakoviny. 

Každý problém si vynucuje své řešení a nejinak je tomu i v případě léčby dětské 

obezity. Jednoznačně nejdůležitějším krokem je časná diagnóza. Druhým klíčovým 

krokem je motivace celé rodiny. Jen změna životního stylu v celé rodině může vést 

k dlouhodobějším úspěchům. 
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1 Cíle absolventské práce 

 

Hlavním cílem mé práce bude pomocí rozhovorů zmapovat současné stravovací návyky 

dětí školního a předškolního věku, porovnat s odbornými doporučeními a vytipovat 

rizikové návyky vedoucí k dětské obezitě. 

 

Dílčím cílem budou dvě kazuistiky obézních dětí, v nichž bych ráda poukázala na  

následky obezity a graf obézních dětí rozdělen do tří věkových kategorií na dívky a 

chlapce. 
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2 Teoretická část 

 

2.1  Výživa a složení potravy 

Pestrá a všestranně vyvážená strava, bohatá na vitaminy a minerály, by měla být 

samozřejmostí pro každého člověka, který dbá nejen o svůj zevnějšek, ale především o 

své zdraví. 

 

Výživa je základní podmínkou života člověka, dodává člověku energii a potřebné látky 

pro růst a obnovu tkání, pro zajištění všech biologických, chemických a fyzikálních 

procesů, které se v živém organismu odehrávají, tzv. metabolické procesy. 

Nedostatečný nebo nadměrný příjem některých složek výživy může narušit rovnováhu 

vývoje člověka tak, jak je geneticky naprogramovaný. Výživa může pozitivně nebo 

negativně ovlivnit zdravotní stav člověka. 

 

Výživu člověka zajišťují potraviny, které se v trávicím traktu rozštěpí na další složky a ty 

se buď dále vstřebávají nebo přirozenou cestou odcházejí z organismu. Vstřebané 

složky potravy organismus využívá bezprostředně, nebo si je upraví a buduje do tkání 

jednotlivých orgánů, nebo ukládá a vytváří rezervy. 

 

Do rezerv se především ukládají ty složky výživy, které se v případě nedostatku uvolní a 

tak zajistí další průběh metabolických procesů organismu. V rezervách organismu jsou 

podstatné především látky, které jsou zdrojem energie. Patří sem bílkoviny, sacharidy a 

tuky. [www.vyzivaprobudoucnost.cz]             

                                                                                                      

 

2.1.1  Bílkoviny 

Bílkoviny jsou makromolekulární látky, které jsou podstatou živé hmoty. Jejich funkce 

je různorodá, lze je rozdělit na bílkoviny stavební (kolagen), svalové (myosin), 

transportní (albuminy, globuliny) a enzymy (pepsin). 

Bílkoviny jsou tvořeny řetězci složenými z aminokyselin, které se vzájemně spojují 

kondenzací aminoskupiny a karboxylu za vzniku peptidové vazby. Molekuly s větším 
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počtem aminokyselinových jednotek se nazývají polypeptidy, čili proteiny nebo také 

bílkoviny. Mezi jednoduché bílkoviny patří albuminy, globuliny (typické pro krev), 

bílkoviny obilných semen – prolaminy a gluteliny (lepky) a dále některé hormony 

(insulin). Pro genetickou informaci jsou významné nukleoproteiny. 

Bílkoviny většinou účinkem tepla mění nevratně svoji strukturu, koagulují. 

                                                                                                                              [POTUŽÁK, 2006] 

 

2.1.2  Sacharidy 

Sacharidy neboli cukry jsou nízko i vysokomolekulární látky vyskytující se v každém 

organismu a plní především funkce vyživovací. Fungují především jako palivo a jsou 

tedy zdrojem energie. A to velice rychlým zdrojem, ovšem s nesrovnatelně nižší 

energetickou hodnotou, než např. tuky. Jejich nevýhodou je, že se dají poměrně špatně 

skladovat, proto jsou jejich rezervy tak malé a rychle se spotřebují. 

 

Monosacharidy 

Monosacharidy poskytují velké množství energie. Jakmile však dostane tělo ke 

zpracování velké množství volné energie najednou, výsledek je většinou takový, že se 

tato energie začne ukládat ve formě tuků. Také nastane velký výkyv koncentrace cukru 

v krvi, nejprve nahoru a pak dolů, což vyvolá opětovný pocit hladu, proto je vhodné 

používat monosacharidy při náročných fyzických aktivitách. 

 

Polysacharidy a oligosacharidy  

Při vhodné kombinaci se jednotlivé cukry štěpí postupně, což zajistí optimální přísun 

energie a stálou hladinu krevního cukru. 

Mezi polysacharidy patří především škrob, mezi oligosacharidy pak patří disacharidy – 

laktosa, maltosa nebo sacharosa. [www.sacharidy.cz] 

                                                                                                                            

 

2.1.3  Lipidy 

Tuky jsou koncentrovaným zdrojem energie. Dodávají ji tělu dvakrát víc než bílkoviny a 

sacharidy. A tak musíme, zejména u dětí, tuky ve stravě pečlivě hlídat, abychom se 
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později nemuseli potýkat s obezitou a dalšími neblahými následky nepřiměřeného 

množství a špatné skladby tuků ve stravě. 

Tuky se podílejí na přísunu energie, napomáhají vstřebávání vitaminů rozpustných 

v tucích (A, D, E a K) a vápníku. Dodávají tělu nezbytné esenciální mastné kyseliny, jež 

hlavně dětský organismus potřebuje pro zdravý růst a vývoj, zdravou funkci orgánů, 

k tvorbě hormonů a regulaci řady tělesných funkcí. Pomáhají i při pohybu stravy 

zažívacím traktem. Dodávají jídlu chuť a konzistenci. 

Přílišná konzumace tuků je však škodlivá, ale vyloučit ze stravy, zvláště u dětí, je nelze, 

protože bychom organismus ochudili o mnoho důležitých živin. 

 

Nasycené mastné kyseliny – jsou tuky převážně živočišného původu. Přiměřená 

konzumace nasycených tuků nemá záporný vliv na lidské zdraví. Nasycené tuky 

obsahují cholesterol, který se při zvýšeném příjmu ukládá v krevním řečišti. 

 

Nenasycené mastné kyseliny – jsou tuky převážně rostlinného původu, ale také 

důležité a velmi prospěšné tuky z ryb. Pro nás jsou důležité především polynenasycené 

tuky, které mají vysoký podíl pro organismus nezbytných esenciálních mastných 

kyselin. Patří sem tzv. omega-3 a omega-6 nenasycené mastné kyseliny. 

                                                                                                                   [MOMČILOVÁ, 2003] 

 

 

2.1.4  Cholesterol 

Cholesterol je látka tukové povahy, která je přirozenou součástí buněk lidského těla. 

Dostává  se do organismu hlavně z živočišných zdrojů, ale také je tvořen přímo v našem 

těle. 

Cholesterol se v organismu váže na bílkoviny a tvoří s nimi lipoproteiny, které jsou 

složeny z tuků a bílkovin. To jsou látky, které umožňují přesun tuků krví. Ty se dělí 

podle hustoty – s vysokou hustotou (HDL) a s nízkou hustotou (LDL). HDL je v pořádku 

a z těla se dá lehce vyloučit. LDL vzniká v játrech a vylučuje se hůře, tento typ 

způsobuje zvýšenou hladinu.  
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LDL cholesterol považujeme za škodlivý, protože jeho vysoká koncentrace zvyšuje 

riziko vzniku srdečně cévních onemocnění. V této formě je cholesterol transportován 

cévním řečištěm do okrajových tkání a je tak umožňováno jeho případné negativní 

působení na cévní stěny. 

 

Naopak HDL cholesterol je pro nás příznivý, protože pokud je ho v organismu dostatek, 

vyrovnává škodlivý efekt ostatních tuků a výše zmíněné riziko tak snižuje. 

 

Zvýšená hladina cholesterolu je důležitý rizikový činitel pro vznik aterosklerózy 

(kornatění tepen) a ischemické choroby srdeční. Mezi nejčastější příčiny řadíme 

genetické vlivy a také nevhodný životní styl. [www.obezita.cz]   

                                                                                                                                 

 

 

2.1.5  Vláknina   

Vláknina je směs pro člověka nestravitelných polysacharidů, které mají pro výživu 

zásadní význam. V dietních režimech se především využívá schopnosti vlákniny 

snižovat energetickou denzitu stravy, zvětšovat svůj objem, a tím navozovat rychlejší 

pocit sytosti. Potraviny s vysokým obsahem vlákniny také vyžadují delší žvýkání, proto 

vláknina zpomaluje jedení a vede ke konzumaci menšího množství jídla. 

Doporučená denní dávka je 25-35g. Vysoká spotřeba vlákniny není vhodná pro děti do 

dvou let, protože snižuje vstřebávání vitaminů a minerálů. V předškolním a školním 

věku je odhadovaný příjem vlákniny 5-10g na den. Vlákninu dělíme na rozpustnou a 

nerozpustnou, přičemž většina potravin obsahuje oba typy (tab. č. 1). 

 

Nerozpustná vláknina (celulóza, hemicelulóza, lignin) je nerozpustná ve vodě a 

schopna bobtnat jen velmi málo. Zvětšuje objem stolice a zlepšuje střevní peristaltiku, 

čímž působí preventivně proti zácpě a vzniku nádorových onemocnění střev. Při 

nedostatečném pitném režimu může však vyvolat zácpu. Je obsažena v obilí, kukuřici, 

otrubách, zelenině, slupce ovoce a kořenové zelenině. 
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Tabulka č. 1 

 

 

 

 

Rozpustná vláknina (pektin, oligofruktóza) ve vodě silně bobtná a je schopna zvětšit 

svůj objem až 40krát. Zpomaluje vyprazdňování žaludku, trávení a vstřebávání živin, 

jelikož brání přístupu trávicích enzymů k živinám a prodlužuje pasáž tenkým střevem. 

Výsledkem je pomalejší uvolňování energie a delší pocit sytosti. Má také vliv na snížení 

koncentrace LDL-cholesterolu v krvi. Je obsažena v luštěninách, ovoci a obilovinách. 

                                                                                                                 [PAŘÍZKOVÁ, LISÁ 2007] 
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2.2  Výživa dětí 

Ještě před narozením dítěte je důležité  vědět, že správný vývoj dítěte začíná správnou 

životosprávou již během těhotenství. 

Nejzávažnějším obdobím, s ohledem na budoucnost každého jedince je novorozenecký 

a kojenecký věk. Právě zlepšení výživy v tak časném dětství ovlivňuje naši budoucnost a 

může přispívat ke zlepšování kvality obyvatelstva, k ekonomickým úsporám, ale též 

přináší výhody z hlediska psychologického, sociálního a ekologického. 

 

Děti, které v prvních dvou letech života jsou nevhodně živeny, trpí deficity 

mikronutrientů a častěji trpí poruchami růstu. Mají vyšší úmrtnost, riziko mentální 

retardace a hůře se učí. 

Poškození nesprávnou výživou, vzniklé před druhým rokem života, je pravděpodobně 

ireverzibilní. V předškolním věku děti intenzivně rostou a okolo 12. roku se dostávají do 

stádia tzv. růstového skoku a u dospívajících je nutné dbát na dostatečný přísun živin, 

vitaminů a minerálů, které mohou mít vliv např. na pozdější ženskou i mužskou 

plodnost. 

 

Správné stravování je tedy u dětí důležité v každém jejich vývojovém období. 

 

Jak by se tedy měly děti správně stravovat? Jaké zásady by měli dodržovat 

ti, kdo za jejich stravování odpovídají? 

 

� Pravidelně jíst – tři hlavní jídla denně, mezi tím zdravá přesnídávka – ovoce              

nebo zelenina. 

� Dodržovat pitný režim, dávat přednost vodě, neslazeným minerálním vodám. 

� Hodinu až dvě se aktivně hýbat – pokud možno nikoli v uzavřeném prostoru. 

� Místo dlouhého vysedávání před obrazovkou si raději něco přečíst. 

� Vést aktivní život, navštěvovat zájmové kroužky, účastnit se rodinných 

výletů….Nezapomínat na odpočinek, mnohé děti jsou chronicky unavené. 

                                                                               [SÝKOROVÁ, 2009; CHALOUPKA, 2007]                       
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 2.2.1  Pitný režim     

Správný pitný režim je nedílnou  součástí zdravé výživy dětí. Nedostatek tekutin 

způsobuje únavu, podrážděnost a bolesti hlavy. Při dlouhodobém nedostatku tekutin 

dochází ke vzniku zácpy a hrozí riziko poškození ledvin. 

Množství tekutin doporučované dětem závisí na věku dítěte, na jeho hmotnosti, na výši 

jeho fyzické aktivity a také na teplotě okolního prostředí. 

Důležitou podmínkou je rovnoměrný přísun tekutin během dne. Děti potřebují pít 

podle libosti nejen v průběhu celého dne, ale také v průběhu jídla. K zajištění pitného 

režimu dětí předškolního a zejména školního věku je nutná spolupráce rodičů a školy. 

Konkrétní potřeba pro daný věk je uvedena v tabulce č.2. Doporučenou denní dávku 

tekutin vypočítáme vynásobením mililitrů pro daný věk a hmotnost dítěte. 

 

Tabulka č. 2 

 

                                                                                       [PAŘÍZKOVÁ, LISÁ 2007] 

 

 

Základem pitného režimu by měla být pitná voda (z vodovodu nebo neperlivé stolní 

vody). Dětem, kterým nechutná, ji mohou rodiče dochutit ovocnými sirupy bez 

konzervačních látek a barviv. Vhodnou alternativou jsou také ředěné ovocné džusy, 

ovocné, zelené nebo bylinné čaje, slabý černý čaj a mléčné nápoje. Neměl by 

převažovat  jeden typ nápoje, důležitá je pestrost. 

 

Dětem bychom neměli podávat: 

 

• Slazené limonády – mají vysoký obsah jednoduchých sacharidů. Nadbytečný obsah 

cukru zvyšuje riziko vzniku zubních kazů a obezity. U kolových nápojů se přidává i 
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negativní vliv kofeinu na dětský organismus a přítomná kyselina fosforečná negativně 

ovlivňuje kostní metabolismus. 

• Neředěné ovocné džusy – bývají velmi oblíbené, ale vzhledem k vysokému obsahu 

cukru z ovoce nemohou být považovány za základ pitného režimu pro obézní. 

Vhodnější variantou je ředění s vodou v poměru 1:1. 

• Bylinkové čaje – můžeme dětem podávat, důležitý je však jejich výběr. Bez obav 

můžeme dětem připravit čaj z maliníkového, ostružiníkového nebo jahodníkového listí, 

jablečných slupek, plodů borůvek nebo připravené směsi určené pro děti. 

• Minerální vody – pro běžné pití nejsou příliš vhodné, protože obsahují značné 

množství solí. K častějšímu pití je vhodná například Korunní a Mattoni s nižším 

obsahem solí. 

• Sycené, perlivé nápoje – bublinky v některých nápojích jsou vytvořeny oxidem 

uhličitým (CO2), který ale při časté konzumaci může způsobovat nadýmání či 

překyselení žaludku. Oxid uhličitý také dokáže „oklamat“ tělo, které pak nepociťuje 

žízeň, ačkoli příjem tekutin ještě není dostatečný. 

• Silný černý čaj a káva – se nezapočítávají do pitného režimu dětí ani dospělých, 

protože organismus odvodňují a mohou také způsobovat podráždění žaludku. Pro 

pitný režim dětí nejsou vhodné také z toho důvodu, že obsahují kofein. 

• Alkohol – pití alkoholu v dětství je naprosto vyloučené, jelikož alkohol u dětí 

způsobuje nevratné poškození mozkových buněk a jater. U dětí je velkým rizikem vznik 

závislosti na alkoholu v dospělosti.  [PAŘÍZKOVÁ, LISÁ  2007] 

 

 

2.2.2  Doporučené dávky jednotlivých potravních skupin 

Pro snadnou orientaci ve výživových doporučeních se používá pyramida výživy. 

 

Pyramida výživy vyjadřuje názorným způsobem, jak by měla být naše strava složena, 

aby co nejvíce vyhovovala výživovým doporučním a zásadám racionální výživy. Nejvíce 

potravin bychom měli konzumovat z dolních pater, nejméně z vrcholu pyramidy (tab.č. 

3). 
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Základnu potravinové pyramidy tvoří obiloviny, těstoviny, rýže, pečivo a brambory. 

Za jednu porci považujeme 1 plátek chleba, 1 rohlík či housku, 1 dalamánek, kopeček 

rýže, těstovin či brambor, 3 knedlíky.  

Doporučená denní dávka pro děti mezi 1. a 2. rokem je 1-2 porce, pro děti mezi 2. a 4. 

rokem 2-3 porce, pro děti nad 4 roky 3-4 porce, pro dospělé 3-6 porcí. 

 

Zelenina a ovoce tvoří druhé patro pyramidy, což znamená, že není nutné jejich 

spotřebu omezovat. Za jednu porci zeleniny považujeme 1 papriku nebo mrkev, 

středně velkou misku salátu, půl hrnku vařené zeleniny, 1 sklenici zeleninové šťávy. 

Doporučená denní dávka zeleniny pro děti mezi 1. a 2. rokem je ½-1 porce, pro děti 

mezi 2. a 4. rokem 1-2 porce, pro děti nad 4 roky 3-4 porce, pro dospělé 3-5 porcí. 

Za jednu porci ovoce považujeme 1 střední jablko, banán, kiwi, mandarinku, 125ml 

neslazeného džusu, půl hrnku drobného ovoce. 

Doporučená denní dávka ovoce pro děti mezi 1. a 2. rokem je 1-2 porce, pro děti mezi 

2. a 4. rokem 2 porce, pro děti nad 4 roky 2 porce, pro dospělé 2-4 porce. 

 

Třetí patro pyramidy tvoří, maso, drůbež, ryby, vejce, luštěniny ořechy, mléko a 

mléčné výrobky. 

Doporučená denní dávka mléka a mléčných výrobků pro děti mezi 1. a 3. rokem je 1-2 

porce, pro děti nad 4 roky 3-4 porce, pro dospělé 3-5 porcí. Za jednu porci přitom 

považujeme 250ml mléka, 150ml jogurtu, 30g sýra, 40g tvarohu. 

Doporučená denní dávka masa a ostatních potravin z této skupiny pro děti mezi 1. a 3. 

rokem je ½-1 porce, pro děti nad 4 roky 1-1½ porce, pro dospělé 1-3 porce. Za jednu 

porci považujeme 70g masa, drůbeže nebo ryby, 1 vejce, ½ hrnku vařených luštěnin, 2 

lžíce ořechů. Vyšší spotřebu mohou mít děti v dospívání, zejména chlapci a aktivní 

sportovci. 

Tuky, sůl a sladkosti představují vrchol pyramidy, což znamená, že jejich spotřeba by 

měla být co nejnižší. Tabulka č. 3. 
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                                                                                                           [PAŘÍZKOVÁ, LISÁ 2007] 

 

 

2.3  Dětská obezita 

Obezita a nadváha v dětství je v současné době snad nejvíce diskutovaným problémem 

v pediatrii. I když česká dětská populace oproti okolním zemím v posledních letech 

celkově netloustne, zvyšuje se počet extrémně obézních dětí. 

 

Obezita je způsobena nadměrným hromaděním tuku v těle při energetickém příjmu, 

který převyšuje výdej. V malém procentu je příčinou dětské obezity hormonální 

(hypotyreóza, Cushingův syndrom) nebo genetický defekt jako součást syndromů 

(Prader Willi aj.). Mnohem častěji je příčina polygenní, kdy vede k obezitě dítěte 

geneticky dané snížení bazálního metabolizmu, nekontrolovatelná nadměrná chuť 

k jídlu a snížená rychlost oxidace tuků. Jestliže je v rodině jeden rodič obézní, má dítě 

50% šanci stát se rovněž obézním. Jestliže jsou obézní oba rodiče, lze očekávat obezitu 

u dítěte až v 80%. Obezitu pak zhoršuje velký příjem vysokoenergetických potravin a 

slazených nápojů, které jsou dětem dnes na každém kroku nabízeny a malá fyzická 

aktivita. [www.pediatriepropraxi.cz] 
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        Příčiny dětské obezity 

 

� Špatný denní režim – řada dětí nesnídá, nesvačí a mnohdy ani neobědvá, jejich 

hlavním jídlem je odpolední jídlo a večeře, mnoho dětí si ve školní jídelně přidává 

hory příloh s omáčkou. 

� Některé děti si kupují obědy samy – většinou je to bílé pečivo, majonézové saláty 

a cukrovinky. 

� Nedostatek pohybu – děti nechodí do školy pěšky, ale jezdí s rodiči autem, 

vlakem, autobusem, MHD, sledují více televizi a hrají počítačové hry. 

� Nadměrná spotřeba slazených nápojů – prázdné kalorie nepřinášejí dětskému 

organismu žádné vitaminy ani minerální látky. 

� Energie a tuky – doporučené denní dávky energie jsou u nás překračovány o 20-

25%, tuky by ale neměly tvořit více než 30% denního energetického příjmu. 

Nevhodná je i skladba tuků, příjem rostlinných tuků a olejů je nízký. 

                                                                                                                 [CHALOUPKA, 2007] 

 

 

2.3.1  Kojení jako ochranný vliv před obezitou 

Cesta vedoucí k obezitě začíná již u první stravy kojenců. Kojení je nejvhodnějším 

způsobem výživy pro děti v prvních šesti měsících jejich života. Čím déle jsou děti 

kojeny, tím je riziko obezity v období dospívání nižší. Kojené děti ve věku 3 až 5 let jsou 

štíhlejší než děti uměle krmené. 

Mateřské mléko má optimální složení. Jsou v něm prakticky všechny živiny nezbytné 

pro výživu dítěte, obsah jednotlivých složek se postupně mění podle potřeb dítěte. 

Složení mateřského mléka zajišťuje dobré trávení a vstřebávání jednotlivých živin. 

U kojených dětí významně klesá výskyt infekčních onemocnění (průjmových, infekcí 

dýchacích cest a zánětů středouší). Další výhodou je prevence vzniku alergie a nižší 

riziko vzniku cukrovky. Kolem jednoho roku se u kojených dětí uvádí nižší hladina 

cholesterolu, což má vliv na nižší výskyt aterosklerózy. Ke konci kojeneckého věku je 

chybou zbytečně rychle nahrazovat mléko, které v tomto období plní i úlohu tekutin, 

jinou, obvykle přeslazenou tekutinou. Problematické je batolecí období – dítě přestává 
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růst tak intenzivně jako doposud a fyziologicky se proto snižuje potřeba jídla. Matky 

často v tomto období dítě nutí jíst a někdy jej ještě motivují pamlskem za odměnu. Tím 

u dítěte vytvářejí reflex přejídání. S nástupem do mateřských školek se často 

vynechávají snídaně, což je další výrazný rizikový faktor pro rozvoj obezity. 

V předškolním věku děti potřebují hodně pohybové aktivity – minimálně dvě hodiny 

denně. 

 

Mateřské mléko má oproti umělé výživě lepší vliv na celkový metabolismus dítěte a na 

ukládání tuků. Kojené děti se naučí regulovat příjem stravy a přestanou pít, když mají 

dost.    [SÝKOROVÁ, 2009; CHALOUPKA, 2007; MARINOV,   BARČÁKOVÁ, NESRSTOVÁ, 

PASTUCHA 2011] 

 

 

2.3.2  Příjem energie 

Stanovení potřebné energie v dětství je velmi složité, protože její množství závisí na 

věku dítěte a na dalších vlivech – např. na růstu či pohybové aktivitě. Platí přitom, že 

s věkem potřeba energie na kg váhy dítěte klesá. Zatímco kojenec potřebuje ke svému 

vývoji asi 100 kcal/kg váhy, u šestiletého dítěte to je 80 kcal/kg, v deseti letech 65 

kcal/kg a v 15 letech už jen 50 kcal/kg váhy. Přijatá energie se pak spotřebovává na 

nejrůznější činnosti organizmu. Například mezi 6 a 12 lety věku dítěte se využívá 50% 

energie na bazální metabolizmus, 12% na růst, 25% na fyzickou aktivitu a 8% odchází 

z těla vylučováním. Udává se, že při zvýšení denního příjmu jen o 50 – 100 kcal dochází 

za rok k váhovému přírůstku 2 – 5kg. 

Vhodné energetické zastoupení jednotlivých živin ve stravě je znázorněno v tabulce . 

Spotřeba nasycených mastných kyselin by měla být snížena pod 10% energetické 

dodávky a naopak spotřeba mononenasycených a vícenenasycených mastných kyselin 

by se měla spíše zvyšovat na úkor jednoduchých cukrů. Celková dodávka tuků by měla 

zajistit spotřebu celkem do 30% dodané energie. Spotřeba proteinů by měla setrvat na 

hodnotě kolem 15 až 20% dodané energie. Spotřebu sacharidů se snažíme snížit a 

celkovou energetickou dodávku doplnit nenasycenými mastnými kyselinami. 

Doporučují se hlavně komplexní sacharidy s vysokým obsahem vlákniny a nízkým 
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glykemickým indexem. Příjem komplexních sacharidů by měl činit přibližně kolem 55% 

celkové energetické dodávky. Zelenina a ovoce by měly být v jídelníčku pětkrát denně. 

Velkou energetickou zátěž, zvláště u dětí, představuje pití sladkých nápojů. Nejlepším 

zdrojem dodávky tekutiny je voda. 

 

 

Doporučené energetické zastoupení jednotlivých složek potravy: 

Sacharidy                                                                50-55% 

Bílkoviny                                                                 15% 

Tuky celkem                                                           25-35% 

                                                                                  (u obézních dětí do 30%) 

Nasycené mastné kyseliny:                                  do 10% 

Nenasycené mastné kyseliny:    poly                  8% 

                                                         mono               10-12% 

Cholesterol 

            předškolní věk                                             130-170 mg/d 

            školní věk                                                     210-260 mg/d 

            dospívající                                                    210-300 mg/d 

                                                                                                                

[www.pediatriepropraxi.cz]    

 

 

2.3.3  Glykemický index 

Glykemický index neboli GI potravin udává množství cukru obsaženého v dané 

potravině. Čím vyšší hodnoty glykemický index nabývá, tím více cukru potravina 

obsahuje.  

 

Potraviny s velmi nízkým glykemickým indexem (< 30) 

Luštěniny, houby, vejce, sýry, maso, ryby, zelená listová zeleniny, kořenová zelenina,          

rajčata, papriky, cibule, česnek, fruktóza, třešně, švestky, meruňky. 
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Potraviny s nízkým glykemickým indexem (30 – 50) 

Černý chléb, celozrnné těstoviny, vařené špagety, laktóza, mléčné výrobky, ořechy, 

jablka, hrozny, pomeranče, broskve, mrkev, kukuřice. 

 

Potraviny se středním glykemickým indexem ( 50 – 80) 

Celozrnné pečivo, sýrová pizza, sacharóza, melouny, hrozinky, banány, jahody, kiwi, 

zmrzlina, vařené těstoviny, vařená rýže, džusy, slazené nápoje, cukrovinky. 

 

Potraviny s vysokým glykemickým indexem (> 80) 

Glukóza, med, pivo, chipsy, popcorn, bílé pečivo, vařená mrkev, hranolky, vařené 

brambory. 

 

Při  výrazném omezení potravin s vysokým glykemickým indexem můžeme očekávat 

úbytek na váze a hlavně dlouhodobější pocit sytosti. [www.glykemickyindex.cz]      

                                                                                                                            

 

2.3.4  Genetické pozadí dětské obezity 

Významným rizikovým faktorem vzniku obezity je přítomnost nadváhy či obezity u 

rodičů. Pravděpodobnost, že dítě dvou obézních rodičů bude obézní, je vysoká. Obezita 

v dětství a dospívání zvyšuje riziko přetrvávání obezity i v období dospělosti. 

Z předškolních dětí trpících obezitou zůstane 26-41% obézními i v dospělosti ve 

srovnání s 42-63% dětí školních. Čím vyšší stupeň obezity v dětství, tím vyšší riziko 

obezity v dospělosti. Z toho vyplývá, že velmi často užívaný termín „dítě z toho 

vyroste“, je poněkud zavádějící a nekorektní. 

Genetické vlohy mohou buď tendenci ke vzniku obezity posilovat, nebo naopak před ní 

chránit. Na vzniku běžné obezity se podílí několik genových variant v interakci 

s prostředím. Existuje pouze málo genů, které způsobují vznik morbidní obezity 

v jakémkoliv prostředí. Lidstvo není proti vzniku obezity chráněno, jelikož evolučně 

lidský genom spíše podporuje akumulaci tukové tkáně a brání její odbourávání, proto 

signály nasycení jsou slabší než signály hladu. Tato teorie se označuje jako „thrifty 

genotype hypothesis.“ 
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V malém procentu jsou příčinou obezity jiná závažná onemocnění. Mohou to být 

monogenně dědičné syndromy (například Prader-Willi nebo Cohen) nebo některá 

endokrinologická onemocnění jako Cushingův syndrom, hypotyreóza či deficit 

růstového hormonu apod. Ze 40-60% se na rozvoji dětské obezity podílí genetické 

pozadí. 

 

Dítě je zrcadlem, ve kterém se odráží nejen genetika, ale také životní styl rodiny, 

veškeré nedostatky a neúspěchy režimových opatření vedoucí k pozitivní energetické 

bilanci.        [PASTUCHA, 2011; HAINEROVÁ, 2009] 

 

Faktory ovlivňované dědičností: 

 

■ klidový a postprandiální energetický výdej, 

■ chuťové preference tuků a sacharidů, 

■ spontánní pohybová aktivita, 

■ schopnost spalovat živiny, 

■ hladiny hormonů, 

■ tělesné složení, 

■ distribuce tuku. 

                                           [HAINEROVÁ, 2009] 

 

 

2.4  Syndromy obezity 

Doposud bylo identifikováno více než 20 genetických syndromů s mendelovskou 

dědičností. Obezita je jedním z projevů onemocnění, která jsou zapříčiněna 

genetickými poruchami či chromozomálními anomáliemi. V klinickém obraze těchto 

syndromů se kromě obezity často vyskytuje mentální retardace, dysmorfie a orgánově 

specifické vývojové vady. 
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2.4.1 Prader-Willi syndrom – se řadí mezi nejčastější syndromy spojené 

s obezitou. Jedinci se vyznačují neprospíváním v prvních měsících života, muskulární 

hypotonií, rychlým nárůstem tělesné hmotnosti mezi 1. a 6. rokem spojeným 

s hyperfagií, dysmorfií obličeje, mentální retardací a malým vzrůstem. Toto 

onemocnění je způsobeno chyběním otcovské chromozomální oblasti. Jedince s PWS 

charakterizuje vysoká hladina ghrelinu, což je hormon gastrointestinálního traktu a 

zároveň spouštěč jedení. Toto onemocnění je indikováno k terapii růstovým 

hormonem a někteří pacienti jsou indikováni k operaci pomocí bypassu žaludku.                                                                            

  [HAINEROVÁ, 2009]  

2.4.2  Cohenův syndrom – je syndrom s poruchou na 8. chromozomu. Vyznačuje se 

obezitou, dysmorfními rysy, psychomotorickou retardací a někdy se vyskytují změny na 

sítnici a hluchota. Objevuje se po 1. roce života. [www.prader-willi.cz] 

                                                    

2.4.3 Cushingův syndrom – známý také jako hyperadrenokorticismus či 

hyperkorticismus, je endokrinní porucha způsobená vysokou hladinou kortizolu v krvi. 

Syndrom může být způsoben příjmem glukokortikoidů nebo nádory produkujícími 

kortizol či adrenokortikotropním hormonem (ACTH). Mezi projevy nemoci patří 

zvýšená chuť k jídlu, obezita, únava, změny nálad, deprese, hypertenze, diabetes 

mellitus, hyperglykémie, osteoporóza či poruchy menstruace. Děti s Cushingovým 

syndromem jsou obézní, pomalu se vyvíjejí a pomalu rostou. [www.wikipedia.cz]                                                                                      

 

2.4.4  Downův syndrom – je nejznámější poruchou chromozomů, neboť jej provází 

typické vnější znaky, jako je obezita, kulatý obličej, šikmý tvar očí, malý mohutný krk a 

krátké končetiny. Naprostá většina jedinců trpí mírnou až středně těžkou mentální 

retardací. Děti s Downovým syndromem začínají chodit v rozmezí 2 až 4 let. Kromě 

zmíněných viditelných rysů sebou Downův syndrom nese celou řadu vrozených vad. 

Mezi nejrozšířenější patří srdeční vady, porucha štítné žlázy, epilepsie a zvýšené riziko 

leukémie. Právě tyto choroby zapříčiňují vysokou úmrtnost v poměrně nízkém věku.                                       

[www.downuvsyndrom.cz] 
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2.4.5  Hypotyreóza – je onemocnění charakterizované sníženou funkcí štítné žlázy, 

respektive nedostatečnou produkcí hormonů štítné žlázy. U dětí bývá i vrozená 

v důsledku nedostatečného vývoje štítné žlázy. Mezi hlavní příznaky patří zejména 

únava, bušení srdce, nadváha až obezita, zimomřivost, vypadávání vlasů, suchá a 

nažloutlá kůže, lámavé nehty, zácpa, zpomalená řeč, chraptivý a hrubý hlas. U žen a 

dívek se tato choroba objevuje osmkrát častěji než u mužů. [www.wikipedia.cz] 

                                                                                

 

 

2.5  Komplikace dětské obezity 

Obezita s sebou přináší mnoho zdravotních a psychosociálních důsledků a je spojena 

s výskytem četných chronických onemocnění. Komplikace spojené s obezitou různé 

závažnosti se objevují již u dětí a dospívajících a mohou tak významně ovlivnit jak 

kvalitu života, tak i snížit jeho průměrnou délku. Obezita je velmi významný rizikový 

faktor předčasné aterosklerózy a koronárního postižení, zejména proto, že se sdružuje 

velmi často s dalšími rizikovými faktory aterosklerózy, jako je vysoký krevní tlak a 

porucha lipidového metabolizmu a inzulinorezistence s vývojem diabetes mellitus 2. 

typu, který se diagnostikuje u dětí stále častěji. Obézní děti mají také ortopedické 

problémy jako genua valga, tibia vara či ploché nohy. Nadměrná hmotnost může proto 

způsobit ohnutí tibií a femurů, což může vést k přerůstání proximální části metafýzy 

tibie a vzniku tzv. Blountovy nemoci (obr. č. 1) 
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Obrázek č.1 

 

Obraz Blountovy nemoci                [HAINEROVÁ 2009] 

 

 

Psychosociální dopady obezity nejsou zanedbatelné a jsou rozšířené nejen u dospělých, 

ale i v populaci dětí a zejména pak u dospívajících. Sociální izolace, problém navázat 

přátelství mezi svými vrstevníky a nízké sebehodnocení jsou pozorovány velmi často. 

Děti s nadváhou či obezitou jsou často terčem posměchu a šikanování. Řada dětí se 

přejídá, jelikož jsou smutné, depresivní a nešťastné. Jiné děti jsou nešťastné, jelikož 

jsou obézní. Zejména nezdravé svačinky (snacky) dodávají dětem pocit uspokojení. Je 

však paradoxní, že mnoho rodičů nevidí své děti jako obézní. Velmi často obézní ženy 

s anamnézou obezity v období dospívání a rané dospělosti mají nižší vzdělání, častěji 

zůstanou svobodné a mají nižší socioekonomické postavení ve srovnání se štíhlými 

vrstevnicemi. Muži s vyšší hmotností se méně žení než jejich štíhlí vrstevníci, ostatní 

rozdíly nebyly u mužů zaznamenány. 
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Mezi méně závažné zdravotní důsledky se řadí únava, dušnost, kožní iritace a větší 

sklon k infekcím. Dětská obezita a její komplikace jsou nejen spojené s aktuálními 

finančními náklady ze zdravotního systému, ale představují i celoživotní finanční zátěž 

u pacientů, kteří mají chronická onemocnění. 

                                                                       [HAINEROVÁ, 2009; www.pediatriepropraxi.cz] 

 

 

2.6  Postup vyšetření obézního dítěte 

Nejdříve ze všeho je nutné zjistit momentální zdravotní stav a komplikace obézního 

dítěte a též se snažit identifikovat příčiny a rizikové faktory vzniklé obezity. Je nezbytné 

se zaměřit na rodinnou anamnézu z hlediska výskytu obezity a také osobní anamnézu, 

kde zjišťujeme porodní hmotnost dítěte, předčasné narození, růstovou retardaci či 

diabetes matky.  

Informace o hmotnostních přírůstcích a stravování v době kojeneckého období a 

časného dětství jsou též důležité. Vývoj váhy a výšky zjišťujeme z údajů jednotlivých 

měření (nejčastěji z dokumentace praktického pediatra) do percentilových grafů. Dále 

zjišťujeme současné stravovací návyky – frekvenci hlavních jídel, pravidelnost snídání, 

maximální porce během dne, dobu posledního pokrmu, jedení v noci, stavy spojené 

s bulimií, fyzickou aktivitu, přítomnost spánkové apnoe a ospalosti přes den a užívání 

dlouhodobé medikace včetně jejího dávkování. 

Po fyzikálním vyšetření a změření krevního tlaku vyloučíme sekundární příčinu obezity 

laboratorním vyšetřením. Všechny děti by měly mít mimo základního biochemizmu 

také stanovení kyseliny močové a lipidogramu (celkový cholesterol, HDL, LDL a 

triglyceridy), z hormonů hladinu volného T4 a TSH k vyloučení hypotyreózy. Při 

podezření na hyperkortikalizmus je nutný odběr moči za 24 hodin ke stanovení 

volného kortizolu a provedení dexametazonového supresivního testu. Také by měla 

být stanovena hodnota hladiny inzulinu a C peptidu. 

                                                                       [HAINEROVÁ, 2009; www.pediatriepropraxi.cz]             
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2.6.1  Měření dětské obezity 

Pro stanovení diagnózy nadváhy nebo obezity u dětí mladších pěti let je nutné zařadit 

dítě podle jeho hmotnosti a tělesné výšky do percentilového pásma grafu hmotnosti 

k tělesné výšce. U dětí starších pěti let je nezbytné stanovení hodnoty BMI a zanesení 

této hodnoty do grafu BMI a následně zařazení do percentilového pásma. Při zjištěné 

hodnotě mezi 90. a 97. percentilem jde o nadváhu, hodnotu nad 97. percentilem již 

považujeme za obezitu. K upřesnění charakteru obezity a rozložení tělesného tuku se 

ve specializovaných ordinacích používá měření podkožního tuku kaliperem nebo 

měření obvodu pasu a břicha. Přesnějšími metodami měření složení těla je 

bioelektrická impedance a hydrodenzitometrie. V rámci vědeckých studií je možno 

použít i nukleární magnetickou rezonanci. 

V diagnostice obezity u dětí je také důležité stanovit energetickou bilanci, tedy příjem a 

výdej energie. Příjem energie a složení nutrietů zjišťujeme ze záznamu příjmu potravy 

(tří- nebo sedmidenní jídelníček dítěte) a dále ze záznamu frekvence příjmu potravy. 

Výdej energie se hodnotí ve specializovaných ordinacích metodou nepřímé 

kalorimetrie. 

Dále je nutné změřit krevní tlak a porovnat jeho hodnoty s příslušnými percentilovými 

grafy. Hodnoty TK se vztahují k tělesné výšce. Na růstových grafech tělesné výšky je 

nutné posoudit přiměřený růst dítěte. 

V rodinné anamnéze se sleduje výskyt obezity, diabetes mellitus, dyslipidémie, projevy 

předčasné aterosklerózy, infarkt myokardu, cévní mozkové příhody a hypertenze.  

Pomocí dotazníků se sleduje životní styl rodiny, především výživové a pohybové 

návyky. V osobní anamnéze se zjišťuje průběh těhotenství matky, zvýšení její 

hmotnosti hlavně ke konci gravidity, porodní hmotnost a délka dítěte, doba kojení, 

začátek nástupu zvyšování tělesné hmoty, zejména tukové složky v období mezi třetím 

až šestým rokem života, prodělané choroby, užívané léky, způsob stravování, frekvence 

a množství jídla a pitný režim. Dále se zjišťuje kolik času dítě věnuje pohybové aktivitě 

a jak využívá volný čas. [www.helpnet.cz] 
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2.6.1.1 Bioelektrická impedance – zkr. BIA, je metoda, která je založena na obsahu 

vody v jednotlivých biologických strukturách lidského organismu a na šíření 

elektrického proudu nízké intenzity těmito strukturami. Poskytuje spolehlivé odhady 

tělesného složení, je rychlá a vhodná i pro použití mimo laboratoř.                                                           

[www.petrhavlicek.cz] 

 

2.6.1.2  Hydrodenzitometrie – je vážení pod vodou – výsledkem je denzita těla. 

                                                                                                  [www.hydrodenzitometrie.cz] 

 

2.6.1.3 Měření kaliperem – se týká měření kožní řasy. Měření tloušťky kožních řas 

pomocí kaliperu je neinvazivní laboratorní i terénní metoda posuzování tukové frakce 

tělesného složení. Pokud měření provádí zkušená osoba, jsou výsledky velmi přesné a 

spolehlivé. Při nedostatku praxe může být měření prováděno na nesprávném místě 

nebo pokaždé na místě jiném a tak se výsledky při jednotlivých měřeních mohou 

výrazně lišit. Měření kožních řas se provádí na více místech těla a ze zjištěných hodnot 

se určuje podíl tukové tkáně na celkové tělesné váze. [www.fitcentrum.cz] 

                                                                                                    

2.6.1.4 Body mass index – asi nejznámější metoda, jak zjistit svou váhu je index 

tělesné hmotnosti označovaný jako BMI. Při výpočtu BMI vycházíme z tělesné výšky a 

celkové hmotnosti (BMI = kg / m2). BMI však nedokáže zhodnotit, co tuto váhu tvoří. 

Nezjistíme, nakolik je tělo tvořeno svalovou hmotou a tuky. 

 

BMI dětí     -    dívky 

17,14  nebo méně               =               normální, zdravá váha 

17,15  až  19,16                   =                nadváha 

19,17   a  více                       =                obezita 

 

                          chlapci 

17,41  a  méně                   =                 normální, zdravá váha 

17,42  až  19,29                  =                 nadváha 

19,3  a  více                         =                 obezita 

                                                                                                                 [www.abecedazdravi.cz] 
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Obézní děti dosahují většinou vyšších hodnot tělesné výšky, což se projevuje pouze 

dočasně, především během prepuberty a event. puberty. V pozdějších letech se však 

růst do výšky vyrovnává, pokud nepůsobí další faktory, např. genetické (výška rodičů). 

Také kostní zrání je v souvislosti s růstem obézních dětí urychlené. Vyšší množství 

aktivní hmoty je další charakteristikou obézních dětí. 

 

Uvedené metody slouží jak pro prvotní, základní vyhodnocení stupně obezity, tak pro 

stanovení a přesnější posouzení výsledků redukční léčby. Pomocí dalších, technicky 

náročnějších metod pro zjištění tělesného složení je možno získat velmi podrobné a 

závažné výsledky. [PAŘÍZKOVÁ; LISÁ 2007] 

                                                                                                          

 

 

2.7  Obézní dospívající a jejich psycho – sociální problémy 

Při vstupu do staršího školního věku již dvacet procent dětí jí méně než čtyřikrát denně. 

Tyto děti jsou ohroženy rozvojem poruchy příjmu potravy, kam patří oba extrémy – na 

jedné straně obezita, na druhé mentální anorexie. 

Nicméně při správném vedení lze i adolescenty včas usměrnit směrem k racionálnímu 

životnímu režimu. Zásadně je třeba prosazovat snídaně. Dalším z pravidel je zajištění 

atraktivních svačin připravených doma rodiči nebo dítětem samotným pod dohledem 

rodiče. Předchází se tím kupování nevhodných potravin ve školních bufetech nebo 

automatech, jakými jsou nejčastěji nevhodně plněné bagety, hamburgery, či sušenky a 

slané pochutiny. A jednoznačně je vhodné trvat na obědech ve školní jídelně. 

 

Nedostatečné je v této době provozování sportovních aktivit. Děti staršího školního 

věku by měly aktivně sportovat stejně jako dospělý minimálně třikrát týdně. Neaktivní 

děti představují rizikovou skupinu pro rozvoj obezity. 

Dalším velkým problémem současné mládeže je čas strávený u počítače nebo u 

televize. Televize by v dětském pokoji být neměla a počítač by měl sloužit pouze 

k výukovým účelům, nebo maximálně dvě hodiny pro zábavu. Pokud dítě tráví u 
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monitoru nebo televize víc jak dvě hodiny denně, riziko obezity významně stoupá. 

Měla by být stanovena jasná pravidla. 

 

V této věkové skupině je důležité určit a přizpůsobit program pohybové aktivity věku a 

zájmům dítěte. 

 

Navzdory tomu, že tato věková skupina je velmi specifická a někdy je velmi 

problematické získat je ke spolupráci, trpělivost je na místě a většinou se vyplácí. Na 

první pohled to nemusí být zcela patrné, ale stále těmto mladým dospělým záleží na 

pozitivním zájmu rodičů. Je tedy velmi důležité rodinné zázemí. Děti v adolescenčním 

věku se mohou aktivně účastnit jak nákupů, tak zvládnou celou řadu domácích 

činností. 

 

Důležitá je také dostatečná doba spánku. Doporučuje se minimálně 7-8 hodin 

nepřerušovaného klidného spánku. Zkrácení doby spánku na méně než 6 hodin vede 

k pocitu soustavného hladu.  

Při pravidelném sportu dochází k úpravě náladovosti, zmenšení depresí a 

neopodstatněných obav, kterými člověk může trpět. Fyzicky aktivní jedinec výrazně 

více produkuje látky, které snižují bolest, zlepšují náladu a přinášejí člověku pocit 

radosti a spokojenosti. [PAŘÍZKOVÁ; LISÁ 2007] 

                                                                                                               

 

2.7.1  Deprese 

Četné výzkumy potvrzují, že zejména u žen a dívek souvisí stav psychiky s jejich 

hmotností. Řeší stresové situace zvýšeným příjmem potravy, ale bohužel se tyto 

situace nezajídají zeleninou a ovocem, ale potravinami s vysokým obsahem cukrů a 

tuků. Vlivem opakovaného stresu později přicházejí deprese. 

Ideálním protistresovým faktorem je pohybová aktivita, při které se uvolňují endorfiny, 

tzv. hormony štěstí. Pohybová aktivita se podílí na snížení váhy, neboť modifikuje 

stravovací návyky a při pravidelném pohybu dochází k preferování potravin s vyšším 

zastoupením bílkovin a sacharidů a s nižším obsahem tuků. [www.obezita.cz]                                          
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2.7.2  Mentální anorexie a bulimie 

Mentální anorexie je z 95% záležitostí ženského pohlaví. U mužů se vyskytuje pouze 

v ojedinělých případech. Nejčastěji se mentální anorexie vyskytuje v době dospívání, 

kdy se dívky musí srovnat se spoustou změn vlastního těla a odolávat tlaku veřejnosti. 

Až 6% dívek vykazuje v pubertě některé příznaky. 

Hlavním znakem nemoci je pokřivený obraz vnímání sama sebe. Anorektičky se nejsou 

schopny smířit se svou váhou, zaměřují se na drastické diety a až hyperaktivně se 

věnují sportu. Sportem se kromě spalování kalorií snaží zahnat i pocity hladu, kterými 

trpí. Nakonec se dostávají do pozice, kdy jsou posedlé svým vzhledem a jídlem a i 

přesto, že hubnou, zdá se jim to absolutně nedostačující. 

Anorexie má někdy tendenci přejít do bulimie, kdy zkrátka jedinec neodolá a podlehne 

obžerství. Aby posléze získali opět kontrolu nad svým tělem, vyvolávají zvracení, užívají 

projímadla či léky, které potlačují chuť k jídlu. 

Rozdíl mezi anorexií a bulimií je v jejich podstatě. Zatímco bulimička žije proto, aby se 

přejídala a následně zvracela, anorektička má tyto stavy jen příležitostně. Jejich život se 

točí kolem množství a kalorických hodnot potravin, které sní. Prožívají každodenní boj 

s hladem a bývají velmi vynalézavé v krytí skutečného množství potravin, jenž 

konzumují a mnohdy je velmi těžké jejich problém odhalit. 

Riziko sebevraždy u mentální anorexie je až 200x vyšší, než u jakékoliv jiné psychické 

poruchy. 

Samotná léčba je dlouhodobá záležitost a plně se podaří asi jen u 40% pacientek. Zbylé 

procentní části se buď neustále vrací k recidivě nebo mají tendenci k bulimii.                                                 

[www.anorexie.ordinace.cz] 

 

 

2.8  Léčba dětské obezity 

Léčba obezity závisí na její tíži a věku dítěte. Základem terapie obezity je změna 

životního stylu, zejména s ohledem na výživu a stupeň fyzické aktivity, v indikovaných 

případech pak farmakoterapie a bariatrická chirurgie. Cíle léčby se liší podle věku 

dítěte a přítomností komplikací způsobených obezitou. Jakákoliv léčba u dětí je nutná 
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s ohledem na bezpečnost a měla by být vedena s cílem zabránit vzniku dlouhodobých 

komplikací. 

Úspěšná léčba obezity je velmi náročná. Dlouhodobý plán by měl být koncipován 

z intervencí týkajících se jídelních zvyklostí, pohybové aktivity a měl by být veden za 

podpory rodiny a neměl by vést k dramatickým výkyvům v tělesné hmotnosti. 

Dětské tělo je ve stadiu vývoje, a proto neúměrná energetická restrikce a nadměrný 

hmotnostní úbytek jsou v tomto případě nežádoucí. U dětí < 7 let bez zdravotních 

obtíží je cílem terapie obezity spíše udržení tělesné hmotnosti než hmotnostní úbytek. 

S narůstající výškou dochází k poklesu BMI. Hmotnostní úbytek je žádoucí u těch dětí, u 

kterých byl dokončen tělesný vývoj či u dětí s vážnými komplikacemi. Přesto pokles 

hmotnosti by vždy měl být pomalý a nemělo by docházet k velkému kolísání 

hmotnosti. Je nutné si uvědomit, že redukce tělesné hmotnosti je doprovázena 

ekvivalentním snížením energetického výdeje. Stavy spojené s opakovanými poklesy a 

následnými nárůsty původní hmotnosti se nazývají tzv. jo-jo efekty. U obézních 

adolescentů, u nichž byl dokončen růstový vývoj, přistupujeme k léčbě obezity jako u 

dospělých. Zejména u těžkých obezit se doporučuje hmotnostní úbytek 2 kg za měsíc. 

V případě těžké deprese či abnormálního jídelního chování je vhodné kontaktovat 

dětského psychiatra. Ten má za úkol zjistit, zda obezita dítěte nesouvisí s problémy 

v rodině, ve škole, zda obézní dítě nemá sklony k depresím, úzkostem či patologickým 

jídelním návykům (bulimie, syndrom nočního jedení aj.). 

Terapii obézního dítěte je nutno cílit na celou rodinu a je nutné modifikovat zvyklosti 

všech jejich jedinců. [HAINEROVÁ, 2009] 

                                                                                              

 

2.8.1  Zvýšení energetického výdeje 

Zvýšení energetického výdeje lze u dětí dosáhnout snadněji než u dospělých, protože 

pohyb je pro dítě zcela přirozený. K motivaci potřebujeme kamarády, ale především 

rodiče. Za nejdůležitější příčinu snížení energetického výdeje považujeme zejména 

pobyt u televize a počítačových her. Vhodná je sportovní aktivita (jízda na kole, 

plavání, brusle). Samotné zvýšení energetického výdeje bez snížení energetické 

dodávky má pouze malý efekt. 
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2.8.2  Prevence nadměrného zvyšování tělesné hmotnosti 

V závěru je nutné zdůraznit, že u dětí považujeme prevenci nadměrného zvyšování 

tělesné hmotnosti za daleko účinnější než samotné léčení nadváhy nebo obezity, které 

bývá často neúspěšné. 

V ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost by obezita dítěte měla být podchycena 

dříve, než se projeví a nenásilným způsobem ve spolupráci s rodiči upravit stravování i 

pohybovou aktivitu, aniž bychom později dítě stresovali příkazy a zákazy. Důležitým 

předpokladem účinné prevence nadváhy a obezity u dětí je rozumná velikost 

podávaných dávek jídla a konzumace jídla s celou rodinou a to bez televize. 

Měli bychom si uvědomit, že obezita je jedno z mála onemocnění, v jehož terapii je 

úloha doktora jen pomocná a pokud nezískáme ke spolupráci především dítě, ale i 

celou rodinu, stávají se kontroly jen ztrátou času jak pro dítě a rodiče, tak i pro lékaře.                                                                                                 

[www.pediatriepropraxi.cz] 

 

 

„Tloušťka není jen chorobou sama o sobě, ale i poslem dalších nemocí“                      

                                                                         [HIPPOKRATES] 
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3  Praktická část 

Praktická část absolventské práce je věnována především rozhovorům s rodiči a jejich 

dětmi, kde jsem se pokusila zmapovat současné stravovací návyky dětí školního a 

předškolního věku. 

 

3.1. Rozhovory 

Připravila jsem si 21 otázek, které jsem položila šesti rodičům, případně jejich dětem a 

výsledky těchto rozhovorů uvádím v kapitolách č. 3.1.1 – 3.1.6. U každého dítěte jsem 

navíc zhodnotila jeho BMI. 

 

1.) Jak staré je vaše dítě? 

2.) Kolik váží? 

3.) Kolik měří? 

4.) Jaká byla porodní váha + výška dítěte? 

5.) Jak dlouho bylo dítě kojeno? 

6.) Váha + výška matky? 

7.) Váha + výška otce? 

8.) Měl některý z rodičů problémy s nadváhou v dětství? Zda ano, tak 

matka či otec? 

9.) Co vaše dítě nejraději snídá? 

a) cereálie s mlékem 

b) jogurt a ovoce 

c) pečivo s uzeninami nebo se sýrem 

d) sladký moučník, buchta, perník 

e) jiná snídaně (jaká ?) 

 10.)  Má vaše dítě každý den teplý oběd? 

 11.)  V kolik hodin vaše dítě večeří? A je večeře jeho posledním jídlem? 

      12.)  Jaké je jeho nejoblíbenější jídlo? 
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                     a)  špagety (nebo jiné těstoviny) 

                     b)  svíčková (nebo jiná omáčka) s knedlíkem 

                     c)  ryba s bramborem 

                     d)  pečené kuře 

                     e)  jiné (jaké ?) 

       13.)  Jaké je jeho nejoblíbenější pití? 

                     a)  voda 

                     b)  sprite, fanta, coca-cola 

                     c)  čaj – slazený, neslazený? 

                     d)  džus 

                    e)  jiné (jaké ?) 

      14.)  Má vaše dítě volný přístup ke sladkému, nebo čeká, co dostane? 

      15.)  Může sníst celou čokoládu nebo pytlík bonbonů „ na posezení“ ? 

      16.)  Když už mlsá, tak co nejraději? 

                    a)  čokoládu 

                    b)  bonbony 

                    c)  sušenky 

                    d)  zmrzlinu 

                    e)  jiné (jaké ?) 

      17.)  Má vaše dítě alergii na nějakou potravinu? 

                    a)  ovoce 

                    b)  ořechy 

                    c)  čokoláda 

                   d)  mléčné výrobky 

                   e)  jiné potraviny (jaké ?) 

 18.) Má váš syn nebo dcera pravidelný pohyb? (počítá se i cesta do  

školy a ze školy) 
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       19.)  Je vaše dítě ze zdravotních důvodů pohybově omezené? 

       20.)  Kolik času tráví vaše dítě denně u televize/počítače? 

       21.)  Můžete v krátkosti popsat jednodenní jídelníček vašeho dítěte? 

 

 

3.1.1   Filip 

Filipovi je 9 let, měří 130cm a váží 40kg. Jeho porodní váha byla 3 800g a výška 52cm. 

Filip byl kojen 4 roky. Jeho matka je vysoká 168cm a váží 70kg, otec je vysoký 189cm a 

váží 95kg. Matka ani otec neměli v dětství problémy s nadváhou. Filipovou 

nejoblíbenější snídaní je sladký moučník, buchta či perník. Každý den má pravidelně 

teplý oběd, buď ve školní jídelně nebo doma. Filip večeří pravidelně kolem 18 hodiny, 

ale večeře není jeho posledním jídlem. Nejoblíbenějším jídlem je svíčková s knedlíkem, 

nebo jiná omáčka s knedlíky (v průměru sní Filip 7-8 houskových knedlíků). Mezi 

nejoblíbenější nápoje patří Sprite, Fanta a Coca-cola. Filip má neomezený a volný 

přístup ke všemu sladkému a také může sníst třeba celou čokoládu nebo pytlík 

bonbonů na „posezení“. Nejraději má však čokoládu. Nemá alergii na žádné potraviny, 

ale nemá ani žádný pravidelný pohyb. Také ho netrápí žádné zdravotní problémy, kvůli 

kterým by byl pohybově omezený. Filip tráví u televize a počítače denně asi 5-6 hodin. 

Příklad jednodenního jídelníčku   -   snídaně  -  sladký moučník 

                                                                svačina  -  ovoce, pečivo 

                                                                oběd - rýže s omáčkou 

                                                                 svačina -  ovoce 

                                                                 večeře  -  salát s kuřecím masem 

 

 

 

BMI  =  hmotnost (kg)/výška (m)2      =       23 

                                                                   ============= 
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Závěr:  Po vyhodnocení a výpočtu BMI vyplývá, že Filip spadá do kategorie dětské 

obezity. Zřejmě největší problém bude v tom, že Filip nemá pravidelný pohyb, který by 

mít mohl, neboť nemá žádné zdravotní komplikace ani potravinovou alergii. 

Z rozhovoru také vyplývá, že Filip má volný přístup ke sladkostem a může sníst kdykoli 

cokoli. Také v pitném režimu převládají nápoje typu fanta, coca-cola či sprite a pokud si 

Filip může vybrat z nabídky hlavního jídla, tak jsou to knedlíky. Ani večeře v 18 hod. 

není jeho posledním jídlem. Filip také tráví spoustu času u televize či počítače, což 

v jeho věku je nepřiměřené. 

Osobní doporučení: Filipovi bych doporučila, aby trávil méně času u televize nebo u 

počítače a více se věnoval sportovním aktivitám. Zde jsou na vině i rodiče, kteří 

nechávají Filipovi zcela volný přístup ke všem sladkostem a jejich neomezenému 

množství. Také si myslím, že večeře v 18 hod. by měla být posledním jídlem. 

V ukázkovém jídelníčku bych nahradila u snídaně sladký moučník za cereálie s jogurtem 

nebo s mlékem, u dopolední svačiny by stačilo pouze ovoce. Doporučená hmotnost je 

při dané výšce, věku a pohlaví mezi 27 – 31kg. 

 

 

3.1.2 Honzík 

Šestiletý Honzík váží 30kg a měří 124cm. Jeho porodní váha byla 3 660g a výška 51cm. 

Honzík byl kojen 18 měsíců. Jeho matka měří 166cm a váží 80kg, otec měří 180cm a 

váží také 80kg. Ani jeden z rodičů neměl v dětství problémy s nadváhou. Honzík 

nejraději snídá cereálie s mlékem a má každý den teplý oběd. Večeře je pravidelně v 19 

hodin a je posledním jídlem dne. Nejoblíbenějším jídlem je jakákoli omáčka s knedlíky a 

nejraději pije vodu. I Honzík má volný přístup ke sladkému, ale nesmí sníst najednou 

celou čokoládu nebo pytlík bonbonů. Nejraději má právě bonbony. Nemá alergii na 

žádné potraviny. Honzík má pravidelný pohyb – 2krát týdně chodí na judo, 1krát týdně 

na plavání plus pohybová výchova ve školce. Ze zdravotních důvodů nemá žádná 

omezení. U televize tráví 1-2 hodiny denně. 

Příklad jednodenního jídelníčku  -  snídaně  -  mléko a cereálie 

svačina - ovoce, ve všední den svačina dle jídelníčku  

ve školce 



 38 
 

oběd  -  polévka a hlavní jídlo, vše česká 

kuchyně 

                                                                      svačina  -   jogurt + ovoce 

večeře   -  teplá večeře v týdnu – česká kuchyně, 

o víkendu studená večeře -

obložená houska, či chléb 

 

 

BMI  =  hmotnost (kg)/ výška (m)2     =      19,5 

                                                                   ============ 

 

 

Závěr:  Po vyhodnocení a výpočtu BMI vyplývá, že Honzík spadá do kategorie nadváhy 

až mírné dětské obezity. Honzík má pravidelný pohyb, pravidelně se  věnuje judu a 

plavání, nejraději pije vodu a jeho stravování je také téměř v pořádku. Asi největším 

problémem opět bude volný přístup ke sladkému, i když je omezený příděl a dědičné 

dispozice. 

Osobní doporučení:  Honzikovi bych doporučila, aby dále pokračoval ve svých 

sportovních aktivitách. Večeře v týdnu by bylo možná dobré nahradit zeleninovými 

saláty a bílé pečivo za celozrnné. Doporučená hmotnost je při dané výšce, věku a 

pohlaví mezi 22 – 26kg. 

 

 

3.1.3 Jakub 

Jakubovi je osm let, váží 36kg a měří 134cm. Porodní váha byla 1 720g a výška 40cm. 

Jakub je nedonošené dítě, narodil se ve 32 týdnu. Byl vyživován umělou sondou, 

následoval Nutrilon H.A, dále jen Nutrilon cca 1,5 roku. Výška matky je 168cm a váha 

63kg. Otec měří 170cm a váží 102kg. Matka byla v dětství otylé dítě, zhubla až 

v pubertě, po té střídavá těžší váha a hubnutí. Otec v dětství hodně sportoval, 

problémy nastaly až na vysoké škole, kdy přestal aktivně sportovat a také hodně 

přibral. Po svatbě přibral ještě dalších 10kg. Jakub snídá cereálie s mlékem, ale jenom 
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proto, že musí, nejraději by si dal Brumíka. Má pravidelně teplý oběd. Večeří v 18 – 

18,30 hodin a je to jeho poslední jídlo. Nejoblíbenějším jídlem jsou omáčky buď 

s knedlíkem, nebo rajská omáčka s těstovinami nebo řízek a bramborová kaše. 

Nejoblíbenějším nápojem je pak voda se šťávou. Jakub nemá volný přístup ke 

sladkému a sám si nesmí nic brát. Nikdy nedostane celou čokoládu nebo celý pytlík 

s bonbony. Max. 5 bonbonů a to třeba na návštěvě nebo výjimečně. Nejraději má však 

čokoládu. Jakub nemá alergii na žádné potraviny. Pravidelně se věnuje sportu, 1krát 

týdně má florbal 1 hodinu a 2krát týdně fotbal 1,5 hodiny + o víkendu v sezóně zápasy 

– cca 1,5 hodiny pohybu. Po zdravotní stránce je zcela v pořádku. Jakub tráví u televize 

či počítače 1-2 hodiny denně. 

Příklad jednodenního jídelníčku  -  snídaně  -  cereálie s mlékem 

                                                              svačina - ½ jablka, ½ housky nebo chleba +  rama +    

 šunka 

                                                              oběd - dle školní jídelny, o víkendu – omáčka,  

  těstoviny, rizoto, řízek, kaše atd. normální česká   

kuchyně 

                                                               svačina – jogurt + ovoce 

                                                               večeře – zbytky od oběda nebo rychlé večeře  

v podobě těstovin, rizota, hustší polévky nebo  

pečivo se šunkou a sýrem 

 

 

BMI   =   hmotnost (kg) / výška (m)2    =       20 

                                                                     =========== 

 

Závěr:  Po vyhodnocení a výpočtu BMI vyplývá, že Jakub opět spadá do kategorie 

nadváhy až mírné dětské obezity, což je v Jakubově případě poněkud paradox, neboť 

Jakub je nedonošené dítě. Také se může jednat o dědičné sklony, neboť, jak je uvedeno 

již v rozhovoru, matka rovněž měla v dětství s nadváhou problémy a zhubla až 

v pubertě. Z rozhovoru je také vidět, že rodiče se snaží Jakuba omezovat v přídělu 

sladkostí, vždy se musí dovolit a dostává pouze přiměřené množství. Myslím si, že zde 



 40 
 

zaslouží rodiče pochvalu. Kuba také dosti aktivně sportuje, dá se tedy předpokládat, že 

by se váha mohla s postupujícím věkem a růstem pomalu snižovat. 

Osobní doporučení: Jakubovi bych doporučila, aby se i nadále věnoval aktivnímu 

sportování a rodičům, aby vytrvali v přídělu sladkostí i nadále. Doporučená hmotnost 

je při dané výšce, věku a pohlaví mezi 27 – 31kg. 

 

 

3.1.4 Eliška 

Desetiletá Eliška váží 39kg a měří 138cm. Její porodní váha byla 3 480g a výška 51cm. 

Byla kojená 3 a čtvrt roku. Matka měří 160cm a váží 60kg. Matka též v dětství trpěla 

nadváhou. Eliška nejraději snídá cereálie s mlékem, občas si dá Brumíka nebo třeba jen 

jogurt. Má pravidelně teplý oběd buď ve školní jídelně nebo doma. Večeře je mezi 18-

19 hodinou a poté si dá u televize občas něco sladkého, např. čokoládu. 

Nejoblíbenějším jídlem jsou špagety nebo jiné těstoviny. Eliška pije pouze sladké 

nápoje a to buď minerálky nebo čaj. Má také volný přístup ke všemu sladkému, ale prý 

se vždy nejprve zeptá, nebo oznámí, že si něco vezme. Má dovoleno sníst celou 

čokoládu nebo pytlík bonbonů na „posezení“, ale v poslední době se snaží to sama 

omezovat. Nejraději má právě čokoládu a bonbony. Nemá žádnou potravinovou alergii. 

Eliška má pravidelný pohyb – 1krát týdně chodí na florbal a 1krát týdně má tanečky. Ze 

zdravotních důvodů není pohybově nijak omezená. U televize a počítače tráví Eliška 

denně 3-4 hodiny. 

Příklad jednodenního jídelníčku  -  snídaně  -  cereálie s mlékem nebo jogurt 

                                                              svačina  -   ovoce + Brumík (nebo jiná sladkost) 

                                                                oběd  -  přírodní kuřecí plátek + brambor 

                                                                 svačina  -  něco sladkého 

                                                                 večeře  -  zapečený toast (šunka, sýr) 

 

 

 

BMI  =  hmotnost (kg) / výška (m)2       =         20,5 

                                                                     =============== 



 41 
 

Závěr:  Po vyhodnocení a výpočtu BMI vyplývá, že Eliška spadá do kategorie nadváhy až 

mírné obezity. Opět zde může hrát roli dědičný faktor, kdy matka též v dětství trpěla 

nadváhou. Z rozhovoru je také patrné, že Eliška ráda mlsá a dopřeje si po večeři kus 

čokolády. I když v poslední době se prý začíná více omezovat a sladké se snaží 

nahrazovat ovocem či zeleninou. Pitný režim zahrnuje pouze sladké nápoje, což také 

není úplně dobré. 

Osobní doporučení: Elišce bych doporučila více pohybové aktivity a méně sladkostí. 

Doporučená hmotnost je při dané výšce, věku a pohlaví mezi 29 – 34kg. 

 

 

3.1.5 Tomáš 

Tomášovi je patnáct let, jeho váha je 87kg a měří 172cm. Porodní váha byla 4 500g a 

výška 53cm. Kojen byl 3 roky. Jeho matka měří 165cm a váží 70kg, otec měří 183cm a 

váží 90kg. Ani jeden z rodičů neměl v dětství problémy s nadváhou. Tomáš nejraději 

snídá pečivo s uzeninami a se sýrem. Někdy má teplý oběd, někdy ne. Večeře je 

pravidelně v 17 hodin a je posledním jídlem. Nejoblíbenějším jídlem je čína s rýží a 

nejraději pije slazené minerálky. Tomáš má zcela volný přístup ke sladkému, ale nemá 

dovoleno sníst celou čokoládu nebo pytlík bonbonů. Nejraději mlsá čokoládu a je 

alergický na ořechy. Snaží se mít pravidelný pohyb, i když aktivně žádný sport nedělá. 

Ze zdravotních důvodů není pohybově nijak omezen. U televize nebo počítače tráví 

denně 4-5 hodin. 

Příklad jednodenního jídelníčku  -  snídaně  -  pečivo s jogurtem 

                                                              svačina  -   cereálie 

                                                              oběd  -  podle jídelníčku v jídelně 

                                                              svačina  -  sladký moučník 

                                                              večeře  -  zeleninový salát 

 

 

 

BMI   =      hmotnost (kg) / výška (m)2          =            29,4 

                                                                              ================ 
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Závěr:  Po vyhodnocení a výpočtu BMI vyplývá, že Tomáš spadá do kategorie obezity. 

Už porodní váha byla vyšší, než je obvyklá. Tomáš sice má pravidelný pohyb, bohužel 

ale nevíme jaký a zřejmě nebude dostačující. Tráví hodně času u televize a u počítače a 

má volný přístup ke všem pochutinám. V tomto věku už je také absurdní něco 

zakazovat. Tomáš by si měl sám uvědomit, že se jedná především o jeho zdraví. 

Osobní doporučení: Tomášovi bych doporučila více aktivního pohybu a méně času u TV 

a PC. Také bych mu pozměnila jídelníček. Cereálie v dopolední svačině bych nahradila 

ovocem, na obědě se vyvarovat především knedlíkům, zahuštěným omáčkám a tučným 

masům, dávat přednost těstovinám, rýži, kuřecímu masu, dušené zelenině. Místo 

sladkého moučníku zeleninu. K večeři lehký těstovinový salát, celozrnné pečivo 

s tvarohovou pomazánkou nebo zapečené brambory se zeleninou a rybou. Také by 

bylo dobré zaměnit sladké minerálky za vodu nebo minerálky bez přídavku cukru a 

umělých sladidel. Poslední jídlo by mělo být podáváno 2 hodiny před spánkem. 

Doporučená hmotnost je při dané výšce, věku a pohlaví mezi 55 – 64kg. 

 

 

 

3.1.6   Anička 

Anička je tříletá holčička, která váží 18kg a měří 98cm. Její porodní váha byla 3 500g a 

výška 48cm. Byla kojená 1 rok. Matka měří 163cm a váží 90kg, otec měří 178cm a váží 

rovněž 90kg. V dětství neměl ani jeden z rodičů problémy s nadváhou. Anička nejraději 

snídá nějaký moučník, buchtu či perník. Má každý den teplý oběd. Večeře je mezi 18-19 

hodinou a většinou si po večeři dá ještě kus čokolády nebo bonbony. Nejoblíbenějším 

jídlem jsou hranolky s kečupem a oblíbeným nápojem jsou hlavně ochucené studené 

zelené čaje a sladké minerálky. Anička nemá volný přístup k žádným sladkostem a vždy 

dostane jen určitý příděl. Nejraději má čokoládu, zmrzlinu a nanuky. Nemá alergii na 

žádné potraviny. Anička má pravidelný pohyb, neboť se hýbe neustále☺. Nemá žádné 

zdravotní komplikace a u televize tráví zhruba 1 hodinu denně. 

Příklad jednodenního jídelníčku  -  snídaně  -  cereálie s mlékem nebo mléčný řez 

                                                              svačina  -   ovoce, kousek čokolády 

                                                              oběd     -    omáčka s těstovinami 

                                                              svačina  -   jogurt, ovoce 
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                                                              večeře -  chléb nebo rohlík se šunkou, sýrem či    

paštikou + zelenina (rajče, okurka, 

paprika)  

 

 

 

BMI   =     hmotnost (kg) / výška (m)2                    =                    18,7 

                                                                                       ====================== 

 

 

Závěr:  Po vyhodnocení a výpočtu BMI vyplývá, že Anička spadá do kategorie nadváhy. 

Anička je ještě maličká a neustále se pohybuje, ale jak můžeme vidět v rozhovoru, tak 

nejoblíbenějším jídlem jsou hranolky s kečupem, již ráno třeba nějaký ten mléčný řez, 

dopoledne čokoláda, před spaním čokoláda nebo bonbony, takže i dost sladkého. Po 

rozhovoru s rodiči jsem zjistila, že pije pouze sladké nápoje, občas je to i neředěný džus 

nebo coca-cola. V létě to pak bývá denně zmrzlina nebo nanuk. U televize je to zatím 

poměrně krátká doba, ale s přibývajícím věkem se to může zhoršovat a při stávající 

životosprávě by Anička za nějakou dobu mohla zapadat mezi děti již obézní. 

Osobní doporučení: Sama dobře vím, že malým dětem sladkosti nelze odepřít, i přesto 

bych rodičům malé Aničky doporučila, aby bonbony a čokoládu po večeři zcela 

vynechali a džusy ředili vodou. Bílé pečivo bych zaměnila za celozrnné. A zmrzlina 

každý den v létě také není zcela ideální, lépe nahradit domácí ovocnou dření např. 

jahodovou. Vzhledem k tomu, že je Anička ještě poměrně malá, tak by v jejím 

jídelníčku vůbec nemusely být hranolky a nápoje typu coca-cola, kofola aj. Doporučená 

hmotnost je při dané výšce, věku a pohlaví mezi 14 – 16kg. 

 

 

 

 

 



 44 
 

3.2   Kazuistiky 

 

3.2.1   Kazuistika č. 1 

 

R.A. Devítiletá Zuzanka pochází z rodiny, kde jsou oba rodiče obézní, její mladší bratr 

má normální váhu. Žijí v rodinném domku s prarodiči. 

Zuzka měla normální porodní váhu i poporodní vývoj, byla kojena 2 měsíce, dále Sunar 

a plná kojenecká strava. Do 2 let byla váha přiměřená a dívka prakticky nestonala. Při 

tříleté prohlídce již těžká obezita – váha 20,5kg, 93cm. Vyšetřena laboratorně a zjištěna 

snížená funkce štítné žlázy (možná příčina obezity). 

Byla zahájena substituční léčba hormonem štítné žlázy a laboratorně je od té doby vše 

v pořádku, ale obezita dále narůstá – viz percentilový graf. Opakovaně dochází 

k pohovorům s rodiči, kde jsou vysvětlována rizika obezity. Rodiče chápou, že by měla 

Zuzka zhubnout, ale tvrdí, že jsou bezmocní. Zuzka se chodí dojídat k babičce 

sladkostmi. Opakovaně je nabízen pobyt v ozdravovně – zaučení stravovacích návyků, 

pohybové aktivity, ale vše je zbytečné, rodiče odmítají. 

Prognosa: Jakékoli léčení je velmi nejisté vzhledem k obezitě rodičů a nespolupráci 

babičky. 
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3.2.2   Kazuistika č. 2 

 

Osmnáctiletý Michal byl odmalička baculaté dítě. Kojený nebyl, vyrůstal na dětské 

výživě. Matka ani otec nikdy neměli problémy s nadváhou či obezitou. Michal měl 

nadváhu celé dětství, matka se snažila vařit netučná jídla, dávat hodně zeleniny a 

ovoce, servírovat menší porce, ale bez úspěchu. Michal měl rád sladké a tak chodil za 

babičkou, která měla radost, že vnukovi chutná. Byl neustále pod dohledem lékařů, 

sledován, laboratorní testy v normě. Ve svých 10ti letech odjel kvůli nadváze do 

ozdravovny a když se vrátil zpět domů, tak k údivu rodičů a pediatra měl Michal ještě o 

jeden kg váhy více. Ve svých 13ti letech měl Michal už 90,9kg, také laboratorní testy 

ukázaly zvýšený cholesterol a sono odhalilo játra obalená tukem. Michal dostal 

doporučení k dietoložce, která mu napsala a sestavila jídelníček. Již po půl roce bylo 

vidět zlepšení, Michal úplně přestal jíst čokoládu, čokoládové tyčinky a dorty a sám se 

snažil dodržovat režim předepsaný odborníkem. Jedl hodně zeleniny, jedl často a malé 

porce. Každý měsíc musel pravidelně docházet na kontroly, kde ho lékařka vážila a 

měřila obvod pasu. 

Za rok opět sono jater a celková kontrola  -  vše v pořádku. Michal se po roce 

dodržování přísnějšího režimu dostal na váhu 67,3kg. 

Dnes je Michalovi 18 let a je sportovní postavy. I nadále se však hlídá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 
 

3.2.2.1   Michalův jídelní lístek sestavený dietoložkou 

 

Snídaně 

200 ml mléka (bílá káva, kakao, čaj s mlékem) 

70g chleba nebo celozrnného pečiva, 10g másla 

Nízkotučná bílkovina (50g taveného sýra 30%, 50g krájeného sýra, 100g tvarohu, 50g 

šunky, 1 malý nízkotučný jogurt) 

 

Přesnídávka 

100-150g ovoce nebo 200g zeleniny 

30g chleba nebo celozrnného pečiva 

 

Oběd 

90g syrového libového masa (hovězí, vepřové nebo 150g kuřecích prs, 150-200g ryby) 

15g mouky, 15g oleje 

220g brambor nebo 180g těstovin, vařené rýže, 270g bramborové kaše, 220g vařených 

luštěnin, 145g bramborového knedlíku, 75g chleba 

200g zeleniny nebo 100-150g neslazeného kompotu 

 

Svačina 

200ml mléka nebo 80-100g ovoce nebo 150ml jogurtu 

 

Večeře 

90g masa (jako oběd) 

10g mouky, 10g oleje 

220g brambor nebo 100g chleba 

200g zeleniny nebo 100-150g neslazeného kompotu 

 

Druhá večeře 

100-150g ovoce nebo 200g zeleniny 
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3.2.2.2   Možné záměny za 90g masa na studený oběd nebo večeři 

 

53g jemných drůbežích párků 

75g šunkového salámu 

53g debrecínky 

64g drůbeží šunky 

80g drůbeží tlačenky 

 

117g sardinky v tomatě 

80g zavináče 

119g krabí tyčinky 

124g pečenáčů 

141g tuňák ve vlastní šťávě 

39g šproty 

 

200g netučného tvarohu 

130g měkký tvaroh 

54g sýr eidam 30%  

44g uzená cihla 

38g sýr Niva 

40g Hermelín 45% 

40g Vltavín 

107g Olomoucké tvarůžky 

60g Romadúr 

38g Parmezán 

61g Balkán 

46g Brynza 

63g Gervais 

49g Lučina 

59g Mozzarella 

127g Cottage 
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3.2.2.3    Michalovy odlehčovací dny 

 

1. den 

Snídaně: jablkový kompot (200g) 

Svačina: menší svazek ředkviček nebo střední kedlubna (100g) 

Oběd: brambory na loupačku (150g), hlávkový salát (50g) 

Svačina: mrkvový salát s meruňkami (100g mrkve, 50g meruňkového kompotu) 

Večeře: plněná rajčata (100g rajčat, 70g zeleniny se lžící jogurtu) 

 

2. den 

Snídaně: švestkový kompot (200g) 

Svačina: květákový salát (150g) 

Oběd: dušený špenát (150g), pečené brambory (150g) 

Svačina: jablko (100g) 

Večeře: rýžový salát (40g syrové rýže, 100g zeleniny, 2 polévkové lžíce jogurtu) 

 

3. den 

Snídaně: pečená jablka (200g) 

Svačina: salát z míchané zeleniny nebo jiná syrová zelenina (100g) 

Oběd: brambory (150g), dušené zelí (150g) 

Svačina: ovoce (100g) 

Večeře: ovocný salát (200g) 

 

4. den 

Snídaně: jablkový kompot (200g) 

Svačina: salát z červené řepy (150g) 

Oběd: dušená rýže se švestkami (40g syrové rýže, 100g ovoce, ½ l mléka) 

Svačina: střední pomeranč (100g) 

Večeře: bramborový salát se zeleninou (100g brambor, 100g zeleniny) 
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5. den 

Snídaně: kiwi (100g), jablko (100g) 

Svačina: rajčatový salát (150g) 

Oběd: dušená mrkev (150g), brambory (150g) 

Svačina: pomeranč (100g) 

Večeře: míchaný zeleninový salát (200g) 

 

6. den 

Snídaně: vlažný jablkový kompot (200g) 

Svačina: jablečné pyré (200g) 

Oběd: pečená jablka (300g) 

Svačina: jablečný kompot (100g) 

Večeře: pečená jablka (300g) 

Druhá večeře: jablečný rosol (200g) 

 

7. den 

Snídaně: kuře (150g), mrkvový salát (150g) 

Svačina: bílá káva z melty neslazená 

Oběd: kuře (150g), špenát (150g) 

Svačina: bílá káva z melty neslazená 

Večeře: dušené filé (150g), rajčata (150g) 

 

 

3.2.3 Vlastní zhodnocení kazuistik 

Z uvedených kazuistik vyplývá, že obezita dětí je problém dlouhodobý a jeho řešení je 

záležitostí celé rodiny a komplexního přístupu k dítěti. Nelze jej řešit jen změnami ve 

výživě a životosprávě, ale velmi důležitá je také pohybová aktivita. Vidí-li dítě 

nesprávný příklad u rodičů nebo starších sourozenců, nemá tolik kázně, aby samo bylo 

schopno dodržovat všechny tyto návyky. Proto je důležité, aby se do léčebného 

programu zapojili všichni členové rodiny. 
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3.3 Graf obézních dětí ve městě Smržovka 

 

Informace pro grafické znázornění obézních dětí ve Smržovce mi poskytla MUDr. Jitka 

Pazourová, která zde působila do 31.12.2011 jako dětský pediatr. 

Paní doktorka měla ve své péči celkem 1 040 dětí. Z tohoto počtu trpí obezitou 83 dětí. 

Z grafu je patrné, že obezitou trpí více dívky než chlapci. A nejvíce obézních je mezi 

adolescenty ve věku 12-18 let. 
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4  Diskuse 

 

Obezita je nemoc, která aktivuje další nemoci. Obezita nebolí, zhoršuje však kvalitu a 

zkracuje délku života. Obezita se většinou rozvíjí postupně, začíná v dětství a často 

přechází do dospělosti. Příčinou obezity je nadměrné hromadění tukové tkáně, která je 

energetickou rezervou organismu. Vyšší příjem energie, než který organismus 

potřebuje, vede k nerovnováze a odráží se jejím ukládáním do tukové tkáně. Toto 

onemocnění bylo dříve nemocí dospělých, díky obezitě dětí se však postupně přesouvá 

i do dětského věku. 

 

Nárůst obezity v poslední době je dán zejména změnou životního stylu a nevhodnými 

jídelními zvyklostmi. Genetické vlivy ovlivňují výši tělesné hmotnosti ze 40 - 70%. 

V raritních případech je obezita zapříčiněna buď chromozomálními odchylkami, či 

mutací jednotlivých genů ovlivňujících energetickou bilanci na úrovni centrálního 

nervového systému. 

 

V praktické části absolventské práce jsem se sama přesvědčila o tom, že děti tráví 

spoustu času u televizorů a počítačů a nejsou to pouze děti školního věku, ale už i 

předškolního, mají málo aktivního pohybu, některé vůbec nesportují nebo pouze 

v rámci tělesné výchovy ve škole, milují sladké a to v jakoukoli denní dobu, pijí 

nevhodné nápoje a slovo ovoce či zelenina je jim kolikrát cizí. 

 

Významný je především přístup rodičů k dětem. Díky rozhovorům s rodiči a jejich dětmi 

jsem byla velmi překvapena, kolik dětí má neomezený přístup ke všem pochutinám a 

sladkostem a navíc mohou sníst jakékoliv množství.   I rodiče se často snaží přimět své 

děti sníst více, než samy chtějí. Nicméně zde se začínají dělat první chyby, které vedou 

k pozdějšímu rozvoji obezity a následným zdravotním komplikacím. Bohužel, děti se 

tak stávají obětí svých vlastních rodičů, případně prarodičů, kteří chtějí pro své 

potomky to nejlepší, ale už si neuvědomují, že jim vlastně  škodí. O tom jsme se mohli 

přesvědčit v kazuistice č.1, kde rodiče devítileté Zuzky neustále odmítají pobyt 
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v ozdravovně, čímž podporují babičku, aby Zuzku i nadále vykrmovala. V případě 2. 

kazuistiky se mi potvrdilo, že nejlepšími volně prodejnými „přípravky“ na dětskou 

obezitu jsou ovoce, zelenina, zdravý životní styl a co je nejdůležitější -  podpora celé 

rodiny. 

   

Ve výuce životního stylu je především třeba se zaměřit na kojení, na pravidelné pokrmy 

pětkrát denně s pestrou stravou a vždy snídat. Nejíst nikdy u televize. Co nejvíce 

omezit přílohu jídel a naopak navýšit oblohu. Neučit se za každou cenu dojídat celé 

porce. Pít jen nesladké tekutiny. Pochutiny jíst jen o víkendu. Denně pohybová aktivita 

nejméně 30 minut. Obrazovkám se věnovat maximálně 2 hodiny denně a spát 

minimálně 7 – 8 hodin nepřerušovaného klidného spánku. 
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Závěr 

  

Obezita je multifaktoriální chronické onemocnění způsobené interakcí genetických 

predispozic s faktory prostředí.  

Komplikace spojené s obezitou se objevují již u dětí a dospívajících a mohou tak 

významně ovlivnit kvalitu života a snížit průměrnou délku života. Dětská obezita může 

vést k diabetu či porušené glukózové toleranci, dyslipidemii a hypertenzi. Zejména při 

abdominální akumulaci tukové tkáně, se může manifestovat metabolický syndrom již 

v dětství či v období dospívání. Obezita může mít pro děti a zejména pak pro dospívající 

závažné psycho-sociální důsledky. Sledování obézního jedince je důležité proto, aby 

bylo možné identifikovat komplikace a následně terapeuticky zasáhnout.  

Terapie obezity u dětí a dospívajících je zaměřena na změnu životního stylu v rámci 

celé rodiny. Prevence obezity by měla být směřována na celou společnost, neboť 

náklady spojené s léčbou obezity a jejími komplikacemi neustále rostou. 

     

Hlavním cílem mé práce bylo zmapovat současné stravovací návyky dětí školního a 

předškolního věku a vytipovat rizikové návyky vedoucí k obezitě. Myslím, že se mi 

potvrdilo to, o čem se dnes tak hojně mluví i píše. Nejčastější příčinou vzniku obezity u 

dětí je změna životního stylu – nízká pohybová aktivita, sedavý způsob života, vysoká 

popularita sledování televize a hraní počítačových her, dále je to pak nezdravý způsob 

stolování a špatné stravovací návyky. Dochází také k nárůstu velikostí porcí a k velké 

spotřebě slazených nápojů. Výsledkem je tedy pozitivní energetická bilance, kdy příjem 

energie je vyšší než její výdej. 

Cíle mé práce byly splněny. 
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 Summary 

 
Obesity in Children 
 

The goal of the assignment is to describe up-to-date knowledge about the topic of 

children obesity. The risk factors and the consequences of overweight and obesity are 

targeted. Moreover the area of prevention, diagnostics and therapy of children obesity 

is described. 

Children obesity is a condition where the excess body fat negatively affects a child’s 

health or wellbeing. As methods to determine body fat directly are difficult, the 

diagnosis of obesity is often based on BMI. Body mass index assesses the weight 

relative to the height. It provides a useful screening tool to indirectly measure the 

amount of body fat. Weight in kilograms is divided by the height in squared meters. 

Being overweight starts with the percentile above 95. It is important to assess the 

trend of the child’s BMI as this is an indirect measure of body fat. 

The first problems to occur in obese children are usually emotional or psychological. 

Childhood obesity however can also lead to the life – threatening conditions including 

diabetes, high blood pressure, heart disease, sleep problems, cancer and other 

disorders. Some of the other disorders include liver disease, early puberty or 

menarche, eating disorders such as anorexia and bulimia, skin infections and asthma 

and other respiratory problems. 

Obese children often may find difficult to make friends. Some are harassed or 

discriminated by their own family. 

The main aim of my practical part was to describe the current feeding habits of the 

school-age and pre-school age children. The partial aims are two case histories of 

children suffering from obesity and to create graph of obesity divided into three ages 

categories. 

The effects of eating habits on childhood obesity are difficult to determine. 

Calorie-rich drinks and foods are readily available to children. Consumption of sugar-

laden  soft drinks may contribute to childhood obesity. 

Calorie-dense prepared snacks are available in many locations visited by children. 

Eating at fast food restaurants is very common among young people. The fast food 
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industry is also at fault for the rise in childhood obesity. Physical inactivity of children 

has also shown to be a serious cause and children who fail to engage in regular 

physical activity are at greater risk of obesity. Many children fail to exercise because 

they spend time doing stationary activities such as computer usage, playing video 

games or watching television. TV and other technology may be large factors of 

physically inactive children. Obesity in children often  results from genetic and 

environmental factors. 

Exclusive breast-feeding is recommended in all new-born infants for its nutritional and 

other beneficial effects. It may also protect them against obesity in later life. There are 

no medications currently approved for the treatment of obesity in children.  

 

Key words:  overweight, obesity, lifestyle changes, children obesity, nutrition  
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