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NovNováá reprezentativnreprezentativníí datadata

nn Studie Studie „„ŽŽivotnivotníí styl a obezita 2005styl a obezita 2005““
nn Výzkum probVýzkum proběěhl koncem roku 2005hl koncem roku 2005
nn ReprezentativnReprezentativníí vzorek populacevzorek populace
nn 3 skupiny obyvatel: 3 skupiny obyvatel: 

–– DospDospěěllíí (18+), (18+), 
–– DDěěti (6 ti (6 –– 12 let)12 let)
–– DospDospíívajvajííccíí (13 (13 –– 17 let)17 let)

nn Výzkum provedla agentura STEM/MARKVýzkum provedla agentura STEM/MARK
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Výskyt nadvVýskyt nadvááhy a obezity podle BMIhy a obezity podle BMI

BMI (index tBMI (index těělesnlesnéé hmotnosti) hmotnosti) 
nn Jeden z nejpouJeden z nejpoužžíívanvaněějjšíších ukazatelch ukazatelůů obezity.obezity.
nn VýpoVýpoččet: podet: podííl hmotnosti osoby v kg a jejl hmotnosti osoby v kg a jejíí vývýššky v metrech, ky v metrech, 

umocnumocněěnnéé na druhou na druhou (kg/m(kg/m22).).
Interpretace hodnoty BMIInterpretace hodnoty BMI
nn U dospU dospěělléé populace je index BMI kategorizovpopulace je index BMI kategorizováán do skupin n do skupin 

bez rozdbez rozdíílu pohlavlu pohlavíí a va věěku, u dku, u děěttíí je interpretace BMI  je interpretace BMI  
slosložžititěějjšíší. . 

nn ProvProvááddíí se prostse prostřřednictvednictvíím tzv. referenm tzv. referenččnníích ch úúdajdajůů a a 
percentilovýchpercentilových grafgrafůů (celost(celostáátntníí antropologický výzkum)antropologický výzkum)
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PercentilovýPercentilový graf graf –– ppřřííkladklad
chlapci 0 chlapci 0 –– 18 let18 let
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Kategorie BMI Percentil
Podváha 0 - 3
Normální váha 3 - 90
Nadváha 90 - 97
Obezita 97 - 100

Čtení grafu:
-Na ose X věk dítěte
-Na ose Y hodnota BMI
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Výskyt nadvVýskyt nadvááhy a obezity podle BMIhy a obezity podle BMI

Hodnoty BMI u dHodnoty BMI u děěttíí ve vve věěku 6 ku 6 –– 12 let:12 let:
nn 74 % d74 % děěttíí mmáá normnormáálnlníí vvááhu,hu,
nn 5 % d5 % děěttíí mmáá podvpodvááhu,hu,
nn 20 % d20 % děěttíí mmáá nadmnadměěrnou hmotnostrnou hmotnost

Kategorie BMI %
Podváha 5,3
Normální váha 74,3
Nadváha 10,1
Obezita 10,3

Hodnoty BMI u dětí ve věku 7 – 13 let:
• 82 % dětí má normální váhu, 
• 7 % dětí má podváhu,
• 11 % dětí má nadměrnou hmotnost. 

Kategorie BMI %
Podváha 7,0
Normální váha 82,2
Nadváha 6,4
Obezita 4,3

Nejvyšší podíl dětí s obezitou je ve věku 7 let – změna životního stylu po        
zahájení školní docházky

U dospívajících jsou výsledky výzkumu příznivější, než se očekávalo
ALE stoupá podíl dětí s podváhou (u dívek ve věku 13 – 17 let až 10 % !) 

Proti starším údajům ze studie  v roce 2000  patrný nárůst počtu dětí s  
nadměrnou hmotností
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GenetickGenetickáá a socia sociáálnlníí predispozice k predispozice k 
obezitobezitěě
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Ani jeden rodič obézní (n=494)

Právě jeden rodič obézní (n=163)

Oba rodiče obézní (n=50)

BMI dítěte podle současné situace v rodině
ZÁKLAD: Respondenti ve věku 6 - 12 let

ZDROJ: STEM/MARK, Životní styl a obezita 12/2005

nn Výskyt nadvVýskyt nadvááhy hy čči obezity u di obezity u dííttěěte te úúzce souviszce souvisíí s výskytem s výskytem 
nadmnadměěrnrnéé hmotnosti v rodinhmotnosti v rodiněě
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HodnocenHodnoceníí vvááhyhy

nn Hmotnost svých dHmotnost svých děěttíí (ve v(ve věěku 6 ku 6 –– 12 let) 12 let) 
sprspráávnvněě hodnothodnotíí 74 % rodi74 % rodičůčů
–– 13 % rodi13 % rodičůčů mmáá tendenci ji podhodnocovattendenci ji podhodnocovat

nn DospDospíívajvajííccíí hodnothodnotíí svoji hmotnost sprsvoji hmotnost spráávnvněě v 88 % v 88 % 
–– DDíívky svoji vvky svoji vááhu hu ččastastěěji nadhodnocujji nadhodnocujíí (12 % d(12 % díívek,  vek,  

5 % chlapc5 % chlapcůů) ) 
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Pravidelnost stravování

nn ObOběěd a ved a veččeeřře tvoe tvořříí pravidelnou soupravidelnou souččáást jst jíídelndelnííččku u tku u téémměřěř
vvššech dech děěttíí ve vve věěku 6 aku 6 ažž 12 let. 12 let. 

nn SnSníídandaněě a dopoledna dopoledníí svasvaččina jsou jiina jsou jižž mméénněě regulreguléérnrníí sousouččááststíí
jjíídelndelnííččku. Pravidelnku. Pravidelněě jedjedíí snsníídani a dopoledndani a dopoledníí svasvaččinu zhruba inu zhruba 
¾¾ dděěttíí. . 

nn OdpolednOdpoledníí svasvaččina je pravidelnou souina je pravidelnou souččááststíí dne jen u poloviny dne jen u poloviny 
dděěttíí. P. Přřitom konzumace odpolednitom konzumace odpoledníí svasvaččiny výrazniny výrazněě klesklesáá s s 
vvěěkem dkem děěttíí. Pravideln. Pravidelněě jedjedíí odpolednodpoledníí svasvaččinu inu ččastastěěji chlapci ji chlapci 
(54 %) ne(54 %) nežž ddíívky (43 %).vky (43 %).
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Frekvence konzumce odpolední svačiny podle věku dítěte

ZÁKLAD: Respondenti ve věku 6 - 12 let,  všichni  n=712; 6 let n=87; 7 let n=105; 8 let n=85; 9 let n=72; 10 let 
n=121; 11 let n= 120; 12 let n=122

ZDROJ: STEM/MARK, Životní styl a obezita 12/2005
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SpotSpotřřeba potravin a neba potravin a náápojpojůů ––
prprůůmměěrnrnáá denndenníí porce (dporce (děěti 6 ti 6 –– 12 let)12 let)
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Brambory

Masné výrobky, uzeniny, tučné maso

Libové maso, drůbež, ryby, vajíčka a
luštěniny

Slazené nápoje s vysokým obsahem cukru

Zelenina (mimo brambor)

Tuky

Sladkosti

Neslazené nápoje

 Mléko a mléčné výrobky

Ovoce

Slazené nápoje s nižším obsahem cukru

 Obiloviny

Nadváha

Normální váha

Průměrná denní porce jednotlivých 
potravinových skupin - podle BMI

ZÁKLAD: Respondenti ve věku 6 - 12 let,  kteří uvedli platnou odpověď

ZDROJ: STEM/MARK, Životní styl a obezita 12/2005

Zvýšené hodnoty BMI souvisí na jedné straně s vyšší konzumací sacharidových 
potravin a na druhé straně s nedostatkem pohybu
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PPřřidruidružženenáá onemocnonemocněěnníí

nn V dV děětsktskéém vm věěku se zatku se zatíím projevujm projevujíí v menv menšíší mmíířře e 
(organismus s obezitou (organismus s obezitou žžije teprve krije teprve kráátce), ale tce), ale 
ddííttěě si zaklsi zaklááddáá na problna probléémy v dospmy v dospěělostilosti

nn U dU děěttíí se zase začčíínnáá ččastastěěji vyskytovat cukrovka 2. ji vyskytovat cukrovka 2. 
typu (tzv. typu (tzv. inzulinovinzulinováá rezistence), kterrezistence), kteráá byla dbyla dřřííve ve 
typicktypickáá jen pro dospjen pro dospěělléé..

nn Ve skupinVe skupiněě dděěttíí ve vve věěku 13 ku 13 –– 17 let ji17 let jižž studie studie 
prokprokáázala, zala, žže de děěti s nadmti s nadměěrnou hmotnostrnou hmotnostíí majmajíí
daleko daleko ččastastěěji zvýji zvýššenou hladinu cholesterolu.enou hladinu cholesterolu.
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DDěěkujeme za pozornostkujeme za pozornost


