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DĚTSKÁ OBEZITA
Pojem dětská obezita 
Obezita je definována jako nadměrné nakupení tukové tkáně. Počet obézních dětí ve vyspělých 
zemích stále narůstá. V Česku dle provedených výzkumů aktuálně trpí nadváhou každé čtvrté 
a obezitou každé sedmé dítě. V současné době je soustředěna velká pozornost na preventivní 
zásahy u dětí v předškolním věku.
Hodnocení nadváhy a obezity u dětí je vyjadřované především pomocí percentilových grafů BMI, 
nadváha je stanovena mezi 90. – 97. percentilem a obezita nad 97. percentilem.

Přibližně 30-40 % obézních dětí trpí depresemi a šikanou (Pastucha, 2012). Stejný názor mělo 20 %  
respondentů. Za nejčastější psychický následek považují respondenti pocit méněcennosti (26 %).

Výzkumné šetření
Byl proveden kvantitativní typ výzkumu. Prostřednictvím dotazníku byla zjišťována infor-
movanost rodičů o hlavních následcích dětské obezity. 
Výzkumné otázky zněly:
Jaké jsou podle respondentů zdravotní následky dětské obezity pro srdečně-cévní systém?
Jaké jsou podle respondentů zdravotní následky dětské obezity pro skeletární systém?
Jaké jsou podle respondentů psychické následky dětské obezity?

Kritérium pro výběr respondentů byl rodič, jehož dítě je v předškolním věku a navštěvuje 
mateřskou školu, která s autorkou práce na výzkumném šetření spolupracovala. 
Distribuce dotazníků byla zajištěna autorkou práce. Výzkumu se zúčastnilo celkem 30 re-
spondentů. Dotazníkové šetření probíhalo v prosinci a v lednu roku 2013 a 2014. 
Ke zpracování výsledků práce byl použit tabulkový program Microsoft Excel 2013 a textový 
editor Microsoft Word 2013. K vyhodnocení dotazníku v Excelu byl použit vzorec: ϕ=ν/n*100.
ϕ = hodnota relativní četnosti, kterou udáváme v procentech, ν = absolutní četnost, n = celkový počet respondentů

Závěr
Hlavní cíle této teoreticko-výzkumné práce byly splněny se závěrem, že zdravotní a psychické 
následky dětské obezity jsou téma pro odbornou veřejnost velmi aktuální. Vzhledem k významu 
role rodičů v prevenci nadváhy a obezity u malých dětí byli v dotazníkovém šetření osloveni rodi-
če dětí v předškolním věku. Jejich informovanost v této oblasti byla zjištěna méně než 50 %, a to 
ve všech výzkumných otázkách. Důvodem může být to, že více než 50 % respondentů  uvedlo, že 
nemá o tyto informace zájem. 
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Výzkumná otázka: Jaké jsou podle respondentů psychické následky dětské obezity?

Cíle práce
• Shrnout problematiku dětské obezity s důrazem na její následky 

v dětském věku.
• Zjistit informovanost rodičů dětí předškolního věku o následcích dětské 

obezity.

Dle autorky Pařízkové (2007) se setkáváme s hypertenzí u 20 % obézních dětí. U otázky na zdra-
votní následky obezity v dětství pro srdečněcévní systém vysoký krevní tlak označilo 34 % re-
spondentů. Za druhý nejčastější následek byla považována ateroskleróza, která je podle Pastuchy 
(2011) považována také za častý následek dětské obezity. U otázky, které je nejčastější kardiovas-
kulární onemocnění u obézních dětí, však 40 %  respondentů uvedlo, že neví. 

Výzkumná otázka: 
Jaké jsou podle respondentů zdravotní následky dětské obezity pro srdečně-cévní systém?
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Pastucha (2012) uvádí mezi nejčastějšími následky u skeletárního systému skoliózu (deforma-
ce páteře). V dotazníkové otázce, které jsou nejčastější následky dětské obezity ve skeletálním 
systému byla tato odpověď nejčastější (38,5 %). Výsledky této výzkumné otázky byly lepší než 
u výzkumné otázky zaměřené na srdečně-cévní systém.

Výzkumná otázka: 
Jaké jsou podle respondentů zdravotní následky dětské obezity pro skeletární systém?


