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Téma/Theme: Efektivita intervenčních programů v oblasti prevence nadváhy a obezity 

Hypotéza/ Hypothesis: Na neefektivitě intervenčních programu v rámci prevence obezity se podílí několik 
faktorů. Intervence cílící na prevenci výskytu a snížení míry obezity má význam u konkrétní věkové skupiny. 

Anotace/Annotation: Nadváha a obezita jsou celosvětovým problémem, aktuální celosvětové odhady jsou 
kolem 2 miliard osob s nadváhou či obezitou. Nárůst obezity je nejčastěji způsoben vysokým energetickým 
příjmem a sníženým energetickým výdejem, což souvisí s přejídáním a snížením pohybové aktivity. Mnoho lidí 
obezitu považuje za kosmetický problém, ale obezita je závažné, metabolické onemocnění, které výrazně 
ovlivňuje život člověka a jeho zdraví. Díky obezitě vzniká mnoho zdravotních komplikací, jako jsou onemocnění 
srdce a cév, ortopedická, nádorová, gastrointestinální a jiná onemocnění, které často prodlužují hospitalizaci 
pacienta v nemocnici, či zvyšují úmrtnost. Vysoký výskyt obezity zhoršuje zdravotní stav populace a zvyšuje 
nároky, včetně finančních na zdravotnický systém. I Česká republika patří mezi země s vysokým výskytem 
obezity, která zde postihuje 29 % mužů a 25 % žen. Obezita se v České republice netýká pouze dospělých, ale 
postihuje i dětskou populaci. Světové i národní organizace iniciují různé aktivity, které mají vést ke snížení 
výskytu tohoto onemocnění, avšak výskyt obezity v populaci neustále roste. 

Cílem této práce bude určit faktory, které se podílí na nedostatečné efektivitě intervenčních programů, a dále 
zjistit která věková skupina populace je nejvhodnější pro intervenci. Na základě těchto poznatků připravit 
podklady a vypracovat návrh efektivních postupů a aktivit s dlouhodobým efektem, které budou vést ke snížení 
výskytu obezity. 
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