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Změna ideálu krásy 

▪ Odlišné role žena-muž a krása 

▪ Vztah k dětem a starým lidem v průběhu věků 

▪ Kalokagathia - harmonický ideál řecké krásy 

▪ Východní ideál krásy – žena versus muž 

▪ Vztah k „silným“ a „tlustým“ 

▪ Evropský ideál štíhlosti – tuberkulózní pacient 

▪ Kulturistika jako kult, sport jako profese 

▪ Narcismus západní civilizace jako NORMA 

▪ Individuální stavba těla a BMI – 18,5-25kg/m2 od 1998 

▪ Hektický životní styl FRI-COOL-IN 

 



Do roku 1998 dle NIH norma 19-27kg/m2 

Podváha Širší norma Širší norma Úzká norma Nadváha Obezita Podvýživa 

   19,0         20,0            21,0            23,0            25,0             27,0           29,9   



Od roku 1998 NIH změna normy BMI  18,5 - 24,9kg/m2 

Podvýživa Obezita Nízká hmot. Širší norma Úzká norma Širší norma Nadváha Preobezita 

   18,5         19,0            20,0            23,0            25,0             27,0           29,9   



„Správná postava“ – poměr příjem / výdej energie 
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Tvar těla = 40 % genetika, prenatální a hormonální vlivy 

▪ Mikrobiom vzniká prvních 1000 dní vývoje člověka  

▪ Obézní matka – 50% riziko obezity potomků v dospělosti 

▪ Dospívání, exponenciální růst a změny postavy (pohyb? strava?) 

▪ Vliv hormonů na rozvoj postavy 
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Laické diety - novodobá touha po zázraku  
▪ Prorok, který sám „zakusil osvícení“ káže SVŮJ příběh 

▪ Kniha – BEST SELLER 

▪ Složitá soustava pravidel odtržených od reality 

▪ V rétorice UTRPENÍ a boj „se sebou“, odříkání 

▪ Víra v ZÁZRAČNÉ postupy a preparáty, metody (x EBM!!) 

▪ Ke „spasení“ vede neustálé opakování neúčinných postupů  

▪ Tělesné tresty, odříkání, TLAK skupin a rodiny… 

▪ NEDOSTIŽNÝ ideál – NEREALISTICKÝ cíl (rychlost) 

▪ Odsouzení sebe sama – „přiznání hříchů“, POCIT VINY 

▪ Pokání a vlastní peklo – opakovaná selhání 

▪ Prohlubuje se duševní trauma – KLESÁ sebevědomí, sebeúcta 

 

 



Předcházení riziku nemocí/vyhoření 

 RIZIKO 
 
OPATŘENÍ 

NÍZKÉ STŘEDNÍ VYSOKÉ 

MALÁ   OK 
bagatelizace ignorace 

STŘEDNÍ  agravace 

  OK 
bagatelizace 

ZNAČNÁ hypochondrie agravace 

  OK 



▪ Jíst či nejíst vejce? Je cholesterol „škodlivý“? Poměr tuků v krvi a stravě 

▪ Omega 3 NMK (ryby - EPA, DHA, ALA)  

▪ Omega 6 NMK (LA) pozor! Max 3:1 vůči omega 3 tukům ve stravě 

▪ Aterogenní stimuly, volné radikály, nasycené tuky – živočišné, palmový, kokosový)  

▪ Ztužené tuky a trans-mastné kyseliny 

▪ A co sádlo? Je dobré? Aneb BBC a nutriční fakta… 

▪ MIKROBIOM – novinka díky sekvenování genů 

▪ Editace genomu, ekologický žal, eutanazie… 

▪ A také všemožné „diety“, vaření, hubnutí, cvičení….. 

 

 

Trendy 21.století 



Rizikové faktory KVO dle EHES (zdroj www.szu.cz) 
Faktory životního stylu 
Kouření  27%M 24% Ž (studie kuřáctví dospělé populace 2011 a Global Youth Tobacco Smoking 2011) 

Fyzická inaktivita:  (méně než 30 minut pohybu denně) 60% M 59% Ž ,  

muži do 45let mají vyšší aktivitu (17,9%/10,9%)  

proti ženám (9,4%/5,3%), pak se situace dramaticky mění 5%/1,8%muži ku 5,3%/3,3% ženy 

Strava vhodná z hlediska metabolických chorob  

• denní konzumace ovoce 36,9%M 56% Ž s věkem stoupá u obou pohlaví 

• denní konzumace zeleniny 34%M 48%Ž s věkem přibližně stejná 

• konzumace rybího masa nehodnocena (9,5kg ryb / osobu /rok … 180 g/týdně … Island 95 kg / rok)  

• přidat zdroje rozpustné vlákniny (oves, ječmen – betaglukany, luštěniny, ovoce) 

• snížit konzumaci mono a disacharidů 

• vyhýbat se glukózo-fruktózovému sirupu a trans FA 

Alkohol  (studie HAPPIEE od 2002 – Health Alcohol and Psychosocial factors In Eastern Europe) omezit 

 



Zdravé hubnutí vyžaduje zhodnotit 

▪ Realistický cíl (věk, genetika, tělesná stavba, růst) 

▪ Aktuální stav (TK, glykémie, lipidy, hormony, objem v pase, 
AH/T - bioimpedance, nepřímá kalorimetrie) 

▪ Příčinu přibrání/zhubnutí (stres? hlad? sport? dieta? 
léky/nemoc? spánek/apnoe? hydratace? zátěž? ) 

▪ Aktuální stravování (objektivizace!!)  

▪ Aktuální psychickou a fyzickou zátěž 

▪ Motivaci a rozhodnutí – POSTUPNÉ kroky a priority 

▪ Podpůrné x brzdící vlivy (podpůrná skupina, PPP) 

 



Typické dotazy inspirované médii 
▪ Veganství nebo vegetariánství? Makrobiotika? 

▪ Je lepek škodlivý? Způsobuje únavu? 

▪ Může škodit / prospívat přerušovaný půst? (DM, růst!!) 

▪ Detoxikace?  

▪ Překyselení? 

▪ Dietní doplňky a importované„superpotravinách“ (aloe,  

 ječmen, goji, chia, chlorela, žaludy…a další a nové…) ?  

 Prokázaná zdravotní tvrzení schvaluje komise EU a uvádí  

 SÚKL na svých stránkách (www.sukl.cz) 

▪ Ketonová / proteinová dieta a BCAA? Anabolické steroidy?  

▪ Sacharidové vlny sportovec / nesportovec / student / děti / fertilní ženy 

▪ Psychika a strava, nájezdy na lednici…. 

 

 



Stres a jeho vliv – kůra nadledvin 
KORTISOL (úzkost, strach, pocit vyloučení) 

▪ zvyšení inzulinorezistence  

▪ depozice viscerálního tuku (zvětšení objemu pasu) 

▪ odbourávání kostry a aktivní hmoty 

▪ snižuje vylučování růstového hormonu (poruchy růstu a obnovy imunity)  

▪ podporuje vylučování adipsinu – schopnost vydržet celodenní hladovění, 
změny chuti na energeticky bohatou snadno stravitelnou stravu (sladké, 
tučné) - nájezdy 

▪ změny vylučování pohlavních hormonů (poruchy plodnosti u obou pohlaví) 

▪ změna spánku, ranní pessima, pozdní usínání, noční můry 

▪ Snížení pocitu hladu a žízně 

▪ Poruchy koncentrace, učení a paměti!!!!! 

  



Stres a jeho vliv – dřeň nadledvin 

ADRENALIN a NORADRENALIN (bezmoc, hněv, spěch) 

▪ zvýšení TK a změny tepové frekvence – sympatikotonus 
/ vagotonus, vyšší diastola 

▪ změna ledvinných funkcí 

▪ chuť na tučné, slané a alkohol 

▪ zvýšení hladu a rychlosti konzumace potravy 

▪ zvýšení impulsivity 

▪ zvýšení žízně 

▪ Poruchy učení, soustředění, paměti, fanatismus 

 



Typy stresu – jak je poznáme… 
▪ Eustres … stav provázený KLADNÝMI pocity 

 - zvědavost, radost  

 -  štěstí, výhra, vítězství 

 - „příjemné mrazení“ 

 - pocity tepla, „chuti“  

▪ Distres … stav provázený pocity NEGATIVNÍMI 
         -  únava, vyčerpání 

- hněv, zlost 
- zoufalství, smutek, strach, bezmoc, vina 
- marnost, rezignace 
- Nechutenství, nespavost, fyzické příznaky – 

onemocnění (časté infekce, diabetes, změny 
hmotnosti a tvaru těla, hypertenze) 

Vnímání podnětu záleží na VÝZNAMU, který mu dáme 
 

 



Faktory ovlivňující reakci na spouštěče stresu 
▪ SUBJEKTIVNÍ 

   Zvyk, výchova, vzory, záměr 

   Preference – čemu dáváme přednost 

   Znalost  a zkušenost – co jsme prožili a zpracovali (strach?) 

   Výběr informací – od koho a co (použití vlastních priorit) 

    Tréning, stereotypy, schopnost reflexe a sebereflexe 

 

▪ OBJEKTIVNÍ 

   Dostupnost vhodné rady, zkušenosti, vedení 

   Frekvence – jak často situace probíhá, doba trvání 

   V jaké zemi, kultuře a společnosti se pohybujeme 

   Reakce okolí na nás – „spravedlivé“ / účelové / manipulace 

 



Pohybem proti stresu a obezitě 

▪ Každodenní pohyb udržuje funkci plic, srdce a tonus svalstva na optimální 
úrovni (aerobní!) 

▪ Pohyb venku zvyšuje odolnost proti povětrnostním vlivům a mění 
provit.D na aktivní D vitamin (sluneční UV záření) 

▪ Pohyb pomáhá trénovat imunitní systém 

▪ Pohyb slouží k sociálním kontaktům, omezuje závislost na úzké rodině či 
sousedech 

▪ Trénovanost zvyšuje sebedůvěru, odolnost proti stresu, sebeovládání x 
efektivní rychlost reakce 

▪ Trénovanost zvyšuje nezávislost a efektivitu sebeobrany na všech 
úrovních – fyzické, emoční, mentální i duchovní (odolnost proti fanatismu 
vlastnímu i okolí, proti kritice vlastní i okolí a nespravedlnosti „osudu“) 

 



Zavodněním proti stresu a obezitě 

▪ Hydratace zlepšuje chuť k jídlu (v zimě 2 litry vody, v 
létě více), udržuje pozornost, výbavnost i vštípení info 

▪ Voda je hlavní medium pro průběh všech chemických 
reakcí v organismu 

▪ Voda je hlavním nosičem pro odstranění zplodin 
metabolismu z každé buňky - regenerace 

▪ Voda z vodovodu je 300x levnější než balená a má 
střední (optimální) obsah minerálů 

▪ Přírodní minerální vody mají obsah minerálů až 10x 
vyšší než vody jiné a měly by se užívat, nikoli pít. 

 



Stravou proti stresu a obezitě 
▪ Pravidelnost ve stravování (přizpůsobení aktivitám, 25% snídaně, 35% oběd, 22% 

večeře, zbytek svačiny) 

▪ Dostatek, ale NIKOLI NADBYTEK  bílkovin 15-20% dle stavby těla a aktivit – 
semivegetariánská strava je nejprospěšnější  (+vejce, mléčné výrobky, ryby) 

▪ Dostatek sacharidů – 40-45% energie z polysacharidů – regenerace serotoninu 
„hormonu spokojenosti“, 10% energie z jednoduchých cukrů (stabilní hladiny 
cukru v krvi – nevyčerpává se slinivka ani netrpí mozek)  

▪ Vláknina: ochrana trávicího traktu, mechanická očista a absorbce nadbytečných 
tuků, půda pro „přátelské“ bakterie usídlené ve střevě, sytící funkce 

▪ Dostatek a správné složení tuků (30% celkem, třetina nasycených a živočišných 
tuků, dvě třetiny nenasycených – rybích a rostlinných) – doplnění rezerv, 
dostatečná vytrvalost, mírné tlumení CNS 

▪ Omezení drog - alkoholu, kofeinu, kouření a energetických, slazených či 
iontových nápojů a soli 

▪ Správný poměr mikroživin: Dostatek vitaminů (sk.B,E), antioxidanty (C, koQ10), 
stopové prvky (Se,Zn), minerály a biogenní prvky (Ca,Mg, P, J, S) 



Zásady racionálního režimu - shrnutí 
▪ pravidelnost a flexibilita dle činnosti, zátěže a zdravotního stavu  

▪ znalost složení stravy (živiny, přidané látky) 

▪ omezení škodlivin (technologických, biologických) 

  - mikrobiologická nezávadnost  

  - vhodná kuchyňská úprava (krátká, šetrná) 

  - bioprodukty ..? Alkohol? Ionty navíc? 

omezení drog (kofein, alkohol, nikotin) 

omezení množství soli (do 5g/den) a sladidel (cukry i umělá) 

dostatek nezávadných tekutin (podle ledvinné funkce a stavu) 

Pravidelný AEROBNÍ pohyb denně alespoň 1 hod, VĚTRAT 

Dostatečný spánek alespoň 4-5 x 1,5hodiny, ideál 9-10 hodin 

 

 

 



Nelze stanovit „stravu pro každého“ 

Poměr B:S:T a množství a typ vitaminů a stopových prvků i 
pitný režim se řídí dle  

1) věku, pohlaví, stavby těla  

2) genetické zátěže, intolerance, alergie 

3) zdravotního stavu, metabolického stavu 

4) hormonální funkce 

5) zátěže (psychické, fyzické, teplotní) 

6) dosavadních zvyklostí, doby odpočinku 

7) ročního, měsíčního a denního období. 

 



Léčebný postup obecně u nemocí 

▪ Návštěva lékaře (nikoli „chat na netu“ či kamarádky) 

▪ Zjištění příčiny (od kdy? Co pomáhá/zhoršuje?) 

▪ Zjištění odezvy organismu (laboratoř, FUNKČNÍ TESTY) 

▪ Zajištění klidu fyzického i duševního A PODPORY 

▪ Nasazení léčby DLE PŘÍČINY 

▪ Odlehčená strava P=V 

▪ Kontrola výsledků (zlepšení příznaků a laboratoře? víc energie? pocit zdraví? NEBO únava, 
vyčerpání, RELAPSY?) 

▪ Pokud se zhoršení opakují stále častěji a jsou závažnější MĚNÍME LÉČBU, NEOBVINÍME 
PACIENTA…. 

 

 



Spokojenost zákazníka lékárny – náš cíl! 

1) Nějakou nežádoucí reakcí na potravu trpí celkem 4%-20% 
světové populace (do 3 let 8%-25%) toxická reakce x alergie x 
intolerance a MNOHO DALŠÍCH.  

2) Osobnostní poruchou trpí 10-15% lidí na světě 

3) Neurózou a úzkostí cca 10%, paranoiou 3% 

4) Výjimečně či podprůměrně chápavých je cca 5% 

Spokojený zákazník je KLIDNÝ, protože ví, že bude pravdivě 
INFORMOVÁN, RESPEKTOVÁN a CHRÁNĚN – a proto se rád 

VRACÍ do lékárny tam, kde byl, je a vždy bude spokojen.  

 

 



Komunikace = cesta informace od poskytovatele k příjemci  
▪ DEFINICE: Soubor slovních sdělení, ale i postojů a mimoslovních projevů, jimiž se 

dorozumíváme.  

▪ MIMOSLOVNÍ 75% : gesta, mimika, hlas (tón, síla, důraz, zámlky, rychlost řeči), držení 
těla, poloha nohou a trupu (odklon, vzdálenost od ostatních) 

▪ SLOVNÍ 25% : osobnost, styl sdělení, gramatika, kontext – pravidla (nejčastěji „nepsané 
kulturní dohody“), tabu, formální a neformální 

Aby došlo k dorozumění, musí být slovní i mimoslovní komunikace v souladu 

POZOR! Manipulátoři působí na naše pocity převážně mimoslovním doprovodem 

MĚJTE NA PAMĚTI: aby došlo k přenosu informace, musí ji příjemce potřebovat, 
převzít a pochopit -   nepomůže tedy jen „rychle a jasně“ ani „důkladně a zevrubně“ 

INFORMACE by měla být vyžádaná, srozumitelná a přizpůsobená příjemci 

 



Faktory ovlivňující výběr (nejen) informací 

Subjektivní Objektivní 

Vzory, osobnostní charakteristiky 
Rodinné prostředí a výchova 
Intelekt a talent 
Zvyk a stereotyp 
Preference a genetika 
Frekvence aktivit a znalost 
Výběr informací 
Tlak okolí 
 

Dostupnost vhodné potravy a aktivity 
Kontaminace prostředí 
Obchod a reklama 
Vědecké výzkumy 
Značení výrobků, móda sportů 
Tlak zdravotníků 
Poskytování informací  
  - objektivní 
  - účelové 
 

Mění se s věkem Mění se vědeckým poznáním 

Prestižní kaskáda Informační a příležitostní kaskáda 



Syndrom vyhoření = nadhodnocené AMBICE 
definice Herbert j.Freudenberger, sám vyhořel při péči o narkomany 

1) Touha po uznání a ocenění (image, úspěch, pověst, „dluh“ lidstvu) 

2) Nereálné požadavky na vztahy mezi lidmi („podle mého…“) 

3) Vše musí jít snadno „po másle“ (vzrušení, úspěch, pracovat) 

4) Rychlé impulsivní závěry „jak se věci mají“ (urputnost, hned teď) 

5) Z jednoho detailu nesprávný „celek“ – „intuice“ (nerelaxuje) 

6) Kladení důrazu na nepodstatné (detaily, komplexnost, dokonalost) 

7) Zveličování problémů (nejde-li to hned, teď tady, jen já) 

8) Černobílý svět (buď jsem úspěšný - nebo k ničemu, nikdo - všichni) 

9) Braní věcí osobně…hádky…nálepky (další izolace od lidí) 

10) Význam VÝZNAM VÝZNAM jediné oblasti života …CHYBÍ SEBEREFLEXE, nadhled 

Zkontrolujte poslední půlrok – práce, vztahy, klid…neponořili jste se příliš? 

 

 



Samodiagnostika syndromu vyhoření 
Radkin Honzák Syndrom vyhoření a jak se mu vyhnout? 2015  

1. Cítíte se stále pod tlakem povinnosti uspět? 
2. Potřebujete neustále nějaké vzrušení, protože jinak je život nudný? 
3. Je některá oblast vašeho života enormně významná na úkor jiných? 
4. Pociťujete mezi lidmi nedostatek intimity a blízkosti? 
5. Jste zcela neschopní odpočívat a relaxovat? 
6. Jste urputní a když se pro něco rozhodnete, musíte to dosáhnout? 
7. Máte neustále starosti o to, abyste si zachovali svůj image? 
8. Jste se svou oblíbenou aktivitou natolik spojeni, že byste se zhroutili, 
kdybyste o ni přišli? 
9. Berete se většinou velmi vážně? 
10. Jsou vaše životní cíle nejasné a mění se v průběhu času? 

POZOR!!! Syndrom vyhoření ohrožuje Vaše fyzické i psychické zdraví 

Psychika: poruchy spánku, paměti, koncentrace, změny nálady, impulsivita, 
podléhání závislostem, kolísání výkonu – únava i předráždění, izolace, vztahy!!! 

Fyzično: Změny TK a dýchání, prokrvení a napětí svalů, poruchy trávení, 
vyměšování (zácpa i průjem), změny chuti k jídlu, změny hmotnosti (přibírání i 
hubnutí), změny apetence i potence a plodnosti, poruchy imunity, delší 
rekonvalescence 

 



Děkuji za pozornost prosím 
o dotazy 

MUDr. Kateřina Cajthamlová 
 

Internistka, systemická terapeutka  
Poradkyně zdravého životního stylu  

 
+420 605 101 121 

www.cajthamlova.cz 
 


