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Téma/Theme: Vliv intervence na nutriční stav člověka 

Hypotéza/Hypothesis: Antropometrické parametry a nutriční hodnota jídelníčku jsou významně ovlivňovány 
různým typem intervencí. Výsledný efekt výživových intervencí na antropometrické parametry a kvalitu 
jídelníčku bude záviset na typu intervence. 
Anotace/Annotation: Nutriční stav, fyzickou a psychickou kondici člověka ovlivňuje velké množství vnitřních 
i vnějších faktorů. Mezi vnitřní faktory patří například genetický profil, mezi ty vnější patří krom kvality životního 
a pracovního prostředí a zdravotní péče i faktory životního stylu. Právě faktory životního stylu, kde velkou roli 
má i výživa, se mohou na fyzické a psychické kondici člověka odrazit až s 50 % a pozitivní je, že se jedná o faktory, 
které můžeme na rozdíl od těch genetických do značné míry ovlivnit. 

Sledování vlivu intervencí v různých oblastech životního stylu jako jsou změny v jídelníčku, zařazení moderní 
diety do stravování či zlepšení spánkové deprivace na antropometrické parametry či změny kvality jídelníčku, 
mohou přispět k lepšímu porozumění této problematiky a nastavování vhodnějších, přesnějších případně i více 
personalizovaných doporučení. Toto může vést ke zlepšení kvality života populace nejenom v produktivním 
věku, ale i v pozdějších fázích života, což je důležité vzhledem k věkové struktuře obyvatelstva a jejím 
prognózám. 

Cílem práce bude sledování vlivu různých typů intervencí (zejména výživových a případně i pohybových) na 
antropometrické parametry (výška, váha, tělesné složení měřené pomocí DEXA, bazální metabolismus měřen 
pomocí nepřímé kalorimetrie) a kvalitu jídelníčku (hodnocena na základě výpočtu výživové hodnoty pomocí 
nutričních databází a složení, a srovnána s doporučeným příjmem energie a živin) a udržitelnost nastaveného 
způsobu stravování. 
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