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Základní terminologie

 Zdraví

„Stav kompletní fyzické, psychické a sociální pohody a nikoliv pouhé 

nepřítomnosti nemoci či vady“ (WHO)

-> tělesné zdraví

-> duševní zdraví

-> sociální zdraví

Je ovlivněné mnoha činiteli!
(působí v mnohostranných interakcích)



Úkol 1

 Jaké činitele tedy mohou zdraví ovlivňovat?



Úkol 2

 Dokážete činitele rozřadit do vyšších celků?



Základní terminologie

 Determinanty zdraví

Genetika
- zdravotní predispozice
- tělesné charakteristiky

- sklon k závislostem 

Životní styl
- pohybová aktivita

- stravování
- spánek

Zdravotní péče
- preventivní programy
- úroveň zdravotnictví
- nelékařské obory

Podmínky prostředí

-životní prostředí
- charakter bydliště

- sociální klima

Zdraví



Základní terminologie

 Wellness

Širší pojem (souvislost s pojmem kalokagathia)

Zaměřuje se na všechny možné stránky a 

interakce organismu a to nejenom tělesné, 

duševní a sociální, ale i emoční, spirituální atp.  

Veškeré aktivity vedoucí k pozitivnímu ovlivnění

 Fitness

Užší pojem (je možné chápat jako podmnožinu pojmu wellnes)

Zaměřeno zejména na tělesnou stránku organismu, ale ve výsledku 

je vliv i na další aspekty zdraví včetně duševního i sociálního

Zejména tělesné aktivity mající za cíl zvýšení úrovně tělesné 

zdatnosti, zlepšení držení těla, zlepšení tělesného složení apod.



Základní terminologie

 Prevence

Soubor intervencí, které směřují k zamezení či snížení výskytu a šíření 

nemoci či rizikového chování (předcházení rizikovým jevům)

Primární – předcházení vzniku nemoci či rizikového chování u osob, u 

kterých ještě nemanifestoval výskyt rizikového jevu 

Sekundární – předcházení vzniku, rozvoji a přetrvávání nemoci či 

rizikového chování u osob, které jsou daným jevem již ohroženi

Terciární – předcházení zdravotním nebo psychosociálním potížím v 

důsledku nemoci či rizikového chování



Základní terminologie

 Způsob života / životní styl / (životní sloh)

Nejednotnost v terminologii

1) Synonyma (viz zahraniční pojetí, ale v řadě případů i v ČR)

2) Rozdílné termíny (způsob vs. styl)

-> skupinová / individuální úroveň



Odborné instituce

 Svět

Světová zdravotnická organizace (WHO)

Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC)

 Česká republika

Ministerstvo zdravotnictví (MZ)

Státní zdravotní ústav (SZÚ)

Krajské hygienické stanice (KHS)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)



Odborné dokumenty

 Svět

WHO guidelines

HBSC studie

Active Healthy Kids Global Alliance

Global Observatory for Physical Activity

 Česká republika

Zdraví 2030

Národní zpráva o pohybové aktivitě 

Sportovní koncepce v rámci municipalit



Úkol 3

 Zkuste si vybrat jednu determinantu zdraví

a najít k ní tvrdá vědecká data 

(historický vývoj, aktuální stav, porovnání se 

zahraničím atp.) 



Pohybová aktivita

Guthold et al., 2016

Prevalence pohybové inaktivity u mužů



Pohybová aktivita

Guthold et al., 2016

Prevalence pohybové inaktivity u žen



Pohybová aktivita

Xu et al., 2017

Prevalence pohybové inaktivity u mužů v USA



Pohybová aktivita

Pohybová aktivita u dětí a adolescentů v ČR

Zdravá generace, 2021



Pohybová aktivita

Pohybová aktivita u dětí v ČR

Zdravá generace, 2021



Pohybová aktivita

Pohybová aktivita u dětí v ČR

Rubín et al., 2018



Tělesná zdatnost

Tělesná zdatnost v ČR

Rubín et al., 2018



Tělesná zdatnost

Trend tělesné zdatnosti v ČR

ČOV, 2018



Tělesná zdatnost

Trend tělesné zdatnosti v ČR

iRozhlas, 2022



Tělesná zdatnost

Trend tělesné zdatnosti v ČR

Kuprová et al., 2022



Tělesná zdatnost

Kuprová et al., 2022

Trend tělesné zdatnosti v ČRTrend tělesné zdatnosti v Č

Gába et al., 2018



Výživa

Výživa v ČR

LaVita, 2021

Healthyfoodamerica, 206



Výživa

Výživa v ČR

Zdravá generace, 2021



Tělesné složení

 Od roku 1975 trojnásobný nárůst 

(aktuálně 2 miliardy dospělých lidí s nadváhou a obezitou)

WHO, 2014



Spánek

Zdravá generace, 2021



Spánek

Zdravá generace, 2021



Plnění kombinovaných doporučení

Rubín et al., 2020

Plnění 

24-hodinových

doporučení v ČR



Závislosti

Zdravá generace, 2021



Závislosti

Zdravá generace, 2021



Závislosti

Zdravá generace, 2021



Závislosti

Zdravá generace, 2021



Děkuji za pozornost


