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Poděkování 

Tato práce má svůj původ v projektu EURO-PREVOB, který byl financován z Šestého 
rámcového programu Evropské komise (Projekt č. 044291). Tento dokument odráţí pouze 
názory autorů a Komise proto nepřejímá ţádnou odpovědnost za případné pouţití informací, 
které jsou v něm obsaţeny. Upřímné poděkování patří těmto členům Poradního sboru EURO-
PREVOB za jejich podporu a rady: Tim Lobstein (Mezinárodní pracovní skupina pro obezitu / 
projekt HOPE), Susanne Løgstrup (Evropská kardiologická síť), Brian Martin (Ústav 
sociálního a preventivního lékařství, Curyšská univerzita), Francesca Racioppi (Evropské 
centrum WHO pro ţivotní prostředí a zdraví, Řím) a Liselotte Schäfer Elinder (Stockholmské 
centrum pro zdraví veřejnosti). 

 

Seznam zkratek 

Ve zprávě jsou pouţity následující zkratky: 

ADELF Association des Epidémiologistes de Langue Française 

BFHI Iniciativa pro nemocnice přátelské k dětem 

EU Evropská unie 

EURO-PREVOB Prevence obezity v Evropě – Konsorcium pro prevenci obezity pomocí akcí 

v oblasti účinné výţivy a fyzické aktivity 

HOPE project  Projekt Propagace zdraví pomocí prevence obezity po celé Evropě  

IBFAN Mezinárodní síť pro akce v oblasti dětské stravy  

SES Sociálně-ekonomický status 

WHO Světová zdravotnická organizace 
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Co je EURO-PREVOB 

I kdyţ se v uplynulých desetiletích zdraví evropských občanů významně zlepšilo, nebyly tyto 
úspěchy rovnoměrně rozloţené, a obzvláště je to zřejmé u obezity. Nerovnoměrnosti u 
obezity se zvyšují a přetrvávají vzhledem k omezením, jeţ jsou zapříčiněna nízkými příjmy a 
špatnými vzdělávacími výsledky ve výběru potravin, moţnostmi rekreační činnosti a 
rozdílným vnímáním zdravotní propagace. Mezinárodní i národní činitelé zdůrazňují potřebu 
sniţování zátěţe pro zdravotnictví, kterou lze připsat obezitě v Evropě i jejímu 
nerovnoměrnému rozloţení, pomocí důrazného výzkumného úsilí zaměřeného na zlepšené 
chápání determinantů obezity a efektivnost zásahů v boji proti ní. Neexistuje však důsledné 
sdílení informací a patřičná integrace současných vědeckých poznatků do zásad ochrany 
zdraví, takţe akce v oblasti výţivy a fyzické aktivity nedokáţou bojovat s obezitou a její 
nerovnoměrností. 

EURO-PREVOB byl projekt koordinované akce financovaný EU, který se na evropské úrovni 
snaţil řešit tuto nedostatečnou integraci zdrojů a znalostí v oblasti výţivy a fyzické aktivity 
veřejnosti (i mimo tuto oblast) do výzkumu sociálních i ekonomických determinantů obezity 
v Evropě, přičemţ bral do úvahy specifika sub-regionálních seskupení zemí. Projekt probíhal 
od 1. dubna 2007 do 31. března 2010. Konsorcium, které vedla Londýnská škola hygieny a 
tropického lékařství, zahrnovalo 15 partnerů z 10 zemí s víceoborovým týmem z hlavních 
oborů. 

 

Cíle EURO-PREVOB 

Projekt EURO-PREVOB měl tyto cíle: 

Cíl 1. Posoudit, co je známo o determinantech obezity, zvláště s ohledem na výţivu a 
fyzickou aktivitu různých věkových skupin, a dále o nerovnoměrném rozloţení obezity 
v členských státech EU na širší celoevropské úrovni.  

Cíl 2. Vyhodnotit stávající prostředí politických opatření pro zdraví veřejnosti z hlediska 
výţivy, fyzické aktivity, obezity a nerovnoměrného rozloţení obezity v Evropě posouzením a 
rozborem stávajících politických iniciativ s potenciálním dopadem na výţivu a fyzickou 
aktivitu (např. politických opatření v oblasti výţivy a zdraví veřejnosti, zemědělství, 
ekonomiky, sociální péče a školství) na makro- i mikroúrovních. 

Cíl 3. Vypracovat a otestovat portfolio nástrojů, jeţ mohou výzkumným a řídicím 
pracovníkům pomáhat při vyhodnocování poţadavků, které je nutné realizovat v boji proti 
obezitě v Evropě.  

Cíl 4. Formulovat strategii vývoje politiky a hodnocení, jeţ se týká plánovaných a  
existujících politických opatření v EU a na širší evropské úrovni z hlediska výţivy, fyzické 
aktivity, obezity a nerovnoměrného rozloţení obezity.  

Cíl 5. Propagovat a podporovat krátkodobé i dlouhodobé propojování a koordinaci 
výzkumných a inovačních aktivit u aspektů, jeţ se týkají vědeckých poznatků a vývoje 
politiky v oblasti výţivy, fyzické aktivity, obezity a nerovnoměrného rozloţení obezity 
v Evropě. 
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Výsledky projektu 

Projekt EURO-PREVOB úspěšně splnil své cíle na podporu propojování a zdokonalování 
našich poznatků a hodnocení zkušeností a determinantů obezity a nerovnoměrností obezity 
v Evropě.  

Projekt EURO-PREVOB integroval širokou škálu doplňkových střednědobých aţ dlouhodobých 
aktivit včetně: vypracování cílených recenzí literatury o rozsahu a povaze problému 
s obezitou v Evropě a o politických opatřeních, které mohou přinést změnu; vývoje nástrojů, 
které mohou tvůrcům politiky pomáhat při identifikaci poţadavků, jeţ je třeba realizovat, tzn. 
Nástroj pro politický rozbor, který byl testován ve vybraných evropských zemích, a příručku 
pro vyhodnocení ekonomického dopadu zásad pro prevenci obezity; formulace všeobecných 
zásad a souvisejících doporučení, jeţ by měla podepřít akce pro prevenci obezity v Evropě; a 
zpětného sdělování výsledků těchto sloţek hlavním účastníkům z politických a výzkumných 
komunit při konzultacích, konferencích a dalších formách politické angaţovanosti. Kaţdá 
z těchto aktivit je podrobně popsána v následujících podkapitolách. 

Recenze literatury 

V počátečních fázích tohoto projektu byly vypracovány dvě recenze literatury, které měly 
vrhnout světlo na vědecké a politické doklady poţadované pro vývoj dalších fází projektu. 
Obě jsou k dispozici na webových stránkách projektu. První recenze shrnuje vědecké 
poznatky o výskytu obezity, zdravotní a ekonomické zátěţi obezity, sociálně-ekonomické 
nerovnoměrnosti obezity v Evropě a determinantech obezity a jejího nerovnoměrného 
rozloţení. Potvrdila rozsah epidemie obezity po celé Evropě a zdůraznila nerovnoměrné 
rozloţení obezity a její rizikové faktory, jak je proţívají národy Evropy. Druhá recenze se 
zabývala stávající politickou situací v oblasti zdraví veřejnosti s ohledem na výţivu a fyzickou 
aktivitu jako determinanty obezity a její nerovnoměrnosti v Evropě. Poskytla důkladné 
zhodnocení rozsahu stávajících politických opatření a zásahů pro prevenci obezity a pro 
řešení bezprostředních i vzdálených rizikových faktorů.  

Spolu s recenzí literatury byl vypracován i koncepční model (Obr. 1) jako vodítko k činnosti 
EURO-PREVOB, jenţ poskytuje logický rámec pro vyhodnocení klíčových politických oblastí, 
které měl projekt zkoumat, a konkrétně pomůcku k vypracování nástroje pro rozbor politiky, 
který je popsán níţe. Model vychází z výsledků nedávného projektu Foresight [1] a dalších 
koncepčních modelů pro studium environmentálních indikátorů obezity [2]. Model podtrhuje 
skutečnost, ţe jednotlivci (a jejich inherentní riziko obezity) existují v určitém kontextu 
formovaném potravinovým prostředím a přírodním i umělým prostředím (jeţ ovlivňuje 
fyzickou aktivitu), a obojí vzájemně působí v různých situacích, např. ve škole. Tato 
prostředí jsou ovlivňována širším a univerzálnějším kontextem, sociálně-ekonomickým 
prostředím a nerovnoměrností, a psychosociálními a kulturními determinanty. Na tato 
prostředí a determinanty mají značný vliv vlády, ekonomické operátory a občanská 
společnost. 

                                           

1
 Butland B, Jebb S, Kopelman P, Lobstein T. Foresight: Tackling obesities: Future choices – Project report. London: 

Government Office for Science, 2007.  

2
 Knai C, Branca F, Pomerleau J, Robertson A, Brunner E, Rutter H et al. D4.1 Report on the development of policy analysis 

tools. EURO-PREVOB Project. London: London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2008.  
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Obr. 1. Koncepční rámec EURO-PREVOB 

 

Nástroje EURO-PREVOB 

I. Nástroj EURO-PREVOB pro rozbor politiky 

Jeden z důleţitých kroků projektu EURO-PREVOB spočíval ve vývoji a pilotním testování 
portfolia nástrojů, které by výzkumným a řídicím pracovníkům v oblasti zdraví veřejnosti po 
celé Evropě mohly pomáhat vyhodnocovat potenciální dopady navrhovaných politických 
opatření na příjem potravin, úroveň fyzické aktivity a obezitu pouţitím jednotné 
metodologie.  

Vývoj Nástroje pro rozbor politiky 

Nástroj pro rozbor politiky a standardizované metody byly vyvinuty po rozsáhlé recenzi 
literatury a přípravě koncepčního dokumentu o rozboru politiky, který navrhuje rámec 
rozboru politiky v kontextu EURO-PREVOB, metody pro rozbor politiky a vůdčí zásady pro 
vývoj Nástroje pro rozbor politiky. Jedním z hlavních cílů bylo zavést tento nástroj do všech 
evropských zemí.  

Nástroj pro rozbor politiky byl připraven pouţitím odstupňovaného procesu se dvěma 
hlavními koly posuzování partnery projektu a odborníky. První koncept byl prezentován a 
prodiskutován na prvním plenárním zasedání EURO-PREVOB (v dubnu 2008), jehoţ se 
zúčastnilo 52 odborníků a zainteresovaných osob z 25 evropských zemí. Revidované nástroje 
pak byly v létě 2008 předběţně testovány v pěti pilotních zemích a výsledky byly 
prodiskutovány při schůzce vedoucích pilotních akcí a koordinátorů projektu v září 2008. 
Další změny nástrojů byly provedeny před zahájením pilotních testů (viz níţe). 

Finální nástroj se skládá ze dvou hlavních částí: 

1) Kontrolní seznam politiky: dotazník, který má poskytnout všeobecný přehled o 
legislativě zavedené v určité zemi pro řešení otázek výţivy, fyzické aktivity a obezity, a 
identifikovat mezery, které lze vyplnit. Konkrétněji tento dotazník shromaţďuje 
informace o stávajících politických opatřeních, jeţ se zabývají národním potravinovým 

Jednotlivci: 
Energ.  

rovnováha a 
nerovnoměrn. 

obezity 

Potr. 
prostředí 

Přírodní a 
umělé prostředí 

Soc.-ekonom. 
prostředí a 
nerovnoměrn. 

Psychosociální a 
kulturní determinanty 

Obč. spol. 

Ekonom. operátory 

Vláda 

EURO-PREVOB  

model 

Prevence obezity v Evropě 
Konsorcium pro prevenci  
obezity účinnou výţivou 
a fyzickou aktivitou 
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prostředím (produkce a výroba potravin, obchod s potravinami, etiketování potravin a 
nápojů, sociální politika a politika v oblasti nerovnoměrné zdravotní péče), umělým 
prostředím (urbanistické plánování, doprava a silniční bezpečnost, aktivní doprava, 
sportovní a rekreační zařízení), zdravotnickými sluţbami pro matku a dítě (přiměřené 
zvyšování/sniţování hmotnosti u ţen během těhotenství a po něm, a krmení a kojení 
nemluvňat a malých dětí) a školami (školní politika v oblasti výţivy a fyzické aktivity). 
Tento Kontrolní seznam politiky mají vyplňovat proškolení terénní pracovníci pomocí 
sekundárního průzkumu a v případě potřeby i ve styku s vybranými odborníky a 
zainteresovanými osobami; a  

2) Komunitní dotazník: dotazník zahrnující přímé postřehy získané v komunitě pro 
vyhodnocení vybraných environmentálních indikátorů potravinového prostředí 
(potravinové prostředí dané čtvrti z hlediska dostupných obchodů prodávajících potraviny 
a nápoje; cena a dostupnost indikativních potravinářských poloţek ve vybraných 
obchodech s potravinami; marketing uvnitř obchodů s potravinami a před nimi; povaha a 
rozsah televizních reklam během vysílacích hodin TV pro děti; cena a marketing týkající 
se vybraných poloţek rychlého občerstvení) a umělého prostředí (vybrané indikátory 
‚pěších moţností‘ a ‚cyklistických moţností‘ ve čtvrtích včetně dostupnosti a kvality 
cyklistických stezek, veřejných prostranství a hřišť (viz Obr. 2), zastávek veřejné 
dopravy, objemu dopravy, bezpečných silničních přechodů, chodníků a úrovně 
neatraktivnosti / nezdvořilosti). Tento dotazník má vyplnit dvojice proškolených terénních 
pracovníků prostřednictvím přímého sledování komunity. 

 1 =  Decent facili ti es, i.e. sports  
pitch, well maintained, tidy,  
etc. 

    

2 =  Decent facilities but  
m issing one or more of the  
criteria in the definition of  
‘High quality’ but better than  
‘Low quality’. 

  

3 =  Limited or r elatively poor  
quality facilities, e.g. badly  
maintained, d irty, lit ter, graffiti 

  OR restricted access (i.e.  
membership). 

  
Tiny urban playground. 

  

4 =  Limited and very poor  
quality facilities, e.g. badly  
maintained,  dir ty, litter, graffiti . 

    
  

        
  
 

Obr. 2. Příklad kritérií pro bodování kvality veřejných hřišť v Komunitním dotazníku. 

Pilotní testování Nástroje pro rozbor politiky 

Nástroj pro rozbor politiky byl pilotně testován v době od září 2008 do dubna 2009 v pěti 
zemích různých evropských sub-regionů, a to v Bosně a Hercegovině, České republice, 
Francii, Lotyšsku a Turecku, s pouţitím jednotné metodologie. V kaţdé z těchto zemí 
koordinoval pilotní studii jeden z partnerů EURO-PREVOB, který dohlíţel na práci v terénu a 
vyhodnocování postupu.  

Kontrolní seznam politiky shromaţďoval data na národní úrovni, zatímco Komunitní dotazník 
se zaměřoval na města, v nichţ měli základnu místní koordinátoři (Sarajevo v Bosně a 
Hercegovině, Brno v České republice, Marseille ve Francii, Riga v Lotyšsku a Ankara 
v Turecku). V kaţdé zemi vyplňoval Kontrolní seznam politiky jeden nebo dva terénní 
pracovníci pod dohledem místního koordinátora. Data se shromaţďovala s pouţitím několika 
zdrojů informací (tzv. triangulací) včetně zveřejněné literatury, webových stránek na 
internetu, a v případě nutnosti prostřednictvím styku s odborníky, tvůrci politiky a dalšími 
zainteresovanými osobami. Pro Komunitní dotazník se vybíraly oblasti s různými sociálně-
ekonomickými nebo deprivačními úrovněmi. Místní demografové a/nebo statistici pomáhali 
určovat pouţití nejvhodnějších vzorkovacích postupů. Aby se vyhodnotila paralelní 
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spolehlivost Komunitního dotazníku, shromaţďovaly všechna data dvě nezávislé dvojice 
proškolených terénních pracovníků, které se pro kaţdou oblast dohodly na naplánované pěší 
trase, připravené s pouţitím softwaru Google Earth Map a/nebo podrobných místních map. 
Nashromáţděná pozorování byla zakódována do dotazníku a do map oblasti. 

Vyhodnocování postupu bylo navrţeno tak, aby poskytlo informace o postupu pilotního 
testování včetně způsobu, jakým byl nástroj pouţit, jak se data získávala, i veškerých změn, 
jeţ bylo nutno provést během pilotní činnosti. Data pro vyhodnocování postupu se získávala 
pomocí deníků, formulářů pro sledování sběru dat a dotazníků. V kaţdé zemi se také 
pořádala sub-regionální schůzka, kde se předávaly výsledky pilotního postupu a od 
regionálních odborníků a účastníků z různých sektorů se získávala zpětná vazba 
k relevantnosti a aplikovatelnosti Nástroje pro rozbor politiky a k doporučením na jeho 
změny. Výsledky sub-regionálních pracovních schůzek přispěly k vyhodnocování postupu u 
tohoto nástroje. 

Hlavní poznatky z pilotního testování Nástroje pro rozbor politiky 

Pilotní testování Nástroje EURO-PREVOB pro rozbor politiky v pěti evropských zemích 
poskytlo důleţité nové náhledy na stávající politická opatření týkající se potravinového 
prostředí a prostředí fyzické aktivity a lepší pochopení určitých aspektů obezogenicity 
v prostředí různých zemí. Série sub-regionálních schůzek byla také příleţitostí ke sdílení 
informací o strategických a praktických otázkách politiky, jako je kapacitní plánování, záruka 
kvality a další činnosti, a potvrdila očekávanou uţitečnost tohoto nástroje v dalších zemích. 
Na úrovni národní politiky můţe náhled získaný pouţitím tohoto nástroje pro vyhodnocení 
politiky poskytnout indikaci toho, zda existuje soulad mezi národními politickými opatřeními 
v různých sektorech; můţe pomáhat při harmonizaci cílů místní a národní politiky; a můţe 
napomoci při sladění národní legislativy s evropskými zákonnými ustanoveními. 

Kontrolní seznam politiky 

Bylo zjištěno, ţe Kontrolní seznam politiky je aplikovatelný pro vyhodnocení kontextu politiky 
v pěti politicky a sociálně-ekonomicky odlišných pilotních zemích, a dospělo se k určitým 
uţitečným výsledkům. Např. při revizi stávajících politických opatření v řadě relevantních 
sektorů bylo zřejmé, ţe jen málo opatření konkrétně hovoří o obezitě a nerovnoměrné 
zdravotní péči, a spojení mezi oběma se výslovně uvádí jen zřídkakdy, s výjimkou Francie. 
Ukázalo se, ţe souvislosti mezi obezitou, nerovnoměrnou zdravotní péčí a sociálně-
ekonomickými nerovnoměrnostmi se jen nepatrně odráţely v politických opatřeních. 
Vyhodnocování politických opatření také není standardní praxí a Nástroj pro rozbor politiky 
je příleţitostí monitorovat, a tedy i plánovat vyhodnocení.  

Komunitní dotazník 

Zjištění z pilotního testování Komunitního dotazníku naznačují, ţe by bylo moţné vypracovat 
novou metodu vyhodnocení obezogenicity v různých podmínkách. Bylo hlášeno, ţe Dotazník 
je uţivatelsky přívětivým a spolehlivým nástrojem (u většiny indikátorů potravinového a 
umělého prostředí se zjistily výrazné, paralelně spolehlivé výsledky) ve všech zemích. Navíc 
byl povaţován za účinný a relevantní prostředek pro zachycení důleţitých kontextových 
rozdílů v oblastech s různým sociálně-ekonomickým statusem (SES) při popisu klíčových 
aspektů jak potravinového, tak umělého prostředí. Pilotní testování tohoto nástroje bylo 
uţitečné tím, ţe poukázalo na řadu praktických potíţí při hodnocení prostředí, jako je získání 
přístupu k vysoce kvalitním mapám a získání povolení ke sběru informací v některých 
obchodech s potravinami. Rovněţ ilustrovalo související metodologické problémy, jako jsou 
adekvátní vzorkovací oblasti s různými sociálně-ekonomickými úrovněmi, řízení subjektivity 
kontextových proměnných (např. pozitivní versus negativní konotace graffiti – Obr. 3), 
záznam neočekávaných aspektů prostředí (např. cyklistické stezky navrţené uţivateli 
v Marseille (Obr. 4), pojízdní prodavači potravin v Ankaře (Obr. 5)), definování srovnatelné 
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standardní stravy a volba vhodných kvalitativních kritérií pro aspekty umělého prostředí 
(např. obtíţe při klasifikaci kvality veřejného prostranství v Rize, Obr. 6).  

 

 
Obr 3. Graffiti na ulici  
v Marseille, Francie. 

 
 

Obr.4. Cyklistická stezka navrţená uţivateli 
v Marseille, Francie. 

 

 

 
Obr. 5. Pojízdný prodavač výrobků v Ankaře, 

Turecko, v oblasti s nízkým SES. 

 
Obr. 6. Veřejné prostranství v Rize, Lotyšsko. 

 

 

Tento nástroj bude třeba implementovat ve velkém měřítku, aby generoval politicky 
relevantní postřehy o sociálně-ekonomických rozdílech u důleţitých modifikovatelných 
faktorů v různých kontextech (např. Obr. 7). Měl by se také kombinovat s individuálně 
zaloţenými daty, aby bylo moţné propojit environmentální determinanty s osobním 
chováním a s poměry obezity u dětí a dospělých. 
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Obr. 7. Příklad potenciálních rozborů na bázi informací shromáţděných pomocí Komunitního dotazníku 

– počet obchodů, které prodávají vybrané poloţky potravin v oblastech (cca 0,25 km2) 

s různou sociálně-ekonomickou úrovní v Sarajevu, Bosna a Hercegovina. 
 

Nástroj pro rozbor politiky je revidován na základě výsledků pilotního testování a bude 
k dispozici na webových stránkách projektu. 

II. Příručka pro ekonomické vyhodnocování politických možností při prevenci obezity 

Příručka EURO-PREVOB pro ekonomické vyhodnocování politických moţností při prevenci 
obezity zahrnuje jednoduchý koncepční rámec a praktické pokyny pro tvůrce politiky a 
výzkumníky v oboru zdraví veřejnosti, týkající se ekonomického hodnocení soupeřících 
zásahů pro prevenci obezity, se zaměřením na zásahy a politická opatření nacházející se 
mimo prostředí nemocniční a zdravotní péče. Většinu, ne-li vše z toho, čím se zabýváme, lze 
stejně tak aplikovat na vyhodnocení zdraví veřejnosti a „sociálních determinantů“, zásahů 
všeobecně, tedy mimo rámec obezity. 

Současné recenze literatury naznačují, ţe bylo provedeno relativně málo studií pro rozbor 
finanční efektivnosti prevenčních nebo zdravotně-propagačních aktivit pro boj s obezitou. 
Jelikoţ vládní rozpočty na zdravotní péči jsou vystaveny tlaku a zásahy do zdraví veřejnosti 
musí o omezené zdroje soupeřit s dalšími programy zdravotní péče, jeţ mohou mít lépe 
zavedenou důkazní základnu, je nezbytné, aby se vynakládalo větší úsilí na prokázání 
efektivnosti a „finanční efektivnosti“ zásahů proti obezitě.  

Tato příručka je zaměřena na vyhodnocení efektivnosti, neboť nelze provést ţádné 
ekonomické hodnocení bez důkazu efektivnosti na prvním místě. Doporučujeme a 
ilustrujeme způsoby, jak řešit základnější úkol vyhodnocení efektivnosti zásahů proti obezitě, 
zvláště těch typů zásahů, které se snadno nepropůjčují k návrhu randomizovaného řízeného 
testu. Aplikace přirozených experimentů a kvaziexperimentálních metodologií představuje 
dosud poměrně nevyuţitou, avšak slibnou, a moţná i jedinou cestu vpřed, abychom alespoň 
zúţili „hodnotící propast“ mezi výzkumem zdraví veřejnosti a klinickým výzkumem.  

Příručka EURO-PREVOB pro ekonomické vyhodnocování politických moţností při prevenci 
obezity bude k dispozici na webových stránkách projektu.  

 

Zásady a doporučení  

Z výsledků projektu EURO-PREVOB vyplynuly univerzální zásady a související doporučení pro 
politická opatření, jeţ by měla zabránit nárůstu obezity a zároveň zúţit nerovnoměrnosti.  
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Zásada č. 1. Zásahy a politická opatření pro snížení obezity je nutné 
vyhodnocovat  

Vlády nesou vůči svému obyvatelstvu odpovědnost za realizaci politických opatření a plánů, 
které přijaly, a za vyuţívání veřejných financí na tuto činnost. Proto je nutné, aby se politická 
opatření, plány a zásahy pečlivě vyhodnocovaly z hlediska účinnosti, nákladové efektivnosti a 
dlouhodobého dopadu na výsledky související se zdravím, a aby byly provedeny změny, 
pokud nedosahují poţadovaných účinků. V oblasti prevence obezity to však komplikují 
nedostatky ve stávajících národních systémech sledování a omezená kapacita 
epidemiologického a metodologického výzkumu v mnoha členských státech EU. Je nezbytné, 
aby se tyto nedostatky řešily posilováním národních systémů sledování, jeţ mohou 
poskytovat objektivní a spolehlivá data pro sledování jak celkových úrovní obezity, tak jejích 
determinantů (výţivy a fyzické aktivity), a dále změny struktury uvnitř populace na základě 
jejího sociálně-ekonomického rozvrstvení. Vyhodnocování musí zahrnovat měřítka postupu a 
výsledku, aby bylo moţné stanovit nejen zda určité politické opatření funguje (nebo 
nefunguje), ale také proč. 

Klíčem k monitorování a vyhodnocování politických opatření bude vývoj ukazatelů. Ukazatelé 
jsou měřené proměnné pro vyhodnocování změn souvisejících se záměry a cíli. Jsou to 
nepřímá nebo částečná měřítka sloţité situace, ale jsou-li měřena sekvenčně v čase, mohou 
indikovat směr a rychlost změny a slouţit k porovnání různých oblastí ve stejném časovém 
okamţiku. I kdyţ je schopnost dohodnout se na základní sestavě definicí evropských 
ukazatelů mimo rozsah tohoto projektu, nabízí velké moţnosti porovnat výsledky výzkumu a 
tedy se poučit ze zkušeností jinde.  

Jelikoţ jsou zdroje neustále omezené, je vyhodnocování nákladové efektivnosti vţdy 
nezbytné pro přijímání racionálních rozhodnutí. Literatura, která se recenzovala v rámci 
EURO-PREVOB, však prokazuje, ţe se vyhodnocení jen zřídkakdy zmiňují o nákladech na 
program, který zkoumají, a proto neodhadují nákladovou efektivnost – nákladový prvek je 
zjevně veledůleţitým faktorem hodnocení politického opatření a proto je nutné 
shromaţďovat data o nákladech perspektivně a ohlašovat je explicitně spolu s nástroji 
pouţitými k získání dat. Projekt EURO-PREVOB předkládá novou praktickou příručku pro 
ekonomický rozbor moţností prevence obezity, jak je uvedeno níţe. 

Monitorování a vyhodnocování dat je nezbytné pro sledování postupu politických opatření a 
zásahů a vyţaduje se pro periodickou revizi a přeformulování politických opatření.  

Doporučení č. 1.1. Je nutné používat konzistentní přístupy k vyhodnocování 

Doporučuje se, aby byly přijímány kroky pro prosazování konzistentních přístupů 
k vyhodnocování politických opatření týkajících se obezity a jejích environmentálních 
determinantů – včetně potravinové nejistoty a sociálních nerovnoměrností ve zdraví – ve 
všech členských státech EU. Převzetí jednotného přístupu ke shromaţďování informací by 
napomohlo porovnání jednotlivých zemí. Mechanismy vyhodnocování je nutno zabudovat do 
kaţdého politického opatření, jeţ můţe mít dopad na obezitu. Je třeba provádět hodnocení 
postupu, dopadu a důsledků politických opatření určených k boji proti obezitě. Tato opatření 
se musí vyhodnocovat z hlediska implementace (včetně překáţek této implementace), 
efektivnosti a ekonomických důsledků, a toto hodnocení musí doprovázet hodnocení 
zdravotních dopadů, aby se vyhodnotil dopad politických opatření, jeţ vzešla z jiných 
sektorů, na obezitu. 
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Zásada č. 2. Politická opatření pro prevenci obezity musí být zakotvena v celkové 
strategii, jež má za cíl usnadnit zdravou volbu  

Politická opatření určená k boji proti obezitě budou nutně mít různé formy a zahrnovat 
mnoho různých sektorů. Avšak jejich základem musí být záměr usnadnit zdravou a finančně 
dostupnou volbu tím, ţe se vytvoří prostředí, které to umoţní. Je potřebná celá škála 
univerzálních strategií pro populaci (v kombinaci s cílenými preventivními a ochrannými 
snahami tam, kde je to vhodné), aby se podpořila prostředí, jeţ prosazují, chrání a podporují 
bezpečnost potravin a výţivy a přístup k fyzické aktivitě, a zároveň řeší sociálně-ekonomické 
nerovnoměrnosti obezity.  

V rámci celkové strategie musí jednotlivá politická opatření reagovat na konkrétní potřeby a 
okolnosti v kritických bodech lidského ţivota. Konkrétně se doporučení relevantních 
sociálních a zdravotně-ochranných politických opatření musí zaměřovat na: (1) pomoc péči o 
ţeny v plodném věku, matky, kojence a malé děti; (2) usnadňování zdravé volby pro děti 
v předškolním a školním věku; (3) vytváření přístupného a finančně dostupného zdravého 
potravinového prostředí; a (4) vytváření přírodního i umělého prostředí, jeţ propaguje 
zdraví.  

Doporučení č. 2.1. Je třeba podniknout akci na pomoc ženám při udržování 
optimální hmotnosti před těhotenstvím, v jeho průběhu i po něm, a na zajištění 
zdravého startu do života u kojenců a malých dětí. 

Přírůstek / ztráta hmotnosti v průběhu těhotenství a po něm 

Srozumitelné pokyny pro výţivu, fyzickou aktivitu a přírůstek hmotnosti v průběhu 
těhotenství jsou velmi důleţité, ale málokteré z nich se v evropských zemích zavádějí 
systematicky, jak je zřejmé ze zjištění rozboru politiky, který provedl EURO-PREVOB. Je 
naléhavě nutné zajistit implementaci srozumitelných pokynů ke zdravé hmotnosti (před 
těhotenstvím, v jeho průběhu i po něm) u ţen v plodném věku v celé Evropě, a dále pokynů 
ke konkrétnímu chování v průběhu těhotenství, jako je prevence kouření během těhotenství, 
neboť se jedná o nezávislý rizikový faktor obezity.  

Kojení a krmení malých dětí 

Mezi evropskými zeměmi existují značné rozdíly u placené mateřské dovolené a přijímání 
konkrétních zásahů na ochranu, propagaci a podporu optimálního kojení (např. iniciativa 
Nemocnic přátelských k dětem – BHFI); školení odborných zdravotníků; zákonů na ochranu 
matek a rodin před komerčními tlaky průmyslu dětské výţivy; komunitních center a 
podpůrných mechanismů na ochranu a podporu krmení kojenců a malých dětí; a 
komplexních informačních, vzdělávacích a komunikačních (zkr. IEC) strategií pro zlepšené 
krmení kojenců a malých dětí). Doporučuje se, aby komplexní politická opatření podpořila 
optimální krmení kojenců a malých dětí (včetně včasného, výhradního a pokračujícího kojení 
a bezpečného a přiměřeného doplňkového krmení). Tato opatření se musí kombinovat 
s cílenými zásahy zaměřenými na ţeny a děti z niţších sociálně-ekonomických skupin. 
Důleţitá politická opatření a iniciativy zahrnují přístup k placené mateřské a otcovské 
dovolené, přestávky na kojení pro pracující matky, ústavy denní péče, iniciativy jako je BFHI, 
přiměřené školení odborných zdravotníků o výţivě kojenců a malých dětí, a rozvoj 
komunitních center a středisek péče o děti i podpůrných mechanismů na ochranu krmení 
kojenců a malých dětí. Je nutné posílit plnou implementaci a prosazování Mezinárodního 
kodexu marketingu náhrad mateřského mléka a následných rezolucí Světového 
zdravotnického shromáţdění a ve všech zemích vytvořit nezávislé monitorovací mechanismy. 
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Doporučení č. 2.2. Vládní politická opatření a iniciativy musí přispívat ke snadné 
a přímočaré volbě zdravého životního stylu pro děti školního a předškolního 
věku. 

Jedním z hlavních faktorů v pozadí rozvíjející se epidemie obezity je zvýšená dostupnost 
levných a energeticky nabitých potravin (tzv. „sajrajtových potravin“). Motivuje ji kombinace 
různých faktorů včetně industrializace potravinářské výroby a marketingu nezdravých 
potravin ve velkém měřítku. V důsledku toho mnohé děti, zvláště ve znevýhodněných 
rodinách, konzumují větší mnoţství kalorií v době, kdy úroveň jejich fyzické aktivity klesá 
(opět díky řadě faktorů včetně menšího vyuţívání volných prostor ke hrám a rozvoje forem 
rekreace, které nejsou energeticky náročné). Tento trend je třeba zvrátit a vytvářet 
prostředí, jeţ usnadní zdravé a finančně dostupné moţnosti (i ve škole) pro děti a mládeţ, 
která prochází ţivotním obdobím, kdy se formují stravovací návyky.  

Doporučení č. 2.3. Vládní politická opatření a iniciativy musí fyzickou aktivitu 
podporovat přírodním i umělým prostředím, jež propaguje zdraví, a brát přitom 
do úvahy potřeby skupin s nízkými příjmy a dalších znevýhodněných skupin. 

Fyzická nečinnost, sedavý ţivotní styl (nízká nebo nulová fyzická aktivita ve volném čase i 
v kaţdodenním ţivotě) a s tím spojený nízký výdej energie jsou známé hlavní rizikové faktory 
obezity. I kdyţ existují politická opatření na podporu zdraví, jeţ se zaměřují na přírodní i 
umělá prostředí, komunitní prostředí často nepodporuje aktivní ţivotní styly, coţ vyvolává 
důleţitý problém z hlediska rozboru politiky. Je nutná další práce v souvislosti s implementací 
politických opatření a vyhodnocováním jejich dopadu na jednotlivce. Současná politická 
opatření dále neberou vţdy do úvahy nerovnoměrnosti a zřídkakdy zvaţují obezitu. Jsou 
potřebné akce na podporu další aktivní dopravy jako je chůze a cyklistika a pro zlepšení 
dostupnosti a přístupu k vysoce kvalitním veřejným prostranstvím, jako jsou parky, hřiště a 
venkovská krajina pro rekreaci. Rekreační sporty i zábavná a sportovní zařízení musí být 
přístupná, finančně dostupná, bezpečná a zabezpečená pro všechny (zvláště pro ţeny, děti a 
postiţené osoby). 

Zásada č. 3. Zaměření na nerovnoměrnosti musí být základem opatření v boji 
proti obezitě  

Obezita je v Evropě sociálně rozvrstvená, s vyšším výskytem u skupin s nejvyšším 
znevýhodněním. Série zpráv, včetně nejnovější zprávy WHO Commission on Social 
Determinants of Health3 (Zpráva Komise WHO pro sociální determinanty zdraví), zdůrazňuje 
počet zemřelých a postiţených osob, který z této situace vyplývá a kterému se dalo předejít.  

Doporučení č. 3.1. Všechna politická opatření relevantní pro prevenci obezity 
musí výslovně řešit zdravotní a sociální nerovnoměrnosti 

Jen málo politických opatření k obezitě specificky hovoří o zdravotních nerovnoměrnostech. 
Navíc jen málo stávajících systémů sběru dat umoţňuje vyhodnocovat sociální 
nerovnoměrnosti u obezity, a při mnoha politických debatách se zdá, ţe je jen nepatrné 
povědomí o souvislostech mezi obezitou a zdravotními nerovnoměrnostmi. Vzhledem ke 
stěţejní roli obezity jako determinantu zdraví obyvatel je nezbytné, aby politická opatření na 
sníţení zdravotních nerovnoměrností řešila problém obezity. Obdobně musí politická řešení 
pro boj s obezitou brát do úvahy i její sociální vzorek a uznat, ţe nejvíce ohroţeni jsou ti, 
kteří jsou jiţ znevýhodněni.  

                                           

3 Commission on Social Determinants of Health (Komise pro sociální determinanty zdraví). Closing the gap in a generation: 

health equity through action on the social determinants of health. Final Report of the Commission on Social Determinants of 

Health. Geneva: World Health Organization, 2008. (Překlenutí mezery v generaci: zdravotní rovnoměrnost pomocí akce u 

sociálních determinantů zdraví. Závěrečná zpráva Komise pro sociální determinanty zdraví. Ženeva: Světová zdravotnická 

organizace, 2008.) Dostupná na http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563703_eng.pdf, poslední návštěva dne 

12. března 2010. 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563703_eng.pdf
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Propojovací a předávací aktivity 

Klíčovým cílem projektu EURO-PREVOB byla podpora vzájemného propojení a spolupráce ve 
vědecké práci a vývoji politiky v oblasti výţivy, fyzické aktivity, obezity a nerovnoměrností 
obezity v EU a ve zbytku Evropy. Prvním krokem, který byl podniknut v počátcích projektu 
s cílem splnit tento cíl, byl vývoj dvou databází pro interní pouţití konsorcia EURO-PREVOB. 
První z nich byla databáze evropských odborníků obsahující determinanty obezity a politické 
poradce zabývající se propagací zdravé výţivy, fyzické aktivity a prevence obezity. Tato 
databáze poskytla konsorciu zdroj odborníků, kteří souhlasili s konzultacemi během projektu 
s tím, ţe budou poskytovat informace, posuzovat zprávy EURO-PREVOB, účastnit se schůzek 
v rámci projektu nebo šířit jeho výsledky. Druhá databáze podrobně uváděla různé kategorie 
zainteresovaných osob, jeţ mohou být ovlivněny politickými opatřeními týkajícími se obezity 
v Evropě nebo je mohou samy ovlivnit. Tato databáze se pouţívala k mapování různých osob 
zainteresovaných na prevenci obezity v různých sub-regionech Evropy a přispívala k jejich 
účasti v různých fázích projektu a tím zvyšovala jeho politickou relevantnost. Dalším raným 
výsledkem propojovacích snah byla spolupráce s dalšími panevropskými projekty jako je 
projekt HOPE (Propagace zdraví pomocí prevence obezity po celé Evropě).  

V průběhu projektu došlo k řadě informačních aktivit. Měly za cíl generovat účinný tok 
informací a publicity o cílech a výsledcích projektu a přispívat k vytváření evropského 
povědomí a vědecké dokonalosti a spolupráce v celoevropském měřítku. Projekt zdůrazňoval 
aktivní šíření informací, nebo jak se vhodněji říká politickou angaţovanost, aby se zaručilo, 
ţe se výsledky projektu dostanou k tvůrcům národní i regionální politiky (státním úředníkům 
a manaţerům zdravotní péče), politikům na národní úrovni, mezinárodním agenturám a 
nevládním organizacím a sítím, akademické obci (jako informačnímu kanálu) a dalším 
skupinám zainteresovaných osob, jeţ byly povaţovány za schopné ovlivnit rozhodování o 
zdraví veřejnosti v Evropě, přičemţ tomuto procesu napomáhal Poradní sbor projektu. 
Zásluhou těchto informačních aktivit poskytovaly výsledky projektu tvůrcům politiky aktivní 
kontakt se samotnou špicí výzkumu zdravé výţivy pro veřejnost, fyzické aktivity a obezity 
pro propagaci tvorby politiky v Evropě na bázi důkazů. Také šíření informací prostřednictvím 
stávajících sítí v EU a WHO tvořilo významný spoj k zajištění účinného sdílení informací a 
odborných znalostí. 

Základním veřejným rozhraním a hlavním informačním nástrojem projektu EURO-PREVOB 
byla webová stránka (www.europrevob.eu), jeţ poskytovala informace o projektu a jeho 
cílech, projektových partnerech a aktivitách, nejnovější zprávy a události, kontaktní údaje a 
výsledky projektu. Odkazy na webovou stránku projektu byly připojeny k dalším stránkám, 
včetně stránek Evropské komise a různých organizací a projektů v různých částech světa 
(např. EuroHealthNet; Evropské sdruţení pro studium obezity; Evropská kardiologická síť; 
Evropské lékařské sdruţení; Evropská aliance pro zdraví veřejnosti; Ministerstvo 
zdravotnictví v italské vládě; HEPA Europe – Evropská síť pro propagaci fyzické aktivity na 
podporu zdraví; Projekt HOPE; Mezinárodní sdruţení pro studium obezity; Mezinárodní 
pracovní skupina pro obezitu; Mezinárodní síť pro akci u dětské výţivy (IBFAN); Ministerstvo 
zdravotnictví novozélandské vlády; Ministerstvo zdravotnictví, fyzické aktivity a sítí výţivy ve 
Walesu; Webová stránka WHO Euro ‚Nutrition‘, Karolinska Institute ve Švédsku atd.). 

Další způsoby šíření informací zahrnovaly distribuci faktografických listů o projektu a 
čtvrtletního bulletinu našim skupinám odborníků a zainteresovaným osobám. Proběhla řada 
prezentací na konferencích a workshopech (např. výroční zasedání Americké akademie pro 
výzkum zdraví; kongres „Association des Epidémiologistes de Langue Française (ADELF)“; 
Evropský kongres o obezitě; Evropské politické fórum o zdraví; Evropské sdruţení pro zdraví 
veřejnosti; Mezinárodní kongres o potravinách a výţivě; Mezinárodní kongres o výţivě a 
dietetice; Skandinávská konference o výţivě; Konference o zdraví veřejnosti v Turecku). 
Projektoví partneři v současnosti připravují politicky relevantní souhrny i akademické 
dokumenty, které budou předloţeny časopisům o zdraví veřejnosti, výţivě, fyzické aktivitě a 
dalších relevantních oblastech. 

http://www.europrevob.eu/
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Přínos EURO-PREVOB 

EURO-PREVOB přinesl výjimečnou sadu inovačních nástrojů, jeţ výzkumným a řídicím 
pracovníkům pomohou při vypracování akčních plánů pro prevenci obezity. Nástroj EURO-
PREVOB pro rozbor politiky jim pomůţe zkoumat politickou situaci ve své zemi nebo regionu 
s pouţitím systematického přístupu. Pak mohou propracovat nejvhodnější doporučení pro 
prevenci obezity ve své zemi s pouţitím výsledků rozboru současné situace, ale zároveň 
mohou vzít do úvahy stávající politické závazky a všeobecné zásady a doporučení vyplývající 
z činnosti EURO-PREVOB. 

Projekt EURO-PREVOB také významně přispívá k informačním bázím, tvorbě politiky a 
mezisektorové spolupráci v souvislosti s výţivou a fyzickou aktivitou v kontextu obezity a její 
nerovnoměrnosti v Evropě. Společná koordinace a spolupráce mezi různými projektovými 
partnery napomohla ke zrození jednotné vize a přístupu k zamezení nárůstu obezity. EURO-
PREVOB se snaţil vytvářet inovativní řešení obezity v regionu a přispět k tomu, aby se tato 
řešení stala trvalou realitou, tím, ţe vyvinul Nástroj pro rozbor politiky, jenţ bude všem 
k dispozici na webové stránce projektu. Tento nástroj bude pomáhat tvůrcům politiky, 
výzkumníkům zdraví veřejnosti a dalším zainteresovaným osobám při zkoumání politické 
situace ve své zemi nebo regionu uvnitř systematického logického rámce, aby mohli najít 
nejvhodnější doporučení pro prevenci obezity. 
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Technické informace 

Zkratka projektu: EURO-PREVOB 

Oficiální úplný název projektu: Prevention of Obesity in Europe – Consortium for the prevention 

of obesity through effective nutrition and physical activity actions (Prevence obezity v Evropě – 
Konsorcium pro prevenci obezity pomocí akcí v oblasti účinné výţivy a fyzické aktivity)  

Výzkumné priority: Zdravotní determinanty a poskytování vysoce kvalitních a udrţitelných 

zdravotnických sluţeb a důchodových systémů (obzvláště v kontextu stárnutí a demografických změn)  

Návrh/kontrakt č.: 044291 

Vědecký pracovník Evropské komise: Kevin McCarthy 

Koordinátor: Londýnská škola hygieny a tropického lékařství 

Vedoucí projektu: Martin McKee  

Vědecká koordinátorka: Joceline Pomerleau 

Lektorka: Cécile Knai 

Administrativní koordinátorka: Pamela Harling 

Adresa: Keppel Street, Londýn WC1E 7HT, Spojené království 

Tel. číslo: (44) 20 7612 7811; Fax: (44) 20 7612 7812 

Webová stránka: www.europrevob.eu  

Kontaktní e-mail: europrevob@lshtm.ac.uk 

Poradní sbor: Tim Lobstein (Mezinárodní pracovní skupina pro obezitu / projekt HOPE); Susanne 

Løgstrup (Evropská kardiologická síť); Brian Martin (Ústav sociálního a preventivního lékařství, 
Curyšská univerzita); Francesca Racioppi (Evropské centrum WHO pro ţivotní prostředí a zdraví, Řím); 

Liselotte Schäfer Elinder (Stockholmské centrum pro zdraví veřejnosti). 

Partneři 

Název: Londýnská škola hygieny 

a tropického lékařství (LSHTM) 

Země: Spojené království  

Webová stránka: 

www.lshtm.ac.uk  

 

Název: Metropolitní univerzitní 

kolej (dříve SUHR’S) 

Země: Dánsko 

Webová stránka: 

www.phmetropol.dk  

 

Název: Světová zdravotnická 

organizace, regionální kancelář 

pro Evropu (WHO) 

Země: Dánsko 

Webová stránka: 

www.euro.who.int  

 

Název: Institut National de la 

Santé et de la Recherche 

Médicale (INSERM) 

Země: Francie 

Webová stránka: 

www.inserm.fr  

 

Název: Univerzita Hacettepe, 

katedra výţivy a dietetiky (HUBDB) 

Země: Turecko 

Webová stránka: 

www.hacettepe.edu.tr  

 

Název: Jihovýchodní pozorovatelna 

zdraví veřejnosti (SEPHO) 

Země: Spojené království 

Webová stránka: 

www.sepho.org.uk  

 

Název: Istituto Nazionale di Ricerca 

per gli Alimenti e la Nutrizione 

(INRAN) 

Země: Itálie 

Webová stránka: www.inran.it   

 

Název: Centrum ekonomiky 

zdravotnictví  

Země: Lotyšsko 

Webová stránka: www.vec.gov.lv 

 

Název: Masarykova univerzita (MU) 

Země: Česká republika  

Webová stránka: www.muni.cz   

 

Název: Ústav pro zdraví 

veřejnosti, Federace Bosny a 

Hercegoviny (IPH-FBiH) 

Země: Bosna a Hercegovina 
Webová stránka: 
www.zzjzfbih.ba   

 

Název: Ústav pro zdraví 

veřejnosti, Slovinská republika 

(IVZ RS) 

Země: Slovinsko 

Webová stránka: www.ivz.si  

 

Název: Ţenevská asociace pro 

krmení kojenců (GIFA) 

Země: Švýcarsko 

Webová stránka: 

www.gifa.org  

 

Název: Univerzitní kolej Londýn 

(UCL) 

Země: Spojené království 

Webová stránka: 

www.ucl.ac.uk 

 

Název: Univerzita východní 

Anglie (UEA) 

Země: Spojené království 

http://www.europrevob.eu/
mailto:europrevob@lshtm.ac.uk
http://www.lshtm.ac.uk/
http://www.phmetropol.dk/
http://www.euro.who.int/
http://www.inserm.fr/
http://www.hacettepe.edu.tr/
http://www.sepho.org.uk/
http://www.inran.it/
http://www.vec.gov.lv/
http://www.muni.cz/
http://www.zzjzfbih.ba/
http://www.ivz.si/
http://www.gifa.org/
http://www.ucl.ac.uk/
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Webová stránka: 

www.uea.ac.uk 

http://www.uea.ac.uk/
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