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SIMPLE NUTRITION SOFTWARE FOR QUICK ASSESSMENT 
AND THE RESULTS OF ITS DISTRIBUTION TO MEMBERS 

OF THE PUBLIC 

JINDŘICH FIALA

Ústav preventivního lékaøství, Lékaøská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

SOUHRN

Existuje propast mezi potøebou nutrièního hodnocení a èastostí jeho praktického provádìní. Jedním z hlavních dùvodù je 
nároènost dostupných nutrièních nástrojù, neboś obvykle je nezbytné vkládat složitì detailní data o stravì, což je zdlouhavé. 
Aktuálnì dostupné nástroje jsou tedy využívány témìø výhradnì nutrièními specialisty, nikoliv praktickými lékaøi nebo dokonce 
širokou veøejností. Cílem popsaného projektu bylo vytvoøit velmi jednoduchý poèítaèový nástroj pro orientaèní hodnocení stravy 
podle hlavních potravinových skupin a potravinové pyramidy. Hlavní dotazníkový formuláø obsahuje 18 vybraných potravino-
vých položek a pro každou z nich je z frekvenèní škály vybírána týdenní frekvence konzumace. Výsledky se ukazují v grafické 
i numerické podobì, jako pyramida, poèty porcí v potravinových skupinách (konzumované vs. doporuèené) a procenta. Program 
zahrnuje také struèné hodnocení pohybové aktivity, konzumace alkoholu, kouøení, a rovnìž vybrané klinické parametry (výška 
a váha, krevní tlak, hladina cholesterolu v krvi). Kompletní vyšetøení zabere pouze nìkolik málo minut. V rámci projektu podpo-
ry zdraví byl software NUTRIFIA rovnìž distribuován 572 zájemcùm, kteøí byli o této možnosti informováni pomocí posterové 
inzerce v brnìnské mìstské hromadné dopravì. Ke zhodnocení efektu byl s odstupem jednoho mìsíce zasílán krátký dotazník. 
Jeho návratnost byla 81% a podle výsledkù bylo 93 % respondentù spokojených s použitím programu a 57 % uvedlo, že v dùsledku 
použití programu významnì zmìnili svoje výživové zvyklosti.     

Klíèová slova: hodnocení výživy, jednoduchý nutrièní software, projekt podpory zdraví

SUMMARY

There is a considerable gap between the need for nutritional assessment and the frequency of its actual performence. One of 
the main reasons is the demandingness of available nutritional tools, because usually it is necessary to input intricately detailed 
dietary data, which is time-consuming. Currently accessible tools are therefore used almost exclusively by nutritional specialists 
and not by general practitioners or even the general public. The objective of the described project was to create a very simple 
computerized tool for introductory dietary assessment according to major food groups and the food pyramid. The main ques-
tionnaire form consists of 18 selected food items and for each of them a weekly frequency is selected from a frequency scale. The 
results are presented in both graphic and numerical forms, as a pyramid, the number of portions in food groups (consumed vs. 
recommended) and percentages. The program includes a brief evaluation of physical activity, alcohol consumption, smoking, 
as well as selected clinical parameters (weight and height, blood pressure, blood cholesterol). The complete examination only 
takes several minutes. As part of the health support project, the NUTRIFIA software was also distributed to 572 members of the 
general public poster advertisments that were displayed in the Brno public transport systeme. A short questionnaire was sent for 
effect evaluation after one month. Its returnability was 81 % and according to the results 93 % of respondents were satisfied with 
use of the program and 57 % stated that they considerably changed their dietary habits.

Key words: dietary assessment, simple nutrition software, health support project
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Úvod

Výživa hraje zcela zásadní roli v utváøení èi udržování  
zdraví a v prevenci nemocí. Je to zahrnuto i v cílech zásad-
ního programu Zdraví 21 (3). V podmínkách vyspìlé 
spoleènosti je tento vliv urèován pøedevším individuál-
ním výbìrem skladby stravy. Nepochybnì existuje øada 
vnìjších faktorù, které jej ovlivòují èi limitují, nicménì u 
dospìlého jedince jde hlavnì o každodenní individuální 
rozhodování. Mantinely pro výbìr jsou pøitom dnes tak 
široké, že lze velmi snadno volit nevhodnì, a to nejen 
nadmìrnou konzumací nežádoucích složek, ale èasto, 
ponìkud paradoxnì, i pøíliš úzkým výbìrem. S obecnì 
uznávaným významem silnì kontrastuje skuteènost, jak 
zøídka je skladba stravy prakticky vyhodnocována. Zhod-
nocení dìlají jistì zejména nutrièní specialisté v rámci 
výživového poradenství, ale podstatnì ménì již bìžní 
lékaøi, o laicích nemluvì. Dùvody jsou známé – obecnì 
jde o nejednoduchou záležitost a dostupné metodiky jsou 
natolik nároèné, že použití nìkým jiným než školeným 
nutricionistou ve speciálních poradnách témìø neumož-
òují. Pøi vší složitosti výživy ale dnes víme, že praktické 
dodržování zásad zdravé výživy pøíliš složité být nemusí 
(nebo spíše nesmí!). Základní zásadou je požadavek na 
pestrost a rozmanitost i na dostateèné zastoupení všech 
potøebných složek, vèetnì ochranných faktorù, a na 
urèitou limitaci potravin, které by pøi vìtším konzumu 
mohly pùsobit nepøíznivì. To se oznaèuje jako „pestrá 
a vyvážená strava“ a stále nejlépe ji asi vyjadøují výživová 
doporuèení ve formì potravinové pyramidy (10). Z tohoto 
pohledu by nemusela být zvláštì složitá ani metodika, 
která by dokázala plnìní základních požadavkù vyhod-
notit. Z tìchto dùvodù byl v roce 2006 realizován pro-
jekt, jehož cílem bylo „vytvoøení softwaru ke snadnému 
a rychlému hodnocení výživy a jejího praktického využití 
pro intervenci“.

Metodika

Základním požadavkem na tento software byla jedno-
duchost a snadnost použití, a to jak co se týèe vstupních 
dat, tak i vyhodnocení a interpretace. Metoda mìla být 
tak jednoduchá, aby ji bez problému zvládl bìžný laik pøi 
„sebevyšetøení“. Cílem bylo vytvoøit nástroj, kterým lze 
bìhem nìkolika minut vyhodnotit základní individuální 
skladbu stravy, a navíc další parametry životního stylu 
a vybrané ukazatele zdraví. Pøi tvorbì metody jsme využi-
li dlouholeté zkušenosti s programem „Zdraví“, který 
používáme k vyhodnocení komplexního preventivního 
vyšetøení a který vznikal v pøímé návaznosti na tvorbu 
èeských výživových doporuèení (1, 6). Pro daný úèel ale 
byla metodika výraznì pøepracována, zejména co se týèe 
systému zjišśovaných potravinových položek ve vstupním 
dotazníkovém formuláøi, a byla výraznì zestruènìna 
a zjednodušena. Program NUTRIFIA obsahuje celkem 
5 vstupních formuláøù, které pøedstavují na sebe nava-
zující obrazovky:
1. Strava – frekvence konzumace 18 potravinových 

položek v uplynulém týdnu – obr. 1.
2. Poèet porcí ovoce + zeleniny dennì, konzumace alkoholu 

v jednotkách za týden, frekvence konzumace alkoholu 
v množství >4 jednotky v prùbìhu jednoho dne – obr. 2.

3. Chùze alespoò 30 minut dennì (ano-ne), celkovì frek-
vence takové souvislejší chùze, podrobnìjší hodnoce-

ní pøípadné pravidelné sportovnì rekreaèní èinnosti 
(frekvence týdnì, délka cvièení v minutách, obvyklá 
intenzita) – obr. 3.

4. Kouøení aktivní + pasivní – obr. 4.
5. Osobní údaje a tìlesné parametry: pohlaví, výška, 

hmotnost, vìk. Dále volitelnì: krevní tlak, cholesterol 
v krvi – obr. 5.

Obr. 1: Formuláø 1 – frekvence konzumace 18 potravinových položek 
v uplynulém týdnu.

Obr. 2: Formuláø 2 – poèet porcí ovoce + zeleniny dennì, konzumace 
alkoholu. 

Obr. 3: Formuláø 3 – pohybová aktivita.



H
YG

IE
N

A
 

 È
ÍS

LO
 1

 
 R

O
È

N
ÍK

 5
3 

 2
00

8

14

P
Ù

V
O

D
N

Í P
R

Á
C

E

Obr. 4: Formuláø 4 – kouøení.

Tab. 1: Seznam potravinových položek, u nichž je zjišśována frekvence 
konzumace

1 Chléb tmavý, celozrnné peèivo

2 Rohlíky, housky apod. – bílé peèivo nesladké

3 Cereálie (musli, cornflakes, ovesná kaše)

4
Tzv. jemné, sladké peèivo 
(koblihy, vánoèka, linecké, croissant apod.)

5 Rýže

6 Tìstoviny

7 Knedlíky

8 Brambory

9 Zelenina

10 Ovoce

11 Mléko nebo mléèné výrobky (jogurt, sýr, tvaroh)

12 Maso („èervené“, tj. vepøové, hovìzí, skopové, zvìøina)

13 Masné výrobky (uzeniny)

14 Drùbež

15 Ryby

16 Vejce

17 Luštìniny

18 Cukrovinky (èokoláda, zákusky atd.)  

Tab. 2: Nabízená týdenní frekvenèní škála s pøevodem na koeficienty, vyjadøující pøepoèet na prùmìrnou denní frekvenci

Vùbec ne
1-2krát

za týden

3-4krát

za týden

5-6krát

za týden

7krát za týden 

(tj. 1x dennì)

Každý den 

2–3krát

Každý den 

>3 krát 

0 0,214 0,5 0,8 1,0 2,5 3,5

Skladba stravy
Formuláø pro zjišśování stravy ukazuje obrázek 1. 

Principem je zjistit frekvenci konzumace 18 vybraných 
potravinových položek (tab. 1) za uplynulý týden. Koneè-
ný výbìr potravinových položek je výsledkem snahy 
respektovat pøedevším následující požadavky:
• poèet položek by mìl být co nejnižší a pøitom by tyto 

položky mìly dostateènì obsáhnout celé spektrum 
možné stravy;

• pro respondenta mají být srozumitelné a snadno 
identifikovatelné, aby celou svoji stravu dokázal do 
nabídnutých položek rozèlenit a zaøadit;

• položky by mìly být pøi následujícím zpracování 
snadno zaøaditelné do hlavních potravinových skupin 
podle potravinové pyramidy, respektive mìly by pro 
tyto skupiny být co nejvíce reprezentativní.
Pro uvedení frekvence konzumace je nabízena 7stup-

òová škála od „Vùbec ne“ až po „>3krát dennì“. Volba se 
provádí jednoduše kliknutím myší. Pøi vyhodnocování 
jde pøedevším o posouzení, do jaké míry je strava pestrá, 
rozmanitá a vyvážená, zda obsahuje ve správných pomì-
rech všechny hlavní potravinové skupiny. V zásadì tedy 
jde o porovnání, do jaké míry uvádìná strava odpovídá 
výživovým doporuèením, založeným na principech potra-
vinové pyramidy. Pøi automatickém vyhodnocení dojde 
k nìkolika krokùm:
1. Odpovìdi zvolené podle nabídnuté týdenní frekvenèní 

škály jsou pøevedeny na èísla vyjadøující prùmìrnou 
denní frekvenci (tab. 2). Je to z dùvodu, že hodnotíme 
prùmìrnou denní skladbu stravy, nikoliv týdenní.

2. Jednotlivé zjišśované položky jsou slouèeny do širších 
hierarchických celkù – hlavních potravinových skupin 
podle potravinové pyramidy. Algoritmus sluèování 
ukazuje tabulka 3.

3. Výsledky jsou porovnány s doporuèeními a znázornìny 
v grafické a numerické podobì (obr. 6). 
Vlastní vyhodnocení a porovnání výsledkù vychází 

z principù výživových doporuèení ve formì potravinové 
pyramidy. Doporuèení denní konzumace jednotlivých 
potravinových skupin je zde kromì grafického vyjádøení 
specifikováno poètem tzv. porcí (tab. 4). Jedna porce pøitom 
odpovídá standardnì servírovanému, respektive konzumo-
vanému množství, což kromì jiného znamená možnost pøí-
mého pøevodu frekvence na poèet porcí. Jinými slovy: jestliže 
jsem pøíslušnou potravinu jedl celkem 7krát týdnì, snìdl 
jsem 7 porcí, což znamená v prùmìru 1 porci na den.

Za stìžejní lze považovat znázornìní výsledkù gra-
fikou pyramidy (levá èást obrázku 6). Normální obrysy 
pyramidy a plocha jednotlivých segmentù vyjadøují 
doporuèenou konzumaci (èervená linka). Modrou linkou 
jsou vyznaèeny obrysy zjištìné konzumace, která mùže 
být buï vyšší, než je doporuèení (potom obrys pøesahuje 
ven), nebo naopak nižší (potom je obrys uvnitø pøísluš-
ného segmentu, vyznaèuje menší plochu). Pøestože pyra-
mida nepochybnì pøedstavuje celek, je tøeba upozornit, 
že pøi tomto zpùsobu hodnocení je posuzováno plnìní 
doporuèené konzumace v každém segmentu pyramidy 
samostatnì, pro každou potravinou skupinu zvlášś. Nao-

Obr. 5: Formuláø 5 – základní osobní údaje a vybrané tìlesné ukaza-
tele.
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Obr. 6: Výsledky hodnocení skladby stravy.

Tab. 3: Algroritmus sluèování do výsledných hlavních potravinových 
skupin

Potravinová skupina 
dle pyramidy

Položky – souèet

Skupina obilnin 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7

Zelenina 8 + 9

Ovoce 10

Mléko a mléèné výrobky 11

Skupina masa, ryb, vajec 
a luštìnin

12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17

Vrcholek pyramidy 4 + 18

Tab. 4: Výživová doporuèení, proti kterým se porovnávají výsledky 
– doporuèený denní poèet porcí

Potravinová skupina dle pyramidy Položky – souèet

Skupina obilnin 5

Zelenina 4

Ovoce 3

Mléko a mléèné výrobky 2

Skupina masa, ryb, vajec 
a luštìnin

1.5

Vrcholek pyramidy max. 1

pak kruhový graf v pravé èásti výsledkového znázornìní 
vyjadøuje zjištìný procentuální podíl jednotlivých potra-
vinových skupin na celku (100 %). Legenda pod kruhovým 
grafem pøitom uvádí doporuèené hodnoty procentuální-
ho podílu (tab. 5). Kliknutím na horní záložku „výživové 
zvyklosti – pokraèování“ se objeví numerické hodnocení 
konzumace jednotlivých potravinových skupin (obr. 7).

Obr. 8: Výsledky hodnocení konzumace alkoholu.

Alkohol
Pomocí pøíslušného formuláøe (obr. 2) je zjišśována 

jednak týdenní konzumace jednotlivých hlavních druhù 
alkoholických nápojù (pivo, víno, lihoviny) v jednotkách, 
jednak èastost konzumace pøesahující celkovou dávku 
4 jednotky v prùbìhu jednoho dne. Pøimìøenost týden-
ní konzumace je vyhodnocena pomocí grafické škály 
a rovnìž pomocí slovního varování (obr. 8).

Pohybová aktivita
Formuláø pro zjišśování pohybové aktivity ukazu-

je obrázek 3. Pokládáme jednak dvì otázky týkající se 
chùze, jako nejzákladnìjší pohybové aktivity, jednak 
otázku týkající se pravidelného provozování nìjaké další 
sportovnì-rekreaèní aktivity (ano – ne). Pøi zvolení mož-
nosti „ano“ se objeví další, dosud skrytá èást formuláøe, 
zjišśující podrobnìjší parametry pravidelné aktivity 
(frekvence, délka, odhad intenzity). Výsledky hodnocení 

Tab. 5: Výživová doporuèení, proti kterým se porovnávají výsledky 
– doporuèený relativní podíl potravinových skupin na celku

Potravinová skupina dle pyramidy Položky – souèet

Skupina obilnin 40

Zelenina 18

Ovoce 17

Mléko a mléèné výrobky 10

Skupina masa, ryb, vajec 
a luštìnin

10

Vrcholek pyramidy 5

Obr. 7: Výsledky hodnocení stravy – pokraèování.
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týkající se chùze, jednak slovnì, jednak pomocí grafické 
škály, ve spodní èásti je vyhodnocení tzv. „sportindexu“, 
který je násobkem týdenních minut vìnovaných sportov-
ní aktivitì a èíselnì vyjádøené intenzity (odhad pomocí 
pøiložené škály).

Kouøení
Pøíslušný formuláø zjišśuje jak aktivní kuøáctví, tak 

i pasivní expozici kouøení (obr. 4). Ve výsledkovém zobra-
zení (obr. 10) je jak pøípadné slovní varování, tak i grafické 
znázornìní podle poètu vykouøených cigaret. 

Vybrané tìlesnì-zdravotní ukazatele
Do posledního formuláøe (obr. 5) je nutno zadat 

základní osobní parametry (pohlaví, výška, hmotnost, 
vìk) a dále je zde dotaz týkající se znalosti hodnot krev-
ního tlaku a cholesterolu. V pøípadì kladných odpovìdí 
se objeví okénka pro zadání pøíslušných hodnot. Výsled-
ky jsou potom znázornìny pøehlednì pomocí grafických 
škál s pøíslušnými kategoriemi, jak ukazuje obrázek 10 
pro BMI, respektive obrázek 11 pro krevní tlak a chole-
sterol.

Další práce s výsledky a daty
Veškerá popsaná znázornìní výsledkù je možné bez-

prostøednì vytisknout. Program je urèen pøedevším pro 
okamžité individuální vyhodnocení, nicménì umožòuje 
i skupinové zpracování. Pro tento úèel je ale nutné pøevést 
jednotlivé záznamy do datového sešitu Excel. Konkrétní 
postup je popsán v obsaženém návodu. 

Soubor a metodika v rámci intervenèní èásti projetu
Po vytvoøení softwaru a jeho dostateèném otestování 

bylo pøikroèeno k druhé èásti projektu, tedy k distribuci 
do cílové skupiny, kterou mìli být aktivní zájemci z øad 
obèanù mìsta Brna èi okolí. V souladu s touto  speci-
fikací a s vlastním plánem projektu byla informaèní 
kampaò realizována vyvìšením 50 posterù A3 ve vozi-
dlech mìstské hromadné dopravy v Brnì. Na základì zde 
uvedených informací si zájemci objednávali (e-mailovou 
nebo klasickou adresou) bezplatné dodání balíèku, který 
kromì CD s programem obsahoval i kvalitní barevnou 
28stránkovou pøíruèku – podrobný návod a informace 
k programu. Tyto materiály byly vyrobeny v celkovém 
poètu 500 ks a v tomto poètu byly rovnìž distribuovány. 
Protože zájem pøevýšil tuto kapacitu, byly dalším zájem-
cùm zasílány uvedené materiály pouze v elektronické 
podobì e-mailem.

Pro posouzení efektu byl s odstupem 1 mìsíce od dis-
tribuce programu na pøíslušnou adresu zasílán na stejnou 
adresu kontrolní dotazník, který mìl pomoci posoudit 
jednak celkovou praktickou použitelnost programu 
na základì subjektivního hodnocení, jednak pøípadné 

Obr. 9: Výsledky hodnocení  pohybové aktivity.

Obr. 10: Výsledky hodnocení kuøáctví a indexu BMI.

Tab. 6: Hodnocení celkového pøínosu programu NUTRIFIA

Nedá se praktic-
ky vùbec využít

Dá se využít jen 
málo a s obtížemi

Dá se využít 
celkem dobøe

Dá se využít 
výbornì

Jak hodnotíte celkovì použitelnost a užiteènost programu 
NUTRIFIA pro pøíslušný úèel, tedy hodnocení stravovacích 
zvyklostí a dalších parametrù životního stylu?

0 % 7 % 22 % 71 %

Obr. 11: Výsledky hodnocení tlaku krve a hladiny cholesterolu v krvi.
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zmìny ve výživì, realizované v dùsledku projektu (rovnìž 
hodnoceno pouze subjektivnì).

Výsledky

Z hlediska projektu patøí mezi výsledky jednak vlastní 
software, jeho vytvoøení a funkènost (popsáno výše), a dále 
i tzv. intervenèní èást, tedy dopady na cílovou populaci.

K dobì ukonèení oficiálního projektu (konec roku 
2006) bylo rozesláno celkem 572 zásilek s programem 
(z toho 72 pouze elektronicky) a následnì stejný poèet 
kontrolních dotazníkù. Z nich se vrátilo (øádnì vypl-
nìných) celkem 462, což pøedstavuje návratnost 81 %. 
Výsledky kontrolního anketního šetøení shrnují tabulky 
6 a 7.

Diskuse

Jak již bylo zmínìno v úvodu, existuje velký rozpor 
mezi obecnì uznávaným klíèovým významem výživy 
pro zdraví a obecnì nízkou frekvencí vyhodnocování 
výživy, zejména ve smyslu individuální skladby stravy, 
stravovacích zvyklostí, popø. výživového chování (uve-
dené pojmy, popø. další, se èásteènì pøekrývají, za nej-
výstižnìjší považujeme „skladbu stravy“). Jako celkem 
typický pøíklad nedostateèného hodnocení výživy lze 
uvést posuzování kardiovaskulárního rizika v klinicko-
preventivní praxi, které se dnes mezinárodnì, i u nás, 
provádí nejèastìji podle standardních tabulek systému 
SCORE (2, 9). Posuzuje se zde celkem pìt parametrù: 
pohlaví, kuøáctví, vìk, krevní tlak a hladina cholesterolu 
v krvi. Podle tìchto individuálních údajù se pøedpovídá 
míra pravdìpodobnosti fatálního kardiovaskulárního 
onemocnìní v následujících 10 letech. Jsou zde tedy dva 
základní osobní neovlivnitelné parametry, dva klinické 
parametry a z životního stylu pouze kouøení, tedy jediný 
zástupce pøímo ovlivnitelných faktorù. 

Význam výživy a úrovnì pohybové aktivity pro per-

spektivu kardiovaskulárního rizika je dnes dostateènì 
prokázán a doložen, pøesto se zde tyto faktory neobjevují. 
Dùvod je jasný, v rámci takto struèného hodnocení lze 
jakékoliv korektní posouzení výživy èi pohybové aktivity 
inkorporovat velmi tìžko. Spíše je tedy reálnìjší pøedpo-
klad, že hodnocení výživy se provede v další fázi, jako 
urèitá „nadstavba“. Bez uvádìní nìjakých konkrétních 
prùzkumù je ale známo, že v bìžné ambulantní lékaøské 
praxi se jakékoliv fundovanìjší hodnocení výživy dìlá 
zøídka. Hlavním dùvodem je, èi byla, neexistence vhodné-
ho metodologického nástroje. Samozøejmì existuje øada 
metodických možností, a dokonce nìkolik možností ve 
formì konkrétního nutrièního softwaru, ale nejpodstat-
nìjším spoleèným limitem použití je pøílišná nároènost, 
zejména na získání individuálních údajù, jejich zpraco-
vání a vyhodnocení. Je to nároènost èasová a èásteènì i 
odbornì-technická. 

Pøímo na našem pracovišti bylo letos v rámci baka-
láøské práce provedeno hodnocení aktuálnì dostupné-
ho nutrièního softwaru (11). Vyplynulo z nìj, že reálnì 
dostupné a použitelné jsou tyto programy: Nutricom 
2001, Nutridan, Nutrimaster a on-line dostupný program 
e-kalkulaèka (7). V zásadì spoleèným zpùsobem je zadá-
vání zkonzumované stravy v podobì zcela konkrétních 
jídel (napø. kuøe na paprice s tìstovinami), èi potravin 
a jejich množství, s následným využitím (automatickým) 
databází jídel a potravin a jejich nutrièního složení vèetnì 
energetické hodnoty. To je zcela správný a pro hodnocení 
energetického pøíjmu dokonce nezbytný systém a výho-
dou je relativní pøesnost a komplexnost, nicménì nevý-
hodou je zmínìná nároènost a zdlouhavost zadávání. Pøi-
tom reálné je tímto zpùsobem hodnotit zkonzumovanou 
stravu, kterou si dotazovaný dokáže vybavit za uplynulý 
den (24-hod recall), èímž je znaènì omezená reprezen-
tativnost takového hodnocení (hodnocený den nemusel 
být zrovna typický). Vhodnìjší je hodnotit více dní, ale 
potom je už tøeba data získat prùbìžným záznamem. Je 
zjevné, že nároènost tím dále narùstá a kromì existence 
tohoto typu hodnocení se ukazuje potøeba metodiky jed-
nodušší, orientaèní. Právì to byl cíl aktuálního projektu 

Tab. 7: Subjektivní hodnocení zmìn realizovaných ve výživì

Ne, vùbec Spíše ne
Spíše ano 

(málo)
Ano, urèitì 
významnì

Pøi celkovém pohledu na vaše stravování, domníváte se, že jste nìjakým 
zpùsobem v dùsledku použití programu NUTRIFIA zmìnil(a) svoji skladbu 
stravy k lepšímu?

5 % 17 % 21 % 57 %

Zvýšil(a) jste konzumaci ovoce a/nebo zeleniny? 6 % 16 % 24 % 54 %

Udìlal(a) jste pøi výbìru vaší stravy nìjaké žádoucí zmìny v zastoupení 
dalších potravin rostlinného pùvodu, napøíklad co se týèe vhodného výbì-
ru výrobkù z obilnin, zejm. celozrnných, v zastoupení luštìnin apod.?

12 % 13 % 30 % 45 %

Udìlal(a) jste nìjaké žádoucí zmìny týkající se konzumace skupiny masa 
a masných výrobkù (pouze pøimìøená konzumace „èerveného masa“, 
omezení konzumace masných výrobkù, vyšší konzumace ryb…)?  

16 % 13 % 19 % 52 %

Udìlal(a) jste nìjaké žádoucí zmìny týkající se konzumace mléèných 
výrobkù (dostateèná konzumace, zejména nízkotuèných a zakysaných 
výrobkù, s probiotickými kulturami apod.)?

15 % 22 % 31 % 32 %

Tab. 8: Subjektivní hodnocení zmìn pohybové aktivity

Ne, vùbec Spíše ne Spíše ano (málo) Ano, urèitì významnì

Domníváte se, že jste v dùsledku dodaného programu 
a pøíruèky zvýšil(a) svoji pohybovou aktivitu?

9 % 21 % 22 % 48 %
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popsán v metodice. Protože se pracuje s celými kategori-
emi potravin a frekvencí jejich konzumace, je možné za 
pouhých nìkolik málo minut vybavit si a zadat týdenní 
frekvence. Vlastní hodnocení potom poskytne základní 
posouzení proporcionálního zastoupení hlavních potra-
vinových skupin, což je informace sice struèná, ale právì 
proto dobøe srozumitelná i pro laika, a ve své podstatì je 
i pøes svoji struènost tím nejdùležitìjším, co posuzovat 
chceme. Je to v souladu i s formou aktuálních Výživových 
doporuèení pro obyvatelstvo ÈR, vydaných MZ ÈR (10). 
Spoleènost pro výživu sice vytvoøila „svoje“ doporuèení, 
a to dokonce ve dvojí formì, jednak jako relativnì širší 
verzi výživových doporuèení urèenou pro odborníky (4), 
jednak bodovou „Zdravou tøináctku“ (5). Jako prakticky 
vhodnìjší a srozumitelnìjší se však jeví verze MZ, obsa-
hující i grafickou formu potravinové pyramidy. S tìmito 
doporuèeními lze pøímo srovnávat individuální výsledky 
získané programem Nutrifia.

Pro dobrou praktickou využitelnost programu Nutri-
fia svìdèí i výsledky intervenèní èásti projektu, zejména 
hodnocení získané kontrolním dotazníkem. Zdá se, že 
program mùže skuteènì sloužit k plnì laickému využití 
pøi hodnocení vlastní výživy èi tøeba výživy rodinných pøí-
slušníkù, a jeho použití mùže vést k pozitivním zmìnám 
výživy i celkovì životního stylu. Na druhé stranì to ale 
nevyluèuje použití tohoto programu odborníky, zejmé-
na pøi orientaèním hodnocení výživy jednotlivce (tøeba 
v ordinaci praktického lékaøe). Program aktuálnì využívá-
me pøímo i na našem pracovišti v rámci grantového úkolu 
schváleného IGA pøi hodnocení kombinovaného efektu 
životního stylu a užívání perorální antikoncepce na krevní 
lipidy a faktory srážlivosti. Je tedy zøejmé, že tento program 
lze využít i v rámci odborného výzkumu.

V souèasnosti nemáme informace o tom, že by byl 
k dispozici obdobný program pro použití v našich pod-
mínkách (vylouèit to ale nemùžeme). Zmínìná e-kalku-
laèka je komplikovanìjší, respektive je založena na jiném 
systému, a je pouze v on-line verzi, struèné hodnocení 
výživy obsahuje ještì program Centra zdraví a životních 
podmínek SZÚ (12), který vychází z amerického originá-
lu pro prevenci rakoviny „Your Disease Risk“ (9). Zøejmì 
vùbec nejlepším je program „My Pyramid Tracker“ (13), 
který nahradil pùvodní „Healthy Eating Index“, ale opìt 
jde již o podstatnì složitìjší systém a pouze v on-line verzi, 
nehledì na to že není pøíliš využitelný v èeském prostøedí, 
nejen z dùvodù jazykových.

Závěry

Novì vytvoøená metodika rychlého hodnocení indivi-
duální skladby stravy a dalších parametrù se vyznaèuje 
velmi snadným a rychlým použitím. Výsledky ve formì 
grafického a numerického srovnání oproti výživovým 
doporuèením jsou pøehledné a snadno srozumitelné 
a lze je získat bìhem nìkolika minut. Program NUTRI-
FIA poskytuje dosud chybìjící alternativu k nároènìjším 

metodikám a programùm, mohou jej využívat napøíklad 
praktiètí lékaøi, nebo i sami laici, ale na druhé stranì není 
vylouèeno ani využití pro výzkumná šetøení. Autorské 
pracovištì poskytuje program zcela zdarma, pouze s pod-
mínkou ochrany autorství a adekvátní citace v pøípadì 
publikace získaných výsledkù.

Grant: Projekt byl øešen za finanèní podpory dotaèního 
programu MZ ÈR Národní program zdraví – projekty podpo-
ry zdraví v roce 2006, pod è. 9551,  název „Nutrièní software 
pro rychlé hodnocení – intervence ke zdravé výživì souèasnými 
informaèními technologiemi“.
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