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Úvod

Nadváha a  obezita bývají označovány jako epidemie 
21. století. Podle Světové zdravotnické organizace (World 
Health Organization, WHO) se v  posledních třech dese-
tiletích výskyt nadváhy a  obezity ve vyspělých zemích 
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SOUHRN
Nadváha a obezita jsou významnými mezinárodními problémy veřejného zdraví. Prevalence obezity se za poslední tři desetiletí 
více než zdvojnásobila. Příčiny zvýšené tělesné hmotnosti jsou komplexní a heterogenní. Otázka impulzivity/sebekontroly má 

důležitou roli v rámci patologického stravovacího chování a do velké míry souvisí se zvyšováním tělesné hmotnosti. Impulzivita je 
multidimenzionální konstrukt, který je zkoumán pro jeho vztahy k mnoha různým formám problematického chování v souvislosti 

se zdravím a jako determinanta zvýšené tělesné hmotnosti (nadváhy a obezity), ale se smíšenými nálezy. Práce shrnuje 
problematiku nadváhy a obezity a představuje behaviorální metody k možnosti jejího měření, zvláště pak paradigma gratifikace. 
Gratifikace je objektivním měřítkem impulzivity. Předchozí výzkum u dospělých ukazuje, že souvisí s tělesnou hmotností, přičemž 

u obézních osob se objevuje větší preference pro menší, ale okamžitou odměnu před větší, ale oddálenou odměnou. Výsledky 
studií zaměřených na koncept gratifikace jsou přínosné pro zlepšení, porozumění a predikci všech uvedených forem rizikového 

chování. Na základě této metody za použití různých komodit lze významně přispět k předvídání konkrétních zdravotních 
problemů.
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SUMMARY
Obesity and overweight problems belong among important international public health problems. The prevalence has more 

than doubled over the last three decades. The causes associated with increased body weight are complex and heterogenous. 
The issue of impulsivity/self-control plays an important role in pathological dietary behavior and is in large related to weight gain. 

Impulsivity is a multidimensional construct, which is being studied for its relation to number of different forms of problematic 
behaviors related to health, as well as a determinant of increased body weight (overweight or obesity) but with mixed results. 

This articles summarized the topic of obesity and overweight problems and introduces behavioral measures applied in assessing 
the relation to impulsivity, specifically the discounting paradigm. Delay discounting represent objective impulsivity measures. 

Previous studies done on adults suggest that impulsivity relates to body weight, as obese individuals have a tendency to prefer 
smaller, more immediate reward over larger but delayed one. The results of gratification studies are beneficial for improving, 

understanding, and predicting all of different kinds of risk behaviors. Based on this method using different commodities, 
it is possible to significantly contribute to predicting specific health-related problems.

Key words: overweight, obesity, self-control, impulsivity, gratification

více než zdvojnásobil (WHO, 2012). Dochází jednak ke 
zvyšování prevalence nadváhy a  obezity, rovněž však ke 
zvyšování počtu osob se závažnějším stupněm obezity. 
Velká nabídka a  snadný přístup k  nadbytku energeticky 
bohatých potravin spolu s nedostatkem přirozeného po-
hybu jsou vedle genetických dispozic základními příčinami 
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obezity. Výsledkem je zvýšený denní energetický příjem 
a tím i nadbytečné kilogramy (Státní zdravotní ústav, SZÚ, 
2018). V  tomto ohledu na tom není dobře ani Česká re-
publika, jejíž populace patří v  Evropě k  těm obéznějším. 
Podle nejnovějších údajů SZÚ z  roku 2018 (další obdob-
né šetření o  zdravotním stavu obyvatel je plánováno na 
rok 2019) má polovina (55 %) dospělých v České republice 
vyšší než normální hmotnost a tento podíl se nedaří snižo-
vat. Z tohoto počtu trpí zhruba 21 % osob obezitou (body 
mass index, BMI nad 30). Počet obézních osob od počátku 
90. let dokonce stoupá (SZÚ, 2018). Kodaňské zasedání ev-
ropské úřadovny WHO vyhlásilo v  září  2000 obezitu jako 
nejzávažnější nedoceněný zdravotní problém ve světě. Po 
kouření je obezita druhá nejčastější příčina úmrtí, které lze 
předcházet.

Oba stavy zvýšené tělesné hmotnosti, jak nadváha, tak 
i  obezita, jsou nebezpečné pro zdraví jedince. Nadváha 
je označována jako tzv. preobezita, tj. rizikový stav, který 
může k  obezitě vést. Nejde však ještě o  nemoc. Obezita 
je mnohem závažnější stav, který je již jako nemoc klasifi-
kován. Obezita je významným rizikovým faktorem vzniku 
celé řady závažných onemocnění, jako jsou kardiovasku-
lární onemocnění, diabetes mellitus, obtíže pohybového 
aparátu nebo některé typy rakoviny (SZÚ, 2018). Pro spo-
lečnost představuje obezita, a  zejména její komplikace, 
nárůst nákladů na zdravotní péči, zvýšené náklady souvi-
sející s vyšší úrovní pracovní neschopnosti obézních, pří-
padně s  jejich invaliditou. V České republice podle České 
lékařské společnosti dosahují náklady souvisejících s  léč-
bou obezity až 10  %  celkových výdajů na  zdravotnictví, 
což  představuje přibližně 30 miliard korun ročně. Obezi-
ta navíc snižuje produktivitu práce a zvyšuje nemocnost, 
čímž vytváří (nejen) pro státní rozpočet další náklady.

K rozvoji nadváhy a obezity přispívají četné psychoso-
ciální a  behaviorální faktory. Řada výzkumů se zabývala 
vztahem zvýšené tělesné hmotnosti (nadváhy a  obezity) 
k  impulzivitě. Impulzivita je chápána nejen jako jeden 
osobnostní rys, ale jako vícedimenzionální konstrukt. 
U osob s vyšší mírou impulzivity se předpokládá obtížnější 
schopnost odolávat pokušení, tedy i jídlu. Výsledky výzku-
mů zabývajících se vztahem míry impulzivity k  nadváze 
a obezitě dosud nejsou jednoznačné. Řada výzkumů však 
prokázala poměrně jednoznačně vztah impulzivity k poru-
chám příjmu potravy, zvláště pak k psychogennímu přejí-
dání, což je nejčastější typ poruch příjmu potravy vedoucí 
k obezitě (Jansen et al., 2008; Galanti et al., 2007).

Konstrukt impulzivity se stává jak v  psychologii, tak 
v  psychiatrii za  poslední desetiletí stále významnějším. 
Měřen je buď pomocí sebehodnotících dotazníků, nebo 
prostřednictvím behaviorálních metod, které se v součas-
nosti dostávají do popředí zájmu výzkumníků. Jejich výho-
dou je zejména nižší míra sociální desirability, než je tomu 
u  sebeposuzovacích metod. Výzkumy, které se zabývaly 
některými možnými korelacemi mezi sebehodnotícími do-
tazníky a behaviorálními metodami při měření impulzivity, 
našly doposud protichůdné výsledky. Propojení obou pří-
stupů měření impulzivity se v současné literatuře objevuje 
spíše výjimečně. V české odborné literatuře navíc téma im-
pulzivity téměř chybí (Linhartová, Kašpárek, 2017). Poměr-
ně široká škála testů impulzivity nabízí možnost postupně 

definovat různé fenotypy impulzivity a jejich behaviorální 
markery, pomocí nichž by bylo možné identifikovat jedin-
ce se sklonem k  rizikovému chování. Schopnost rozlišení 
různých dimenzí impulzivity a  podmínek, za kterých se 
impulzivní jednání objevuje, tedy může výrazně přispět 
k  prevenci rizikového jednání a  volbě efektivní terapie 
(Linhartová, Kašpárek, 2017).

Vymezení nadváhy a obezity

Nadváha a obezita jsou dva rozdílné stupně závažnosti 
stejného jevu, charakteristického zvýšením tělesné hmot-
nosti v  důsledku nadměrného množství tukové tkáně. 
Nadváha je na rozdíl od obezity méně závažným stavem 
a není ještě považována za nemoc. Je však rizikovým sta-
vem, který později může k obezitě vést. Obezita je již pojí-
mána jako onemocnění – v rámci Mezinárodní klasifikace 
nemocí 10. verze (MKN-10) má kód E66, definované jako 
zmnožení tělesné tukové tkáně nad optimální mez, která 
prezentuje její nepoměr s tukuprostou tkání (Müllerová et 
al., 2009). U obézních mužů je obsah tukové tkáně v těle 
vyšší než 25 %, u žen vyšší než 30 % (u starších 35 %) těles-
né váhy (Kalousková, Kunešová, 2008). Ke klasifikaci obezi-
ty se nejčastěji používá výpočet indexu tělesné hmotnosti 
(body mass index; BMI), který srovnává hmotnost a  výš-
ku člověka a vypočítává se jako hmotnost člověka v kilo-
gramech dělená druhou mocninou jeho výšky v metrech. 
Vzorec výpočtu BMI je následující: BMI = hmotnost (kg)/
výška2 (m2). Podle BMI se jedná o nadváhu tehdy, pokud je 
BMI ≥ 25, pokud je BMI ≥ 30, jedná se již o obezitu. Opti-
mální váha je podle BMI ≥ 18,5, nižší BMI svědčí pro pod-
váhu.

Hodnocení obezity podle BMI je však nespolehlivý údaj, 
který nezohledňuje procento tělesného tuku ani jeho roz-
ložení (Braunerová, Hainer, 2010). Toto hodnocení není 
přesné u dětí nebo u dospělých osob s vysokým podílem 
aktivní tělesné hmoty nebo u  vysokých jedinců. BMI má 
v  těchto případech nadhodnocující tendenci podílu tě-
lesného tuku. U seniorské populace naopak BMI podíl tě-
lesného tuku podhodnocuje (Corral et al., 2008). Z tohoto 
důvodu je pro stanovení nadváhy a obezity kromě BMI do-
plňováno i měřením obvodu pasu (tab. 2), jehož hodnota 
dobře koreluje s množstvím abdominálního tuku a odráží 
míru kardiometabolických rizik (WHO, 2000). Z  výše BMI 
lze odvodit stupeň zdravotního rizika. Čím vyšší je stupeň 
obezity, tím více je jedinec ohrožen komplikacemi obezity. 
Rozdělení váhy podle BMI a k tomu odpovídající zdravotní 
riziko pro dospělou populaci je uvedeno v tab. 1.

Obezita pojímaná WHO jako nemoc je tedy zároveň ri-
zikovým faktorem nebo příčinou vzniku řady dalších one-
mocnění. European Association for the Study of Obesity 
(EASO) označuje obezitu za příčinu zvýšené morbidity, 
mortality, disability a zhoršené kvality života. Podle Hainer 
et al. (2011) zasahují zdravotní rizika obezity prakticky do 
všech systémů organismu. Autoři uvádí čtyři nejčastější 
onemocnění spojená s obezitou: diabetes mellitus 2. typu 
(60 %), hypertenze a  ischemická choroba srdeční (20 %) 
a některé zhoubné nádory (10–30 %). Kromě zdravotních 
rizik však má obezita i důsledky psychologické (nízké se-
bevědomí, deprese, snížená kvalita života), společenské 
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(např. diskriminace v  zaměstnání, začlenění se do ko-
lektivu, společenské a  intimní vztahy) a  je rovněž závaž-
ným ekonomickým problémem. Odhaduje se, že každé 
13. úmrtí v  Evropské unii souvisí s  nadměrnou tělesnou 
hmotností, přičemž úmrtnost stoupá s rostoucím indexem 
tělesné hmotnosti (Tsigos et al., 2008). Podle údajů SZÚ 
(2018) jsou u nás choroby spojené s obezitou druhou nej-
častější příčinou úmrtí, kterým je možné předcházet, po 
onemocněních souvisejících s kouřením.

Příčiny nadváhy a obezity

Etiopatogeneze nadváhy i  obezity je multifaktoriální. 
Ke zvyšování tělesné hmotnosti dochází při dlouhodobé 
chronické energetické nerovnováze, kdy příjem energie 
převyšuje její výdej. Na příjmu i výdeji energie se podílejí 
jak genetické faktory, tak vlivy zevního prostředí, tj. životní 
styl jedince. Stanovení míry vlivu jednoho nebo druhého 
z  uvedených faktorů je však obtížné. Předpokládá se, že 
dědičnost se podílí na vzniku a  rozvoji obezity přibližně 
ze 40–50 % (Kalousková, Kunešová, 2008; Hainer et al., 
2011). Genetické predispozice ovlivňují jak samotnou ten-
denci k nadváze, tak také typ ukládání tuku (Vítek, 2008). 
životní styl jedince má v rozvoji nadváhy a obezity velmi 
významný podíl, odhadem zhruba 50–60 %. Faktorů týka-
jících se životního stylu se uvádí celá řada (např. nedosta-
tek pohybu, kouření, stres, vliv blízkého okolí, nevhodná 
kvalita a  složení potravy, nadměrný a  nekontrolovatelný 
objem potravy překračující skutečnou energetickou po-
třebu organismu – stav, kdy bažíme po jídle a dobrotách, 
nerozlišujeme hlad a chuť a jíme i tehdy, když nemusíme, 
jídlo máme jako odměnu a nástroj uspokojení apod.). Po-
dle SZÚ jsou základními příčinami obezity (kromě genetic-
kých dispozic) velká nabídka a snadný přístup k nadbytku 
energeticky bohatých potravin spolu s nedostatkem přiro-
zeného pohybu (WHO, 2003).

Za predisponující faktory pro vznik obezity jsou po-
važovány i  nižší socioekonomické postavení a  psychické 
alterace (deprese, úzkost, stres). Narušení psychické rov-
nováhy může vyvolávat pravidelnou vyšší konzumaci po-
travy. Stres je tedy považován za důležitý faktor, které má 
významnou souvislost se vznikem a udržováním nadváhy 

a obezity a rovněž i s nevhodnými výživovými návyky. Zá-
važné životní události, například ztráta blízké osoby, ne-
hody, chirurgické operace, a  emočně stresující události, 
mohou vyvolat tzv. „reaktivní obezitu“ zvláště u pacientů 
se sklonem k přibývání na váze. Pokud tedy jedinec konzu-
muje potravu za účelem snížení úzkosti, může docházet ke 
kompulzivnímu přejídání a vzniku nadváhy nebo obezity. 
To také může být způsobeno ztrátou schopnosti rozezná-
vat signály hladu od jiných signálů diskomfortu. Obézní 
osoby zvyšují svůj příjem potravy v situaci, kdy cítí úzkost, 
přičemž konzumace potravy jim pomáhá jejich úzkost čás-
tečně utlumit (Canetti et al., 2002).

Psychogenní příčiny obezity a nadváhy jsou spojeny ze-
jména s emocionálními prožitky, které se u daného jedin-
ce váží s  příjmem potravy. Zvýšený příjem potravy může 
vyvolávat touha po příjemných prožitcích nebo naopak 
potřeba redukovat pocity nepříjemné. Pokud však dochá-
zí k vytvoření návyku na zvýšenou konzumaci jídla i tehdy, 
kdy stres odezní, nadměrný příjem potravy jedinci zůstá-
vá. V této návaznosti je pak příjem potravy spíše než fyzi-
ologickou potřebou „napodmiňován na kladné a záporné 
emoční prožitky”. Bylo již například naznačeno, že negativ-
ní emoce, jako jsou strach, smutek, zlost, zvyšují konzuma-
ci vysokokalorické stravy nízké nutriční hodnoty, zatímco 
pozitivní emoce naopak zvyšují spíše požitek z jídla a kon-
zumaci zdravých potravin (Macht, 2007). S rozvojem obe-
zity take často úzce souvisejí období, která jsou spojena se 
změnou jídelních a pohybových návyků – např. ukončení 
studia a  nástup do zaměstnání nebo změna zaměstnání, 
založení rodiny, pracovní či rodinné problémy, zanechání 
sportu, stop kouření, chronická onemocnění, úrazy a od-
chod do důchodu (Kalousková, Kunešová, 2008).

Vztah mezi stresem a zvýšeným příjmem potravy zřej-
mě není totožný u osob s normální váhou a u osob, které 
trpí nadváhou nebo obezitou. Polivy a Herman (1983) zjis-
tili, že na rozdíl od osob s normální váhou obézní přijímají 
potravu ve stejné míře v situacích, kdy mají hlad, i v situa- 
cích, kdy jsou plně nasyceni. Malá citlivost k  nasycení se 
podle uvedených autorů, mimo osoby obézní, vyskytuje 
také u  osob s  výraznou tendencí k  vědomé regulaci die-
ty, resp. u osob se sklony k obsedantnímu vztahu k dietě. 
Podobná zjištění podstatně později potvrdili Schneider 
et al. (2010), kteří zjistili zvýšený příjem potravy ve stresu 
u  osob zvýšeně úzkostných s  obezitou, ale ne u  zvýšeně 
úzkostných s normální váhou.

Podstatnou a integrující roli ve vzniku a rozvoji nadváhy 
a  obezity má rovněž prostředí jedince, které je tzv. obe-
zitogenní (Doporučené postupy pro lékaře, 2018). S nad-
váhou rodičů se výrazně zvyšuje riziko nadváhy u dítěte – 
v  rodinách, kde jsou oba rodiče obézní, má dítě ve věku 

Tab. 1: Klasifikace obezity podle BMI s odpovídajícími zdra-
votními riziky (Braunerová a Hainer, 2010)

BMI (kg/m2) Kategorie Zdravotní rizika

≤18,5 Podváha Zvýšená

18,5–24,9 Norma Minimální

25–29,9 Nadváha Nízká až lehce 
zvýšená

30–34,9 Obezita 1. stupně Zvýšená

35–39,9 Obezita 2. stupně 
(závažná) Vysoká

≥40 Obezita 3. stupně 
(těžká) Velmi vysoká

Tab. 2: Obvod pasu a riziko zdravotních komplikací u evrop-
ské populace (Braunerová a Hainer, 2010)

Zvýšené zdravotní 
riziko

Vysoké zdravotní 
riziko

ženy ≥ 80 cm ≥  88 cm

Muži ≥ 94 cm ≥ 102 cm
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6–12 let více než dvakrát vyšší pravděpodobnost, že bude 
také obézní, u dospívajících je toto riziko dokonce téměř 
pětinásobné. Vliv mají jak genetické faktory, tak skladba 
jídelníčku a celkový životní styl rodiny (SZÚ, 2018). V nepo-
slední řadě bylo zjištěno, že zvýšený příjem jídla (ale i např. 
alkoholu) může vyvolat nedostatek serotoninu v  mozku, 
jehož nevyvážená hladina bývá obvykle spojována s  im-
pulzivním jednáním. Stimulace serotonergního systému 
(rovněž farmakologicky) způsobuje redukci nadváhy a sni-
žuje konzumaci potravy, alkoholu i cigaret (Erritzoe et al., 
2009).

Pro doplnění je nutné uvést, že na výskyt nadváhy 
a  obezity mohou mít vliv různá somatická onemocnění, 
zejména endokrinopatologie, kdy hormonální nerovno-
váha vede k  zvýšenému ukládání tukových rezerv. Mezi 
endokrinopatologie podílející se na vzniku nadváhy 
a  obezity patří zejména poruchy štítné žlázy (především 
hypotyreóza). Další příčinou obezity může být hyperkor-
tizolismus (Cushingův syndrom), snížená funkce gonád 
u mužů a hyperparatyreóza. Hainer et al. (2011) však uvá-
dí, že tato onemocnění se na celkové prevalence obezity 
podílí jen zcela nevýznamně.

Prevalence a výskyt  
nadváhy a obezity

Zvyšování prevalence obezity v  rozvinutých i  rozvo-
jových státech světa je opakovaně dokumentováno vý-
sledky epidemiologických studií, které jsou prováděny na 
úrovni jednotlivých států, ale i  v  celosvětovém měřítku. 
Vzestupný trend je pozorován nejenom u dospělé popu-
lace, ale zvláště rizikový z  celospolečenského pohledu je 
nárůst počtu obézních dětí. WHO označila problém nadvá-
hy za šesté nejvýznamnější riziko ohrožující lidské zdraví. 
V Evropě se obezita vyskytuje u 10–25 % mužské populace 
a u 10–30 % v populaci ženské. Více než polovina obyvatel 

Evropy tak trpí zvýšenou tělesnou hmotností (Doporučo-
vané postupy pro lékaře, 2018).

Česká republika je výskytem obezity asi v polovině žeb-
říčku zemí EU. Vyšší hmotnost než normální má 55 % do-
spělé populace (muži: nadváha 42 %, obezita 23 %, ženy: 
nadváha 27 %, obezita 19 %) (Doporučované postupy pro 
lékaře, 2018). Pravděpodobnost nadváhy je u  mužů 2,4× 
větší než u  žen (SZÚ, 2018 odkaz č. 9). Podle zprávy Ev-
ropského výběrového šetření o  zdravotním stavu v  ČR 
(EHIS CR 2014) k vysokému podílu populace s nadměrnou 
hmotností přispívají z hlediska věku starší lidé. Ve věkové 
kategorii od 45 do 74 let má nadváhu zhruba 80 % mužů. 
U  žen v  tomto věkovém rozpětí nadváha roste, od polo-
viny žen s nadváhou ve věku 45–49 let, po tři čtvrtiny ve 
věku 65–74 let.

Podle údajů SZÚ (2018) narůstá od 90. let minulého sto-
letí podíl dětí s vyšší než normální hmotností. Za posled-
ních 20 let se počet 13letých chlapců i  dívek s  vyšší než 
normální hmotností zdvojnásobil  – v  tomto věku je nej-
více chlapců s nadváhou a obezitou, u dívek je to kolem 
9. roku. Mezi lety 2012 a 2016 však došlo k zastavení růstu 
počtu dětí s nadnormální hmotností a vývoj se stabilizo-
val. V následujícím grafu je uveden přehled podílu mužů 
a žen s nadváhou a obezitou v ČR v letech 1993–2014.

Obezita a poruchy  
příjmu potravy

Problematika  obezity  a  poruch příjmu potravy (ppp) 
má mnoho vzájemně se podmiňujících hledisek. Obezi-
ta (a  ještě více tzv. dietování) může hrát významnou roli 
v etiologii poruch příjmu potravy (Krch, 2005). Diety pak, 
spolu s přejídáním, zase v rozvoji obezity (Souček, 2009). 
Poruchy příjmu potravy tvoří poměrně široké diagnos-
tické spektrum. MKN-10 (F50.0–F50.9) diagnosticky roz-
lišuje mentální anorexii (odmítání jídla), mentální bulimii 

Graf 1: Podíl mužů a žen s preobezitou a obezitou v České republice v letech 1993–2014

Pozn.: Na základě údajů respondenta o výšce a hmotnosti; Zdroj: ÚZIS (9)

Podíl osob (15+ let) s preobezitou – BMI (25 <= BMI < 29,9) a obezitou (BMI >= 30) v letech 1993–2014, ČR
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(záchvaty přejídání a  zvracení) a  také přejídání spojené 
s  jinými psychickými poruchami, například se stresem. 
Všechny tyto nemoci jsou charakterizovány maladaptiv-
ním jídelním chováním a zkresleným vnímáním vlastního 
těla v biopsychosociálním kontextu (Raboch et al., 2012). 
Jde o psychická onemocnění, tzn. že toto chování není od 
určitého stadia nemocný člověk schopen ovládat, a  tedy 
se i sám bez pomoci druhých nemoci zbavit. Tyto nemoci 
bývají doprovázeny ztrátou zájmu o  kontakt s  vrstevníky 
(především u  anorexie), nesoustředěností a  náladovostí. 
Středem zájmu se stává jídlo a  vlastní postava. Etiopato-
genezi ppp přesně neznáme, příčiny jsou však multifakto-
riální (genetické, vývojové, stresové, environmentální).

Poruchy příjmu potravy se celkově u obézních vyskytují 
signifikantně častěji než u kontrolní normostenické skupi-
ny (Golay et al., 1997). Některé výzkumy dokonce dospěly 
ke zjištění, že osobnostně jsou si osoby obézní podobné 
s  osobami vykazujícími poruchy příjmu potravy či závis-
lost na návykových látkách, konkrétně na alkoholu. Spo-
lečným mechanismem těchto poruch je přijímání látek (ať 
už jídla, nebo alkoholických nápojů) k dosažení uspokoje-
ní a/nebo k utlumení negativních pocitů.

Mezi obézními lidmi se nejčastěji vyskytují: záchvatovi-
té přejídání (binge eating disorder), noční přejídání (night  
eating syndrome) a  kontinuální jedení (grazing) (Kviat-
kovská et al., 2016). Psychogenní přejídání je nejčastěj-
ším typem poruch příjmu potravy (Hudson et al., 2007). 
O  chorobném přejídání hovoříme tehdy, pokud se epi-
zody přejídání opakují nejméně dvakrát týdně, je při 
nich přítomna výrazná úzkost, ale bez kompenzačního 
chování, jako je zvracení nebo užívání projímadel (WHO, 
2008). V  rámci DSM-5 (Diagnostický a statistický manuál 
duševních poruch 5) je epizoda psychogenního přejídá-
ní definována jako konzumace takového množství jídla, 
které je výrazně větší, než by většina lidí zkonzumovala 
za stejnou časovou jednotku za  stejných okolností, a  je 
provázená pocitem ztráty kontroly. Ztráta sebekontroly 
je považována za ještě významnější symptom než objek-
tivní množství zkonzumovaného jídla během záchvatu 
(Wolfe et al., 2009). Mezi charakteristické poruchy cho-
vání doprovázející psychogenní přejídání patří impulzivi-
ta, ztráta sebekontroly, poruchy vnímání sytosti a  hladu  
(Balodis et al., 2013).

Mezi diagnostická kritéria psychogenního přejídání 
patří obezita. Přírůstek tělesné hmotnosti je častou ko-
morbiditou vzhledem k  charakteru onemocnění, tj. pře-
jídání bez následné eliminace. Zároveň může být obezita 
i významným argumentem mnoha pacientů trpících psy-
chogenním přejídáním, který posiluje nadměrný zájem 
věnovaný tělu a tělesné hmotnosti, což v souvislosti s po-
ruchami příjmu potravy tvoří důležitý rizikový faktor, kte-
rý patologické chování posiluje (Krch, 2005; Kviatkovská 
et al., 2016). Jedním z hlavních symptomů onemocnění je 
craving neboli bažení po  jídle, které spouští patologické 
chování vedoucí k  záchvatu přejedení. Jedinců s  nadvá-
hou (BMI ≥ 25) a  obezitou je mezi nemocnými trpícími 
psychogenním přejídáním až 67 %. Tato nemoc však ne-
musí být vždy spojena s  obezitou, trpí jí i  lidé s  normál-
ní váhou nebo lidé s  podváhou. Těch je však menšina  
(Kessler et al., 2013).

Nadváha a obezita ve vztahu  
k osobnosti

Nadváha a obezita ovlivňuje život jedince komplexně, 
ve smyslu biopsychosociálního pojetí nemoci a  zdraví. 
Oba stavy zvýšené tělesné váhy přinášejí nejen negativní 
změny v  oblasti fyzického a  zdravotního stavu, ovlivňují 
rovněž pochopitelně oblast sociálních vztahů a psychiky. 
Závažnost všech důsledků zvýšené tělesné váhy je odpo-
vídající narůstající hmotnosti. Závažnější změny lze tedy 
očekávat zejména u obezity.

Obezita bývá provázena řadou psychických a  psycho-
sociálních problémů, jako jsou nižší sebevědomí, úzkost 
či deprese (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014). Často 
bývá spojována s  depresí v  souvislosti s  tím, že obě tyto 
poruchy jsou asociovány s dalšími zdravotními komplika-
cemi. Obezita své nositele do značné míry stigmatizuje 
a limituje (Hainer et al., 2011). Omezena je možnost získat 
zaměstnání, lékařskou péči nebo vzdělání. Rovněž v soci-
álních vztazích nejsou vždy tito lidé přijímáni stejně jako 
jejich vrstevníci s nižším BMI. Obézní jedinci jsou omezeni 
také v možnosti získat si partnera. Podle výzkumů je diskri-
minace osob s nadváhou v zaměstnání 12× pravděpodob-
nější, u obézních dokonce 37× a u osob s obezitou vyšší-
ho stupně 100× pravděpodobnější než u osob s normální 
hmotností (Hainer et al., 2011). Tyto negativní vlivy sociál-
ního prostředí mohou zpětně působit na psychiku jedince 
a negativně ovlivňovat jeho emoční stav.

Z  dosavadních výzkumů vyplývá, že míra deprese, ale 
i úzkosti, je u obézních osob významně závislá na pohlaví. 
Krch a Rathner (1998) zjistili, že ženy se s  rostoucí hmot-
ností projevují úzkostněji a  depresivněji než muži, kteří 
zase vykazují více sníženou sebekontrolu a zvýšenou im-
pulzivitu. Podle Hill (2005) je riziko rozvoje deprese vyšší 
u obézních žen, zatímco u mužů s obezitou je toto riziko 
naopak nižší nebo stejné jako v běžné populaci (Hill, 2005). 
K  podobným závěrům se dospělo i  při sledování vztahu 
mezi úzkostí u obézních osob vzhledem k pohlaví (Ander- 
son et al., 2006). Podle některých autorů může tendence 
k vyšší depresi a úzkosti u obézních žen vyplývat z  jejich 
větší vulnerability v tomto směru. Také se na ní však může 
podílet větší důraz kladený na vzhled u žen a nekompati-
bilita jejich tělesného vzezření se společensky uznávaným 
ideálem ženské krásy (Eaton et al., 2012).

Výsledky odborných studií zabývajících se vztahem 
mezi obezitou a osobností jsou doposud poměrně proti-
chůdné. Někteří autoři dospěli k závěru, že obézní lidé se 
neliší od celé populace v osobnostních charakteristikách, 
jiní zase tvrdí, že se obézní vyznačují odlišným osobnost-
ním profilem. Specifická osobnostní struktura obézních 
jedinců však doposud nebyla potvrzena ani nebyl nalezen 
jeden osobnostní rys, který by významně predikoval sní-
žení hmotnosti u obézních osob a její dlouhodobé udrže-
ní (Rydén et al., 2004). V některých škálách osobnostních 
dotazníků sice obézní dosahují vyššího skóre, toto skóre 
je však obvykle stále v rámci normy. Podle Wagenknechta 
(2011) se jedná především o škály úzkostnosti, depresivi-
ty, hypochondrie, závislého chování, nespokojenosti se 
svým tělesným zdravím, snížené sebekontroly, snížené-
ho sociálního zájmu, nižšího sebevědomí a  negativního 
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vztahu k vlastní osobě. Výsledky ukazují, že uvnitř skupiny 
obézních panuje značná variabilita (Rydén et al., 2004). 
Dále bylo ve výzkumech poukázáno na to, že čím je vyšší 
stupeň obezity, tím jsou sledované faktory výraznější a na-
opak se snižováním hmotnosti dané faktory klesají – např. 
úzkostnost (Rydén et al., 2004).

Předoperační klinická vyšetření dokládají, že 20–70 % 
extrémně obézních osob trpí nebo dříve trpělo nějakou 
psychickou nemocí. Nejčastějšími komorbiditami bývají 
u  obézních poruchy nálady (především úzkostné poru-
chy), poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek 
a  záchvatovité přejídání (Sarwer et al., 2004). Psychickou 
poruchou, se kterou bývá obezita spojována, je hraniční 
porucha osobnosti (borderline personality). Kritéria pro 
hraniční poruchu osobnosti splňuje signifikantní část 
obézních, která současně trpí záchvatovitým přejídáním 
(binge eating disorder, BED) s prevalencí 6–30 % (Sansone 
et al., 2000). Obézní trpící záchvatovitým přejídáním navíc 
vykazují vyšší hodnoty na škále deprese oproti obézním 
bez této poruchy. Také se u nich objevuje tendence vyjad-
řovat navenek svůj vztek (což souvisí s jejich impulzivitou) 
ve srovnání s obézními bez BED, kteří svůj hněv spíše po-
tlačují.

Palme a Palme (1999) zjistili, že jsou si velmi podobné 
osobnostní rysy žen vyhledávajících léčbu pro obezitu, 
mentální bulimii a  problémy s  alkoholem  – ve srovnání 
s  běžnou populací jsou více antisociální, psychastenické 
a náchylné k úzkosti. Dalšími znaky, které je společně cha-
rakterizují, jsou problémy s  interpretováním svých vnitř-
ních stavů, velmi proměnlivá nálada, impulzivita nebo 
slabá kontrola impulzů, silná potřeba okamžitého uspoko-
jení nebo slabé přizpůsobení se společenským normám. 
Obézní ženy mají podle těchto autorů podobný osobnost-
ní profil jako bulimičky a alkoholičky, ale méně odlišný od 
populačního průměru. Tyto výsledky podporují tvrzení, že 
různé typy poruch spojených s  jídlem a  pitím se váží na 
podobné osobnostní rysy.

Vymezení konstruktu  
impulzivity

Impulzivita, jako relativně stálý osobnostní rys, je ty-
pem nerozvážného, reflexního, rizikového chování a  jed-
nání (APA, 2007). Impulzivní jednání bývá založeno na pu-
dovém podkladu, kdy po  počátečním impulzu nastává 
okamžitá prudká a  dynamická akce, které nepředchází 
ujasnění motivace, priorit či důsledků. Impulz tak není 
podroben rozhodování. Impulzivita obchází fázi volního 
jednání, jako je boj motivů a jejich selekce, volba cílů vol-
ního jednání a nejvhodnějších strategií k jejich dosahová-
ní s ohledem na hodnocení poměru dlouhodobějších rizik 
a zisků nebo inhibice irelevantního či nevhodného chová-
ní, případně se těmto procesům nevěnuje dostatečné úsilí 
(Linhartová a kol., 2017).

Impulzivita je vícedimenzionální konstrukt, stále však 
nepanuje shoda na tom, jaké konkrétní dimenze obsahuje 
(Linhartová, Kašpárek, 2017). Mezi typické charakteristiky, 
které se pojí s impulzivitou, patří podle Webster a Jackson 
(1997) například špatné fungování mezilidských vzta-
hů, manipulování, agrese, vztek, hostilita, bezprostřední 

uspokojení, nedostatek plánování, beznadějnost, sebede-
struktivnost, odmítání norem apod. Vzhledem k tomu, že je 
impulzivita považována za multidimenzionální konstrukt, 
má velmi rozmanité projevy od nekontrolovaných pohybů 
a  hlasových projevů přes různé formy rizikového chová-
ní, jako je zneužívání návykových látek, rizikové sexuální 
chování, excesivní přejídání, nakupování či gambling, až 
po agresi, sebepoškozování a impulzivní suicidální jedná-
ní (Linhartová a kol., 2017). Impulzivita provází celou řadu 
psychických onemocnění a z hlediska psychopatologie je 
považována za  poruchu chování (Pavlovský et al., 2012). 
Impulzivita tvoří podle MKN-10 i DSM-5 diagnostické kri-
térium pro poruchu pozornosti spojenou s hyperaktivitou 
(ADHD) a pro emočně nestabilní (resp. hraniční) poruchu 
osobnosti. S  impulzivitou se však setkáváme i u pacientů 
s  mnoha dalšími psychickými onemocněními, jako jsou 
abúzus návykových látek a  závislosti, disociální porucha 
osobnosti, poruchy příjmu potravy, bipolární porucha či 
schizofrenie (Linhartová, Kašpárek, 2017).

Poruchy související s  impulzivitou se vyznačují ne-
schopností odolat určitému podnětu, který je potenciálně 
nebezpečný či okolím negativně hodnocený. Před usku-
tečněním činu postižená osoba vnímá narůstající napětí, 
při jeho vykonávání však pociťuje vzrušení a  uspokojení. 
Následovat mohou výčitky (Vokurka, Hugo, 2005). Mezi 
poruchy, pro které je impulzivní jednání typické, patří na-
příklad kleptománie (impulzivní krádeže), dromománie 
(impulzivní toulavost), oniománie (impulzivní nakupová-
ní), pyrománie (impulzivní žhářství) a  jiné. Mezi tyto po-
ruchy patří i  psychogenní přejídání. Impulzivita se může 
uplatňovat jako premorbidní rizikový činitel nebo se ob-
jevit druhotně v důsledku zneužívání psychoaktivních lá-
tek, po úrazu hlavy nebo u neurodegenerativních chorob 
(Arain et al., 2013). Přestože člověk nemá psychickou po-
ruchu, mohou se u něj objevit prvky impulzivity například 
ve formě výbuchů vzteku, které nejsou úměrné situaci, jež 
jim předcházela (Webster, Jackson, 1997).

Vyšší míra impulzivity byla doposud zjištěna u nadváhy 
(Courtemanche et al., 2014), obezity (Bénard et al., 2017) 
i  u  poruch příjmu potravy (Fields et al., 2013). Dále byly 
prokázány vztahy například s vyšší spotřebou alkoholu či 
cigaret (Fernie et al., 2013), se zneužíváním jiných psycho-
aktivních látek (Chamorro et al., 2012), s rizikovým chová-
ním (Dolejš et al., 2014), s  různými poruchami osobnosti 
(Swann et al., 2009) nebo se sebevražednými tendencemi 
(Swahn et al., 2012).

Webster a  Jackson (1997) popisují, že impulzivita má 
v  populaci normální rozdělení (podobně jako inteligen-
ce). V  USA se týká asi 17 % populace a  převážně mužů 
v mladším věku (Chamorro et al., 2012). Nelze tedy říct, že 
někteří lidé impulzivitu mají a jiní ne, jedná se ale o míru 
impulzivity, kterou individua vykazují a  kterou lze po-
suzovat. Určitou tendenci jednat impulzivně mají tedy 
všichni lidé, zvláště ve  vypjatých situacích, např. pod ča-
sovým tlakem či za  intenzivních emočních stavů (Linhar-
tová a  kol., 2017). Tendence k  impulzivnímu jednání se 
však neobjevuje pouze pod vlivem negativních emocí, ale 
i v souvislosti s prožíváním intenzivních pozitivních emocí 
a nálad (Cyders, Smith, 2007). Výzkumy potvrzují, že míra  
impulzivity/sebekontroly v  dětství je v  čase stabilní 



183

obezitologie

DMEV • ROČNÍK 22 • 2019 • ČÍSLO 4

a  predikuje úroveň fyzického i  mentálního zdraví, vzdě-
lání, příjmu nebo i  to, zda se člověk stane závislým na  
měkkých či tvrdých drogách, stav osobních financí či kri-
minální zkušenost v dospělosti (Moffitt et al., 2011).

Vztah impulzivity k nadváze  
a obezitě

Studie zabývajícími se vztahy mezi impulzivitou a  tě-
lesnou hmotností předpokládají, že pokud je jedinec 
zvýšeně impulzivní, tím hůře odolává pokušení, ale i láka-
dlům v  podobě dobrého jídla, což může vést k  přejídání 
a  postupně k  obezitě. Výsledky výzkumů zabývajících se 
vztahem míry impulzivity ke zvýšené tělesné hmotnosti 
nejsou jednoznačné. Některé studie prokázaly významně 
vyšší úroveň impulzivity u  osob s  nadváhou ve srovnání 
s osobami s normální hmotností (Babbs et al., 2013). Jiné 
studie však nezjistily žádný významný rozdíl v  impulzivi-
tě mezi obézními a  normálními osobami (Loeber et al., 
2012) a žádné významné korelace mezi impulzivitou a BMI 
(Dietrich et al., 2014).  Je však třeba poznamenat, že tyto 
předchozí studie byly prováděny na malých a specifických 
vzorcích.

Například Sarisoy et al. (2013) zkoumali míru a  rozdíly 
v impulzivitě u osob s normální váhou, s obezitou a s mor-
bidní obezitou (s  BMI s  hodnotou nad 40). Použita byla 
sebehodnotící metoda Barrat Impulsivity Scale (BIS).  
Autoři zjistili statisticky významné rozdíly pouze mezi sku-
pinami s  obezitou a  s  morbidní obezitou, přičemž osoby 
s morbidní obezitou měly míru impulzivity vyšší. Dále na-
příklad Sutin et al. (2011) v longitudinálním výzkumu zjis-
tili poměrně silnou asociaci vyšší míry impulzivity a obe-
zity. V  jiném výzkumu byla sledována míra impulzivity 
u štíhlých žen a u žen s obezitou. Rozdíly se mezi oběmi 
skupinami žen objevily pouze v  jedné části (obézní ženy 
měly vyšší míru impulzivity), a  to v  té, kde nebyla míry 
impulzivity posuzována prostřednictvím sebehodnotí-
cích dotazníků, ale behaviorální metodou (Stop signal 
task) (Nederkoorn et al., 2006). Potenciální vliv pohlaví na 
vztah mezi impulzivitou a  tělesnou hmotností byl zřídka 
zkoumán, i  když je známo, že pohlaví modifikuje vztah 
mezi dimenzemi osobnosti a  stavem tělesné hmotnosti  
(Faith et al., 2001).

Základní modely a způsoby měření 
impulzivity

V  současné době existují osobnostní a  behaviorální 
modely impulzivity. Osobnostní modely pojímají impul-
zivitu jako souhrn rysů, jejichž zvýšená míra vytváří sklon 
jednat impulzivně. Vzhledem k  tomu, že samotnou di-
menzi impulzivity v určité podobě zahrnuje většina kom-
plexních teorií osobnosti, měřena je zejména prostřed-
nictvím sebehodnotících dotazníků nebo faktorovou 
analýzou (Linhartová, Kašpárek, 2017). Mezi dotazníky, 
které měří impulzivitu, patří například Eyseneck Persona-
lity Questionnaire, Multidimensional Personality Questi-
onnaire, NEO-PI-R, Cloninger’s Temperament and Charac-
ter Inventory, EASI-III, Barratt Impulsiveness Scale  – 11,  
I-7 Impulsiveness Questionnaire, Personality Research 

Form Impulsivity Scale nebo Sensation Seeking Scale.  
Každá z  těchto metod zachycuje různé aspekty impulzi-
vity, kde se některé mohou překrývat, zatímco jiné jsou 
jedinečné pro každou metodu. Vyhledávání nového 
a vzrušení (novelty or sensation seeking), závislost na od-
měňování (reward dependence) nebo vytrvalost (perzis-
tence) patří mezi nejběžnější aspekty impulzivity měřené 
těmito testy (Whiteside, Lynman, 2001). V současnosti je 
za nejnovější a nejkomplexnější model impulzivity pova-
žován tzv. model UPPS-P (Urgency, Premeditation, Per-
severance, Sensation Seeking, Positive Urgency), který 
vznikl na základě předchozích dotazníků impulzivity jako 
snaha o  vytvoření sjednoceného osobnostního mode-
lu impulzivity (Cyders, Smith, 2007; Whiteside, Lynman, 
2001). Za další nejvlivnější model je aktuálně považová-
na Barrattova škála (Barratt, 1959; Patton et al., 1995, in  
Linhartová, Kašpárek, 2017).

Behaviorální modely impulzivity jsou postaveny na 
předpokladu, že impulzivní chování způsobuje naruše-
ní určité funkce neurobiologického podkladu (např. be-
haviorální inhibice nebo schopnosti odložit odměnu). 
Pro měření míry narušení dané funkce jsou používány 
behaviorální testy, ve kterých se impulzivní chování ma-
nifestuje, což je jejich výhodou. Výsledky tak mnohem 
méně podléhají subjektivnímu zkreslení, jak tomu bývá 
u  sebehodnotících dotazníků. Na druhé straně je zamě-
ření behaviorálních testů velmi úzké, zatímco dotazníky 
postihují impulzivitu v  širokém kontextu každodenního 
života (Linhartová, Kašpárek, 2017). Behaviorální modely 
a testy impulzivity lze rozdělit na dvě široké skupiny: testy 
zaměřující se na schopnost behaviorální inhibice a  testy 
zaměřující se na schopnost odložit odměnu či obecněji 
na zpracovávání odměny (a  trestu) v  čase. První skupi-
na testů vychází z  předpokladu, že narušená schopnost 
behaviorální inhibice vede k  obtížím s  potlačením nebo 
přerušením nežádoucího chování, a tím k tzv. motorické 
impulzivitě (impulsive disinhibition). Mezi tyto testy patří 
například tzv. Go/nogo task, Stop signal task nebo Conti-
nuous Performance task. Druhá skupina testů se zaměřu-
je na rozhodovací proces v rámci chování a sleduje tole-
ranci k čekání na odměnu a míru obtíží odložit okamžité 
zisky i za cenu negativních důsledků. Potíže s odkládáním 
okamžitých zisků vedou k  tzv. rozhodovací impulzivitě 
(impulsive decision making). V tomto pojetí je konstrukt 
impulzivity pojímán obecně jako preference pro menší, 
ale okamžitou odměnu před větší, pozdější odměnou 
a  jako neschopnost odměnu odložit. Mezi tuto skupi-
nu testů patří například Delay Discounting task (Ainslie, 
1975), který zjišťuje, jak rychle pro člověka klesá hodnota 
peněz či jiné komodity v  čase, přičemž klesání hodnoty 
odměny je funkcí zpoždění. Klesá-li hodnota komodity 
pomalu, člověk je ochoten déle čekat na vyšší odměnu. 
Naopak rychlé klesání hodnoty v čase znamená neochotu 
čekat a preferenci malých, ale okamžitých odměn. Delay 
Discounting task má velký prediktivní potenciál a  mimo 
jiné je zkoumán jako potenciální behaviorální marker pro 
závislosti (Linhartová, Kašpárek, 2017). V  metaanalýze 
46 studií bylo zjištěno, že zneužívání téměř jakékoliv ná-
vykové látky je asociováno s rychlejším klesáním hodnoty 
v čase (MacKillop et al., 2011).
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Behaviorální testy a sebehodnotící dotazníky predikují 
rozdílné typy rizikového chování u zdravých lidí a měří do 
určité míry odlišné konstrukty. Propojení obou přístupů 
měření impulzivity se v současné literatuře objevuje spíše 
výjimečně. V  české odborné literatuře navíc téma impul-
zivity téměř chybí (Linhartová, Kašpárek, 2017). Výsledky 
výzkumů, které se zabývaly korelacemi mezi sebehodno-
tícími dotazníky a  behaviorálními metodami při měření 
impulzivity, jsou protichůdné.

Koncept gratifikace při sledování míry  
sebekontroly a impulzivity

Koncept paradigmatu oddálené gratifikace a  měření 
sebekontroly/impulzivity vychází z  konceptu operantní-
ho podmiňování a  váhy odměn a  trestů (Skinner, 1953). 
Při výzkumu síly odměn nebo trestů s časovým odstupem 
od daného chování bylo poukázáno na to, že při imple-
mentaci určitého časového prodlení je snaha o  posílení 
chování méně efektivní, což byl počátek konceptu grati-
fikace. Sebekontrola z  operantního pohledu se vztahuje 
k preferenci pro menší, ale okamžitou odměnu před větší, 
ale oddálenou odměnou, přičemž opak je pravdou v pří-
padě zavedení trestu namísto odměny (Skinner, 1953). 
Na tyto teorie navázal v  roce 1975 Ainslie a  představil 
koncept oddálené (delayed discounting) a  pravděpo-
dobnostní gratifikace (probability discounting). Gratifi-
kace je objektivním měřítkem impulzivity, které je ovliv-
ňováno sazbou, při níž subjekt oddaluje získání určité 
komodity. Oddálená gratifikace poukazuje na zmíněnou 
preferenci pro menší, okamžitou odměnu před větší, oddá- 
lenou odměnou. Pravděpodobnostní gratifikace pouka-
zuje na preferenci pro menší, jistou (100% odměnu) před 
větší, nejistou odměnou (50% získání). Lidé obecně pre-
ferují odměnu získanou okamžitě, přitažlivost odměny 
s  prodlužováním doby jejího získání proto slábne, resp. 
subjekty vyžadují kompenzaci za odklad uspokojení.

Při prvotním měření impulzivity pomocí tohoto para-
digmatu výzkumné týmy nejčastěji používaly peníze jako 
formu odměny vzhledem k  tomu, že peníze představují 
primární, podmíněnou odměnu. Postupně však začaly být 
používány i jiné druhy komodit, například jídlo nebo ciga-
rety. Výzkum zaměřený na koncept gratifikace tak postup-
ně vedl k  odhalení specifických zdravotních problémů, 
které jsou spojeny s impulzivitou. Zájem se rozšířil na cho-
vání spojované s civilizačními chorobami, jako jsou napří-
klad obezita, gamblerství, alkoholismus, kouření, drogová 
závislost nebo rizikové sexuální chování.

Závěr

Na základě výše uvedených studiích lze konstatovat, 
že nadváha a  obezita souvisí s  nižší mírou sebekontroly 
a s vyšší mírou impulzivity. Impulzivita jako vícerozměrný 
konstrukt je obvykle měřena sebehodnotícími dotazníky, 
které jsou zaměřeny pouze na určité oblasti tohoto kon-
struktu. Často tak nejsou schopny zachytit behaviorální 
aspekt obezity. Z tohoto důvodu se především v zahraničí 
poměrně často a úspěšně používá pro měření impulzivity 
paradigmatu oddálené a  pravděpodobnostní gratifikace, 

která byla čtenářům tohoto článku představena, a proza-
tím se v České republice používá sporadicky. Behaviorální 
metody měření impulzivity mohou poukázat na senzitivi-
tu odměny, vztahující se k  řadě civilizačních chorob. Je-
jich výhodou je možnost zhodnocení, do jaké míry nad-
váha a obezita predikuje zvýšenou tendenci k impulzivitě 
k  jídlu, ale ne k  penězům, i  za předpokladu, že finanční 
částka odpovídá množství nabízeného jídla. Paradigma 
gratifikace je pak možné využít i v aplikaci s jinými komo-
ditami vztahujícími se k civilizačním nemocem, jako jsou 
například alkohol, tabák nebo drogová závislost. Tyto be-
haviorální metody lze tedy využít s odměnami v podobě 
různých komodit (peníze, jídlo, tabák), a proto mají v bu-
doucnu vysokou šanci na uplatnění v rámci klinické praxe 
(hodnocení impulzivosti) a v rámci různým preventivních 
programů (včetně problémů s drogami a alkoholem).

Tato studie je výsledkem badatelské činnosti podporova-
né Grantovou agenturou České republiky, reg. č.17-05791S. 
Práce je podpořena také projektem „Udržitelnost pro Národ-
ní ústav duševního zdraví“, č.  LO1611, za finanční podpory 
MŠMT v rámci Národního programu udržitelnosti I (NPU I).
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