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ÚVOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hladovění bylo nedílnou součástí lidských dějin od úsvitu lidstva. Od hladem 

iniciovaného prvotního honu za potravou v dobách paleolitu, přes starověká tažení římských 

vojsk, kdy zastavení na jídlo mohlo znamenat zkázu výpravy, středověké hladomory        

a novověké spirituální půsty, až po dnešní problémy s nedostatky jídla v některých částech 

světa. 

V posledních patnácti letech se však začalo hladovění objevovat také jako údajný nový 

přístup ke snižování tělesné hmotnosti a zlepšování zdraví, ve formě takzvaného 

přerušovaného hladovění (intermittent fasting). 

Od svého prvotního objevení se však jednalo o přístup natolik novátorský a odporující 

zažitým přesvědčením o zdravé výživě, že jej za svůj přijal jen málokdo. Po celý náš život, od 

výchovy v rámci rodiny, přes informace získané ve školách a vzdělávacích institucích, po 

informace z masmédií, jsme totiž neustále přesvědčování o tom, že pocity hladu a hladovění 

jsou špatné. 

Jako osobní trenér jsem v posledních deseti letech obětoval část svého života za to, 

abych zjistil jaké jsou nejefektivnější metody stravování a tréninku. Dospělo to až do fáze, 

kdy jsem si velice striktním dodržováním pravidel kulturistického stravování vypěstoval sérií 

autoimunitních onemocnění, intolerancí na jídlo a syndrom přetrénování. Shodou okolností 

jsem se pak dostal ke konceptu přerušovaného hladovění a byť jsem jej ihned nezačal 
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dodržovat, zkusil jsem se řídit podle některých jeho doporučení. Výsledkem bylo do měsíce 

kompletní zlepšení mého zdravotního stavu. 

Začal jsem jej tedy doporučovat kde jsem mohl. V té době mi však přerušované 

hladovění bodlo nůž do zad, když jsem si díky půl roku dodržování jedné z jeho mírnějších 

variant vybudoval chronický deficit hořčíku a zvýšenou dráždivost nervosvalového ústrojí.  

V praxi se to projevovalo neklidem, zvýšenou dráždivostí a insomnií. 

Od té doby jsem na přerušované hladovění zanevřel a již jsem jej nepředepsal jedinému 

svému klientovi ani nikomu nedoporučil v ústní konverzaci.  

 

V problematice diet jsem tak po létech studia a zkušeností přišel k jednoduchému 

závěru: Dieta může být efektivní jak chce, ale pokud nebude z psychologického hlediska 

snesitelná do té míry, aby u ní člověk dokázal dlouhodobě vydržet, nikdy nebude mít 

úspěch. 

A to je také důvodem, proč jsem se rozhodl podrobit přerušované hladovění velice 

přísnému výzkumu jak v oblasti teorie, tak zejména empirie. 

Výsledkem je tato diplomová práce, která ve své teoretické části poskytuje pohled     

s kritickým odstupem, a to jak na běžně přijímané zásady zdravého stravování, tak na 

přerušované hladovění samotné a v části empirické pak dvojici výzkumů, které mohou 

pomoci odpovědět na některé velice palčivé otázky. 

Jedním z nich je devítidenní přirozený experiment ve kterém celkem 67 dobrovolníků 

hladovělo po dobu sedmi dní, aby se prokázalo, zda má nebo nemá přerušované hladovění 

negativní psychologické účinky. V tom druhém, kvalitativním výzkumu, bylo mým cílem 

zjistit, zda může osobnost člověka rozhodovat o tom, zda zvládne daný jedinec přerušované 

hladovění dlouhodobě dodržovat. 

 

V závěru představení své diplomové práce bych ještě rád uvedl to, že mou snahou bylo 

v obou částech poskytnout co nejkomplexnější obraz psychologických aspektů přerušovaného 

hladovění, zasazený do reálného kontextu. Tato práce tak v teoretické části propojuje 

poznatky psychologie s poznatky z věd o výživě, neurobiologie, neuropsychologie 

a fyziologie. V rámci empirické části pak nebyla zkoumána pouze psychologická stránka 

přerušovaného hladovění, ale také nezbytná spojitost s vlivem na tělesnou hmotnost. 

 

Nyní přejdu k používání množného čísla, které je pro vědecké práce typické.  
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V teoretické části naší práce nejprve poskytneme zevrubný přehled různých diet 

a stravovacích stylů, v rámci nichž si přerušované hladovění zařadíme. Následně se pokusíme 

definovat paradigma zdravého stravování a prostřednictvím skupiny prokázaných 

psychologických efektů a jedné zajímavé metaanalýzy poukázat na jeho relativnost. 

Následně se pustíme do zkoumání neurobiologických korelátů fyziologického 

a psychologického hladu a pokusíme se zachytit vývoj používání hladovění v medicíně i jeho 

aplikaci v náboženství. Projednáno bude dopodrobna také přerušované hladovění a jeho 

teoretické východiska a různé formy. Letmo zmíníme také výzkumy zabývající se jeho 

fyziologickými účinky. 

Naše hlavní pozornost však bude směřovat k výzkumům psychologických účinků 

přerušovaného hladovění. Na ty se podíváme jak z hlediska jedné klasické longitudiální 

studie, tak z hlediska současných výzkumů a představíme také výzkumy neuropsychologické. 

V závěrečné kapitole teoretické části se pak budeme věnovat psychologickému pojetí 

osobnosti, vývoji přístupů k jejímu zkoumání a představíme si historii a výzkumy spojené 

s ustálením pětifaktorového modelu osobnosti. Zahrneme také přehled nejpoužívanějších 

diagnostických metod. 
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1.1 DIETY 

V rámci této kapitoly si nejprve vymezíme jednotlivé pojmy spojené s různými styly 

stravování a následně si uvedeme dělení diet podle různých kritérií. To nám pomůže 

zorientovat se v celé problematice zdravého stravování. 

Dále si představíme současné vedoucí paradigma zdravé výživy a studii, která poukáže 

na jeho relativnost. 

Z teoretického hlediska si tak připravíme půdu k tomu, abychom mohli seriózně 

uvažovat i o některých druzích stravování, které tomuto paradigmatu z podstaty odporují, 

čímž nepřímo podpoříme i etičnost výzkumů prezentovaných v empirické části.
1
 

1.1.1 Vymezení pojmů 

Z hlediska v této práci používané terminologie je důležité nejprve odlišit pojem dieta od 

pojmu stravovací styl.  

Slovo dieta pochází ze starořeckého diatia, což znamenalo doslova „způsoba života“. 

Zatímco v angličtině se slovo diet běžně používá k označení stylu stravování, tedy potravy 

a tekutin, které jsou pravidelně konzumovány (Merriam-Webster, 2014a), v češtině je slovo 

dieta chápáno převážně ve smyslu omezení příjmu potravy za cílem hubnutí, tedy jako 

redukční dieta. Dodržování diety je pak v českém prostředí tedy automaticky spojeno 

s omezováním, špatnými pocity, hladem a snahou zhubnout.
2
 

Pro účely této práce budeme používat slovní spojení styl stravování (nebo také 

stravovací styl) k označení pravidelně konzumovaných potravin a tekutin. Slovo dieta (nebo 

restriktivní dieta) budeme používat pro ty styly stravování, které se vyznačují nějakým 

omezením a slovní spojení redukční dieta budeme používat pro označení diet, které omezují 

příjem potravy za cílem redukce hmotnosti.  

Pro stravovací styly a diety navrhujeme toto rozdělení: 

 

Styly stravování určené zejména geograficky a národně. 

                                                
1 Myšleno z hlediska toho, že někdo by mohl brát sedmidenní experiment, ve kterém nesmí účastníci 

výzkumu každý den 18-20 hodin jíst jako neetický. 

2 Autor této práce se v praxi často setkává s tím, že mu zákazníci říkají: "Chci zhubnout, ale nechci 

dodržovat žádnou dietu." 
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Tyto styly stravování se liší z hlediska toho, co je v dané zemi zvykem konzumovat, případně 

které potraviny jsou dostupné. Příkladem je středomořská strava (mediterranean diet), 

která je typická vysokou konzumací olivových olejů, luštěnin, obilnin, ryb, zeleniny 

a ovoce (Trichopoulou et al., 2003). Toto označení se používá pro stravování typické pro 

národy žijící na pobřeží středozemního moře.  

 

Styly stravování, které představují určitý druh omezení ve výběru a konzumaci potravy 

(diety, restriktivní diety), můžeme dále dělit na: 

Diety, kde jsou důvody dodržování náboženské, kulturní nebo etické.  

Sem spadá například konzumace pouze košer jídla u judaismu, halál u islámu 

(např. zákaz konzumace vepřového nebo pití alkoholu), ale také vegetariánství 

(nekonzumuje se maso), veganství (nekonzumují se žádné produkty živočišného 

původu, např. mléčné výrobky, vejce, med) nebo fruitariánství (nekonzumuje se 

maso,živočišné produkty ani obiloviny).  

 

Diety, kde je důvodem dodržování snaha změnit svou postavu nebo zlepšit své 

 zdraví.  

Jedná se o velikou skupinu diet, které se mohou lišit svým cílem, mírou 

odbornosti a obsahem (přístupem k omezování výběru a příjmu živin a potravin). 

Z hlediska cílů můžeme rozlišovat diety, které slouží k nabírání svalové hmoty 

(tzv. „objemové diety“), snižování váhy / spalování tuků (toto jsou zmíněné redukční 

diety, které jsou často chybně v České republice označovány pouze jako „diety“), 

změně kompozice postavy
3
, zlepšení celkového zdraví, zlepšení zdraví GIT

4
, zlepšení 

zdraví pleti (pro poslední tři se používá označení jako pročisťující diety, zdravotní diety 

a někdy také jako detoxikace organismu) a další. 

Z hlediska míry odbornosti pak můžeme rozdělit tyto diety na ty, které stojí na 

validních vědeckých základech (například medicínské diety, které se zařazují jako 

forma léčby v nemocnicích pro pacienty), které jsou založené na dlouhodobé 

a prokazatelné empirii nebo autoritě a ty, které jsou součástí tzv. common sense 

(zdravého rozumu). 

                                                
3 Nabraní svalové hmoty a shození tuku. Ženami je změna kompozice postavy často nazývána jako 

"zpevnění postavy". 

4 GIT=gastrointestinální trakt neboli trávicí soustava. 
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Z hlediska obsahu můžeme tyto diety dělit na: 

Diety omezující výběr a příjem některých potravin. Sem patří zmiňované 

vegetariánství, ale také například originální paleolitická dieta. Tyto diety jsou 

charakteristické určitou ústřední filozofií. Premisou paleolitické diety je tak to, že 

by člověk měl konzumovat pouze potravu, kterou měl k dispozici jeskynní muž 

v době paleolitu (Wolf, 2010). 

Diety omezující příjem živin. Pro tyto diety je společné, že kladou důraz na 

redukci některých makroživin
5
 nebo na jejich určitý poměr v potravě. Tyto diety 

mohou být obecné nebo mohou mít konkrétní jméno, mohou být stanoveny na 

základě výzkumů, common sense nebo empirických zkušeností a mohou být 

užívány k různým cílům. Mohou také zároveň omezovat potraviny, které je 

možno konzumovat.  

 Hlavními přístupy k omezování živin jsou: 

 Snížený příjem tuků a bílkovin, zvýšený příjem sacharidů (angl. high 

carb, low fat, low protein diet). Hlavní myšlenkou je, že tuky a bílkoviny 

ve velké míře jsou pro tělo špatné a patří sem například Pritkinova dieta. 

V současné době již tento druh diet ustupuje do pozadí, zejména 

vzhledem k prokázané důležitosti bílkovin a esenciálních tuků v potravě 

(Hofmekler, 2003). 

 Snížený příjem tuků, zvýšený příjem sacharidů a bílkovin. Tento 

druh diet se využívá zejména v kulturistice k nabírání svalové hmoty. 

Předpokladem zde je, že ke tvorbě svalové hmoty může dojít pouze 

pokud je přijímán dostatek bílkovin a sacharidů. V psychologické 

literatuře tento druh stravování zmiňuje Křivohlavý (2009) vzhledem ke 

snižování nadváhy. 

 Snížený nebo nulový příjem sacharidů (low-carb diet, no-carb diet). 

Zde patří v USA velice populární Atkinsonova dieta, která dbá na nízkou 

konzumaci sacharidů, včetně těch ze zeleniny, ale u ostatních živin 

neklade přílišná omezení, a proto je často zneužívána k nezdravému 

způsobu stravování (Hofmekler, 2003). Další dietou, která zde patří, je 

ketogenní dieta, kdy se sacharidy nekonzumují vůbec. 

                                                
5 Makroživiny = Lipidy (tuky), proteiny (bílkoviny) a sacharidy. 
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V neposlední řadě zde patří také paleolitická neboli Paleo dieta, která si 

v současné době získává ve světě stále větší popularitu (Wolf, 2010) a je 

spojena nejen s výběrem potravin, které měl k dispozici jeskynní muž 

v paleolitu (to je spíš anekdotický základ), ale zejména s omezením 

potravin obsahujících alergeny jako je lepek nebo laktóza. 

 Předepsaný příjem makroživin. Zde patří Zone diet také označována 

40/30/30, kde tato čísla udávají poměr denního příjmu sacharidů, 

bílkovin a tuků (Hofmekler, 2003). 

 Kompletní omezení příjmu potravy po určitou dobu. Zde patří diety, 

které nás budou zajímat nejvíce a to formy přerušovaného hladovění 

a půsty. 

Cílem tohoto rozdělení bylo poukázat na problematiku užívání pojmů dieta a stravovací 

styl. Nesnažili jsme se postihnout všechny existující diety ani jejich kompletní taxonomii, ale 

spíše shrnutou to nejdůležitější dělení. Přehledně vše prezentuje tabulka č.1. 

 

Tabulka 1: Styly stravování a jejich dělení. 

Stravovací styly 

Národní 
a geografick

é 
Stravovací styly charakterizované omezením (Diety) 

Středomořská 
strava 

Diety dané 
nábožensky, 

kulturně 
nebo eticky 

Diety dané snahou změnit postavu nebo zlepšit zdraví. 

 Vegetariánství 

Omezující 
výběr 

a příjem 
potravin 

Omezující příjem živin 

  
Paleolitická 

dieta 

Snížený 
příjem 
tuků 

a bílkovin 

Snížený 
příjem tuků, 

zvýšený 
příjem 

sacharidů 
a bílkovin 

Snížený 
nebo 

nulový 
příjem 

sacharidů 

Předepsaný 
příjem 

makroživin 

Přerušované 
hladovění 

a půsty 

   
Pritkinova 

dieta 
Kulturistická 

diety 
Ketogenní 

dieta 
Zone Diet Warrior Diet 
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1.1.2 Paradigma zdravé výživy 

Kuhn (1997) zavedl ve své knize Struktura vědeckých revolucí termín paradigma, který 

vymezil jako obecně uznávané vědecké výsledky, které v určitém období představují všechna 

pojetí dané vědní disciplíny. 

Čas od času se přitom stane, že se objeví výsledky, které do paradigmatu nezapadají. Ty 

jsou často opomíjeny nebo znevažovány. Pokud se jich však nakupí hodně najednou, 

paradigma je oslabováno a věda se dostane do „krize“. Výsledkem je vědecká revoluce, která 

vede k přijetí paradigmatu nového (Kuhn, 1997).  

Jako příklad z oblasti psychologie se často udává paradigma behaviorismu, které se 

omezovalo pouze na pozorovatelné chování a odmítalo zkoumání vědomí, imaginace, myšlení 

a cítění jako nevědecké a následnou „kognitivní revoluci“, při které došlo k rapidnímu rozvoji 

kognitivní psychologie a na ní navazujících aplikovaných oborů (Plháková, 2006). 

Dalším příkladem může být teoretická fyzika, kdy Albert Einstein na základě anomálie, 

která nebyla ve shodě s klasickou mechanikou, formuloval teorii relativity, což po jejím 

prokázání způsobilo vědeckou revoluci a dalo vznik relativistické mechanice (Green, 2012).  

Nově přijaté paradigma však může koexistovat s tím minulým. Na příkladu z fyziky tak 

můžeme vidět, že vedle sebe dnes existuje klasická, relativistická a kvantová fyzika jako tři 

hlavní paradigmata, každé využívající pro popis skutečnosti svůj úhel pohledu (Green, 2001). 

 

Pojem paradigma se však dá užít také v souvislosti se zdravou výživou. V jejím rámci 

totiž existuje soubor přesvědčení ohledně zásad zdravého stravování, která jsou v dnešní době 

považována za obecně platná. Mezi ty nejznámější zásady zdravého stravování patří
6
: 

-Udržovat rovnováhu mezi kalorickým příjmem a výdejem, respektive pokud je cílem 

redukce hmotnosti, tak mít nižší kalorický příjem než výdej,  

-Jíst více menších porcí jídla během dne. 

-Nehladovět. 

-Zařazovat snídani. 

-Během dne postupně snižovat množství přijímaného jídla. 

-Od snídaně směrem do večera ubírat sacharidy. 

-Nejíst večer od určité hodiny. 

-Nepřecpávat se. 

                                                
6 Dle názoru autora práce. 
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-Jíst hodně ovoce a zeleniny. 

-Nepít alkohol a další. 

Většina těchto zásad je v dnešní době minimálně v rámci České republiky obecně 

známá. V různých obměnách jsou tyto zásady také vyučovaný v trenérských kurzech, kurzech 

zdravé výživy, na školách s výživovým a sportovním zaměřením a jsou dále šířeny mezi 

širokou veřejnost osobními trenéry, výživovými poradci a prostřednictvím specializovaných 

časopisů a internetových stránek. Zdravou výživou se zabývá z vědeckého hlediska zejména 

dietologie a vědy o výživě (nutritional science). 

Paradigma zdravé výživy je tedy soubor poznatků o  zdravém stravování, které jsou ve 

dnešní společnosti na základě vědeckých výzkumu, empirie a common sense obecně 

považovány za platné. 

Čas od času se objeví anomálie, jako některé zmíněné diety (například Paleo dieta), 

které se tomuto paradigmatu vymykají. Ve shodě s tím, co popsal Kuhn jsou pak takové diety 

často výzkumníky z oblasti výživy, ale i výživovými poradci a osobními trenéry znevažovány 

(Baker, 2014).  

1.1.3 Přesvědčení vs. vědecké poznání o výživě. 

Jedna ze zásad zdravé stravy, jak bylo uvedeno výše, je zařazovat snídani. Důvody 

bývají uváděny různé, zejména však ty spojené se snižováním hmotnosti. Nyní si podrobněji 

představíme studii, která se touto problematikou zabývá. Bude pro nás ale důležitá také     

z jiného hlediska. 

Brown, Brownová a Allison (2013) provedli meta-analýzu vědeckých studií o vlivu 

snídaně na snižování hmotnosti, ve které zjišťovali, do jaké míry výsledky těchto studií 

korespondují s tím, jak jsou interpretovány. 

Předpokládaný efekt snídaně na snižování hmotnosti ověřili jako obecně přijímaný na 

základě výpovědí odborníků z oblasti výživy, respektovaných časopisů a internetových 

stránek o zdraví, prohlášení vědeckých institucí a obsahu sympózií o výživě. 

V rámci metaanalýzy dali dohromady 92 vědeckých studií a jiných metaanalýz, které se 

zabývaly vlivem snídaně na hmotnost. Výsledkem bylo, že zkoumané studie stanovily 

korelaci (vzájemný vztah) mezi zařazováním snídaně a výskytem obezity (snižováním váhy), 

ale neprokázaly kauzalitu (příčinnost). Dále zjistili, že pokud studie prokázala korelaci mezi 

vynecháváním snídaně a obezitou, ve většině případů se výsledek objevil v abstraktu, kdežto 

pokud se vztah neprokázal, v abstraktu se ve většině případů neobjevil.  
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Ze 42 studií, které v abstraktu vyvozovalo závěry o snídaní, 50% vyvodilo závěr 

o kauzalitě bez opravdového prokázání. 

Dále zkoumali, do jaké míry byly správně citovány závěry studie (Schlundt et al. 1992, 

cit. dle Brown et al., 2013), která zjišťovala vztah mezi zařazováním snídaně a snižováním 

váhy, ale prokázala vztah pouze mezi kontrolní (snídali i nesnídali, ale neměnili to) 

a experimentální (snídali i nesnídali, ale změnili to) skupinou, navíc statisticky nevýznamný 

(p=0,6). Zjistili, že 62% z vědeckých článků, které studii citovaly vzhledem k efektům 

snídaně (46), výsledky interpretovalo ve prospěch zařazování snídaně na snižování hmotnosti. 

U jiného výzkumu potom došli k obdobným výsledkům, kdy ze 72 článků, které daný 

výzkum citovaly, 40% vyvodilo výsledky, že zařazování snídaně slouží jako prevence 

obezitě, i když původní studie tyto výsledky vůbec neobsahovala. 

Na základě těchto výsledků vyvodili 4 základní chyby, díky kterým vzniká přesvědčení 

o nějakém jevu, které nekoresponduje s vědeckým poznáním. Jednalo se o chyby vzniklé na 

základě: 

1) Špatné interpretace vlastních výsledků. 

2) Použití nevhodného označení kauzality při popisu vlastních výsledků. 

3) Špatného citování výsledků jiných. 

4) Použití nevhodného označení kauzality při citování výsledků jiných. 

Závěrem také položili předpoklad toho, proč se ve výzkumech zabývajících se vlivem 

snídaně na obezitu tyto chyby tak často vyskytují: 

Člověk je nejprve vystavován opakující se informaci, že snídaně je nejdůležitějším 

jídlem dne (může to znát již z mládí od rodičů). Na základě halo-efektu
7
 pak začne člověk 

snídani přisuzovat i jiné dobré vlastnosti. 

Vzhledem k velkému množství výzkumů, které se k snídaní vztahují pak díky efektu 

pouhého vystavení
8
 začne věřit v pozitivní účinky snídaně, zejména pokud se jedná 

o výzkumy hojně citované (jako ty v uvedeném výzkumu). Svůj názor si následně potvrzuje 

vyhledáváním informací, které jsou ve shodě s jejich přesvědčením (konfirmační zkreslení
9
)  

                                                
7 Haló efekt - chyba prvního dojmu (Frejenčík, 2000), na základě jedné dominující vlastnosti je 

přisuzována řada dalších vlastností (Svoboda, Humpolíček, Šnorek, 2013). 

8 Efekt pouhého vystavení (mere exposure effect) - Zajonc (1968, cit. dle Výrost, Slaměník, 2008) 

prokázal, že pouhá opakovaná expozice podnětu vede k utváření postoje známosti k tomuto podnětu. 

9 Konfirmační zkreslení (confirmation bias) - tendence ověřovat si své názory na základě důkazů, které je 

potvrzují a přehlížet ty, které ne (Plháková, 2003) 
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a snižují tak jeho kognitivní disonanci
10

. Jeho přesvědčení o tom, že snídaně má vliv na 

snižování hmotnosti, je pak několikanásobně vyšší, než dokládají existující vědecké důkazy. 

Pokud jsou tito lidé pak sami vědci, může je to predisponovat k tomu, že začnou chybně 

interpretovat výsledky svých studií a tím se celý cyklus opakuje a posiluje. 

 

Výsledky citované studie jsou důležité, protože poukazují na to, že byť řada odborníků 

na výživu, osobních trenérů, výživových poradců, časopisů a stránek o výživě poukazuje na 

důležitost zařazování snídaně při snaze snižovat váhu, výsledky vědeckých výzkumů tomu 

neodpovídají. Výzkumy, byť jich je hodně, předkládají pouze souvislost mezi těmito jevy.
11

 

Množství výzkumů však neurčuje to, zda je nějaký předpoklad pravdivý nebo ne. 

Důležitější však je obecnější rozměr tohoto sdělení, tedy že lidé mají tendenci věřit 

tomu, co je v souladu s jejich přesvědčením o daném jevu a upravovat tomu všechny úrovně 

poznání až po interpretaci vědeckých výsledků.  

Otázkou pak tedy zůstává, do jaké míry je stávající paradigma zdravé výživy vědecky 

platné a do jaké míry se jedná pouze o soubor přesvědčení o tom, jak by to mělo být. 

 

Pokud přijmeme předpoklad, že současné paradigma zdravé výživy nemusí být jediné 

možné a nevyvratitelné, můžeme se společně v další kapitole vydat cestou zkoumání 

neobvyklých druhů diet, které mají jako společný jmenovatel zařazování hladovění nebo 

lidštěji řečeno - postění se. 

 

 

 

 

                                                
10 Kognitivní disonance - kognitivní napětí, vzniklé zastáváním protichůdných názorů nebo pokud se 

objeví názor, který není ve shodě s našim přesvědčením (Hunt, 2000) 

11 Pro vysvětlení: Korelace - tedy souvislost mezi dvěma jevy, hovoří pouze o tom, že spolu-výskyt dvou 

jevů je nějakým způsobem spojen. Nezaručuje ale kauzalitu, tedy příčinnost jednoho jevu ve druhém, protože 

souvislost jevu mohla ovlivnit řada intervenujících proměnných. V příkladu se zařazováním snídaně pak může 

být příčinou toho, proč lidé, kteří ji začnou zařazovat také hubnou to, že tak začnou činit v rámci celkové změny 

životního stylu. Intervenující proměnné jsou pak například zařazování lepšího jídla, celkově větší důraz na 

životosprávu, zvýšení fyzické aktivity a další jevy, souvisejícím s přechodem ke zdravějšímu životnímu stylu. 

Lidé tedy po zařazení snídaně začnou hubnout, tyto jevy spolu budou korelovat, ale na základě příčiny 

(kauzality) v celkové změně pojetí stravovacího stylu. 
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1.2 PŮSTY A PŘERUŠOVANÉ HLADOVĚNÍ JAKO FORMA 

DIETY 

1.2.1 Vymezení pojmů 

1.2.1.1 Hlad 

Pojem hlad (hunger) bývá obecně definován jako fyziologická a/nebo psychologická 

potřeba jídla, která se objevuje již několik hodin po posledním jedení a která je spojena 

s nepříjemnými pocity stahů prázdného žaludku (Merriam-Webster, 2014b; Plháková, 2003).  

Pocit hladu je v psychologii zařazován mezi motivy sloužící k přežití jednotlivce 

a člověka podněcuje k potravnímu (alimentárnímu) chování, které se dělí na etapy apetence 

a konzumace. Hlavním regulátorem potravního chování jsou dvě centra hypothalamu. 

Centrum hladu je uloženo ve ventrolaterální části hypothalamu a podněcuje organismus 

k příjmu potravy. Centrum sytosti se nalézá ve ventromediální části hypothalamu a zastavuje 

příjem potravy (Plháková, 2003). 

Tyto hypothalamická centra jsou ovlivňována teplotou krve, protékající hypothalamem 

(vyšší teplota snižuje příjem potravy), impulzy z mozkové kůry (cirkadiální rytmy), 

podmíněnými reflexy (pohled na jídlo), informacemi z periferní části nervové soustavy 

(kontrakce prázdného žaludku), hormony (leptinem, ghrelinem, inzulínem), psychickým 

stavem a stresem (Martiník, 2014). 

Regulace hladu a sytosti je zajišťována neuro-humorálně. Informace z GIT jsou nervově 

přenášeny cestami nervus vagus a nervus tractus solitaria. Sjednocení signálů probíhá      

v hypothalamickém jádře nucleus arcuatus, které obsahuje neurony dvou antagonistických 

drah. Orexigenní dráha (hormonálně ovlivňována ghrelinem) stimuluje apetit a vede k příjmu 

potravy (mimo jiné vyplavením noradrenalinu), anorexigenní dráha (hormonálně ovlivňována 

leptinem) navozuje pocit sytosti a způsobuje snížení příjmu potravy (mimo jiné vyplavením 

serotoninu). Tyto dvě dráhy jsou nepřímo také regulovány množstvím tukové tkáně 

a energetickým příjmem a výdejem (Kaňková, 2005). 

Mezi hormony, které se na regulaci hladu podílejí, patří zejména inzulín, leptin, ghrelin 

a cholecystokinin. Inzulín je anabolický hormon, jehož produkce souvisí s množstvím 

krevního cukru. Leptin je produkován tukovou tkání, potlačuje apetit a reguluje snížení 

příjmu potravy. Ghrelin je produkován buňkami žaludeční sliznice a vyvolává pocit hladu 

a vede ke konzumaci potravy. Jeho hladina stoupá před jídlem a má vliv na množství 
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zkonzumované potravy. Cholecystokinin (CCK) je s leptinem nazýván hormonem sytosti a je 

vylučován buňkami tenkého střeva (Wolf, 2010). 

Kromě hladu fyziologického, který vzniká objektivním prožitkem nedostatku potravy, 

existuje také hlad psychologický, který je dán čistě subjektivně naší psychikou.  

 

Psychologický hlad se ve většině případů označuje jako bažení (craving). Jedná se 

o pocity neovladatelné touhy sníst určitou potravinu nebo dokonce konkrétní výrobek. Lidé 

například často referují o neovladatelné chuti na sladké. Obdobný termín craving se 

v psychologii užívá také v souvislosti s bažením u drogově závislých a shoda tohoto označení 

není náhodná.  

Pelchat, Johnson, Chan, Valdez a Ragland (2004) provedli jednu z prvních fMRI studií, 

zaměřenou na odhalení za bažení po jídle zodpovědných center v mozku. Jako tato centra 

identifikovali hippocampus, insulární kůru a  nucleus caudate. Centra, která jsou udávána 

také ve výzkumech bažení po drogách u závislých.  

Tang, Fellows, Small a Dagher (2012) v aktuální metaanalýze zkoumali výsledky MRI 

studií zachycujících vliv jídla a kouření na aktivaci center mozku spojených s apetečním 

chováním a odměnami. Jejich závěrem bylo, že lidský mozek odpovídá obdobným způsobem 

na vodítka spojená s drogami a jídlem. 

 

Dle našeho názoru hodně lidí, kteří referují o tom, že měli několik málo hodin po jídle 

opět neovladatelný hlad, tak zažívají pouze hlad psychologický, který nesouvisí s opravdovou 

potřebou potravy z fyziologického hlediska. 

 

1.2.1.2 Hladovění a jeho druhy 

Anglický pojem starvation je používán pro označení nedobrovolného hladovění 

(Michalsen, 2010) a v češtině je pro něj běžně používán překlad hladovění. Hladovění je 

potom v tomto kontextu spojeno také se svými zhoubnými účinky na organismus. 

Oproti tomu anglický pojem fasting je používán pro označení dobrovolného hladovění, 

které je konáno z vlastní vůle. Správný překlad by byl postění se. Postění je však u nás spíše 

spjato s náboženskými, kulturními nebo spirituálními půsty. 

Problém potom nastává při překladu intermittent fasting, což je druh diety, založené na 

dobrovolném hladovění. V České republice se totiž pro tento druh stravování ustálilo 

označení přerušované hladovění. 
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Medical fasting lze přeložit jako zdravotní půst a budeme ho používat pro označení 

půstu, používaného jako léčebnou metodu v medicíně. Synonymy pak budou terapeutický 

půst a půst v medicíně. 

 

Pro naše potřeby budeme dobrovolné hladovění všude tam, kde to bude možné, 

označovat jako půst (např. zdravotní půst), tedy i v případech, kdy nebude spojeno 

s náboženstvím nebo spiritualitou. U některých ustálených spojení a tam, kde to je zvykem, 

však budeme jako synonymum pro půst používat i slovo hladovění (přerušované hladovění).  

 

1.2.2 Náboženské půsty 

V kulturním kontextu byly záměrné půsty dodržovány v různých částech světa v celé 

známé historii lidstva. Založeny přitom byly zejména na tradici, náboženství nebo duchovních 

praktikách. Tento druh postění se přetrval ve světě až dodnes a je i nadále, zejména jako 

součást náboženství nebo etnických rituálů, praktikován. Důvody pak bývají zejména 

spirituální (Michalsen, 2010).  

Půsty se v různých směrech křesťanství liší a jsou většinou spojeny pouze s omezením 

konzumace určitého jídla, než s úplným hladověním. Společný je zejména půst na Velký 

pátek (den ukřižování Krista), kdy tento den se může konzumovat pouze jedno bezmasé jídlo. 

V judaismu se kromě striktních omezení ve stravě dodržuje také několik hlavních postních dní 

vždy od večera jednoho dne do západu slunce druhého dne. S půsty se setkáváme 

i u hinduismu (asketici) a buddhismu (Halík, 2008). 

V islámu je známý postní měsíc Ramadán, kdy se od rána do západu slunce nesmí nic 

konzumovat ani pít. Ramadán je pro nás z hlediska této práce důležitý, protože se vlastně 

jedná o přerušované hladovění v přirozeném prostředí, čehož se využívá právě ve výzkumech 

jeho účinků. 

1.2.3 Půsty v medicíně. 

V antice byly půsty ustáleny jako léčebná metoda již od Hippokrata z Kósu a později 

doporučovány většinou starých evropských zdravotnických škol k léčbě akutních 

a chronických onemocnění. Více standardizované metody prodloužených půstů byly 

v medicíně ustáleny na začátku 20. století v USA. Tehdejší metoda postění se spočívala pouze 
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v konzumaci vody a čaje (totální půst) a zahrnovala také klystýry a tělesná cvičení. 

Terapeutické hladovění pak bylo částečně ustanoveno v 50. a 60. letech v USA 

experimentálními studiemi potvrzujícími jeho vliv na léčbu obezity. V pozdějších letech jim 

však byla věnována minimální pozornost a půsty v medicíně v USA téměř vymizely. Oproti 

tomu v Evropě se v 50. letech ze strany pacientů začal projevovat o terapeutické půsty 

zvýšený zájem. Nejefektivnější metoda terapeutických půstů nakonec byla ustanovena 

německým lékařem Otto Buchingerem. V jeho podání se jednalo o 1-3 týdny dlouhý 

modifikovaný půst, který zahrnoval volnou konzumaci minerálek a omezenou konzumaci 

ovocných šťáv. Součástí byly také tělesná cvičení a psychohygienické techniky. V současné 

době se v Evropě půsty v medicíně využívají ve více než 20ti specializovaných nemocnicích 

a rehabilitačních odděleních, zejména při léčbě revmatických onemocnění, chronického 

bolestivého syndromu a metabolického syndromu (Michalsen, 2010). 

Bylo prokázáno, že půst s úplným vyřazením kalorií vede k silné neuroendokrinní 

reakci, která v první fázi (24 hodin) vede k využití zásob glykogenu pro energii. V druhé fázi 

se potom začne na energii metabolizovat tuk z tukových zásob. Ve třetí fázi, pokud 

nedostatečný příjem potravy pokračuje, pak dochází k hladovění (starvation), kdy tělo začne 

na energii metabolizovat proteiny a začne ničit svalovou hmotu. Tento půstu/hladovění se 

nazývá jako totální půst (total fasting) nebo nulová dieta (zero diet). Bylo zjištěno, že takový 

druh terapeutického půstu z dlouhodobého hlediska není zdravý, protože je spojen s řadou 

negativních účinků (Owen et al., 1998). 

Bylo prokázáno, že pokud je denně přijímáno 200-500 kcal ve formě ovoce nebo šťáv, 

je zabráněno proteinovému katabolismu a tedy i negativním efektům hladovění. Pro takový 

terapeutický půst se pak používá označení modifikovaný půst (modified fasting). Jako velice 

nízkokalorická dieta (very low calorie diet, VLCD) se v medicíně označuje denní příjem do 

800 kcal. VLCD vede také k úbytku hmotnosti, ostatní účinky modifikovaného půstu zde již 

ale nebyly prokázány. Kalorické omezení je pak v medicíně definováno jako dlouhotrvající 

o 30-40 % snížený denní energetický příjem. Posledním druhem terapeutického půstu je 

postění se obden, respektive postění se pouze určitou část dne, pro které byl ustálen název 

přerušované hladovění (intermittent fasting) (Michalsen, 2010). 

Právě toto označení se pak také začalo používat pro jistou skupinu diet, kterým je 

společné právě postění se po určitou dobu během dne nebo týdne. A na ty se nyní podíváme. 
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1.2.4 Přerušované hladovění 

Přerušované hladovění (intermittent fasting, IF) je název, který byl převzat 

z medicíny, kde označoval druh terapeutického půstu a v současné době je používán pro 

souhrnné označení diet, které v sobě zahrnují nějakou formu postění se nebo kalorického 

omezení po určitou dobu během dne. 

Přerušované hladovění není příliš známý druh diet zejména proto, že v oblasti zdravého 

životního stylu existuje teprve několik posledních let. Vzhledem k tomu, že základní 

předpoklady přerušovaného hladovění odporují obecnému přesvědčení (paradigmatu) 

o zásadách zdravého stravování, byly od počátku formy přerušovaného hladovění přijímány 

s velkými předsudky. 

V posledních letech však postupně roste zájem o tento neobvyklý druh stravování 

a spolu s tím se začínají objevovat výzkumy, které poukazují na jeho skutečné účinky. 

1.2.4.1 Warrior Diet 

Ori Hofmekler (Mahler, 2003) během své služby u Izraelských speciálních jednotek 

zjistil, že pokud během dne omezil jídlo a jedl až večer po svých vojenských povinnostech, 

tak měl přes den daleko více energie. Začal se tedy stravovat převážně ve večerních hodinách 

a během dne se postil. U tohoto stravování zůstal také v době, kdy začal pracovat jako 

umělec. Jedno velké jídlo za celý den, konzumované večer, podle něj vedlo k daleko větší 

kreativitě a celkové čilosti. To Hofmeklera podnítilo k tomu, že začal provádět rozsáhlý 

antropologický výzkum.  

Na jeho základě přišel s ideou, že od dob Paleolitu bylo všem válečníkům, lovcům, 

bojovníkům, gladiátorům a také celé minojské, řecké a římské kultuře společné to, že lidé 

jedli většinou jedno hlavní jídlo večer. Během dne nejedli, nedrželi však úmyslný půst, ale 

jednali tak pod vlivem svých loveckých / pracovních / bojových / tréninkových povinností. 

Stravování během dne pak dle něj bylo ve starověku typické spíše pro otroky, kteří byli 

krmeni zejména chlebem a obilovinami (Luoma, 1999).  

Hofmeklerovy zkušenosti a přesvědčení vedly až k tomu, že formuloval dietu válečníků, 

v originále Warrior Diet, kterou popsal ve stejnojmenné knize (2003) a stal se tak 

průkopníkem v přerušovaném hladovění mimo sféru medicíny. Přitom v té době ještě 

neexistovaly pro jeho dietu žádné vědecké důkazy a nebyla mu tedy ani věnována dostatečná 

pozornost. Od počátku však věřil, že jeho dieta bude jednou vědecky prokázána (Luoma, 

1999). 
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Warrior Diet rozlišuje dvě fáze během dne. Fázi, kdy se nejí nebo se jí minimálně 

a která se nazývá undereating. Tato fáze trvá zpravidla 18-20 hodin a počítá se od posledního 

jídla předešlého dne. Pokud tedy má člověk poslední jídlo ve 22 hodin, může se znova najíst 

další den nejdříve v 16 hodin.  

Na tuto fázi volně navazuje fáze overeating, která trvá zpravidla 4-6 hodin a je 

charakteristická tím, že se během ní člověk snaží zkonzumovat co nejvíce potravy až do 

pocitu plné sytosti a uspokojení (Hofmekler, 2003). To koresponduje s použitím 

přerušovaného hladověn z medicíny, kdy je cílem vždy doplnit během fáze jedení (feeding, 

někdy také feasting) adekvátní příjem živin, ideálně takový, jaký by byl přijat během 

normálního dne. 

Idea, která stojí za fázi postění se (undereating) je taková, že tělo se po několika 

iniciálních hodinách hladovění přepne do režimu, kdy je aktivní převážně sympatický 

nervový systém (sympatikus), což souvisí s vylučováním aktivačních hormonů jako je 

epinefrin a norepinefrin. Mysl se v takové chvíli dle Hofmeklera zbystří, reakce na okolí se 

zrychlí a člověk se dostane do režimu lovce / válečníka. Hladovění pak slouží zejména 

k tomu, že se zvyšuje inzulínová senzitivita, vylučuje se růstový hormon, obnovuje se hladina 

enzymů a tělo se celkově detoxikuje (Hofmekler, 2003). 

Ve fázi overeating následně dojde k aktivaci parasympatiku, tělo se začne zaměřovat na 

trávení a regeneraci a dostaví se líbezné pocity, související s konzumací jídla a uspokojením 

apetečních potřeb. Fáze overeating pak zároveň představuje možnost sociálního kontaktu 

kolem hlavního jídla a slouží tedy i psychohygienicky. Hofmekler pak poukazuje na to, že 

tento režim koresponduje s rozložením dne u lidí, kteří přes den potřebují podávat výkon 

a večer mohou odpočívat a místo toho jsou svázání konvencemi jídla během dne, které jim 

paradoxně ubírá energii (vlivem neustálého fungování v režimu parasympatiku). 

Pokud se během první fáze dodržuje půst nebo modifikovaný půst, můžeme hovořit 

o striktní variantě Warrior Diet. Během první fáze se však mohou konzumovat šťávy ze 

syrové zeleniny a ovoce, malé porce syrového ovoce a zeleniny nebo příležitostně ořechy 

a trocha bílkovin. V takovém případě ji označujeme jako undereating a jedná se o méně 

striktní variantu Warriror Diet. (Hofmekler, 2003). Otázkou zůstává, do jaké míry přidal 

možnost zařazovat jídlo ve fázi undereating Hofmekler na základě toho, aby byla jeho dieta 

pro širokou veřejnost přijatelnější. 
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Spousta z Hofmeklerových myšlenek ohledně účinků přerušovaného hladovění se, jak si 

ukážeme v další části, později potvrdila ve vědeckých výzkumech. Byť tedy nebyl 

pravděpodobně obeznámen s existencí terapeutického hladovění používaného k léčbě       

v lékařství, přisel s obdobným konceptem, který se však lišil v tom, že mohl být praktikován 

jako dlouhodobý stravovací styl. 

1.2.4.2 Další druhy přerušovaného hladovění 

S tím, jak se informace o Hofmeklerově dietě šířily a začali se dle nich řídit první lidé  

a potažmo dosahovat výsledků, začala se pomalu šířit i celá idea přerušovaného hladovění.  

Na základě toho se následně objevily mírné modifikace Warrior Diet, uzpůsobené pro 

specifické cíle, ale i kompletně nové přístupy k přerušovanému hladovění jako dietě pro 

snižování váhy nebo zlepšení zdraví, které vycházely spíše z forem terapeutického 

přerušovaného hladovění. 

Kromě Warrior Diet mezi nejznámější druhy přerušovaného hladovění patří (Berardi, 

Scott-Dixon, Green, 2011): 

 

Hladovění obden (Alternate day fasting):  

Tento druh přerušovaného hladovění zahrnuje střídání 36ti hodinového půstu a 12ti 

hodinového prostoru pro jedení. V praxi to znamená, že se jí každý druhý den. Do celkové 

délky půstu se totiž vždy zahrnuje také spánek. Pokud tedy člověk jí v pondělí od osmi ráno 

(probuzení) do osmi do večera, pak se v úterý kompletně postí a další jídlo jí až ve středu opět 

v osm hodin ráno. V rámci této formy přerušovaného hladovění je kladen důraz na správný 

výběr potravin, ale obecně se nepostící dny může konzumovat strava dle libosti. 

 

Eat stop eat: 

Brad Pilon (2007) pracoval v odvětví doplňků stravy a vzhledem k velkému množství 

většinou protichůdných informací, které se během let objevovaly v časopisech o posilování 

a zdravé výživě, se rozhodl podniknou svůj vlastní výzkum. Díky němu také později toto 

odvětví opustil a sepsal knihu, ve které představil svůj pohled na přerušované hladovění. 

V knize Eat stop eat (2007) uvádí, že přečetl většinu hlavních knih o dietách, které v té 

době byly ve světě praktikovány (včetně The Warrior Diet) a vědeckých článků, zabývajících 

se výživou a došel k názoru, že jedinou věcí, která byla vzhledem ke snižování váhy opravdu 

vědecky prokázána, bylo dlouhodobé kalorické omezení. V ostatních případech dle něj 
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výzkumy pouze nejasně interpretují své vlastní výsledky, většinou tak, aby byly ve shodě 

s tím, co je obecně platné nebo co hlásá společnost, která výzkum financovala (s.12-14). 

Protože dle Pilona vědecké výzkumy o snižování váhy nepředstavovaly dostatečnou 

odpověď na otázku, jak účinně hubnout, začal se věnovat výzkumu hladovění samotného. 

Jako hlavní výhodu výzkumů o hladovění uvádí to, že ovlivnění výsledků velkými potravními 

společnostmi a společnostmi zabývajícími se doplňky výživy jsou minimalizována, vzhledem 

k tomu, že postění se vyřazuje ze hry oblast jejich zájmu, tedy jídlo (s.16).  

Ve své knize pak také poukazuje na neplatnost některých základních postulátů 

paradigma zdravé výživy, zejména doporučení jíst hodně menších porcí jídel během dne nebo 

doplňovat bílkoviny každé 2-3 hodiny (v kulturistice) a označuje je jako „nutriční mantry“ 

(s.24).  

Následně v jednotlivých kapitolách představuje výzkumy, zabývající se vlivem postění 

se na metabolismus, fyzické cvičení a svalovou hmotu a prezentuje výzkumy, zkoumající 

fyziologické účinky hladovění. Na jejich základě pokládá zařazování půstů jako nejvhodnější 

prostředek ke snižování váhy a upevňování zdraví. 

V jeho podání přerušovaného hladovění se dodržuje 24 hodinový půst 1-2 týdně. Půst se 

většinou zařazuje od večeře jednoho dne do večeře dne druhé. Žádný den se tak nestane, že by 

člověk nejedl vůbec a v den postění se je den ukončen také jídlem. 

Některé výzkumy uváděné Pilonem opravdu vypovídají o tom, o čem referuje, některé 

výsledky jsou však pouze chybou jeho interpretace (špatné citování výsledků jiných a použití 

nevhodného označení kauzality při citaci výsledků jiných dle klasifikace Brown et al. (2013)) 

a u některých pro knihu klíčových výzkumů nelze dopátrat citovaný zdroj. 

I přesto ale Pilon pomohl zasadit přerušované hladovění do vědeckého kontextu 

a podpořit tak jeho stabilitu v rámci ostatních diet.  

 

Lean Gains, 16/8 

Jedná se o modifikaci původního Warrior Diet, která je určena pro lidi, kteří chtějí 

využít přerušovaného hladovění k budování svalové hmoty. Její autor Martin Berkham 

(2010), osobní trenér a kulturista, na svých stránkách označuje většinu základních postulátů 

paradigmatu o zdravé výživě jako pouhé mýty o stravě, vzniklé na základě nesprávné 

interpretace vědeckých výzkumů a předkládá k tomu i relevantní důkazy v podobě analýzy 

dílčích problematických studií. Sám potom doporučuje jako vhodný typ stravování střídání 

16ti hodin půstů a 8 hodin jedení. 



25 

 

Dieta však obsahuje také další doporučení, jako je vysoký příjem bílkovin, cyklování 

sacharidů a trénink v hladovém stavu. V praxi se pak tedy půst dodržuje od posledního jídla 

jednoho dne např. v 9 hodin večer do 1 hodiny odpoledne dne dalšího, následuje opět jedení 

až do 9 hodin do večera (Berardi et al., 2011). 

 

Renegade Diet 

Populární trenér a propagátor silového tréninku Jason Ferrugia (2012) představil svou 

formu Warrior Diet, která svou náplní koresponduje s verzí Berkhamovou (2010). Dle našeho 

názoru se však v jeho případě jednalo pouze o promyšlený marketingový tah, kdy prostě 

vycítil potenciální místo na trhu. 

 

Kromě těchto hlavních forem přerušovaného hladovění existují i méně strukturované 

verze přerušovaného hladovění, které se obecně označují prostě jako intermittent fasting a lidé 

je vytvářejí jako variace na ty základní, například dle svých individuálních požadavků a cílů. 

Můžeme se setkat i s velice striktními variantami, jako je Warrior Diet spojené s Paleo dietou 

a raw stravováním, kdy se každý den po dobu 4 hodin může konzumovat pouze maso, ořechy, 

zelenina a bobulovité ovoce v syrovém (raw) stavu. 

 

Širší obeznámení s problematikou přerušovaného hladovění v rámci České a Slovenské 

republiky představuje naše série článků z cyklu Mýtus o stravě (Česlík , 2013)
12

. 

 

1.2.4.3 Výzkumy fyziologických účinků hladovění 

Fyziologickými účinky postění se, ať již ve formě terapeutického půstu nebo 

přerušovaného hladovění, u zvířat nebo v klinice, v posledních letech zabývá stále více 

výzkumů. Protože však toto téma je nad rámec této práce, nabízíme pouze stručný přehled 

toho, co se zatím ohledně hladovění prokázalo nebo na co výzkumy poukazují. U každého 

účinku uvádíme přitom pouze vybrané zdroje. Podrobnější přehled pak lze nalézt například 

v aktuálním přehledu literatury (Fond, Macgregor, Leboyer, Michalsen, 2013). 

Přerušované hladovění bylo intenzivně zkoumáno ve výzkumech se zvířaty, kde spolu 

s kalorickým omezením byla prokázána vyšší délka životnosti, a to napříč všemi zkoumanými 

druhy (Fond et al., 2013).  

                                                
12 Dle statistik stránky www.ronnie.cz k 21.4.2014 mají tyto články dohromady celkem 366 000 přečtení. 
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V klinických studiích s lidmi byla pozorována souvislost mezi postěním se 

a neuroendokrinní aktivitou, spojenou zejména s vyšší sérovou koncentrací noradrenalinu, 

adrenalinu, dopaminu a kortizolu (Michalsen, 2010). 

Experimentálně se prokázalo, že terapeutický půst je lidmi snášen lépe než přerušované 

hladovění (Fond et al., 2013). 

Období delšího postění se je také spojeno se zvýšenou koncentrací růstového 

hormonu, glucagonu a snížením krevních hodnot thyrotropinu a T3/T4. (Palmblad et al., 

1977, cit. dle Michalsen, 2010). 

Postění vede ke snížení krevních hodnot inzulínu vedoucímu ke zvýšení inzulínové 

senzitivity a depleci leptinu, která byla identifikována jako spouštěč adaptivních biologických 

mechanismů (Michalsen, 2006) a existuje také evidence o tom, že hladina leptinu souvisí 

s depresí (Tichomirowa et al, 2005, cit. dle Michalsen, 2010). 

Dále byly prokázány také pozitivní účinky postění se na intenzitu migrén (Lipecki, 

1990, cit. dle Michalsen, 2010), snižování krevního tlaku (Müller, 2001, cit. dle Michalsen, 

2010), prevenci neurodegenerativních onemocnění (Mattson, 2005), prevenci 

kardiovaskulárních onemocnění (Ahmadi et al., 2011; Cefalu et al., 1997, cit. dle Fond et 

al., 2013), cukrovky (Hammer et al., 2008, cit. dle Fond et al., 2013) a rakoviny (Elias et al., 

2010, cit. dle Fond et al., 2013).  

V medicíně byl modifikovaný terapeutický půst prokázán jako vhodný ke zmírnění 

obtíží pacientů s chronickým bolestivým syndromem a revmatickými obtížemi 

(Michalsen, 2010). 
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1.3 PSYCHOLOGICKÉ ÚČINKY HLADOVĚNÍ 

Výzkumy přerušovaného hladovění jsou prováděny zejména na zvířatech a nebo 

v rámci postního měsíce Ramadánu a zaměřují se převážně na fyziologické účinky. 

Výzkumy přerušovaného hladovění jako diety v rámci běžné populace, natožpak 

výzkumy týkající se jeho psychologických účinků pak prakticky neexistují. V rámci této 

kapitoly se tedy seznámíme s tím, co se podařilo o psychologických účincích hladovění zjistit 

do dnešní doby v medicíně prostřednictvím modifikovaných a terapeutických půstů.  

1.3.1 Keysova a Yudkinova studie 

Zřejmě nejznámějším výzkumem psychologických účinků hladovění, o kterém se 

zmiňuje například i Křivohlavý (2009), je longitudiální experimentální studie, kterou provedl 

Ancel Keys a jeho kolegové na Minnesotské univerzitě v roce 1944 (Keys et al., 1950).  

Studie vznikla jako důsledek blížícího se konce Druhé světové války a nedostatku jídla, 

zejména v zemích východní Evropy. (Eades, 2014). V rámci této studie vybrali Keys a jeho 

spolupracovníci 36 psychologicky i fyzicky zdravých mladých mužů, kteří pro svou víru 

odmítali službu v armádě (Křivohlavý, 2009). Informace o možnosti účastnit se výzkumu byla 

šířena v rámci organizace Civilních veřejných služeb prostřednictvím plakátů, na kterých bylo 

heslo: Budete hladovět, aby ostatní byli lépe krmeni?
13

 (Eades, 2014) 

V rámci této longitudiální experimentální studie se první tři měsíce její účastníci 

stravovali bez omezení a během této doby bylo detailně studováno jejich přirozené chování, 

osobnost a způsob stravování. V následujících šesti měsících pak byl jejich příjem potravy 

omezen na přibližně polovinu předchozího příjmu a muži během té doby ztratili 25% původní 

váhy. Pak následovaly další tři měsíce rehabilitace, kdy probíhal návrat k normálu. (Garner, 

Garfinkel, 1985). 

Strava v období kalorické restrikce byla tvořena dvěma hlavními jídly a dohromady 

představovala v průměru 100 g bílkovin, 30 g tuků a 225 g sacharidů, celkem 1570 kcal 

(Eades, 2014). 

Kromě ztráty nezanedbatelného množství tělesné váhy mělo šestiměsíční kalorické 

omezení také jiné účinky. Zejména obsesivní myšlenky a kompulze spojené s jídlem, 

zvýšenou zimomřivost, neklid, ztrátu koordinace a další somatické obtíže, výskyt depresí 

a letargie a i některé vážnější psychologické problémy (Eades, 2014). 

                                                
13 V originále: Will you starve so that they will be better fed? (Eades, 2014). 
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Účastníci výzkumu u sebe dále uváděli znatelné emocionální změny: Střídání 

povznesené nálady a depresí, zvýšenou míru hostility a nižší frustrační toleranci 

(hypersenzitivitu), zvýšila se také míra jejich úzkosti
14

. Testování pomocí MMPI odhalilo 

zvýšení depresivnosti, hysterie a hypochondrie. U dvou mužů se vyvinuly poruchy 

psychotického rázu a jeden si v reakci na stres usekl tři prsty. Někteří účastníci výzkumu však 

na šest měsíců kalorického omezení reagovali zcela normálně, bez negativních efektů. (Keys 

et al., 1950). 

Tříměsíční fáze remise pak u většiny vedla k nabrání hmotnosti na původní váhu, 

někteří se dostali dokonce přes ni. Řada negativních psychických příznaků však u účastníků 

výzkumu zůstala ještě dlouhou dobu po jeho ukončení (zejména ztráta optimismu) 

(Křivohlavý, 2009). 

 

Tento výzkum by se dal interpretovat jako důkaz toho, že dlouhodobé hladovění má 

významné negativní psychologické účinky. Taková interpretace by však byla objektivně 

nesprávná, a to jednak z důvodu, že v rámci experimentu nebyla zařazena žádná forma 

postění se ani hladovění, ale pouze kalorické omezení (caloric restriction), za druhé 

z důvodu, že na výsledku mohly mít podíl i jiné intervenující proměnné. 

 

Pro srovnání nyní uvádíme jiný experiment, který ke konci 60. let zorganizoval John 

Yudkin (Stock, Yudkin, 1970). 

John Yudkin vedl v té době kliniku pro léčbu obezity a v rámci ní zařazoval pro své 

pacienty tzv. low-carb diet (viz 1.1.1.). V té době, navzdory tomu, že jeho pacienti vykazovali 

stabilní výsledky, byl jeho přístup odmítán jako nezdravý z důvodu údajného nedostatku 

vitamínů a minerálů v rámci nízkosacharidové stravy (Eades, 2014). 

Výzkumu se zúčastnilo 11 účastníků, u kterých bylo nejprve stanoveno jejich 

klasického stravování během prvních dvou týdnů a následovaly další dva týdny dodržování 

nízkosacharidového stravování v rámci nemocniční kliniky. Výsledkem výzkumu bylo, že 

strava, kterou konzumovali její účastníci, byla nakonec nutričně bohatší než při většině v té 

době zařazovaných diet (Stock, Yudkin, 1970). 

Pro nás je však zajímavější jiný aspekt tohoto výzkumu, a to způsob jak se jeho 

účastníci stravovali. Měli omezení daná výběrem potravy (mohli jíst maso, vejce, sýry, máslo, 

                                                
14 Tučně jsou označeny symptomy, které jsme zjišťovali v rámci empirické části této práce v 

kvantitativním výzkumu. 
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margaríny, smetanu a listovou zeleninu, sacharidy však museli držet do množství maximálně 

50 g za den), ale jinak mohli konzumovat potravu v libovolném množství (Eades, 2014).  

Průměrná dobrovolná denní konzumace byla u účastníků výzkumu 83 g bílkovin, 105 g 

tuků a 67 g sacharidů, celkem 1560 kcal. Yudkin dále uvádí, že toto průměrné množství 

konzumované potravy korespondovalo s tím, jak se běžně stravovali jeho pacienti na nízko-

sacharidové dietě a dodává, že během své patnáctileté praxe si žádný z jeho pacientů 

nestěžoval na hlad nebo nemocnost a navíc mu často uváděli v souvislostí s nízko-

sacharidovou dietou efekt zvýšené osobní pohody (well-being) (Stock, Yudkin, 1970). 

 

A nyní se dostáváme k důležité věci. Ve studii Ancela Keyse i Johna Yudkina byla 

průměrná energetická hodnota jídla zkonzumovaného za den téměř shodná (1570 kcal a 1560 

kcal). Zatímco v Keysově studii se vyskytovaly po šesti měsících dodržování převážně 

negativní psychologické účinky, dle Yudkina jeho klienti, kteří se takto stravovali dlouhodobě 

(v řádech let), vykazovali zvýšenou míru well-beingu. Hlavní rozdíl mezi oběma druhy 

stravování byl ve složení potravy z hlediska makronutrientů. Byť tedy účastníci výzkumu 

konzumovali v obou případech shodné množství kalorií, lišilo se u nich přijímané množství 

tuků a  sacharidů.  

Důležitější však je podle nás druhý rozdíl a to ten, že zatímco v Keysově experimentu 

byla kalorická restrikce dána příkazem a množství jídla bylo omezováno, v Yudkinově 

experimentu se kalorická restrikce ustanovila dobrovolně, na základě skutečných potřeb.  

Výsledkem pro nás tak může být to, že Keysův experiment nelze interpretovat jako 

nevhodnost dlouhodobého hladovění z psychologického hlediska, ale jako důkaz toho, že 

dlouhodobé nařízené kalorické omezení může mít negativní psychologické účinky.  

Dle našeho názoru by v otázce přerušovaného hladovění vždy měla být na prvním místě 

otázka dobrovolnosti. Přerušované hladovění by vždy mělo být, obdobně jako jakékoliv 

postění se, aktem svobodné vůle. V opačném případě se pak totiž mohou projevovat příznaky 

hladovění (starvation). 

1.3.2 Současné výzkumy 

Jak jsme uvedli v kapitole o půstech v medicíně (1.2.3.), takzvané modifikované půsty, 

kdy se denní energetický příjem pohybuje mezi 200-500 kcal jsou v současné době 

alternativní možností léčby, která je nabízena řadou evropských nemocnic.  
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Michalsen (2010) uvádí, že pacienti, kteří zařazují terapeutické půsty za účelem léčby 

nemoci, vykazují také současné pozitivní psychologické účinky, spojené zejména se 

zlepšením nálady, osobní pohody (well-being) a nezřídka kdy také euforií, což je spojeno 

také s vymizením hladu po několik iniciálních dnech. 

 

V rámci observační nekontrolované studie s 52 pacienty s metabolickým a chronicky-

bolestivým syndromem, kteří podstoupili 2 týdenní modifikovaný půst, při kterém se 

průměrný denní příjem energie pohyboval okolo 250 kcal, byla u více než 80% zjištěna 

snížená míra depresivnosti, úzkostnosti a vyčerpání ( a také průměrné snížení váhy o 6,6 kg 

a normalizace krevního tlaku). Pacienti na konci postění se vykazovali také lepší 

psychologickou kvalitu života než zdravá populace (Rogner et al., cit. dle Michalsen, 2010). 

V jiné kontrolované explorativní studii byl u pacientů, trpících syndromem chronické 

bolesti, zjišťován účinek postění se na náladu a také případné neurobiologické koreláty      

s aktivací neuroendokrinního systému a deplecí leptinu. Z 55 účastníků výzkumu jich 36 

dodržovalo osmidenní modifikovaný půst (300 kcal za den), zatímco zbylých 19 dodržovalo 

nízkokalorickou dietu. Výsledkem bylo, že u experimentální skupiny došlo po pěti dnech 

hladovění k výraznému zlepšení nálady, které nekorelovalo se ztrátou váhy, deplecí leptinu 

ani zvýšením kortizolu (Michalsen et al., 2006). 

V nekontrolované studii s 15ti zdravými subjekty byl zjišťován efekt postění se na 

kvalitu spánku, tělesné pohyby ve spánku a subjektivní osobní pohodu. Po skončení 

osmidenního terapeutického půstu byla u účastníků výzkumu zjištěna zlepšená kvalita 

spánku, zlepšení osobní pohody, denní koncentrace, vitality a emoční rovnováhy 

(Michalsen, 2003). 

U 108 účastníků další Michalsenovy studie (2009), kteří dodržovali osmidenní 

modifikovaný půst (350 kcal denně), byla denně měřena nálada a analyzována asociace 

s genotypem. Byla zjištěna rozdílnost ve změnách nálady dle genotypu.  

Ve všech těchto výzkumech byl prokázán efekt hladovění na zlepšování nálady, 

zejména po 4 až 5 dnech modifikovaného hladovění. U všech výzkumů také nebyly 

prokázány negativní psychologické účinky a půst dle nich nebyl spojen s nepříjemnými 

pocity hladu. 

Přesný mechanismus těchto pozitivních psychologických účinků terapeutického 

hladovění zatím nebyl plně odhalen, předpokládá se však, že je spojen se silnou stimulaci 

hypotalamo-hypofyzární-adrenální osy, pro kterou je hladovění ekvivalentní silné stresové 
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reakci. Faktory této neuroendokrinní aktivace mohou být snížená přístupnost glukózy pro 

mozek, leptinová a inzulínová deplece, vnímaný hlad a integrace adaptivního chování 

v laterálním hypothalamu. (Michalsen, 2010).  

1.3.3 Neuropsychologické účinky 

Postění se je spojováno se zvýšením dostupnosti tryptofanu, který se v mozku 

metabolizuje na serotonin a tedy nepřímo i se zvýšením biologické dostupnosti serotoninu, 

která je spojována se zlepšováním nálady (antidepresivní efekt) a vymizením migrén 

(Lipecki, 1990, cit. dle Michalsen, 2010). 

Přerušované hladovění vede ke zvýšené produkci brain-derived neurotrophic factor 

(BDNF), který zvyšuje odolnost mozkových neuronů (Mattson, 2005) a nejnovější výzkumy 

také poukazují na spojení BDNF a zvýšené serotoninové produkce (antidepresivní efekt) 

(Goggi et al., 2002, cit. dle Michalsen, 2010). BDFN také může zlepšit učení a pamět 

(Mattson, 2005). 

U terapeutického půstu v délce 5 až 10 dní byla také zjištěna zvýšena hladina 

endogenních opiátů (endorfinů, tedy efekt na dobrou náladu a tlumení bolesti) (Komagi et 

al., 1990, cit. dle Michalsen, 2010). 

V pokusech se zvířaty bylo prokázáno, že přerušované hladovění vede k redukci 

neurodegenerativních onemocnění jako Parkinsonova a Alzheimerova choroba (Mattson, 

2005; Mattson 2002, cit. dle Michalsen, 2010; Martin et al., 2006). 

Hladovění pak je také spojováno se zvyšováním neuronové plasticity (Mattson, 2005) 

a neurogenezí (vznik nových nervových buněk), která zvyšuje kognitivní funkce a může 

podporovat zpomalování stárnutí mozku (Maalouf et al., 2009, cit. dle Michalsen, 2010) 

 

Pokud shrneme závěry těchto výzkumů, tak můžeme předpokládat, že dlouhodobější 

postění se (déle než 24 hodin) je spojeno s: 1. Aktivací hypotalamo-hypofyzární-adrenální 

osy, což vede ke snížení prožívané bolesti. 2. Leptinovou a inzulínovou deplecí 

(nedostatkem), které vedou k uvolnění endorfinů, zlepšujících náladu a tlumících bolest.    3. 

Uvolněním růstového hormonu a neurotropických faktorů, které také vedou k vylučování 

endorfinů. 4. Uvolňováním neuropeptidů, které zvyšují množství serotoninu, což opět vede ke 

zlepšování nálady.  

Celý tento děj je pak pravděpodobně fylogenetickým mechanismem, odstraňujícím 

stresový aspekt nedostatku jídla a zajišťujícím zlepšení nálady, pohotovosti 
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a psychomotorické aktivity. To mohlo mít důležitý vliv na to, aby naši předci dokázali 

překonat období hladovění a mít pak i dostatek sil a psychické energie k ulovení potravy 

(Michalsen, 2010). 

1.3.4 Shrnutí 

Byť v současné době neexistují výzkumy zaměřené přímo na zjišťování 

psychologických účinků přerušovaného hladovění dodržovaného jako dlouhodobý stravovací 

styl, můžeme na případné účinky usuzovat dle toho, co bylo zjištěno ve výzkumech 

terapeutického hladovění.  

Prokázány byly zejména účinky na snižování depresivnosti a úzkostnosti 

a zvyšování dobré nálady, osobní pohody, kvality spánku, koncentrace, vitality a emoční 

rovnováhy. 

Kromě těchto efektů může mít postění se v některých případech také dočasné 

negativní účinky jako zvýšenou únavnost, podrážděnost, bolesti hlavy, nevolnost, slabost 

a bolesti v břiše (Michalsen, 2010). 

 

Některé výzkumy pak také poukazují na možné antidepresivní účinky vlivem zvyšování 

dostupného serotoninu, možný pozitivní vliv na léčbu Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby 

a zlepšování kognitivních funkcí obecně. Tyto závěry však je zatím příliš brzy pojímat za 

platné, musí být totiž nejprve potvrzeny také ve výzkumech s lidmi. 

Mezi kontraindikace postění se jsou pak zařazovány: Onemocnění jater a ledvin, 

žaludeční vředy, body-mass index pod 20 nebo nad 40, rakovina, imunosupresivní medikace 

(s výjimkou kortikosteroidů), alkoholismus, psychózy, těhotenství, kojení, medikace diuretiky 

a poruchy příjmu potravy (Fond, Macgregor, Leboyer, Michalsen, 2013). 
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1.4 PĚTIFAKTOROVÝ MODEL OSOBNOSTI 

Pětifaktorový model tvoří hlavní proud bádání v současné psychologii osobnosti 

(Hřebíčková, 2011) a diagnostické metody na něm postavené jsou hojně využívány 

k výzkumům i v klinické praxi. Protože budeme v rámci kvalitativního výzkumu v empirické 

části z pětifaktorového modelue vycházet, bude cílem této kapitoly seznámení s jeho vývojem 

a výsledky. 

Budeme se také zabývat stěžejním tématem psychologie osobnosti, a to osobnostními 

vlastnostmi (rysy) a tím, jak prostřednictvím lexikálního a dispozičního přístupu bylo na 

jejich základě odvozeno pět hlavních dimenzí osobnosti. 

Začneme však od samotného pojmu osobnost. 

1.4.1 Osobnost 

Byť je pojem osobnost jedním ze stěžejních témat celé soudobé psychologie, snaha 

o jeho definici, vzhledem k velkému množství dostupných teoretických a metodologických 

přístupů (Blatný et al., 2010), je velice nesnadná a v rámci vědeckých prací většinou končí 

pouhým výčtem vybraných teorií z děl významných autorů. 

Vašina (2008) uvádí, že osobnost je objektivně existující psychický fenomén, který je 

však natolik složitý, že není možné podat jeho úplně vystihující vědeckou definici. V tom 

s ním souhlasíme a naší snahou tedy není definovat osobnost v celé její šíři a komplexnosti, 

ale spíše podat přístupy k jejímu popisu, ze kterých budeme vycházet v empirické části ke 

zjištění osobnostních determinantů přerušovaného hladovění.  

K popisu osobnosti existují dva základní přístupy. Jedním z nich je studium individuální 

osoby jako jedinečného, integrovaného celku a je někdy nazýván přístupem idiografickým 

(Drapela, 2008; Blatný et al., 2010;). Tento přístup popisuje osobnost jako architekturu 

psychiky (Říčan, 2007) a můžeme zde zařadit teorie osobnosti, které spadají pod základní 

psychoterapeutické přístupy jako je Freudova psychoanalytická teorie, Jungova analytická 

teorie, Berneho transakční analýza a spousty dalších (Říčan, 2007; Drapela, 2008). 

Druhým přístupem k popisu osobnosti je studium individuálních rozdílů, tedy toho, 

v čem se lidé liší. Tento přístup se také někdy nazývá nomotetický přístup a formuluje obecně 

platné zákonitosti (Drapela, 2008; Blatný et al., 2010). 

Na pomezí těchto dvou přístupů se pohyboval zakladatel psychologie osobnosti Gordon 

Allport (Drapela, 2008), dle jehož definice je osobnost „dynamická organizace 
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psychofyzických systémů uvnitř individua, která determinuje jeho jedinečné přizpůsobení 

k jeho prostředí.“ (Allport 1961, cit. podle Blatný et al., 2010, s. 12) 

Tato definice sice nemůže pojmout komplexnost psychického fenoménu osobnosti 

v celé jeho šíři ani propojit všechny teorie a přístupy k jejímu popisu (byť byl Allportovi 

eklekticismus vlastní (Drapela, 2008)), ale koresponduje s teorií, ze které v této práci 

vycházíme, že vlastnosti osobnosti mohou determinovat adaptaci člověka na přerušované 

hladovění. 

1.4.2 Rysy osobnosti 

Pojem rys osobnosti je používán pro denotaci konzistentních vzorců chování a odlišení 

jedné osoby od druhé (Blatný et al., 2010). Někdy jsou osobnostní rysy nazývány také jako 

psychické vlastnosti osobnosti (Hřebíčková, 2011). 

Rysy osobnosti lze chápat jako dimenze osobnosti, pomocí nichž můžeme měřit 

pozorované chování. Pojem rys osobnosti je však také ekvivalentní pojmu dispozice, tedy 

vrozené nebo získané připravenosti chovat se, jednat nebo prožívat situace určitým způsobem 

(Hřebíčková, 2011). Pak se jedná o vnitřní determinanty pozorovaného chování a usuzujeme 

na ně pouze nepřímo (Blatný et al., 2010). 

Mezi tři nejvýznamnější představitele rysového přístupu patřili Gordon Allport, 

Raymund Cattell a Hans Jürgen Eysenck. Ti se shodovali v názoru, že rysy jsou základními 

jednotkami osobnosti, reprezentující dispozice reagovat určitým způsobem, ale odlišovali   

v názoru na počet a obsah dimenzí, které nejvýstižněji charakterizují osobnost (Blatný et al., 

2010) a také přístupem k jejich zjišťování.  

Zatímco Eysenck nejdříve vytvořil teorii osobnosti, kterou následně empiricky ověřoval 

a rozpracovával, čímž nakonec došel ke svému slavnému PEN modelu (Hřebíčková, 2011), 

který zahrnoval tři základní dimenze osobnosti - extraverzi, neuroticismus a psychoticismus 

(Eysenck, 1970), Allport a Cattel využívali takzvaného lexikálního přístupu. 

Lexikální přístup se ve 20. století ukázal pro výzkum rysů osobnosti jako stěžejní. Je 

postaven na obecné lexikální hypotéze, tedy předpokladu, že nejvýznamnější individuální 

odlišnosti jsou kódovány jako jednotlivá slova v přirozeném jazyce (Galton, 1884, Klages, 

1926, Goldberg, 1993, cit. dle Hřebíčková, 2011) a statistické metodě zvané faktorová 

analýza.  

Při typickém lexikálním výzkumu se postupuje následovně (viz Obrázek č.1) 

(Hřebíčková, 2011):  
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Nejprve se vytvoří co nejúplnější seznam vlastností osobnosti ze slovníku daného 

jazyka v podobě přídavných jmen odlišujících chování a prožívání jedné osoby od druhé - tzv. 

hrubé síto. 

  

 

Tento seznam však obsahuje také řadu hodnotících a s osobnostními rysy 

nesouvisejících přídavných jmen. Proto je následně co nejobjektivněji redukován několika 

nezávislými posuzovateli pouze na rysy (dispozice) osobnosti - tzv. jemné síto. 

Obrázek č.1: Obvyklý postup při lexikálním výzkumu vlastností osobnosti (Hřebíčková, 1998, s.15). 
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Tímto postupem posuzovatelé vyberou z původního seznamu o několika tisících slovech 

pouze několik set rysů. Jejich soupis je následně předložen několika stům osob, které uvedou 

míru, do jaké je tyto rysy vystihují. Získané výsledky jsou pak zpracovány pomocí faktorové 

analýzy, která rysy seskupí do určitého počtu faktorů. 

Od 90. let 20. století se v rámci psychologie osobnosti nejvíce prosazuje názor, že 

osobnost člověka nejlépe vystihuje pět faktorů, které byly odvozeny výše zmíněným 

lexikálním přístupem (Blatný et al., 2010). 

 

1.4.3 Lexikální přístup k pětifaktorovému modelu osobnosti 

Hřebíčková (2011) ve své monografii o pětifaktorovém modelu osobnosti uvádí, že již 

v roce 1884 Galton shromáždil 1000 slov popisujících osobnost a formuloval lexikální 

hypotézu, kterou se následně inspirovala Baumgartenová, jejíž seznam 4000 německých slov 

popisujících vnitřní stavy zase podnítil Allporta a Odberta k sestavení seznamu osobnostně 

relevantních slov v angličtině. To pak udělilo impulz dalším taxonomickým (lexikálním) 

výzkumům. 

Allportův a Odbertův seznam použil Raymond Cattell, který po letech výzkumů 

a ověřování odvodil 12 šikmých faktorů (Hřebíčková, 2011), na jejichž základě vytvořil 

později dotazník The Sixteen Personality Factor Questionnaire - 16 PF (Svoboda et al., 

2013). 

Na základě Cattelových proměnných došel Warren Norman (1963, cit. podle 

Hřebíčková, 2011) k pěti faktorům. Ty pak na základě svých pozdějších výzkumů seřadil 

podle robustnosti a označil pomocí římských číslic takto: (I) extraverze, (II), přívětivost,  (III) 

svědomitost, (IV) emocionální stabilita, (V) kultura. Toto rozdělení pak, pouze s dílčími 

odlišnostmi, potvrdila řada dalších autorů v četných lexikálních výzkumech (Blatný, et al. 

2010).  

Pět faktorů bylo nejprve označováno jako „Normanova pětka“, ale později se ustálil 

název Big Five, který zavedl Goldberg (1981, cit. dle Hřebíčková 2011). Jeho záměrem přitom 

nebylo označením Big Five poukázat na to, že všechny individuální rozdíly mohou být 

redukovány pouze na pět dimenzí, ale chtěl spíše zdůraznit, že pět dimenzí popisuje osobnost na 

nejvyšší úrovni abstrakce (Blatný et al., 2010). 

Jednotlivé faktory Big Five byly ověřeny v řadě národních i mezinárodních lexikálních 

studiích. Hřebíčková (2011) uvádí 16 nejvýznamnějších národních studií, v jejichž rámci byla 
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prokázána vyšší shoda mezi faktory v jednotlivých evropských jazycích a nižší shoda mezi 

faktory americkými a evropskými. V rámci všech národních studií se potvrdily pouze tři faktory, 

tvořené extraverzí, přívětivostí a svědomitostí.  

Čeština patří mezi jazyky s prokazatelnou pětifaktorovou strukturou popisu osobnosti, 

interpretovatelnou ve smyslu Big Five (Blatný et al., 2010). 

Dalším velkým zdrojem podpory pro pětifaktorový model osobnosti byl dispoziční 

přístup k jeho studiu. 

1.4.4 Dispoziční přístup k pětifaktorovému modelu osobnosti 

Podle dispozičního přístupu mohou rysy osobnost nejen popsat, ale také vysvětlit. 

Cílem dispozičního přístupu ke zkoumání pětifaktorového modelu není pouhá deskripce 

osobnostních vlastností, ale vytvoření rysové teorie, vysvětlující vnitřní dynamiku, motivy 

a fungování osobnosti jako celku. Východiskem pak není přirozený jazyk, ale položky 

osobnostních dotazníků (Hřebíčková, 2011). 

V roce 1976 provedli Costa a McCrae (cit. dle Hřebíčková, 2011) shlukovou analýzu 

Cattellova dotazníku 16 PF a identifikovali tři skupiny škál, označené neuroticismus, 

extraverze a otevřenosti vůči zkušenosti. Ty se staly základem pro vytvoření NEO Personality 

Inventory (NEO-PI), který pojmenovali podle prvních písmen názvů těchto tří faktorů 

v angličtině. 

Na základě Goldbergových lexikálních výzkumů později došli Costa a McCrae 

k výsledkům v podobě pěti základních faktorů. Svůj NEO model tak obohatili o faktory 

přívětivost a svědomitost, původně identifikované pouze v lexikálních studiích (Hřebíčková, 

2011).  

McCrae a John v roce 1992 (cit. podle Blatný et al., 2010) navrhli pojmenování pěti 

faktorů získaných z dotazníků podle prvních písmen jejich anglických názvů jako OCEAN. 

Toto označení se však neujalo vzhledem k tomu, že vyvolávalo dojem, že jsou si jednotlivé 

faktory rovnocenné (Hřebíčková, 2011), což bylo v opozici s tím, co zjistil Norman, který 

u jednotlivých faktorů ověřil v lexikálních studiích rozdílnou robustnost. 

K nejdůležitějším poznatkům zjištěným prostřednictvím dispozičního přístupu patřilo, 

že v rámci různých kultur si mladší respondenti přisuzují vyšší míru neuroticismu, extraverze 

a otevřenosti vůči zkušenosti a nižší míru přívětivosti a svědomitosti ve srovnání se staršími 

respondenty. U mužů napříč kulturami byla také zaznamenána nižší míra neuroticismu 

a přívětivosti než u žen (Blatný et al., 2010). 
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Výsledky NEO inventářů z výzkumných studiích v různých kulturách, kontextech 

a u respondentů různého věku použili Costa a McCrae na konci 90. let k formulaci 

Pětifaktorové teorie osobnosti (McCrae, Costa, 1996, 1999, cit. dle Blatný et al., 2010). V ní 

pět obecných dimenzí osobnosti představují jako hypotetické konstrukty (bazální tendence) 

mající biologický základ. Bazální tendence sice nelze měřit přímo, ale jejich působení lze 

zaznamenat v zálibách, postojích, zvycích a dovednostech. Vyvíjejí se v interakci 

s prostředím, což podmiňuje různé projevy bazálních tendencí v různých kulturách (Blatný et 

al., 2010). 

1.4.5 Metody pro diagnostikování pěti dimenzí osobnosti. 

S tím, jak se začalo dostávat pětifaktorovému modelu osobnosti stále většího 

empirického zázemí, vzrostla i potřeba po spolehlivých diagnostických metodách, které z něj 

vycházejí a dají se použít nejen ve výzkumu, ale také v klinické a poradenské praxi.  

Mezi ně patří posuzovací škály, sestavené z přídavných jmen jako Inventář přídavných 

jmen IPJ-R a také osobnostní dotazníky, například The Five Factor Personality Inventory 

(FFPI) nebo The Big Five Questionnaire (BFQ) (Hřebíčková, 2011). 

Nejužívanějšími metodami, které jsou také nejvíce empiricky ověřené, jsou pak NEO 

inventáře zmiňovaných Costy a McCrae, které stály u zrodu dispozičního přístupu 

k pětifatorovému modelu osobnosti. 

Ty si proto nyní představíme blíže: 

1.4.5.1 NEO Personality Inventory (NEO-PI) 

První z NEO inventářů obsahoval pro každou z dimenzí neuroticismus, extraverze 

a otevřenost vůči zkušenosti 48 položek. Tyto tři škály byly dále děleny do šesti subškál. 

Škály měřící přívětivost a svědomitost byly zastoupeny každá 18ti položkami a již se dále 

nedělily. Manuál k NEO-PI publikovali Costa a McCrae v roce 1985 (Hřebíčková, 2011). 

1.4.5.2 Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) 

Na počátku 90. let, po přidání subškál přívětivosti a svědomitosti a přeformulování 

některých položek byla vydána revidovaná verze původního NEO inventáře, pod názvem 

Revised NEO Personality Inventory (Costa, McCrae, 1992a, cit. podle Hřebíčková 2011). 

Inventář má 240 položek, 48 pro každou dimenzi pětifaktorového modelu. Inventář obsahuje 

30 subškál, šest pro každou z pěti dimenzí pětifaktorového modelu. 
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Škála neuroticismus se tak dále dělí na subškály úzkostnost, hněvivost - hostilita, 

depresivnost, rozpačitost, impulzivnost a zranitelnost.  

Škála extraverze se dělí na subškály vřelost, družnost, asertivita, aktivnost, vyhledávání 

vzrušení a pozitivní emoce. 

Škála otevřenost vůči zkušenosti se dělí na subškály fantazie, estetické prožívání, 

prožívání, novátorské činnosti, ideje a hodnoty. 

Škála přívětivost se dělí na subškály důvěra, upřímnost, altruismus, poddajnost, 

skromnost a jemnocit. 

A poslední škála svědomitost se dělí na subškály způsobilost, pořádkumilovnost, 

zodpovědnost, cílevědomost, disciplinovanost a rozvážnost (Hřebíčková, 2004). 

Ověření psychometrických charakteristik české verze NEO-PI-R provedla Hřebíčková 

(2002). Český manuál vyšel v Testcentru Hogrefe (Hřebíčková, 2004). 

1.4.5.3 NEO-PI-3 

Ve výzkumech používajících NEO inventáře s dětmi se ukázalo, že některá slova jsou 

pro ně nesrozumitelná. Z toho důvodu začali McCrae, Costa a Martin (2005, cit. podle 

Hřebíčková 2008) pracovat na srozumitelnější verzi NEO inventáře. Na základě předchozích 

studií identifikovali 48 položek, které adolescenti označili jako nesrozumitelné nebo 

vykazovaly neodpovídající psychometrické charakteristiky. Celkem naformulovali 96 nových 

položek a ty administrovaly s 240 původními. Nakonec bylo nahrazeno 37 položek a vznikla 

tak verze pro adolescenty NEO-PI-3 (Hřebíčková, 2011).  

Porovnání psychometrických charakteristik NEO-PI-R a NEO-PI-3 v českém prostředí 

provedla Hřebíčková (2008).  

1.4.5.4 NEO Pětifaktorový osobnostní inventář (NEO-FFI) 

Součástí manuálu NEO-PI-R je také NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI), který 

obsahuje 60 položek a měří pouze pět základních škál (Hřebíčková, 2011). Tato metoda byla 

přeložena a validizována pro českou populaci jako první (Hřebíčková, Čermák, 1996), 

zásluhou přední odbornice na pětifaktorový model osobnosti u nás, Martinou Hřebíčkovou 

z jejichž prací v této kapitole hojně vycházíme.  

Tuto metodu jsme také zvolili pro náš kvalitativní výzkum. Více informací o NEO 

pětifaktorovém osobnostním inventáři bude představeno v kapitole 2.2.2.2. 
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1.4.6 Obsah dimenzí osobnosti dle BIG FIVE 

1.4.6.1 Extraverze 

Dimenzi jménem extraverze popsal poprvé už C.G. Jung (Hunt, 2000). Název této 

dimenze splývá s označením jednoho z pólů této dimenze, kam spadají ti, kteří mají rádi 

druhé lidi, jsou společenští, rádi jsou součástí skupin, mají rádi vzrušení a udržují si veselou 

mysl. Na opačném pólu nalezneme introverzi. Ta však není protikladem extraverze, ale spíše 

její nepřítomností. Introverti jsou spíše zdrženliví, nezávislí, vyrovnaní, zaměření na vlastní 

vnitřní svět a preferují samotu. V rámci dispozičního přístupu zjišťuje dimenze extraverze 

kvalitu a kvantitu interpersonálních interakcí, úroveň aktivace a potřebu stimulace 

(Hřebíčková, Urbánek, 2001). 

1.4.6.2 Neuroticismus (Emocionální stabilita) 

Dimenze neuroticismu je v rámci lexikálního přístupu označována jako emocionální 

stabilita. Na jednom pólu jsou jedinci emočně nestabilní, jejichž psychická vyrovnanost je 

snadno narušitelná. Častěji uvádějí negativní prožitky, rozpaky a cítí se nejistí, nervózní, 

úzkostní, intenzivně prožívají strach, obavy nebo smutek. Emočně stabilní jedinci jsou pak 

klidní, vyrovnaní, bezstarostní a ani stresující situace je nevyvedou z míry. V rámci 

dispozičního přístupu rozlišuje jedince náchylné k psychickému vyčerpání a nereálným 

ideálům od jedinců vyrovnaných a odolných vůči psychickému vyčerpání (Hřebíčková, 

Urbánek, 2001; Hřebíčková, 2011). 

1.4.6.3 Přívětivost 

Dimenze přívětivost charakterizuje interpersonální chování. Osoby na jedné straně 

dimenze jsou charakteristické altruismem, pochopením pro druhé a laskavosti k druhým. Mají 

také sklon důvěřovat druhým lidem a dávají přednost spolupráci. Oproti tomu osoby na druhé 

straně této dimenze jsou často popisovány jako nepřátelské a egocentrické. Mají tendence 

znevažovat záměry druhých lidí. V rámci dispozičního přístupu rozlišuje kvalitu 

interpersonální orientace od soucítění po něpřátelskost (Hřebíčková, Urbánek, 2001). 

1.4.6.4 Svědomitost 

Dimenze svědomitost se vztahuje k aktivnímu procesu plánování, organizování 

a realizace úkolů. Osoby svědomité se popisují jako cílevědomé, ctižádostivé, pilné, s pevnou 

vůlí a disciplinované. Na druhém pólu se pak nacházejí osoby nedbalé, lhostejné, nestálé, 



41 

 

naplňující své cíle s malým zaujetím. V rámci dispozičního přístupu odlišuje svědomitost 

spolehlivé, na sebe náročné lidi od těch, kteří jsou lhostejní a nedbalí (Hřebíčková, Urbánek, 

2001). 

1.4.6.5 Otevřenost vůči zkušenosti / kultura 

O interpretaci tohoto faktoru pětifaktorového modelu osobnosti se nejvíce diskutuje. 

V lexikálním přístupu bývá v jednotlivých národních studiích označován různě a to jako 

intelekt, imaginace, kultura, autonomie a zahrnuje charakteristiky postihující kultivovanost, 

zvídavost, tvořivost a nekonvenčnost (Hřebíčková, 2011).  

V dispozičním přístupu je pátý faktor označován jako otevřenost vůči zkušenosti 

a postihuje zájmy a míru zaujetí pro nové zkušenosti, prožitky a dojmy. Na jedné straně této 

dimenze budou osoby udávající bohatou fantazii, vnímavost k emocím, kteří se popisují jako 

vědychtiví, intelektuální, ochotni experimentovat a zajímají se o umění. Na druhém pólu jsou 

potom osoby, které mají častěji sklon chovat se konvenčně a zastávat konzervativní postoje 

(Hřebíčková, Urbánek, 2001) 

1.4.7 Shrnutí. 

V rámci psychologie osobnosti je převládajícím tématem výzkum rysů osobnosti 

prostřednictvím nomotetického (kvantitativního) přístupu, který se snaží na základě 

individuálních rozdílů vyvozovat o osobnosti obecně platné zákonitosti. 

Prostřednictvím lexikálního přístupu a faktorové analýzy bylo stanoveno pět styčných 

osobnostních faktorů, do kterých se dá zařadit většina rysů osobnosti. Ty byly následně 

potvrzeny v řadě nezávislých lexikálních studií u 15ti národů (Hřebíčková, 2011) a daly 

dohromady pětifaktorový model osobnosti. Těmito faktory jsou extraverze, emoční stabilita, 

přívětivost, svědomitost a kultura. 

Od lexikálního přístupu se pak odvíjely i výsledky přístupu dispozičního, který těchto 

pět faktorů ověřil nezávisle na lexikálních studiích pomocí osobnostních dotazníků. 

V terminologii dispozičního přístupu se emoční stabilita označuje jako neuroticismus a pátá 

dimenze osobnosti je nazývána otevřenost vůči zkušenosti. Na základě dlouhodobých 

výsledků dispozičního přístupu k pětifaktorovému modelu osobnosti byla formulována také 

Pětifaktorová teorie osobnosti. 
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V současné době jsou nejužívanějšími metodami ke zjišťovaní pěti dimenzí osobnosti 

tzv. NEO-inventáře. Zejména NEO-PI-R a NEO pětifaktorový osobností inventář (více viz . 

2.2.2.2.). 

1.5 SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI 

V teoretické části jsme se pokusili poukázat na relativnost paradigmatu o zdravé výživě, 

a to jednak prostřednictvím toho, že výzkumy, které ho údajně prokazují, jsou většinou špatně 

interpretovány, dále východisky autorů forem přerušovaného hladovění (zejména Brada 

Pilona, který své argumenty podpořil také reálnými výzkumy) a v neposlední řadě 

představením výzkumů reálných psychologických a fyziologických účinků terapeutického 

hladovění v medicíně. 

Seznámili jsme se také s v současnosti vedoucím přístupem ke zkoumání osobnosti 

pětifaktorovým modelem osobnosti. 

 

Na základě toho tedy nyní můžeme přistoupit k empirické části a zkoumat přerušované 

hladovění použité jako redukční dietu v reálných podmínkách. 
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2. EMPIRICKÁ ČÁST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve empirické části této práce se budeme věnovat dvěma výzkumům přerušovaného 

hladovění, které jsme pro účely této práce provedli. Nejprve to bude kvantitativní výzkum, ve 

kterém jsme během devítidenního přirozeného experimentu u 67 účastníků zjišťovali, jaké má 

přerušované hladovění psychologické účinky. Ze všech možných účinků, které může 

přerušované hladovění mít, jsme vybrali ty, které souvisí s negativními efekty. Učinili jsme 

tak proto, že považujeme za nejdůležitější nejprve zjistit, zda lze vůbec ze zdravotně-

psychologického hlediska doporučit přerušované hladovění jako formu diety. V rámci 

výzkumu jsme zkoumali také vliv přerušovaného hladovění na snižování hmotnosti. 

V druhém výzkumu jsme se potom rozhodli zkoumat celý fenomén přerušovaného 

hladovění prostřednictvím kvalitativní analýzy výpovědí 10 lidí, kteří dodržovali přerušované 

hladovění déle než 6 měsíců. Cílem bylo zjistit, zda mohou osobnostní vlastnosti 

determinovat schopnost vydržet u přerušovaného hladovění takto dlouho. V rámci výzkumu 

jsme zjišťovali také efekty přerušovaného hladovění z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. 

Pojítkem obou výzkumů byla snaha zjistit, zda a pro koho může být přerušované 

hladovění doporučeno jako dieta. 

 

Pro maximální možnou míru přehlednosti jsme oba výzkumy v rámci empirické části 

zpracovali samostatně ve dvou oddělených kapitolách  
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2.1 KVANTITATIVNÍ VÝZKUM 

2.1.1 Cíle výzkumu 

V rámci prvního výzkumu této práce jsme se zabývali psychologickými účinky 

přerušovaného hladovění během prvního týdne dodržování u lidí, kteří přerušované hladovění 

nikdy předtím nedodržovali.  

Za tímto účelem jsme provedli kvantitativní výzkum, pro který jsme, vzhledem ke snaze 

zachytit vývoj psychologických účinků s přibývajícími dny přerušovaného hladovění co 

nejpřesněji, zvolili experimentální výzkumný plán. 

Protože jsme výzkum provedli v reálném prostředí a podmínkách, jednalo se 

o přirozený experiment.  

Vzhledem k velkému množství intervenujících proměnných, které by souvisely 

s interindividuální variabilitou (Frejenčík, 2000), jsme nemohli použít kontrolní skupinu a byl 

proto zvolen vnitrosubjektový výzkumný plán s tím, že první den proběhlo kontrolní 

měření bez přítomnosti nezávislé proměnné (více viz 2.1.2.5.). 

Pro tento výzkum jsme si stanovili tři dílčí výzkumné cíle: 

 

1. Zjistit, jaké má přerušované hladovění psychologické účinky během prvního 

týdne dodržování a zda může být z tohoto hlediska předepsáno jako zdravý 

stravovací styl či dieta. 

2. Zjistit, zda je přerušované hladovění z psychologického hlediska více vhodné pro 

muže než pro ženy. 

3. Zjistit, zda přerušované hladovění může mít i v krátkém časovém horizontu vliv 

na změnu tělesné váhy.
15

 

 

Dle těchto cílů jsme pak zformulovali konkrétně zaměřené výzkumné otázky, které se 

budeme snažit zodpovědět: 

 

 

                                                
15 Tento výzkumný cíl sice přímo nesouvisí s tématem této práce, ale byla by škoda nevyužít jednoho z 

mála existujících přirozených experimentů přerušovaného hladovění, ke zjištění toho, jaký mělo vliv na ztrátu 

tělesné hmotnosti. 
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V1: Existuje vliv přerušovaného hladovění na rozvoj symptomatologie dle SCL-90
16

 

 během prvních sedmi dní dodržování? 

V2: Má přerušované hladovění větší vliv na rozvoj patologické symptomatologie
17

 u 

 žen než u mužů?  

V3: Má dodržování přerušovaného hladovění po dobu sedmi dní vliv na změnu 

 hmotnosti? 

 

Na základě naší odborné praxe, osobní zkušenosti a prostudované literatury jsme 

stanovili tyto hypotézy: 

 

H1: Přerušované hladovění vede po sedmi dnech iniciálního dodržování k významnému 

 zvýšení hodnot symptomů dle SCL-90 oproti prvnímu dni. 

H2: U žen se při dodržování přerušovaného hladovění vyskytují patologické hodnoty 

 symptomů dle norem SCL-90 více než u mužů. 

H3: Sedmidenní dodržování přerušovaného hladovění vede ke snížení hmotnosti. 

 

2.1.2 Metoda 

2.1.2.1 Popis souboru výzkumných osob 

Výzkumný soubor tvořili zákazníci projektu Performance Training
18

, kteří se 

dobrovolně rozhodli výzkumu zúčastnit a kteří nikdy předtím soustavně nedodržovali 

přerušované hladovění. 

Výzkumu se rozhodlo zúčastnit 78 zájemců. Během sedmi dní hladovění jich celkem 11 

výzkum ukončilo (experimentální mortalita, více viz. 2.1.3.5.).  

Do výzkumu bylo zařazeno 67 participantů, od kterých byla sesbírána data ze všech 

dní (a kteří tedy vydrželi až do konce). Mužů bylo 56 (84%), žen bylo 11 (16%). 

Věkové rozmezí účastníků výzkumu bylo od 19ti do 51 let. Průměrný věk byl 27 let, 

medián věku byl 24 let. Všichni účastníci výzkumu byli v rozmezí 32 let. Rozdělení věku dle 

                                                
16 The Symptom Checklist 90 

17 Dle norem SCL-90 

18 Performance Training je označení pro tréninkový systém, který v sobě kombinuje různé silové sporty 

za účelem zvyšování výkonu nebo re-kompozice postavy. Spadá pod něj také výživové poradenství. Jeho 

zákazníky jsou lidé, kteří zakoupili některý z protokolů na www.performancetraining.cz 
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pohlaví a deskriptivní statistiky shrnuje tabulka č.2. Jak je patrné z  grafu č.1, nejvíce 

účastníků výzkumu bylo ve věku 20-25 let (50,8%). Rozložení věku podle pohlaví 

s vyznačením odlehlých hodnot představuje graf č.2. 

 

Tabulka č. 2: Věk účastníků výzkumu - Deskriptivní statistiky (roky) 

 N Průměr Medián Minimum Maximum Rozpětí 

Muži 56 26,6 24 19 51 32 

Ženy 11 28,9 24 20 46 26 

Celkem 67 26,99 24 19 51 32 

 

 

Tabulka č. 3: Váha účastníků výzkumu - Deskriptivní statistiky (kg) 

 N Průměr Medián Minimum Maximum Rozpětí 

Muži 56 84,5 84,5 63,5 110,6 47,1 

Ženy 11 65,2 65,8 55,9 78 22,1 

Celkem 67 81,3 81,7 55,9 110,6 54,7 

 

 

 
Graf č. 1: Věkové rozložení participantů. 
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Váha účastníků výzkumu byla od 55,9 kg do 110,6 kg (průměr 81,3 kg, medián 81,7 kg, 

rozpětí 54,7 kg). Váha mužů se pohybovala od 63,5 kg do 110,6 kg a jejich průměrná váha 

byla 84,47 kg. Váha žen se pohybovala od 55,9 kg do 78 kg. Průměrná váha žen ve výzkumu 

byla 65,2 kg (tabulka č.3). 

 

2.1.2.2 Tvorba výzkumného souboru 

Tvorba výzkumného souboru probíhala od 17. do 23. února roku 2014 včetně. Cca 400 

náhodně vybraným zákazníkům projektu Performance Training byl 17.2.2014 zaslán úvodní 

informační e-mail s možností zúčastnit se výzkumu (celý e-mail je obsažen v příloze č. 1). 

V e-mailu byly obsaženy základní potřebné instrukce ohledně přerušovaného hladovění, 

informace čeho se výzkum bude týkat (bez explicitního zmínění, že bude měřit psychologické 

účinky), do kdy je možné se do něj přihlásit a co bude výzkum obnášet. Obsahoval také 

podmínku, že výzkum je určen pouze pro ty, kteří nikdy předtím nedodržovali přerušované 

hladovění. E-mail končil ujištěním, že výzkum bude anonymní. 

Výzkumný soubor byl získán z reprezentativního vzorku populace: Mezi zákazníky 

Performance Training patřili muži i ženy různého věku, hmotnosti, profesí, vztahu ke cvičení, 

rozdílnými cíly a zkušenostmi s dodržováním stravování. 

Graf č. 2: Věk účastníků výzkumu dle pohlaví - krabicové diagramy 
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Předpokladem homogenity populace pak byl společný zájem o zdravý životní styl. 

Byť se může dobrovolné přihlášení do výzkumu jevit jako skutečnost snižující vnitřní 

validitu výzkumu, je to nezbytný předpoklad: Přerušované hladovění nemůže být přikázáno, 

musí mu vždy předcházet dobrovolné rozhodnutí (i nepřímé, jako vyhledat pomoc 

výživového poradce, který jej předepíše, při snaze zhubnout). Zjišťovat vliv přerušovaného 

hladovění na psychiku tak má význam pouze u těch, kteří jej drží dobrovolně (nehledě na to, 

že nucení k dodržování hladovění může samo o sobě způsobit nepříjemné pocity). 

Do výzkumu se přihlásili nejen lidé, kteří v účinky přerušovaného hladovění věřili, ale 

také skeptici, kteří jej chtěli prostě vyzkoušet (dle odpovědí na úvodní email o nabídce 

výzkumu). 

2.1.2.3 Metoda 

Pro výzkum jsme použili část dotazníku SCL-90, která byla obsahově relevantní pro 

náš výzkum, ke které jsme přidali několik doplňujících otázek (zjišťující pohlaví, váhu, věk 

a email kvůli propojení s výsledky z ostatních dní).  

 

SCL-90 (The Symptom Checklist 90) Zkrácená verze 

Pro účely zjišťování psychických účinků přerušovaného hladovění jsme se rozhodli 

použít sebeposuzovací stupnice z dotazníku SCL-90, jehož autory jsou Derogatis, Lipman 

a Covi (1973; cit. podle Baštecký, Šavlík, Šimek, 1993) a který vznikl na základě dřívějšího 

dotazníku SCL (Symptom Distress Checklist) (Holli, 2003). 

Existuje ještě aktualizovaná verze, dotazník SCL-90-Revised, který však obsahuje 

pouze drobné úpravy a nebyl validizován v takové míře jako SCL-90 (Holli, 2003). 

Dotazník v původní podobě obsahuje 90 položek typu pětibodové verbální analogové 

škály (Baštecký et al., 1993). Dotazovaný u všech položek uvádí, do jaké míry jej 

v posledních dnech obtěžují nebo se u něj vyskytují, příznaky vyjádřené v dotazníku na 

pětibodové škále, která má dané hodnoty: 0 - vůbec ne, 1 - trochu, 2 - středně, 3 - dosti silně, 

4 - velmi silně. 

Položky mapují celkem devět symptomových dimenzí: somatizaci, obsesi-kompulzi, 

hypersenzitivitu, depresivitu, anxiozitu, hostilitu, fobie, paranoidní myšlení, psychoticismus 

a nezařazené položky a dohromady dávají (bez nezařazených položek) obecný ukazatel 

závažnosti (GSI - general severity index). Vyhodnocením dotazníku lze získat přehled 

o obtížích respondenta jak v rámci devíti dimenzí symptomových škál, tak z hlediska 
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obecného ukazatele závažnosti. Pro českou populaci byly stanoveny hranice normy 

a patologie u jednotlivých symptomových dimenzí (Baštecký et al., 1993).  

Dotazník SCL-90 je validní a reliabilní metoda (Holli, 2003) hojně používáná v různých 

oblastech psychiatrie i psychosomatiky (Baštecký et al., 1993). SCL-90 je však vhodný také 

pro měření celkového mentálního zdraví a změn v hodnotách symptomů, a to 

i u nepsychiatrických pacientů (Holli, 2003).  

Vzhledem k výše uvedenému jsme se jej proto rozhodli použít k mapování toho, jak se 

během přibývajících dní hladovění vyvíjely jednotlivé symptomy. 

Z devíti škál jsme vybrali pouze ty, které se dle popisu (např. Holli, 2003) jevily jako 

relevantní pro náš výzkum, tedy měřily symptomy, na které by dle osobní praxe 

a prostudované literatury mělo mít přerušované hladovění vliv
19

. Vynechali jsme tak otázky 

zjišťující psychoticismus, paranoidní myšlení, fobie, obsese a kompulze, depresivitu 

a nezařazené položky. 

Nakonec jsme použili pouze 37 položek, které zjišťovaly míru somatizace (12 položek), 

hypersenzitivity (10 položek), anxiozity (10 položek) a hostility (6 položek).  

Administrace probíhala online prostřednictvím formuláře vytvořeného v Google 

Documents, který byl vytvořen na základě tištěné verze SCL-90, zprostředkované      PhDr. 

Milenou Blažkovou z psychiatrického oddělení Fakultní nemocnice v Brně. 

Kompletní podobu námi použitého formuláře obsahuje příloha č. 2. 

 

Hmotnost 

Každý z účastníků výzkumu se vždy ve dnech, kdy se vyplňovaly sebeposuzovací 

stupnice, sám vážil ráno po probuzení na lačno, Hodnotu, kterou navážil potom uváděl 

v rámci vyplňování dotazníku. 

2.1.2.4 Způsob získání dat  

Samotný experiment probíhal od pondělí 24. února 2014 do úterý 4. března 2014 

včetně (9 dní). Lidem, kteří potvrdili svou účast na výzkumu do 22.2. (sobota) byl následující 

den 23.2., zaslán e-mail s instrukcemi (příloha č. 3).  

                                                
19 Bylo například zřejmé, že lidé dodržující přerušované hladovění nebudou vykazovat psychotické 

příznaky. Navíc příznaky typu: "Myšlenky o smrti nebo umírání" nebo "Mívat myšlenky sexuálního obsahu, 

které silně obtěžují, znepokojují," by mohly vést k anekdotickým odpovědím a znehodnocování výsledků testu. 
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Ten obsahoval přesné pokyny, jak během výzkumu postupovat, kdy a jak se vyplňují 

sebeposuzovací stupnice a které dny dodržovat přerušované hladovění. E-mail také obsahoval 

odkaz na dotazník prostřednictvím Google documents a v příloze přiložené kompletní 

instrukce k výzkumu včetně stravovacího protokolu. 

Dokument s instrukcemi a stravovacím protokolem (kompletní verze v příloze č. 4) 

obsahoval informace ohledně půstové fáze i fáze jedení (délka, pravidla, stravování), dále 

informace jak zařadit během výzkumu do přerušovaného hladovění trénink, přesné rozdělení 

výzkumu s vymezením každého dne a stravovací protokol, obsahující i rozložení jednotlivých 

jídel během dne (za účelem co nejvíce sjednotit podmínky stravování). 

Během výzkumu pak byly odesílány účastníkům i další e-maily, které vždy 

upozorňovaly na to, že se další den budou vyplňovat sebeposuzovací stupnice. 

Po skončení výzkumu byl účastníkům výzkumu poslán poslední e-mail, který odhaloval 

pravý účel výzkumu, tedy zjišťování psychologických účinků přerušovaného hladovění 

a seznámil účastníky výzkumu i s vlastním názorem autora této práce (příloha č. 5). 

2.1.2.5 Design výzkumu 

Jak bylo zmíněno v kapitole o cílích tohoto výzkumu (2.1.1.), použili jsme 

experimentální výzkumný design.  

Cílem našeho experimentu bylo vytvořit takové podmínky, které by co nejreálněji 

odpovídaly tomu, jak to vypadá, když někdo začne poprvé dodržovat přerušované hladovění.  

Využili jsme tedy experimentu v přirozeném prostředí. Jediným experimentálním 

zásahem bylo zavedení přerušovaného hladovění do stravování účastníků výzkumu. 

Protože jsme chtěli odhalit obecné trendy psychologických účinků přerušovaného 

hladovění, zvolili jsme kvantitativní přístup a do výzkumu zařadili participanty různého 

pohlaví, věku, zájmů, cílů a hlavně různého názoru na přerušované hladovění.  

Experiment trval celkem devět dní, z toho sedm dní (den 2 až den 8) se dodržovalo 

přerušované hladovění ve formě striktního Warrior Diet. Účastníci výzkumu tedy každý den 

18-20 hodin drželi půst (počítáno od doby posledního jídla předešlého dne) a následně měli 4-

6ti hodinové okno na jedení (více viz příloha č. 4)  

Vzhledem k interindividuálním rozdílům v míře jednotlivých symptomů u každého 

účastníka výzkumu jsme nevytvářeli kontrolní skupinu a použili vnitrosubjektový 

výzkumný plán. První den experimentu potom sloužil jako kontrolní, stanovující výchozí 

hodnoty jednotlivých symptomů bez přítomnosti přerušovaného hladovění. Poslední den 
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experimentu sloužil také jako kontrolní, zjišťující hodnoty hmotnosti a symptomů po 

sedmidenní intervenci přerušovaného hladovění.  

Nezávislá proměnná byla počet dní výzkumu a měla pět úrovní (dny vyplňování 

formuláře): první den (kontrolní), druhý den (první den přerušovaného hladovění), pátý den 

(polovina výzkumu), osmý den (poslední den přerušovaného hladovění) a devátý den 

(poslední, kontrolní den výzkumu). 

Závislé proměnné byly hodnoty somatizace, hypersenzitivity, anxiozity a hostility, 

zjišťované pomocí zkrácené verze SCL-90 a hmotnost účastníků výzkumu, měřená 

samotnými účastníky pomocí běžné váhy. 

Formulář se vyplňoval vždy mezi 12:00 a 13:00 hod během dodržování 

přerušovaného hladovění, hmotnost pro daný den účastníci výzkumu zjišťovali ráno po 

probuzení na lačno a vyplňovali ji spolu s formulářem. 

Celý průběh experimentu zobrazuje přehledně tabulka č.4. 

 

Tabulka č.4: Výzkumný plán - průběh experimentu 

 Datum a den Stravování Sebeposuzovací škály 

Den 1 Pondělí - 24.2.2014 Normální Vyplňovány v 12:00 (I.) 
Den 2 Úterý - 25.2.2014 WD Vyplňovány v 12:00 (II.) 
Den 3 Středa - 26.2.2014 WD - 
Den 4 Čtvrtek - 27.2.2014 WD - 
Den 5 Pátek - 28.2.2014 WD Vyplňovány v 12:00 (III.) 
Den 6 Sobota - 1.3.2014 WD - 
Den 7 Neděle - 2.3.2014 WD - 
Den 8 Pondělí - 3.3.2014 WD Vyplňovány v 12:00 (IV.) 
Den 9 Úterý - 4.3.2014 Normální Vyplňovány v 12:00 (V.) 

Pozn.: WD = Warrior Diet, Sebeposuzovací škály = vyplňování zkrácené verze SCL-90 

 

 

Od počátku konstruování výzkumného designu bylo jasné, že nebude lehké kontrolovat 

všechny vnější proměnné a zejména motivovat účastníky výzkumu k tomu, aby jím prošli až 

do konce.  

Efekty snižující vnitřní validitu, vzhledem k použití přirozeného experimentu, jsme 

řešili takto (Frejenčík, 2000; Hendl, 2006): 

 

Individuální rozdíly z hlediska výchozí úrovně symptomů u účastníků výzkumu: 

Zavedení prvního, kontrolního dne, tedy stanovení výchozích hodnot jednotlivých 

symptomů, bez přítomnosti nezávislé proměnné. 
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Efekt testování (učení se vlivem používání stejné diagnostické metody): SCL-90 není 

výkonový test, ale sebeposuzovací stupnice, výsledky tedy nesouvisí s učením se. 

Účastníci výzkumu byli navíc informování, že neexistují dobré nebo špatné odpovědi, ani 

to není soutěž. 

Experimentální mortalita: Od počátku bylo jisté, že experimentální mortalitě nepůjde 

zabránit, protože někteří lidé prostě sedm dní dodržovat 18-20 hodin půst nevydrží. S tím 

výzkum počítal. Cílem však bylo eliminovat co nejvíce experimentální mortalitu, vzniklou 

z výzkumu samotného. 

 Abychom zabránili odpadnutí účastníků výzkumu z toho důvodu, že prostě zapomenou 

vyplnit formulář, informovali jsme je o tom vždy den předem prostřednictvím e-mailu. 

A aby došlo k co nejmenšímu počtu ukončení výzkumu kvůli neochotě neustále něco 

vyplňovat, stanovili jsme pouze pět dní, z devíti možných, kdy bylo potřeba formulář 

vyplňovat. 

Cyklické činitele: Abychom odstranili vliv víkendu, který se ve výzkumu vyskytoval a který 

mohl mít sám o sobě vliv na hodnotu symptomů (např. nedělní neuróza, Frejenčík, 2000), 

neprováděli jsme během něj měření závislých proměnných. 

Reaktivita pokusných osob (placebo efekt): Abychom odstranili efekt očekávání účastníků 

výzkumu, nesdělili jsme jim pravý záměr výzkumu, tedy sledování psychologických 

účinků přerušovaného hladovění. Tento záměr jim byl oznámen až po ukončení výzkumu 

(viz 2.1.2.4.) a i když někteří dle povahy posuzovacích stupnic pravý záměr odhalili, 

nevěděli s jistotou, co je doopravdy cílem výzkumu. 

Eliminace intervenujících (vnějších) proměnných: 

 1. eliminace rozdílů ve stravování: Všichni účastníci výzkumu dostali jednotný 

 stravovací plán. 

 2. eliminace různých stylů přerušovaného hladovění (délky hladovění): Všichni 

 účastníci výzkumu dodržovali striktní variantu Warrior Diet, která měla danou délku 

 hladovění 18-20 hodin. 

 3. eliminace vlivu hladového/sytého stavu na výsledky: Účastnící výzkumu 

 vyplňovali sebeposuzovací stupnice vždy v době postění se. Vyplňování v sytém stavu 

 by mělo negativní vliv na validitu výsledků. 

 4. eliminace vlivu délky postění se na výsledky: Účastníci výzkumu vyplňovali 

 sebeposuzovací stupnice vždy mezi 12:00 - 13:00 hod, aby se zamezilo vlivu různé 

 délky  hladovění daného dne na výsledné hodnoty. Čas byl stanoven tak, aby se 
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 jednalo o  nejvíce krizový moment přerušovaného hladovění (stanoveno na 

 základě osobní zkušenosti, praxe a teorie), což je pro většinu lidí právě vynechání 

 oběda. Díky tomu  pak mohlo k vyplnění dojít např. během obědové pauzy v 

 zaměstnání, kdy na to byl  čas.  

 5. eliminace vlivu hydratace na hmotnost: Účastníci výzkumu se vážili ráno po 

 probuzení na lačno. 

 6. eliminace špatné regenerace: Protože může mít na psychologické účinky 

 přerušovaného hladovění vliv také to, zda člověk ve fázi jedení poskytne tělu dostatek 

 živin na to, aby tělu dodal vše, co potřebuje (kde tato potřeba stoupá, pokud je 

 zařazena během dne fyzická aktivita), dostali účastníci výzkumu stravovací plán se 

 strategiemi jak se stravovat a příklady jídel. 

 7. eliminace nepochopení: Úspěch výzkumu závisel také na tom, zda jeho účastníci 

 pochopí, co vše musí dělat (kdy a jak jíst, kdy nejíst, kdy co vyplňovat, atd.), proto 

 byla dána náležitá pozornost zpracování podkladů a informací o výzkumu, aby bylo 

 vše zřejmé (použití tabulek, odrážek) a snadno pochopitelné.  

 8. vliv doplňků stravy na hmotnost a psychiku: Řada pro cvičení používaných 

 doplňků výživy (např. spalovače tuků) může mít významný vliv na snižování 

 hmotnosti nebo psychiku v době postění se. Účastníci výzkumu tedy byli ve 

 stravovacím protokolu instruováni, že nemají ve fázi postění se užívat vůbec nic, 

 kromě kávy bez mléka a cukru, případně zeleného čaje. 

 9. eliminace dehydratace na somatické příznaky: Nedostatečný pitný režim může mít 

 vliv například na bolesti hlavy, a proto bylo v rámci stravovacího protokolu dbáno i na 

 zdůraznění potřebného pitného režimu. 

 

2.1.2.6 Zpracování dat 

Data z formuláře, který zahrnoval 37 otázek z SCL-90, otázku zjišťující hmotnost, věk 

a e-mail byla přes aplikaci Google Documents uložena do formátu programu Mircrosoft 

Excel, ve kterém jsme také vyhodnotili jednotlivé škály dotazníku SCL-90. 

Celkem bylo sebráno přes 15 160 dat, z toho 14 319 dat byly výsledky z jednotlivých 

položek SCL-90. Ze souboru dat jsme vyřadili data duplicitních položek (když někdo omylem 

vyplnil dotazník dvakrát) a odstranili data účastníků, kteří během výzkumu odpadli (tzn. 

neměli jsme od nich data ze všech dní). Zůstalo tak 12 617 dat z SCL-90. Z těchto dat jsme 

dle 37 položek vypočítali hodnoty čtyř zjišťovaných dimenzí symptomů (dle klíče 
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k vyhodnocení SCL-90, Baštecký et al., 1993), a ty následně rozdělili dle jednotlivých 

účastníků výzkumu (řádky) a dne výzkumu (sloupce).  

Data jsme následně kvantitativně zpracovali pomocí programu IBM SPSS Statistics 19. 

K získání základních informací o souboru jsme použili deskriptivní statistiky. Následně 

jsme zkoumali předpoklad normality rozložení hodnot symptomů a hmotnosti dle dne.  

Pro proměnné symptomů jsme použili neparametrické a post-hoc testy pro opakovaná 

měření ke zjištění, jak se měřené symptomy vyvíjely dle úrovně nezávislé proměnné. 

Výsledky jsme zpracovali také graficky prostřednictvím krabicových grafů.  

Informace o počtu patologických hodnot během výzkumu byly zpracovány pomocí 

tabulky četností a chí-kvadrát testu. K určení rozdílu mezi pohlavími jsme použili chí-kvadrát 

test a  T-test pro nezávislé výběry. 

Pro zjištění, jak se vyvíjela během experimentu hmotnost, byly použity parametrické 

a post-hoc testy pro opakovaná měření. 

Jako poslední jsme se věnovali experimentální mortalitě z kvalitativního hlediska.  

2.1.3 Výsledky a jejich interpretace 

2.1.3.1 Testování normality 

Jako první jsme provedli test normality Shapiro-Wilk pro všechny čtyři zjišťované 

dimenze symptomů (somatizace, hypersenzitivita, anxiozita, hostilita) a pro každý z pěti dnů. 

Ve všech případech vyšlo statisticky významně (p<0,001), že se nejedná o normální 

rozdělení. Kompletní výsledky testů normality shrnuje příloha č. 6. 

Pro hmotnosti probandů v jednotlivé dny vyšlo statisticky významně (p>0,05), že se 

jedná o normální rozdělení.  

Vzhledem k nenormálnímu rozdělení, směrodatným odchylkám větším než 

průměr (viz příloha č.7) a řadě odlehlých hodnot (viz boxové digramy v 2.1.3.2.) nebylo 

možno použít průměry symptomů z jednotlivých dní jako vypovídající hodnoty a nebyly 

proto ani na jejich základě konstruovány grafy. 

 

2.1.3.2 Vliv délky přerušovaného hladovění na jednotlivé dimenze symptomů 

Dále jsme zjišťovali, zda se dle hodnoty nezávislé proměnné (délka experimentu ve 

dnech) statisticky významně měnily hodnoty somatizace, hypersenzitivity, anxiozity 
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a hostility. Protože jsme zjistili, že se nejedná o normální rozdělení, byla k tomu použita 

neparametrická Friedmanova ANOVA.  

Výsledky ukázaly, že hodnoty somatizace ( 2
(4)= 24,265, p<0,001), hypersenzitivity 

( 2
(4)= 27,074, p<0,001), anxiozity ( 2

(4)= 19,765, p<0,005) i hostility ( 2
(4)= 20,654, 

p<0,005) se statisticky významně měnily během devíti dní výzkumu a tedy, že na ně měla 

vliv délka hladovění. 

Délka přerušovaného hladovění tedy měla vliv na rozvoj somatizace, 

hypersenzitivity, anxiozity i hostility. 

Pro podpoření těchto výsledků byly použity Wilcoxonovy testy. Protože se zvyšujícím 

se množstvím porovnání roste pravděpodobnost, že uděláme chybu I. druhu (Field, 2009), 

netestovali jsme všechny dny vůči všem dnům, ale vybrali jsme vždy jen tři porovnání.  

Vzhledem k použití trojice porovnání, bylo užito Bonferroniho korekce a všechny 

výsledky jsou tedy stanoveny na hladině významnosti 0,0167.  

Protože se v den 1 nedržel půst, sloužily hodnoty symptomů z tohoto dne jako kontrolní 

vzhledem k dalším dnům a umožnily nám porovnat, jaký vliv mělo dodržování přerušovaného 

hladovění na vývoj somatizace, hypersenzitivity, anxiozity a hostility a to vzhledem ke dni 5, 

který byl 4. dnem dodržování přerušovaného hladovění, ke dni 8, který byl sedmým 

a posledním dnem přerušovaného hladovění a ke dni 9, který byl opět dnem s normálním 

stravovacím režimem. 

Porovnání mezi prvním a druhým dnem bylo vynecháno, protože půst se v době 

vyplňování dotazníku (v poledne) dodržoval pouze několik hodin.  

 

U somatizace bylo zjištěno, že se její hodnoty mezi dnem 1 a 5 statisticky významně 

zvýšily (T=478, z= -2,623, p<0,0165). Mezi dny 1 a 8 nebyl prokázán statisticky významný 

rozdíl (T=530,5; z=-1,250; p>0,0165). Mezi dnem 1 a 9 se však hodnoty somatizace 

statisticky významně snížily (T=268, z=-2,124, p<0,0165).  

Hodnoty dimenze somatizace byly pátého dne u účastníků výzkumu znatelně vyšší 

než první den. Do osmého dne se však opět snížily na přibližně původní hodnoty.      

V devátý den pak byly její hodnoty významně nižší než před začátkem přerušovaného 

hladovění. Rozdělení hodnot somatizace během jednotlivých dní zobrazuje graf č.3.  

Protože boxový diagram hypersenzitivity (graf č.4) ukazoval ve dny 2, 5 a 8 podobné 

rozdělení hodnot, bylo v tomto případě (pro lepší určení toho, jak se hypersenzitivita během 

výzkumu vyvíjela), využito porovnání mezi dny 5 a 8, místo porovnání dnů 1 a 8. 
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Graf č. 4: Rozdělení hodnot hypersenzitivity během experimentu 

Graf č. 3: Rozdělení hodnot somatizace během experimentu 
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Zjistili jsme, že se hodnoty hypersenzitivity statisticky významně zmenšily mezi dnem 

1 a 5 (T=288,5; z= -2,771; p<0,0165). Mezi dny 5 a 8 nebyl prokázán statisticky významný 

rozdíl (T=232; z= -0,319; p>0,0165). Mezi dny 1 a 9 se hodnoty hypersenzitivity statisticky 

významně zvýšily (T=67; z= -4,529; p<0,0165). 

 

Hodnoty dimenze hypersenzitivity byly pátého dne u účastníků výzkumu znatelně 

nižší než první den. Do osmého dne se významně nezměnily. V devátý den pak byly její 

hodnoty významně nižší než před začátkem přerušovaného hladovění i než v pátý den
20

 . 

 

U anxiozity bylo zjištěno, že se její hodnoty statisticky významně neměnily mezi dny 1 

a 5 (T=446,5; z= -0,813; p>0,0165) a 1 a 8 (T=496,5; z=-0,486; p>0,0165). Mezi dny 1 a 9 se 

však míra anxiozity statisticky významně snížila (T=97,5; z=-3,753; p<0,0165).  

Rozdělení hodnot anxiozity během jednotlivých dní zobrazuje graf č.5. 

                                                
20 Testová statistika z byla v testu srovnávajícím den 1 a 9 1,63x vyšší než testová statistika z 

srovnávajícího dny 1 a 5. 

Graf č. 5: Rozdělení hodnot anxiozity během experimentu 
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Míra anxiozity účastníků výzkumu se během sedmi dní přerušovaného hladovění 

statisticky významně neměnila oproti kontrolním hodnotám, po přejití na klasické 

stravování však došlo k jejímu významnému snížení.  

 

U hostility bylo zjištěno, že se její hodnoty statisticky významně neměnily mezi dny 1 

a 5 (T=513,5 ; z=-0,539; p>0,0165) a 1 a 8 (T=465; z= -0,353; p>0,0165) ) Mezi dny 1 a 9 se 

však její hodnoty statisticky významně zmenšily (T=200; z= -2,850; p<0,0165). 

 

 

Během dodržování přerušovaného hladovění nebyl u účastníků výzkumu znatelný 

vliv na vývoj hostility vzhledem ke kontrolním hodnotám, po přejití na klasické 

stravování však došlo k jejímu významnému snížení.  

 Rozdělení hodnot anxiozity během jednotlivých dní zobrazuje graf č.6. 

Graf č. 6: Rozdělení hodnot hostility během experimentu 
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2.1.3.3 Patologické hodnoty 

Baštecký, Šavlík a Šimek (1993) uvedli ve své práci hranice normy a mezní hodnoty 

psychopatologie symptomových dimenzí pro českou populaci (tabulka č. 5, červeně jsou 

vyznačeny symptomové dimenze, které jsme měřili ). 

 
Tabulka 5: Dotazník SCL-90. Hranice normy a hodnoty výraznější psychopatologie symptomových dimenzí 
a souhrnného ukazatele GSI (Baštecký et al., 1993, s.123) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pozn.: SOM=Somatizace, INT=Hypersenzitivita (interpersonální senzitivita), ANX= anxiozity, HOS= hostilita  

 

Dle těchto hodnot jsme sestavili tabulku četností, zobrazující, kolik mužů a žen se 

dostalo v jednotlivé dny, za hranici psychopatologie
21

 u daného symptomu. Výsledky 

zobrazuje tabulka č.6: 

 

Tabulka č. 6: Množství patologických hodnot dle symptomu, pohlaví a dne experimentu. 

Pozn.: Procenta jsou vztažena k celému souboru 
*Udává normy pro psychopatologii dle tabulky č.5. 
 

                                                
21 Pro srovnání jsme zvolili normu psychopatologie a ne normality z důvodu nejasné interpretace toho, 

když se někdo nachází za hranicí normy, ale ještě pod hranicí psychopatologie. U výsledků za hranicí 

psychopatologie lze předpokládat, že dané symptomy měly hodnoty, které se již dají považovat za nemoc a lze 

tedy usuzovat na prokazatelně negativní efekt přerušovaného hladovění. 

 Hranice normy Mezní hodnota psychopatologie 

Dimenze ženy         muži ženy         muži 

SOM 0,92          0,75 1,32          0,81 
OBS 1,26          0,99 1,39          1,07 
INT 0,88          0,65 1,28          0,99 
DEP 0,97          0,66 1,56          0,99 
ANX 1,03          0,80 1,58          1,23 

HOS 0,68          0,71 0,98          0,78 
PHOB 0,48          0,36 0,81          0,54 
PAR 0,61          0,61 1            0,82 
PSY 0,32          0,34 0,56          0,50 

NEZ 0,87          0,79 1,34          1,26 

GSI 0,81          0,64 1,18          0,89 

 Somatizace Hypersenzitivita Anxiozita Hostilita 

Pohlaví: Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 
Patologie* >0,81 >1,32 >0,99 >1.28 >1,23 >1,58 >0,78 >0,98 
Den 1 2 (3%) 0 7 (10,4%) 2 (3%) 0 0 5 (7,5%) 0 
Den 2 2 (3%) 0 3 (4,5%) 0 0 0 4 (6%) 0 
Den 5 2 (3%) 0 3 (4,5%) 0 0 0 8 (11,9%) 1(1,5%) 
Den 8 4 (6%) 0 4 (6%) 0 0 0 7 (10,4%) 0 
Den 9 1 (1,5%) 0 2 (3%) 0 0 0 1 (1,5%) 1 (1,5%) 
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Sedmý den (den 8) přerušovaného hladovění byl pouze u somatizace mužů (o 2 

případy) a hostility mužů (o 2 případy) větší počet patologických hodnost než první, kontrolní 

den. Hladovění nemělo do sedmého dne vliv na celkový počet patologických hodnot pro 

somatizaci žen, anxiozitu mužů, anxiozitu žen a hostilitu žen. Naopak, pozitivní vliv mělo 

přerušované hladovění do sedmého dne na celkový počet patologických hodnot 

hypersenzitivity mužů (pokles o 3 případy) a hypersenzitivity žen (pokles o dva případy). 

Po návratu k normálnímu stravovacímu režimu se počet patologických hodnot 

u somatizace mužů (o 3 případy) i hostility mužů (6 případů) snížil oproti dni 8 a dostal se tak 

i pod hodnoty kontrolního dne 1. U hypersenzitivity mužů počet případů oproti dni 8 klesl 

ještě o dva. U hostility žen se však v jednom případě dostal za hranici patologie. 

Během výzkumu se (bez kontrolního dne) u mužů vyskytlo celkem 41 případů 

patologických hodnot. U žen se oproti tomu objevily patologické hodnoty pouze ve 2 

případech.  

U žádné symptomové dimenze nebyl zjištěn, pomocí chi-kvadrát testu, statisticky 

významný vztah mezi dnem a počtem hodnot za hranicí psychopatologie (p>0,05). 

 

Ke zjištění, zda má pohlaví vliv na to, jestli se člověk dostane za hranici 

psychopatologie jsme opět využili Chi-kvadrát test. 

U somatizace ( 2
(1)=2,234, p>0,05), hypersenzitivity ( 2

(1)=0,776, p>0,05) ani 

hostility ( 2
(1)=1,738, p>0,05) nebyl zjištěn statisticky významný vztah mezi pohlavím 

a výskytem hodnot za hranicí psychopatologie. Anxiozitu jsme vzhledem k nulovému 

výskytu patologických hodnot netestovali. 

Jako poslední jsme testovali pomocí t-testu pro nezávislé výběry, zda se lišily hodnoty 

symptomů, kterých dosahovali účastníci výzkumu v jednotlivých dnech z hlediska pohlaví.  

V žádném z testovaných dní nebyly hodnoty somatizace, hypersenzitivity, anxiozity 

ani hostility žen významně odlišné od mužů (p>0,05). 

2.1.3.4 Vliv délky přerušovaného hladovění na hmotnost 

Pro zjištění, zda se hmotnost účastníků během výzkumu statisticky významně měnila 

byla použita ANOVA pro opakovaná měření (vzhledem ke splnění předpokladu normality 

rozdělení). Protože nebyl splněn předpoklad sféricity dle Mauchleyho testu ( 2 
(9)=126,32, 

p<0,05), byly stupně volnosti upraveny dle Hyunh-Feldtova odhadu sféricity (ε=0,51).  

Výsledky ukázaly, že hmotnost účastníků výzkumu se statisticky významně měnila 

s přibývajícím počtem dní přerušovaného hladovění (F= 30,314; dfM=2,04; dfR=134,82; 
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p<0,05). Pro přesnější zjištění změn hmotnosti mezi jednotlivými dny bylo užito post-hoc 

testu pro opakovaná měření s užitím Bonferroniho korekce pro mnohonásobná porovnání. 

V něm nám vyšlo, že váha účastníků výzkumu se statisticky významně změnšila 

mezi dny 1 a 5 (Rozdíl průměrů: 0,983kg, SE= 0,115, p<0,05), mezi dny 1 a 8 (rozdíl 

průměrů: 1,104kg, SE=0,115, p<0,05) a dny 1 a 9 (rozdíl průměrů: 1,307kg, SE=0,222, 

p<0,05). Mezi dny 1 a 2 nedošlo ke statisticky významnému zmenšení (rozdíl průměrů: 

0,142kg, SE=0,089, p>0,05). Celkový přehled o vývoji hmotnosti je v tabulce č. 7. 

Z hlediska pohlaví byl u žen mezi dnem 1 a 9 statisticky významný úbytek hmotnosti 

o 1,24kg (t(10)=5,286), p<0,001) a u mužů o 1,32kg (t(55)=5,044, p<0,001). 

 

Tabulka č. 7: Změny hmotnosti účastníků výzkumu 

 Den 1 Den 2 Den 5 Den 8 Den 9 

Den 1  +0,142kg +0,983kg* +1,104kg* +1,307kg* 
Den 2 -0,142kg  +0,841kg* +0,963kg* +1,166kg* 
Den 5 -0,983kg* -0,841kg*  +0,122kg +0,325kg 
Den 8 -1,104kg* -0,963kg* -0,122kg  +0,203kg 
Den 9 -1,307kg* -1,166kg* -0,325kg -0,203kg  

*Statisticky významná změna na hladině významnosti 0.05 

 

Sedm dní přerušovaného hladovění vedlo k významnému snížení hmotnosti 

účastníku výzkumu, a to v průměru o  1,307kg
22

. U žen vedlo k průměrnému snížení 

hmotnosti o 1,24kg, u mužů o 1,32kg. 

 

2.1.3.5 Experimentální mortalita 

Jak bylo uvedeno v části o designu výzkumu (2.1.2.5) i přes snahu maximálně 

eliminovat experimentální mortalitu ji nešlo zcela vyloučit a od začátku s ní bylo počítáno.  

Z celkem 78 původních účastníků výzkumu jich 11 (16%) výzkum nedokončilo. Z toho 

bylo devět mužů (13,85% všech mužů) a dvě ženy (15,38% všech žen). Osm z nich ukončilo 

výzkum do pátého dne, tři potom do osmého dne.  

Šest z účastníků výzkumu, kteří jej předčasně ukončili, tak učinilo kvůli negativním 

somatickým a psychologickým účinkům přerušovaného hladovění. Jednotlivé důvody 

ukončení shrnuje tabulka č.8. 

 

                                                
22 Protože se váha měřila ráno po probuzení na lačno, udává výsledek sedmi dní přerušovaného dne až 

váha následujícího dne (váha měřená v poslední den přerušovaného hladovění by nezachycovala efekt 

posledního dne). 
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Tabulka 8: Experimentální mortalita - důvody ukončení výzkumu z hlediska psychologických a somatických obtíží 

 Pohlaví 
Výzkum opuštěn 

do dne: 
Důvod ukončení: 

P1 Muž 5 
Bolesti hlavy a totální vyčerpání. Náročný trénink + snížení stravy. 

Problémy se soustředěním ve škole. 

P3 Muž 5 Kvůli práci, únava, otupělost, nesoustředění. 

P4 Muž 5 horečky, střevní chřipka (1. den) 

P7 Žena 5 špatně na zvracení, nedostatečný psychický (pracovní) výkon, 

P8 Žena 5 motání hlavy, mdlo, těžko z následujícího jídla 

P9 Muž 8 pracovní neschopnost 

 

Jak je z tabulky č. 8 patrné, ve čtyřech případech účastníci výzkumu, kteří výzkum 

nedokončili kvůli negativním efektům přerušovaného hladovění, uvedli jako důvod negativní 

vliv přerušovaného hladovění na pracovní/studijní výkon (negativní psychické účinky). Ve 

čtyřech případech byly důvody somatické a ve dvou případech byl potom důvod nedostatek 

energie.  

U zbylých pěti účastníků výzkumu, kteří jej nedokončili nebyly zjištěny přesné příčiny. 

Tři z nich pravděpodobně nedokončili výzkum z důvodu obtíží s vyplňováním a odesláním 

formuláře.
23

 Poslední dva potom nedali o důvodu ukončení vědět. Ukončení výzkumu mohlo 

tedy být z důvodu negativních účinků přerušovaného hladovění, ale klidně i z pouhé neochoty 

vyplňovat sebeposuzovací stupnice.  

 

2.1.4 Diskuze 

2.1.4.1 Psychologické účinky přerušovaného hladovění 

Hlavním cílem kvantitativního výzkumu bylo zjistit, jaké má přerušované hladovění 

psychologické účinky během prvního týdne dodržování a zda může být z tohoto hlediska 

předepsáno jako zdravý stravovací styl či dieta. 

 

                                                
23 Dle emailů, které průběžně psali a ve kterých vyjadřovali pozitivní postoj k probíhajícímu 

přerušovanému hladovění. 
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Na základě tohoto cíle jsme formulovali první výzkumnou otázku: Existuje významný 

vliv přerušovaného hladovění na rozvoj symptomatologie dle SCL-90 během prvních 

sedmi dní dodržování? 

Vzhledem k tomu, že v našich podmínkách ještě nebyl uskutečněn žádný výzkum 

psychologických účinků přerušovaného hladovění a k tomu, že se v našem případě jednalo 

o lidi, kteří nikdy předtím přerušované hladovění nedodržovali, jsme vytvořili na základě 

dostupných zkušeností, prostudované literatury a teorie hypotézu, že bude mít sedm dní 

přerušovaného hladovění převážně negativní psychologické účinky (H1).  

 

Dle získaných výsledků (viz 2.1.3.2.) se ukázalo, že sedm dní přerušovaného hladovění 

mělo v našem experimentu významný vliv na hodnoty somatizace, hypersenzitivity, anxiozity 

i hostility účastníků výzkumu. 

  

Než budeme postupovat dále, je důležité zmínit, že naše výsledky lze interpretovat 

dvěma způsoby. Můžeme sledovat, jaký vliv mělo dodržování přerušovaného hladovění: 

1. Do poledne sedmého dne hladovění. V tom případě bychom se řídili dle výsledků z osmého 

dne. Tento druh interpretace vypovídá více o tom, jaký vliv mělo dodržování 

přerušovaného hladovění samo o sobě. Tyto výsledky pak budou více vypovídající 

v případech, kdy je přerušované hladovění dodržováno soustavně. 

2. Po sedmi dnech přerušovaného hladovění, po přechodu ke klasickému stravování. V tom 

případě bychom se řídili dle výsledků z devátého dne. Tento druh interpretace vypovídá 

více o tom, jaký vliv mělo dodržování přerušovaného hladovění jako terapeutického 

režimu či očisty organismu (protože závěry vyvozujeme až ke druhém kontrolnímu dni). 

Tyto výsledky budou více vypovídající pro ty, kteří zařazují do přerušovaného hladovění 

i „odpočinkové“ dny, kdy se stravují normálně
24

. 

 

Somatizace: 

V podání SCL-90 udává dimenze somatizace míru výskytu negativních somatických 

příznaků, které mohou být formou převedení psychických konfliktů do zdánlivě tělesné 

oblasti, ale také mohou být reálně somatické (Holli, 2003). 

Dle prezentovaných výsledků byl do pátého dne patrný vliv přerušovaného hladovění na 

rozvoj somatických obtíží, sedmý den dodržování přerušovaného hladovění však již došlo  

                                                
24 Což je autorem této práce doporučený postup. 
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k adaptaci a hodnoty somatizace se vrátily zhruba na ty kontrolní. Po sedmi dnech dodržování 

přerušovaného hladovění pak byly hodnoty znatelně nižší než na počátku. 

Přerušované hladovění nemělo vliv na rozvoj dlouhotrvajících somatických obtíží, ba 

dokonce vedlo k jejich menšímu výskytu (po vrácení se k normálnímu stravovacímu režimu).  

 

Hypersenzitivita 

Dimenze hypersenzitivity (interpersonální senzitivity) udává míru příznaků, spojených 

s pocitem nedostatečnosti a méněcennosti ve srovnání s ostatními. Také ale neklid 

a nepříjemné pocity v interpersonální interakci a snadnou zranitelnost citů (Holli, 2003). 

Na základě prezentovaných výsledků můžeme usuzovat, že dodržování přerušovaného 

hladovění má pozitivní vliv na snižování interpersonální senzitivity. 

 

Anxiozita 

Dimenze anxiozity udává míru manifestní úzkosti. Nervozitu, napětí, chvění, pocity 

hrůzy a paniky. Zároveň zahrnuje somatické koreláty úzkosti (Holli, 2003). 

Dle našich výsledků můžeme usuzovat, že přerušované hladovění nemělo do sedmého 

dne dodržování negativní vliv na úzkostnost účastníků výzkumu. Po sedmi dnech dodržování 

a návratu ke klasickému stravování pak dokonce vedlo ke znatelnému snížení manifestní 

úzkosti. 

 

Hostilita 

Dimenze hostility udává míru myšlenek, pocitů a akcí, spojených s hněvem, agresí, 

podrážděností, vztekem a záští (Holli, 2003).  

Na základě získaných výsledků nemělo přerušované hladovění, po dobu sedmi dnů 

dodržování, negativní vliv na míru hostility účastníků výzkumu. Po sedmi dnech dodržování 

a návratu ke klasickému stravování pak dokonce vedlo k jejímu znatelnému snížení oproti 

počáteční míře. 

 

Na základě získaných výsledků zamítáme hypotézu H1: Přerušované hladovění vede 

po sedmi dnech iniciálního dodržování k významnému zvýšení hodnot symptomů dle SCL-90 

oproti prvnímu dni.  
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Byť náš experiment předčasně ukončilo minimálně 6 (max. 11
25

) účastníků kvůli 

negativním somatickým a psychologickým účinkům přerušovaného hladovění, dalších 67 

experimentem úspěšně prošlo a jejich výsledky poukazují na to, že nejenže přerušované 

hladovění nevedlo ke zvyšování míry somatických a psychosomatických obtíží, 

úzkostnosti a hostility, ale dokonce vedlo ke snižování interpersonální senzitivity.  

Návrat ke klasickému stravování pak ukázal ještě další, velice výrazný, pozitivní 

efekt na snižování hodnot všech zjišťovaných symptomů. 

To můžeme interpretovat jako vhodnost zařazení přerušovaného hladovění, ve 

formě striktního Warrior Diet v délce týdenní intervence za účelem zlepšení celkového 

somatického a psychického zdraví. 

 

2.1.4.2 Vhodnost přerušovaného hladovění pro ženy 

Druhým cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, zda je přerušované hladovění 

z psychologického hlediska více vhodné pro muže než pro ženy. 

 

Na základě tohoto cíle jsme formulovali druhou výzkumnou otázku: Má přerušované 

hladovění větší vliv na rozvoj patologické symptomatologie (dle norem SCL-90) u žen 

než u mužů?  

Vzhledem k osobní praxi, prostudované literatuře a teorii jsme vytvořili hypotézu, že se 

u žen budou vyskytovat patologické hodnoty jednotlivých příznaků ve větší míře než u mužů 

(H2). 

 

Dle získaných výsledků (viz 2.1.3.3.) nejenže nebylo u žen oproti mužům sedmidenní 

dodržování přerušovaného hladovění spojeno s větším výskytem patologických hodnot 

zjišťovaných symptomů (které by napovídaly tomu, že pro ženy může být toto stravování až 

nebezpečné), ale dokonce nebyl zjištěn ani obecný rozdíl mezi muži a ženami 

v psychologickém účinku přerušovaného hladovění.  

Zamítáme tedy hypotézu H2: U žen se při dodržování přerušovaného hladovění 

vyskytují patologické hodnoty symptomů dle norem SCL-90 více než u mužů.  

 

                                                
25 Pokud bychom předpokládali, že všichni účastníci výzkumu, kteří jej předčasně ukončili tak učinili z 

důvodu negativních efektů přerušovaného hladovění. 
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Z hlediska psychologického účinku nemělo přerušované hladovění rozdílný vliv na 

muže a ženy a výsledky z předchozí kapitoly (2.1.4.1.) tak lze vztáhnout i na ženy 

a potvrdit, že u nich mělo sedmidenní přerušované hladovění pozitivní psychologický 

efekt.  

 

2.1.4.3 Vliv přerušovaného hladovění na změnu hmotnosti. 

Posledním cílem kvantitativního výzkumu bylo zjistit, zda může mít přerušované 

hladovění i v krátkém časovém horizontu vliv na změnu tělesné váhy. 

 

Na základě tohoto cíle jsme formulovali výzkumnou otázku: Má dodržování 

přerušovaného hladovění po dobu sedmi dní významný vliv na změnu hmotnosti? 

 

Jak prezentujeme v části s výsledky (2.1.3.4.), sedm dní přerušovaného hladovění vedlo 

ke ztrátě v průměru 1,3 kg hmotnosti a můžeme tedy potvrdit hypotézu H3: Sedm dní 

dodržování přerušovaného hladovění vede k významnému snížení hmotnosti účastníků 

výzkumu. 

 

Přerušované hladovění ve formě striktního Warrior Diet (18-20 hodin postění se 

denně) lze na základě našich výsledků doporučit jako vhodný stravovací režim ke 

snižování tělesné váhy, a to i z hlediska obou pohlaví. 

 

2.1.4.4 Limity výzkumu 

Za hlavní limitující faktor našeho výzkumu považujeme velký rozdíl mezi počtem žen 

a mužů ve výzkumu. Byť se výzkumný soubor tvořil z žen, které neměly pro dodržování 

přerušovaného hladovění žádné predispozice, můžeme oponovat tím, že se do výzkumu 

přihlásily pouze ženy, které si nějakým způsobem na přerušované hladovění věřily. Tedy 

například znaly reakce svého těla, když mají hlad a věděly, že jej nesnáší špatně. 

Dalším limitem našeho výzkumu byla experimentální mortalita. I když se ve všech 

případech nejednalo o ukončení vlivem samotného přerušovaného hladovění, tak nemůžeme 

vědět, do jaké míry by byly ovlivněny výsledky, pokud by ve výzkumu zůstali všichni až do 

konce (toto však nešlo z povahy experimentu splnit). Ve výzkumu tak mohli například zůstat 

pouze ti, kteří byli k dodržování přerušovaného hladovění nějakým způsobem predisponováni 
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(například vysokou mírou svědomitosti viz výsledky kvalitativní části). Protože však byla 

experimentální mortalita pouze 16%, nepovažujeme tuto limitu za znehodnocující výzkumu. 

Velké omezení našeho výzkumu spočívá v tom, že jsme zjišťovali z psychologických 

účinků pouze ty spojené s psychosomatizací, interpersonální senzitivitou, úzkostností 

a hostilitou. Jak je patrné z výsledků kvalitativního výzkumu a analyzování experimentální 

mortality, přerušované hladovění má také vliv na kognitivní výkon, soustředění a schopnost 

myšlení. Byť tedy mohli účastníci výzkumu vykazovat zlepšení v měřených symptomech, 

mohli mít zároveň třeba problémy s pracovním výkonem. 

Z hlediska měření hmotnosti byly výsledky zatíženy tím, do jaké míry se opravdu 

účastníci výzkumu vážili ráno na lačno a pak si čísla pamatovali pro polední vyplňování. Bylo 

by tedy vhodnější použít přesnější metodu měření, ideálně vykazující i změnu v oblasti 

procenta tělesného tuku (údaj o celkové změně hmotnosti totiž může být zavádějící). 

Na druhou stranu však vliv přerušovaného hladovění na změnu hmotnosti byl pouze 

sekundární cíl našeho výzkumu, který se primárně orientoval na psychologické účinky a tak 

jeho výsledky můžeme považovat za jakýsi bonus této práce. 

 

2.1.4.5 Možnosti dalšího výzkumu 

Možností, jak představený výzkum smysluplně rozšířit, se nabízí několik:  

 Zjištění osobnostních vlastností účastníků výzkumu.. V rámci navazujícího 

výzkumu by bylo zajímavé zjistit u většího množství respondentů také osobnostní 

vlastnosti a případně jejich souvislost s výsledky SCL-90, respektive tím, jestli 

výzkum zvládnou dokončit nebo ne (experimentální mortalitou). Takový výzkum by 

však byl časově i finančně značně náročný. 

 Vliv přerušovaného hladovění na kognitivní výkon. Jak jsme zmínili u limitů 

výzkumu, bylo by také zajímavé zjistit, jak ovlivňuje přerušované hladovění 

kognitivní výkon, například pomocí performačních testů. 

 Vliv přerušovaného hladovění na pozitivní aspekty lidské psychiky. V rámci 

tohoto výzkumu jsme se zabývali pouze zjišťováním změny negativních 

psychologických účinků v podobě klinických symptomů. Zajímavé však může být 

také propojení s pozitivní psychologií a vlivem přerušovaného hladovění na osobní 

pohodu, optimismus, nezdolnost a podobně.  
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 Rozdíl mezi těmi, kdo při přerušovaném hladovění cvičí a kdo ne. V rámci našeho 

výzkumu jsme nepátrali po tom, kdo se z jeho účastníků věnoval fyzickému cvičení 

a kdo ne. Tato proměnná však může mít významný vliv na snižování hmotnosti 

i celkovou fyzickou náročnost dne. 

 Hlubší kvalitativní analýza respondentů, kteří opustili výzkum. Bylo by zajímavé 

více zjistit o lidech, kteří nedokážou dodržovat přerušované hladovění ani jeden týden. 

Zejména jejich osobnostní vlastnosti. 

 Zjištění změny množství tělesného tuku. Jak bylo projednáno v části o limitech 

výzkumu, navazující výzkum by mohl také použít přesnější prostředky k měření 

změny hmotnosti a vyvodit tak spolehlivější závěry.  

 

2.2 KVALITATIVNÍ VÝZKUM 

2.2.1 Cíle výzkumu 

Jak je z názvu této práce patrné, jedním z jejich cílů je poodhalit případné osobnostní 

determinanty přerušovaného hladovění. Tedy poskytnout náhled na to, zda existují osobnostní 

vlastnosti, které mohou jedince predisponovat k tomu, že bude dlouhodobě dodržovat 

přerušované hladovění. Za tímto účelem jsme provedli kvalitativní výzkum. 

V rámci České republiky, ale ani ve světě, nebyl dle našeho průzkumu uskutečněn 

žádný výzkum osobnostních vlastností lidí, kteří dlouhodobě dodržují nějakou formu 

přerušovaného hladovění. V kvalitativním výzkumu byl proto použit explorační přístup, 

tedy hledání teoreticky zajímavých vztahů u zkoumaných proměnných (Urbánek, 2007). 

Proto jsme také neformulovali výzkumné hypotézy. 

Pro zjištění osobnostních determinantů přerušovaného hladovění jsme si stanovili tři 

dílčí cíle tohoto výzkumu: 

 

1. Zkoumat výskyt osobnostních vlastností u dlouhodobého přerušovaného 

hladovění. 

2. Zkoumat společné charakteristiky lidí dodržujících přerušované hladovění. 

3. Zkoumat, co determinuje u některých jedinců návrat k původnímu 

stravování. 
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Dle těchto cílů jsme pak zformulovali konkrétně zaměřené výzkumné otázky, které se 

budeme snažit zodpovědět: 

 

V1: Liší se lidé, dlouhodobě dodržující přerušované hladovění, v osobnostních 

 dimenzích od běžné populace? 

V2: Existují společné charakteristiky lidí dodržujících přerušované  hladovění déle než 6 

 měsíců? 

V3: Existují rozdíly mezi lidmi, kteří dodržovali přerušované hladovění déle než 6 

 měsíců a pokračovali v něm a těmi, kteří hladovění opustili? 

2.2.2 Metoda 

2.2.2.1 Popis souboru výzkumných osob 

Výzkumný soubor tvořili ti lidé, kteří se rozhodli dobrovolně výzkumu zúčastnit na 

základě nabídky zveřejněné na facebookových stránkách Performance Training
26

 (viz příloha 

č. 8) a zároveň splňovali kritérium, že minimálně 6 měsíců dodržovali přerušované 

hladovění. 

Data byla sesbírána celkem od 11ti zájemců. U jednoho z nich však nebyl splněn 

předpoklad šesti měsíců dodržování přerušovaného hladovění. 

Do výzkumu tedy bylo zařazeno 10 účastníků mužského pohlaví, nejmladší měl 21 

let, nejstaršímu bylo 33 let. Průměrný věk byl 26,1 let, medián věku byl 26,5 let. Rozdíl mezi 

nejmladším a nejstarším byl 12 let. 

Jejich hmotnost se pohybovala od 73 kg do 97 kg (rozpětí 24 kg), průměrná váha byla 

80,75 kg, medián váhy byl 78 kg. 

Výška účastníků výzkumu se pohybovala od 174 cm do 188 cm (rozpětí 14 cm), 

průměrná výška byla 181,1 cm, medián výšky byl 179,5 cm. 

Osm participantů bylo české národnosti, dva slovenské. Více informací o jednotlivých 

účastnících výzkumu viz tabulka č. 9. 

 

 

                                                
26 Performance Training je označení pro tréninkový systém, který v sobě kombinuje různé silové sporty 

za účelem zvyšování výkonu nebo rekompozice postavy. Spadá pod něj také výživové poradenství. Facebookové 

stránky jsou: http://www.facebook.com/performance.tr 
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Tabulka č. 9: Základní informace o účastnících výzkumu 

 
věk váha výška 

P1 32 83 180 

P2 21 97 185 

P3 21 76 188 

P4 28 73 177 

P5 22 80 179 

P6 26 87 186 

P7 22 89,5 188 

P8 27 75 176 

P9 33 73 174 

P10 29 74 178 

2.2.2.2 Metoda 

V rámci výzkumu byl použit NEO pětifaktorového osobnostního inventáře 

a Osobního dotazníku o přerušovaném hladovění, který jsme vytvořili na základě potřeb 

tohoto výzkumu. Oba dotazníky nyní popíšeme. 

 

NEO pětifaktorový osobnostní inventář (NEO-FFI): 

Pro účely mapování osobnostních vlastností účastníků výzkumu byl zvolen inventář 

NEO-FFI, vytvořený P.T. Costou a R. R. McRaem jako zkrácená forma inventáře NEO-PI-R 

(1989; 1992a, cit. podle Hřebíčková, 2011), přeložený a validizovaný pro českou populaci  M. 

Hřebíčkovou a I. Čermákem v roce 1996 (Hřebíčková, Čermák, 1996), dle příručky vydané 

Hogrefe Testcentrem (Hřebíčková, Urbánek, 2001).  

Administrace a vyhodnocení probíhaly online prostřednictvím HTS - Hogrefe 

TestSystem
27

. 

Inventář obsahuje 60 položek a měří pět dimenzí osobnosti: extraverzi, neuroticismus, 

otevřenost vůči zkušenosti, přívětivost a svědomitost. Každá z pěti škál je tvořena         12ti 

položkami, které nejlépe vystihovaly jednotlivé dimenze v prodloužené verzi NEO-PI-R 

(Hřebíčková, 2011). 

                                                
27 http://www.testcentrum.cz/testy/neo-ffi/hts 
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Na jednotlivé položky se odpovídá na pětibodové Likertově škále, vyjadřující, do jaké 

míry daná odpověď respondenta vystihuje (0 - vůbec nevystihuje, 1 - spíše nevystihuje,     2 - 

neutrální, 3 - spíše vystihuje, 4 - úplně vystihuje). 

Úroveň jednotlivých dimenzí osobnosti vyjadřují hrubé skóry, které jsou přepočítávány 

na standardní skóry a zaneseny jako křivky v grafu. Inventář NEO-FFI byl standardizován 

a validizován pro českou populaci. Cronbachova α se pohybuje od 0,66 u otevřenosti do 0,81 

u extraverze (Hřebíčková, Urbánek, 2001).  

Tato metoda byla zvolena, protože NEO inventáře byly přeloženy a standardizovány pro 

více než 50 zemí světa a využívají se hojně v klinické, poradenské, organizační i pracovní 

psychologii (Hřebíčková 2011) a stojí na léty, v řadě lexikálních a dispozičních výzkumů, 

prověřeném pětifaktorovém modelu osobnosti (více viz. 1.5.). 

 

Osobní dotazník o přerušovaném hladovění 

Vzhledem k tomu, že se do výzkumu přihlásili lidé z různých míst České a Slovenské 

republiky, vytvořili jsme pro získání potřebných informací dotazník, který byl administrován 

online a který obsahoval celkem 18 povinných položek (kompletní dotazník je v příloze č. 9). 

Obsah jednotlivých položek byl stanoven na základě osobní zkušenosti autora této práce, 

studia teorie a výzkumů o přerušovaném hladovění a profesionální praxi. 

Položky 1-4 zjišťovaly obecné informace: Věk, výšku, váhu, procento tělesného tuku, 

dosažené vzdělání, obor práce nebo studia. 

Položky 5 a 6 informace o fyzické a psychické náročnosti běžného dne (na 11ti bodové 

posuzovací stupnici): 

Jak byste ohodnotili náročnost Vaší práce / studia / náplně dne z hlediska fyzické 

námahy? (0= nulová námaha, 10= maximálně náročná fyzická činnost) 

Jak byste ohodnotili náročnost Vaší práce / studia / náplně dne z hlediska psychické 

námahy? (stres, vynaložené psychické úsilí; 0= nulová námaha, 10= maximálně náročná 

psychická činnost) 

Položky 7-9 délku a druh dodržovaného přerušovaného hladovění a jak bylo během 

dodržování rozděleno jídlo během dne (volná výpověď). 

Položky 10-14 zjišťovaly dále pro výzkum velice důležité otázky: Jaký byl důvod 

započetí a důvod případného ukončení (pokračování) přerušovaného hladovění, jak probíhala 

v prvních týdnech psychická a fyzická adaptace na hladovění a jakých výsledků 

prostřednictvím přerušovaného hladovění bylo dosaženo (vše volné výpovědi). 
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Položky 15 a 16 byly opět ve formě 11ti bodové posuzovací stupnice: 

Do jaké míry tyto výsledky splnily Vaše očekávání? (0=V vůbec, byl to ztracený čas. 

10=Dosáhl jsem toho, co jsem chtěl.) 

Do jaké míry bylo pro Vás držení IF
28

 snesitelné? (0=Bylo téměř nemožné při něm 

setrvat. 10=Vyhovovalo mi více než ostatní stravovací režimy.) 

Položka 17 byla ve formě pětibodové škály, na které účastníci hodnotili jako ve škole, 

zda by doporučili přerušované hladovění i ostatním. 

Doporučili byste IF i ostatním? (1= zcela ano; 5= zcela ne) 

Poslední položkou č.18 byla volná výpověď, kde mohli participanti napsat cokoliv 

dalšího, co pokládali za důležité. 

2.2.2.3 Způsob získání dat 

Přihlašování do výzkumu probíhalo od 13. do 16. března roku 2014. Účast na 

výzkumu byla avizována prostřednictvím příspěvku na facebookové stránce Performance 

Training (viz výše). Tento příspěvek se 13.3. zobrazil 2896 uživatelům, 1515 uživatelů s ním 

provedlo interakci. O tři dny později, 16.3., proběhlo znovu-sdílení, kdy se příspěvek zobrazil 

1779 uživatelům (148 kliknutí na příspěvek). V obou případech se jednalo o fanoušky dané 

stránky, kterých bylo k datu uvedení příspěvku celkem cca 8850
29

.  

Výzkumný soubor byl získán z reprezentativního vzorku relevantní populace
30

, který 

zahrnoval obě pohlaví a různé věkové kohorty
31

, českou (6074 uživatelů) a slovenskou (2725 

uživatelů) národnost a společný zájem o zdravý životní styl (což zajišťovalo homogenitu 

populace) a u kterého tedy byla vysoká šance, že bude obsahovat jedince, kteří dlouhodobě 

dodržovali/dodržují přerušované hladovění. 

 

Výzkum proběhl od 24. března do 4. dubna 2014. Účastníkům výzkumu, kteří 

potvrdili svou účast prostřednictvím emailu, byl 16.3. zaslán úvodní email (viz příloha č. 10), 

                                                
28 IF = Intermittent fasting, anglická zkratka pro přerušované hladovění 

29 Všechna data o stránce a fanoušcích jsou získána ze statistik stránky, které jsou přístupny pouze 

administrátorovi. 

30 Relevantní populace = se zájmem o zdravý životní styl, což je předpoklad pro dodržování jakéhokoliv 

dietního stravovacího režimu. 

31 Statistika stránky k 8.4.2014: 9407 lidí sleduje stránku, z toho 13% žen (8% ve věku 18-24, 3% ve věku  

25-34, 1% ve věku 13-17, 0,7% více než 35 let) a 87% mužů (55% ve věku 18-24 let, 20% ve věku 25-34 let, 

9% ve věku 13-17 let, 2% ve věku 35-44 let, 1,1% více než 45 let).  
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který je informoval o povaze výzkumu, jeho cíli a tom, co bude nutné pro dokončení 

výzkumu udělat (vyplnění nejprve NEO-FFI a následně Osobního dotazníku). 

Pokyny k vyplnění NEO-FFI byly odeslány 24. března 2014 a obsahovaly individuálně 

vygenerované přihlašovací údaje do HTS - Hogrefe TestSystem. Po vyplnění jim byl poslán 

v dalším emailu odkaz na Osobní dotazník o přerušovaném hladovění. 

Do výzkumu nakonec bylo zařazeno 10 vyplněných dotazníků a 9 výsledků 

z inventáře NEO-FFI (jeden účastník výzkumu tento inventář nevyplnil). Nízký počet 

účastníků výzkumu byl ovlivněn tím, že přerušované hladovění u nás ještě není příliš známý 

stravovací styl, který nemá širšího uznání. Dále bylo velice omezující kritérium šesti měsíců 

dodržování.  

2.2.2.4 Zpracování dat 

Ke statistickému zpracování dat numerické povahy (základní charakteristiky souboru, 

délka hladovění, výsledky posuzovacích stupnic) z Osobního dotazníku přerušovaného 

hladovění jsme využili programu IBM SPSS Statistics 19 a data zpracovali kvantitativně 

(deskriptivní statistiky, respektive T-testy pro závislé výběry).  

Volné výpovědi z Osobního dotazníku přerušovaného hladovění byly zpracovány 

kvalitativně. Postupovali jsme metodou zakotvené teorie (Strauss, Corbinová, 1999). 

Odpovědi jsme podle jejich obsahu zařadili do jednotlivých kategorií a ty jsme následně 

analyzovali kvantitativně (jak často se v odpovědích vyskytovaly) i kvalitativně (co konkrétně 

vypovídaly o přerušovaném hladovění).  

U otázky č.11 „11. Proč jste s tímto druhem stravování skončili/ proč v něm 

pokračujete?“ jsme provedli dichotomizaci odpovědí podle toho, zda účastník výzkumu 

přerušované hladovění opustil (0) nebo jej dodržoval (1). Tuto proměnnou jsme pak použili 

v rámci T-testu pro nezávislé výběry ke zjištění, zda mezi účastníky existovaly statisticky 

významné rozdíly z hlediska délky jeho dodržování. 

Vyplňování dotazníku nebylo anonymní, vzhledem k nutnosti spojení s výsledky 

z NEO-FFI, který byl administrován odděleně. 

Data z vyhodnocených inventářů NEO-FFI jsme propojili s daty z Osobního dotazníku 

do společné tabulky. Pomocí statistického programu IBM SPSS Statistics 19 jsme určili 

deskriptivní statistiky jednotlivých dimenzí osobnosti u účastníků výzkumu a následně jsme 

využili jednovýběrového t-testu pro porovnání výsledků s průměrem populace. 

Pro porovnání výsledků v rámci jednotlivých dimenzí osobnosti s tím, zda účastníci 

výzkumu přerušované hladovění opustili nebo ne, jsme použili T-testy pro nezávislé výběry. 
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Vyplňování dotazníku nebylo anonymní vzhledem k nutnosti spojení s výsledky 

osobního dotazníku. 

Všechna data jsme na základě získaných výsledků a prokázaných vztahů kvalitativně 

interpretovali a snažili se dojít k odpovědím na výzkumné otázky. 

2.2.3 Výsledky a jejich interpretace 

2.2.3.1 Základní charakteristiky 

Jako první jsme se zaměřili na obecné informace o účastnících výzkumu a hledali mezi 

nimi shody a odlišnosti. 

Jak již bylo uvedeno v části popisující výzkumný soubor (vit tabulka č.9), rozdíl mezi 

nejmladším a nejstarším účastníkem výzkumu byl 12 let (21-33let), netrpěli extrémně 

nízkou ani extrémně vysokou váhou vzhledem ke své výšce a měli ukončené středoškolské (4 

případy) nebo vysokoškolské vzdělání (6 případů).  

Protože snesitelnost postění se může souviset s náročností toho, co musí člověk přes den 

dělat, bylo nezbytné zjistit, zda účastníci výzkumu pracují nebo studují a jak náročné se jim 

jejich denní povinnosti jeví. Výsledky přehledně sumarizuje tabulka č.10. 

Čtyři účastníci výzkumu uvedli, že jsou vysokoškolskými studenty, zbylých šest 

potom uvedlo, že pracují, přičemž ve čtyřech případech se jednalo o poměrně náročné 

povolání z oblasti výroby a vývoje. 

Každodenní fyzickou náročnost povolání/studia zjišťovala otázka číslo 5: „Jak byste 

ohodnotili náročnost Vaší práce / studia / náplně dne z hlediska fyzické námahy?“ 

Participanti na ní odpovídali na 11-ti bodové škále (0 =nulová námaha; 10 =maximálně 

náročná fyzická činnost). Průměrná fyzická náročnost práce/studia účastníků výzkumu 

byla 4,2 (min. 0, max. 8). 

Každodenní psychickou náročnost povolání/studia zjišťovala otázka číslo 6: „Jak byste 

ohodnotili náročnost Vaší práce / studia / náplně dne z hlediska psychické námahy?“ 

Participanti na ní odpovídali na na 11ti bodové škále (0 =nulová námaha; 10 =maximálně 

náročná psychická činnost). Průměrná psychická náročnost práce/studia účastníků 

výzkumu byla 6,3 (min. 5, max. 9). 
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Tabulka č.10: Vzdělání, povolání a náročnost dne účastníků výzkumu. 

 vzdělání obor povolání 
fyzická 

náročnost 
psychická 
náročnost 

Celková 
náročnost 

P1 vysokoškolské 
Inženýr pro 

výrobu 
elektrotechniky 

2 9 5,50 

P2 středoškolské student VŠ 4 6 5,00 

P3 středoškolské 
Sport 

a rekreacie 
3 5 4,00 

P4 vysokoškolské Vývoj autodílů 0 7 3,50 

P5 vysokoškolské student VŠ 6 5 5,50 

P6 středoškolské 

Navrhování 
zdravotně-
technických 

instalací 

6 8 7,00 

P7 vysokoškolské student VŠ 8 5 6,50 

P8 vysokoškolské 
Výroba 

a produkce 
automatů 

6 5 5,50 

P9 středoškolské Referent kvality 1 6 3,50 

P10 Vysokoškolské Student VŠ 6 7 6.50 

Průměr: 4,2 6,3 5,25 

 

Vypočítali jsme také celkovou náročnost (jako průměr fyzické a psychické náročnosti), 

která nám udává, jak náročná je práce/studium účastníků výzkumu z hlediska obou faktorů. 

Průměrná hodnota celkové náročnosti byla 5,25 (min. 3,5; max. 7).  

 

Účastnící výzkumu tedy byli pracující nebo vysokoškoláci jejíchž běžný den byl 

průměrně náročnější z psychického než fyzického hlediska (nejednalo se však o statisticky 

významnou odlišnost, p>0,05) a jejichž běžný den byl celkově průměrně náročný. 
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2.2.3.2 Přerušované hladovění 

Z hlediska účinnosti a vlivu přerušovaného hladovění na psychiku je důležité, jak 

dlouho je drženo, o jaký typ přerušovaného hladovění se jedná a zejména jak si člověk 

individuálně nastaví příjem jídla během dne.  

Celkem pět účastníků výzkumu dodržovalo přerušované hladovění déle než jeden 

rok, jeden 11 měsíců a zbylí čtyři spadali do kategorie 6-8 měsíců. Průměrná doba 

dodržování byla 11,1 měsíců a rozmezí bylo 18 měsíců (od 6ti do 24 měsíců). 

Jeden z účastníků výzkumu dodržoval formu přerušovaného hladovění Renegade Diet 

(16 hodin postění se, pak během osmi hodin čtyři jídla). Dva dodržovali formu Lean Gains 

(16 hodin postění se, následně během osmi hodin čtyři jídla). Celkem sedm dodržovalo 

Warrior Diet (16-20 hodin postění se nebo undereatingu, následovaných 4-8 hodinami jedení, 

kdy jsou zařazeny 2-4 jídla). 

Z těch, kteří dodržovali Warrior Diet byli čtyři, kteří přes den zařazovali malé množství 

jídla (zejména zeleninu, ovoce a zdravé tuky) a jednalo se tedy o tzv. undereating - mírnější 

formu Warrior Diet. Tři potom zařazovali úplné postění se - striktní formu Warrior Diet (viz 

tabulka č.11). 

Celkem 4 účastníci výzkumu přerušované hladovění opustili (o důvodech více viz 

2.2.3.3.), průměrná doba dodržování přerušovaného hladovění u nich byla 10,6 měsíců 

(SE=3,59), šest ho v době konání výzkumu stále dodržovalo (po průměrnou dobu 11,75 

měsíců, SE=4,37). 

Neprokázalo se, že by délka dodržování přerušovaného hladovění souvisela s tím, 

zda účastníci výzkumu přerušované hladovění opustili nebo ne (t(8)= 0,301; p>0,05). 

 

Z celkem 4 případů opuštění přerušovaného hladovění byly 3 případy (75%) 

u participantů, kteří dodržovali Warrior Diet v méně striktní formě (s jídlem během dne). 

Naopak všichni participanti, kteří dodržovali striktní formu Warrior Diet, u ní setrvali 

(a protože jsme zjistili, že průměrná doba dodržování se významně nelišila, nebylo to dáno 

její délkou). Více viz tabulka č.12.  

 

Opuštění přerušovaného hladovění tedy nesouviselo s délkou jeho dodržování 

v dlouhodobém horizontu. Také se neprokázalo, že by lidé opouštěli spíše náročnější 

formy přerušovaného hladovění. 
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Tabulka č.11 Délka a druhy přerušovaného hladovění u účastníků výzkumu. 

 
dodržování 
IF (měsíce) 

druh IF stravování 
Ukončení/ 

pokračování*** 

P1 24 Renegade diet, 16/8 od oběda O. 4 jídla 0 

P2 11 Warrior Diet, 20/4 během dne tuky, od 18 O. 4 jídla* 0 

P3 12 Warrior Diet 16-20 
během dne tuky, od 18 O. 3-4 

jídla* 
1 

P4 13 Lean gains , 16/8 od oběda O. 4 jídla 1 

P5 7 Warrior Diet, 20/4 od 18 O. 4 jídla** 1 

P6 8 Warrior Diet 20/4 od 18 O. 4-5 jídel** 1 

P7 6 Warrior Diet 16-20 
poledne tuky, zelenina, ovoce, od 

večere O. 3 jídla* 
0 

P8 12 Warrior Diet, 20/4 od večera O. 3 jídla** 1 

P9 6 Warrior Diet, 16-20 
dopoledne ovoce, 12 zelenina, od 

17 O. 2-3 jídla* 
0 

P10 12 Lean Gains, 16/8 od oběda O. 4 jídla 1 

Průměr: 11,1 
  

 

*undereating = méně striktní varianta WD, během dne se může přijímat zelenina, ovoce a zdravé tuky v malém množství. 
**postění se = striktní varianta WD. 
***0= přerušované hladovění opustil, 1= v době výzkumu stále dodržoval přerušované hladovění 
Pozn.: O.= Overeating, tedy fáze „přejídání“, doba během dne, kdy se může jíst. Warrior Diet = dodržování 16-20 hodin 
postění se nebo undereatingu, následovaného 4-8 hodinami jedení. Lean Gains = dodržování 16ti hodin postění se, 
následovaného osmi hodinami jedení. Renegade Diet = dodržování 16ti hodin postění se, následovaného osmi hodinami 
jedení. 

 
 
 
Tabulka č.12: Dodržování/opuštění IF z hlediska dodržovaného protokolu. 

 IF** opuštěno IF dodržováno 

Lean Gains / Renegade Diet* 1 2 

Striktní Warrior Diet 0 3 

Warrior Diet s undereating 3 1 

*Tyto dvě formy přerušovaného hladovění jsou shodné v délce hladovění a jedení a proto byly spojeny v jednu. 
**IF=Intermittent Fasting, tedy přerušované hladovění 
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Pro úplnost jsme testovali i to, zda souviselo opuštění s psychickou, fyzickou nebo 

celkovou náročností běžného dne. U fyzické, psychické ani celkové náročnosti nebyly 

nalezeny statisticky významné rozdíly mezi těmi, kdo přerušované hladovění opustili 

a těmi, kdo jej stále dodržovali (p>0,05). 

 

2.2.3.3 Důvody započetí a ukončení 

Nejprve jsme klasifikovali volné výpovědi o důvodech započetí přerušovaného 

hladovění podle jejich obsahu. Vzniklo tak celkem 5 kategorií, které byly: 

1. zhubnout tuk: Zde patřily důvody, týkající se snížení množství podkožního tuku 

(např.: „Snížení tukových zásob, udržení vyrýsované postavy přes celý rok.“). 

2. zdravotní faktory: Snaha zlepši zdraví svého těla nebo předejít negativním 

symptomům, které způsobovalo současné stravování (např.: „..nemohu snídat před ranním 

tréninkem...(z důvodu nevolnosti)“ nebo „...detox organismu a zlepšení celkového 

zdravotního stavu...“). 

3. nespokojenost s klasickým stravováním: Zde patřily důvody, které se týkaly 

nespojenosti s tím, jak vypadá současný hlavní trend ve zdravém stravování, tedy nutnost jíst 

často během dne a jídla si chystat / nosit neustále sebou (např.: „Vadilo mi pořád myslet na to, 

že mám něco jíst každé 2-3h. I když jsem pravidelně jedl, pořád jsem byl hladovej. Jen co sem 

snědl tu malou dávku, už jsem myslel na to další jídlo. Nevyhovovalo mi konvenční stravování 

a hledal jsem alternativu.“). 

4. časové faktory: Nemožnost vařit si více jídel dopředu nebo nedostatek času je během 

dne konzumovat vzhledem k práci nebo povinnostem (např.: „...zjednodušení denního režimu, 

ušetřím čas přes den v půstové fázi“). 

5. experiment: Snaha vyzkoušet něco nového („No spíše ze zvědavosti, rád zkouším 

nové věci a  rád si udržuju dobrou formu po cely rok. Neuznávám objem/dieta. Takže i když se 

mi to zdálo divné, sem do toho šel.“) 

Pokud výpověď obsahovala více důvodů nebo se dala zařadit do více kategorií, byla 

rozdělena a zařazena podle svého obsahu (počet důvodů/kategorií viz tabulka č. 13). 

Nejvíce se objevovala kategorie zhubnout tuk (6 případů), čtyřikrát se objevily 

kategorie zdravotní důvody, časové důvody a nespokojenost s klasickým stravováním 

a dvakrát kategorie experiment. 
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Tabulka č.13: Důvody započetí přerušovaného hladovění 

 

U účastníků výzkumu, kteří ukončili přerušované hladovění, nebyla žádná kategorie 

přítomna u všech (pouze zhubnout tuk ve 4 z pěti případů.). 

Obdobným způsobem jsme klasifikovali i odpovědi na otázku o důvodech ukončení 

nebo o důvodech pokračování v přerušovaném hladovění. Z volných výpovědí o důvodech 

ukončení vznikly dvě kategorie: 

1) nabírání váhy: Snaha zvýšit svou váhu nebo množství svalové hmoty („Bylo pro mě 

problémem přibrat nad 80 kg...“). 

 2) malý silový pokrok  

Z volných výpovědí o důvodech pokračování vznikly tři kategorie: 

3) zvýšení energie: Zvýšení energie během hladovění, během celého dne, energie na 

trénink nebo pracovní činnost („Cítim v sebe viac energie.“) 

4) vyhovující režim: Zde patřily výpovědi, vztahující se k pozitivnímu prožívání 

rozdělení dne na fázi hladovění a jedení, v souvislosti s časem na práci / trénink a podobně 

(„Neskončil jsem, protože je to pro mne, jako vytíženého člověka ten nejlepší nastroj, jak 

zůstat ve střehu v průběhu pracovního dne.“) 

 Důvody započetí přerušovaného hladovění:  

 1. 2. 3. 4. 5. Celkem: 

P1 
Zhubnout 

tuk 
Zdravotní 

faktory 
   2 

P2   
Nespokojenost 

s klasickým 
stravováním 

  1 

P3    
Časové 
faktory 

 1 

P4   
Nespokojenost 

s klasickým 
stravováním 

Časové 
faktory 

 2 

P5  
Zdravotní 

faktory 

Nespokojenost 
s klasickým 
stravováním 

  2 

P6 
Zhubnout 

tuk 
Zdravotní 

faktory 
 

Časové 
faktory 

 3 

P7 
Zhubnout 

tuk 
  

Časové 
faktory 

Experiment 3 

P8 
Zhubnout 

tuk 
   Experiment 2 

P9 
Zhubnout 

tuk 
    1 

P10 
Zhubnout 

tuk 
Zdravotní 

faktory 

Nespokojenost 
s klasickým 
stravováním 

  3 

Celkem 6x 4x 4x 4x 2x  
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5) dosahuje výsledků: V jednom případě se týkalo nabírání svalové hmoty, ve druhém 

snižování tuku a nabírání svalové hmoty s zvyšování síly. 

Jak jsme již zmínili výše, přerušované hladovění ukončili celkem 4 účastníci výzkumu. 

Přehled jednotlivých kategorií najdete přehledně v tabulce č. 14. 

 

 Tabulka 14: Důvody ukončení/pokračování přerušovaného hladovění 

 Ukončení Pokračování 

P1 
Nabírání 

váhy 
   

 

P2  
Malý silový 

pokrok 
  

 

P3   Zvýšení energie   

P4   Zvýšení energie 
Vyhovující 

režim 
Dosahuje 
výsledků 

P5    
Vyhovující 

režim 
 

P6    
Vyhovující 

režim 
Dosahuje 
výsledků 

P7 
Nabírání 

váhy 
   

 

P8   Zvýšení energie 
Vyhovující 

režim 
 

P9 
Nabírání 

váhy 
   

 

P10    
Vyhovující 

režim 
 

Celkem 3x 1x 3x 4x 2x 

 

Účastníci výzkumu, kteří v době jeho konání již přerušované hladovění nedrželi, 

uváděli jako důvody jeho ukončení problémy s nabíráním svalové hmoty nebo síly, což 

může korespondovat s omezeným příjmem kalorií během dne. 

Naopak ti, kteří u přerušovaného hladovění vydrželi, jako důvody svého 

pokračování uvádějí zejména to, že jim daný režim vyhovuje z hlediska malé nutnosti 

starat se o jídlo nebo líbezných pocitů doprovázejících večerní „přejídání se“. Dalšími 

důvody pro pokračování pak bylo zvýšení energie během dne nebo před tréninkem a ve 

dvou případech také nabírání svalové hmoty (nelze tedy explicitně přerušované 

hladovění odsoudit, že nevede k nabírání svalové hmoty). 

2.2.3.4 Adaptace na přerušované hladovění 

Při přechodu na přerušované hladovění jsou nejtěžší právě úvodní týdny, a proto další 

dvě otázky ve formě volných výpovědí zjišťovaly, jak probíhala u účastníků výzkumu 

psychická a fyzická adaptace.  
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Otázky byly formulovány tak (viz příloha č.9, otázky 12 a 13), aby explicitně nevedly  

k uvádění pouze negativních nebo pozitivních efektů. Tázaly se na průběh adaptační periody 

během prvních 1-3 týdnů a v doprovodné vysvětlivce uváděly, že je možné vyjádřit pozitivní 

i negativní příznaky.  

Data z těchto otázek jsme kategorizovali pouze podle toho, zda se jednalo o pozitivní 

nebo negativní příznaky. Pokud se v dané výpovědi objevovaly příznaky vícera druhu, 

zařadili jsme výpověď do obou kategorií.  

Některé druhy odpovědí se vyskytují v obou otázkách. Ponechali jsme je tak, jak je 

uvedli účastníci výzkumu (hlad například mohl být vnímán jako negativní psychický příznak, 

protože způsobuje odvádění myšlenek od práce, ale také jako negativní somatický příznak, 

protože způsobuje bolest v žaludku). 

V tabulce č. 15 je zobrazen přehled jednotlivých odpovědí i celkové skóry počtu 

případů, ve kterých se objevily negativní psychické (7 případů), negativní somatické (4 

případy), pozitivní psychické (6 případů) nebo pozitivní somatické (2 případy) příznaky.  

 

Tabulka 15: Psychická a fyzická adaptace na IF v rámci prvních tří týdnů. 

 Psychická adaptace Poz. Neg. Fyzická adaptace Poz. Neg. 

P1 motivovanost, soustředěnost, hlad 1 1 hlad 0 1 

P2 hlad, nervozita 0 1 bez negativ 0 0 

P3 
v psychicky náročných dnech hlad 

a únava 
0 1 Nedostatek energie 0 1 

P4 bdělost, bystrost 1 0 bez negativ 0 0 

P5 motivovanost 1 0 bez negativ 0 0 

P6 
I. týden: napětí, nesoustředěnost, od 

II. týdne: lepší nálada, 
soustředěnost, energie 

1 1 

bolest hlavy, třes rukou, 
zvýšené pocení, zároveň 

však zlepšení trávení a pleti 
- I. týden 

1 1 

P7 hlad, bolesti 0 1 bolesti v břiše 0 1 

P8 lehká únava 0 1 bez negativ 0 0 

P9 
více energie, vymizely nutkavé 

touhy po jídle 
1 0 bez negativ 0 0 

P10 
dopoledne nervozita a hlad, později 

vyšší intelektuální výkonnost 
1 1 pozitiva od počátku 1 0 

 CELKEM 6 7 
 

2 4 
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Jak je z tabulky patrné, u pěti participantů se neobjevovaly při dodržování 

přerušovaného hladovění v úvodních týdnech žádné negativní, ale ani pozitivní somatické 

příznaky, u dalších tří se vyskytovaly pouze negativní příznaky. Oba druhy najednou a pouze 

pozitivní somatické příznaky se vyskytly pouze jednou. 

U čtyř účastníků výzkumu se objevily pouze negativní psychické příznaky, u tří byly 

pouze pozitivní psychické příznaky a třikrát se pozitivní i negativní psychické příznaky 

vyskytovaly pospolu. 

Prezentované výsledky referují o tom, že adaptace na přerušované hladovění se 

může individuálně lišit z hlediska výskytu somatických obtíží a negativního psychického 

doprovodu, ale může od prvních týdnů zahrnovat také pozitivní vlivy na psychiku 

i organismus.  

Celkově pak byl více než dvojnásobně vyšší výskyt psychických efektů 

přerušovaného hladovění (13) než somatických efektů přerušovaného hladovění (6). 

2.2.3.5 Výsledky zkoumaných osob v porovnání s očekáváním 

Zestručněný přehled odpovědí na to, čeho prostřednictvím přerušovaného hladovění 

účastníci výzkumu dosáhli, sumarizuje tabulka č.16. Mezi hlavní uváděné účinky patřily: 

Úbytek tuku (8 případů), zlepšení fyzického výkonu (síla a vytrvalost; 6 případů), zdravotní 

faktory (zlepšení regenerace, zdravotních markerů, trávení a imunity; 5 případů), zlepšení 

vzhledu (2 případy) a narůst svalové hmoty (2 případy). 

Jak je dále dle tabulky č.16 patrné, přerušované hladovění téměř úplně (průměr 

naplněných očekávání 8,8 z 10 ) splnilo očekávání, která k němu účastníci výzkumu měli před 

jeho započetím (polovina z účastníků výzkumu dosáhla zcela toho, co očekávala) 

a vyhovovalo jim více než ostatní stravovací režimy (80%) nebo se tomu velice blížilo (20%). 

Pouze v jediném případě (P2) by účastník výzkumu nedoporučil (hodnota 4) tento druh 

stravování ostatním.  

Přerušované hladovění mělo u účastníků výzkumu vliv zejména na úbytek 

tělesného tuku, zlepšení fyzického výkonu a celkového zdraví. Ve dvou případech pak 

také na vzhled a narůst svalové hmoty. 

Jak je ale z výzkumu patrné, byť může přerušované hladovění přinášet výsledky, 

naplňovat očekávání a být snesitelné, neznamená to automaticky, že u něj člověk 

zůstane. 
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Tabulka č.16: Výsledky, očekávání a snesitelnost přerušovaného hladovění. Doporučení pro ostatní. 

 výsledky 
Naplnění 

očekávání* 
Snesitelnost** Doporučení*** 

P1 naslouchání vlastnímu organismu, úbytek tuku 10 10 1 

P2 rekompozice postavy, regenerace 7 9 4 

P3 
zvýšení imunity, zlepšení trávení, vymizení 

autoimunitních onemocnění 
8 10 1 

P4 zvýšení imunity, úbytek tuku 10 10 1 

P5 
zlepšení trávení, úbytek tuku, nárůst síly 

a svalové hmoty 
9 10 1 

P6 
úbytek tuku (15kg), zlepšení pleti a trávení, síla 

a výkonnost, zlepšení krevních testů, jater, 
krevního tlaku 

10 10 1 

P7 
zlepšení výkonů, úbytek tuku, váha -6kg, lepší 

spánek 
10 10 2 

P8 úbytek tuku, zlepšení síly 7 10 2 

P9 zlepšení vzhledu, zlepšení vytrvalosti 10 9 1 

P10 vytrvalost, úbytek tuku 7 10 1 

 PRŮMĚRY: 8,8 9,8 1,5 

*Do jaké míry tyto výsledky splnily Vaše očekávání? 0=Vůbec, byl to ztracený čas; 10=dosáhl jsem toho, co jsem 
chtěl. 
**Do jaké míry bylo pro Vás držení IF snesitelné? 0=Bylo téměř nemožné při něm setrvat; 10=Vyhovovalo mi více 
než ostatní stravovací režimy. 
***Doporučili byste IF i ostatním? 0=Zcela ano; 5=Zcela ne. 
 
 

Poslední položka osobního dotazníku dávala účastníkům možnost sdělit cokoliv dalšího, 

co považovali za relevantní. Vyplnilo ji celkem sedm z deseti účastníků výzkumu. Odpovědi 

se týkaly zejména shrnutí dojmů a výsledků přerušovaného hladovění a ve dvou případech 

rozvedení i jistého sociálního stigmatizování, které vzniká díky tomu, že lidé přes den nejí 

s ostatními.  

2.2.3.6 Osobnostní vlastnosti 

Výsledky inventáře NEO-FFI (přehled hrubých i standardních skórů) účastníků 

výzkumu z jednotlivých osobnostních dimenzí shrnuje tabulka č. 17.  
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Tabulka č.17: Výsledky NEO-FFI 

 Neuroticismus Extraverze Otevřenost Přívětivost Svědomitost 
 HS SS HS SS HS SS HS SS HS SS 

P1 20 41 26 24 37 91 27 31 44 98 

P2 20 41 22 11 34 83 33 68 31 60 

P3 24 61 41 90 38 93 19 6 35 81 

P4 27 74 34 59 40 97 27 31 35 81 

P5 10 6 37 75 19 11 28 37 37 89 

P6 13 13 33 54 27 50 28 37 40 95 

P7 17 28 37 75 21 17 37 89 33 73 

P8 21 46 35 64 21 17 33 68 40 95 

P9 3 1 39 84 31 70 29 42 39 94 

Průměr 17,22 34,56 33,78 59,56 29,78 58,78 29 45,44 37,1 85,1 

Medián 20 41 35 64 31 70 28 37 37 89 

SD 7,45 24,79 6,14 26,63 8,1 35,77 5,1 25,1 4 12,58 

Rozsah 24 73 19 79 21 86 18 83 13 38 

Pozn.: HS = Hrubý skóry 
 SS = Standardní skóry (červeně jsou vyznačeny hodnoty mimo normu populace) 
 SD= Směrodatná odchylka 
 
 

Hrubé skóry jsme pomocí jedno-výběrového t-testu porovnávali s normami populace 

(Hřebíčková, Urbánek, 2001). U účastníků výzkumu byla zjištěna statisticky významná 

odlišnost oproti populačnímu průměru u osobnostní dimenze svědomitost (t(8)=7,28; 

p<0,001). U osobnostních dimenzí neuroticismu (t(8)=0,184; p=0,18) extraverze (t(8)=1,396; 

p=0,2), otevřenosti vůči zkušenosti (t(8)=1,363; p=0,21) a přívětivosti (t(8)=0,508; p=0,63) 

nebyla zjištěna statisticky významná odlišnost od populačního průměru. 

 

Ani u jedné z osobnostních dimenzí nebyl zjištěn pomoci t-testu pro nezávislé výběry 

statisticky významný rozdíl mezi těmi, kdo po dlouhodobém dodržování přerušované 

hladovění opustili a těmi, kdo u něj zůstali (p>0,05). 

 

Pro ověření těchto výsledků jsme se rozhodli porovnat dvě dvojice účastníků výzkumu, 

kteří si byli mezi sebou co nejvíce podobni z hlediska délky dodržování přerušovaného 

hladovění a jeho druhu, ale lišili se v tom, zda přerušované hladovění opustili nebo ne.  
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Tabulka 18: Porovnání dvou a dvou účastníků výzkumu, kteří se lišili v ukončení/pokračování v přerušovaním 
hladovění 

 Pokračovali Ukončili 

 P5 P6 P7 P9 
Délka dodržování 

IF 
7 8 6 6 

Druh IF WD striktní WD striktní WD undereating WD undereating 
Věk 22 26 22 33 

Váha 80 87 89,5 73 
Výška 179 186 188 174 
Důvod Vyhovující režim Vyhovující režim Nabírání váhy Nabírání váhy 

Výsledky zlepšení trávení, 
úbytek tuku, 
nárůst síly 

a svalové hmoty 
 

úbytek tuku (15kg), 
zlepšení pleti 
a trávení, síla 
a výkonnost, 

zlepšení krevních 
testů, jater, 

krevního tlaku 
 

zlepšení výkonů, 
úbytek tuku, váha -

6kg, lepší spánek 
 

zlepšení vzhledu, 
zlepšení 

vytrvalosti 
 

Neuroticismus 10 13 17 3 
Extraverze 37 33 37 39 
Otevřenost 19 27 21 31 
Přívětivost 28 28 37 29 

Svědomitost 37 40 33 39 

 

Jak je z tabulky č.18 patrné, mezi těmito dvěma dvojicemi existoval rozdíl v tom, proč 

přerušované hladovění ukončili (nabírání váhy), respektive proč v něm pokračují (vyhovuje 

jim rozdělení jídla během dne). Jak bylo zmíněno již v 2.2.3.2., tak ti, kteří pokračovali, 

paradoxně dodržovali striktnější formu WD, než ti, kteří ne. Obě dvojice uváděly výsledky 

ohledně zvýšení fyzického výkonu (ať již síly nebo vytrvalosti).  

Zkoumali jsme tedy, zda byl důvod toho, že bylo přerušované hladovění ukončeno, 

kvůli změně cíle směrem k nabírání váhy (svalové hmoty), spojen s hodnotami osobnostních 

dimenzí.  

Mezi dvojicemi nebyl pomocí neparametrického t-testu prokázán statisticky významný 

rozdíl v hodnotách osobnostních dimenzí (p>0,05).  

Na základě těchto výsledků můžeme konstatovat, že ukončení dodržování 

přerušovaného hladovění nemělo spojitost s osobnostními vlastnostmi účastníků 

výzkumu, ale ani negativními psychologickými či somatickými účinky přerušovaného 

hladovění. 
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2.2.4 Diskuze 

2.2.4.1 Osobnostní vlastnosti jako determinanty přerušovaného hladovění 

Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, zda existují osobnostní vlastnosti, které 

mohou jedince predisponovat k tomu, že bude dlouhodobě dodržovat přerušované hladovění. 

 

Na základě tohoto cíle jsme si formulovali první výzkumnou otázku: Liší se lidé, 

dlouhodobě dodržující přerušované hladovění, v osobnostních dimenzích od běžné 

populace? 

Jak bylo prezentováno v části s výsledky (2.2.3.6.), zjistili jsme, že lidé, kteří 

dlouhodobě dodržovali přerušované hladovění a zúčastnili se našeho výzkumu se od běžné 

populace odlišovali vysokými hodnotami v osobnostní dimenzi svědomitost. 

Ta zjišťuje míru motivace a  vytrvalosti na cíl zaměřeného chování a její vysoká míra se 

vyskytuje u lidí, kteří jsou na sebe nároční, cílevědomí, pilní, vytrvalí, ctižádostiví, 

disciplinovaní a s pevnou vůlí (Hřebíčková, Urbánek, 2001; Hřebíčková, 2011). 

 

Z hlediska toho, že se během dodržování přerušovaného hladovění v úvodních 

týdnech objevují negativní psychické i somatické příznaky (viz 2.2.3.4.) a jeho 

dodržování může být spojeno s výskytem určitého sociálního stigma, souvisejícího s tím, 

že se člověk neúčastní společných jídel s ostatními během dne (viz 2.2.3.5.) a tím, že dělá 

vlastně všechno naopak, než jak je dle paradigma zdravé výživy doporučováno, můžeme 

předpokládat, že člověk musí mít velice pevnou vůli a vysokou ctižádostivost, vytrvalost, 

cílevědomost a vzhledem k odříkání během půstu i disciplinovanost, aby dokázal 

u přerušovaného hladovění dlouhodobě vydržet. 

 

2.2.4.2 Podobnosti mezi lidmi, dlouhodobě dodržujícími přerušované hladovění  

Dále jsme se snažili zjistit, zda existuje mezi lidmi, kteří dlouhodobě dodržují 

přerušované hladovění nějaká spojitost, tedy určité společné znaky, na základě nichž bychom 

mohli stanovit, pro koho je přerušované hladovění vhodnější a pro koho méně. 

 

Na základě tohoto cíle jsme formulovali druhou výzkumnou otázku: Existují společné 

charakteristiky lidí dodržujících přerušované hladovění déle než 6 měsíců? 
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Všichni účastníci našeho výzkumu byli muži, ve věku mladší dospělosti, 

středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání, jejichž běžný den byl více náročný 

z psychického než fyzického hlediska, kteří chtěli zejména zhubnout tuk, zlepšit své zdraví 

a mít během dne více času a méně starostí s jídlem. Z hlediska osobnostních vlastností, jak 

jsme si uvedli výše, je spojovala vyšší míra osobnostní vlastnosti svědomitosti, oproti běžné 

populaci. 

Vzhledem k tomu, že se našeho výzkumu zúčastnili pouze muži, nemůžeme vyvodit 

relevantní doporučení pro obě pohlaví. 

 

Otázka fyzické náročnosti běžného dne je určitě důležitá, protože někdo, kdo musí na 

12ti hodinové směně od šesti ráno manuálně pracovat rukama, bude mít daleko větší kalorické 

požadavky na to, aby mohl vůbec fungovat. Předpokládáme, že takový člověk potom nebude 

moci na přerušovaném hladovění adekvátně fungovat. 

Oproti tomu studium a povolání náročná zejména z hlediska psychického výkonu jsou 

případy, kdy se dle našich výsledků dá úspěšně přerušované hladovění dlouhodobě 

praktikovat. 

V takovém režimu nepotřebuje tělo kalorický nadbytek, aby mohla hlava plnohodnotně 

fungovat, ba naopak i z běžné zkušenosti vyplývá, že zatížení těla trávením vede ke snížení 

psychického výkonu. 

Pokud tedy člověk potřebuje během dne podávat psychický výkon, tvořit, 

přemýšlet, adekvátně reagovat, učit se a pracovat hlavou, lze přerušované hladovění 

doporučit jako vhodný stravovací styl. Člověk se méně zabývá jídlem, neomezuje ho 

doba útlumu po jídle a má více času a psychické energie na práci a povinnosti. 

 

Na základě našich výsledků lze přerušované hladovění použít jako vhodný 

prostředek ke snižování množství tuku a zvyšování síly. 

Z hlediska budování svalové hmoty se pak naše doporučení rozcházejí. Někteří 

účastníci výzkumu uváděli nabírání svalové hmoty i při tomto druhu stravování, jiní jej 

z tohoto důvodu opustili a stejné výsledky se objevují také jinde. Bude tedy vždy záviset na 

individuálních předpokladech, zda bude možné i při dodržování přerušovaného 

hladovění nabírat svalovou hmotu. 
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2.2.4.3 Rozdíly z hlediska ukončení přerušovaného hladovění. 

Posledním cílem našeho výzkumu bylo zkoumat, co determinuje u některých jedinců 

návrat k původnímu stravování.  

 

Třetí výzkumná otázka zněla: Existují rozdíly mezi lidmi, kteří dodržovali 

přerušované hladovění déle než 6  měsíců a pokračovali v něm a těmi, kteří hladovění 

opustili? 

Jak jsme zjistili v části s výsledky našeho výzkumu (viz 2.2.3.), opuštění přerušovaného 

hladovění, po dlouhodobém dodržování, nesouviselo s délkou jeho dodržování, náročností 

běžného dne, dosaženými výsledky ani osobnostními vlastnostmi.  

Dle našich výsledků ukončení přerušovaného hladovění pravděpodobně souviselo 

čistě se změnou cílů, a to od shazování tuku a zdravotních faktorů, ke snaze nabrat více 

svalové hmoty. 

2.2.4.4 Limity výzkumu 

Za hlavní omezující faktor našeho výzkumu považujeme příliš malý počet účastníků 

výzkumu, který byl, i přes použití kvalitativního přístupu, použit. S větším množstvím 

probandů by se zvětšila statistická validita námi použitých postupů a možná by se objevily 

také výsledky, které před námi zůstaly skryty (například rozdíl v osobnosti dle ukončení). 

Toto omezení však bylo dáno malým počtem lidí, kteří se nám ozvali se zájmem o účast 

ve výzkumu a zároveň splňovali požadavek dodržování alespoň šesti měsíců přerušovaného 

hladovění. A tedy i možným malým počtem dlouhodobých praktikantů přerušovaného 

hladovění v celé populaci. Přeci jen se jedná u nás o poměrně nový stravovací styl, který si 

k širší veřejnosti ještě hledá cestu. 

V našem souboru také nebyly žádné ženy, což však nic nevypovídá o tom, jestli 

v populaci existují, ale nepodařilo se nám je kontaktovat nebo zda žádné ženy dlouhodobě 

dodržující přerušované hladovění nejsou. 

Z hlediska použitých metod by bylo vhodnější než použití dotazníku administrovaného 

přes internet, využití rozhovoru a pozorování. Při osobním rozhovoru by se dalo dozvědět 

daleko více informací než z běžného dotazníku a lépe utvořit celkový dojem. Toto omezení 

výzkumu však vyplynulo, jak bylo zmíněno, z toho, že účastníci výzkumu pocházeli 

z různých částí České a Slovenské republiky. 

Místo inventáře NEO-FFI by bylo také vhodnější použít rozsáhlejší verzi, inventář 

NEO-PI-R, který kromě pěti hlavních dimenzí osobnosti mapuje u každé z nich šest subškál. 
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To by mohlo vést k rozšíření našich závěrů o tom, v čem se dlouhodobí praktikanti 

přerušovaného hladovění liší od běžné populace a jestli je vysoká míra svědomitosti dána 

vysokými hodnotami na subškále cílevědomost a disciplinovanost, což by potvrzovalo naše 

závěry. 

Jak použití rozhovoru, tak inventáře NEO-PI-R (který má 240 položek) (Hřebíčková, 

2011) by však mohlo snižovat množství zájemců o účast ve výzkumu, protože by pro něj 

museli obětovat daleko více času. 

 

2.2.4.5 Možnosti dalšího výzkumu 

Možností, jak představený výzkum smysluplně rozšířit, se nabízí několik:  

 Zahrnutí žen do výzkumu. Jistě by bylo velice zajímavé zjistit, jak reagují na 

přerušované hladovění z dlouhodobého hlediska ženy, byť by to mohlo znamenat 

snížení kritéria šesti měsíců dodržování třeba na polovinu. 

 Použití komplexnějších diagnostických metod k mapování osobnosti. Jak bylo 

probráno v kapitole o limitech výzkumu, bylo by možné použít rozsáhlejší osobností 

inventář NEO-PI-R. Další možností by bylo přidat i diagnostiku prostřednictvím 

Roschachova testu a zjistit tak o osobnostních determinantech přerušovaného 

hladovění daleko více informací. 

 Zjištění rozdílů mezi různými protokoly přerušovaného hladovění. V rámci 

našeho výzkumu dodržovali účastníci čtyři různé základní protokoly přerušovaného 

hladovění (Renegade Diet, Lean Gains, Warrior Diet ve dvou formách) a bylo by tedy 

možné, při zisku většího množství dat, také rozlišit, v čem se lišily účinky 

jednotlivých druhů přerušovaného hladovění. 

 Rozsáhlejší zmapování pozitivních a negativních psychických efektů 

přerušovaného hladovění. Náš výzkum se pouze velice povrchně dotýkal otázky 

toho, jaké účinky, ať již během adaptace nebo při dlouhodobém dodržování, mělo 

přerušované hladovění na psychiku člověka. To by tedy mohlo být námětem 

navazujícího, hlubšího výzkumu. 
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2.3 ZÁVĚREČNÁ DISKUZE. 

Východiskem pro přirozený experiment, který jsme představili v části o kvantitativním 

výzkumu, na základě poznatků představených v teoretické části, bylo, že přerušované 

hladovění bude mít v prvním týdnu zejména negativní psychologické účinky. Náš výzkum 

však ukázal, že nejenže se míra symptomů, které jsme zjišťovali během sedmi dni dodržování 

přerušovaného hladovění nezvýšila, ale o den později po návratu ke klasickému stravování, 

dokonce došlo k jejímu významnému poklesu. 

Jak jsme tedy naznačili již v rámci diskuze kvantitativního výzkumu, můžeme tuto 

skutečnost interpretovat jako pozitivní efekt přerušovaného hladovění na psychiku, který se 

objevuje již při krátkodobém dodržování. 

To by pak do jisté míry korespondovalo s výsledky výzkumů představených v teoretické 

části, kde byly podobné efekty po sedmi dnech a návratu k normálnímu stravování také 

zaznamenány. V jejich případě se však jednalo o užití terapeutického půstu (hladovění po celý 

den), kdežto v našem případě pouze o přerušované hladovění (hladovění 18-20 hodin denně), 

u kterého se podobný efekt nepředpokládá. 

K vyslovení definitivních závěrů bude tedy potřeba potvrzení ze strany dalších 

výzkumů, provedených nepochybně s větším výzkumným vzorkem a nejlépe také klinických 

studií.  

 

V rámci explorační studie představené v části o kvalitativním výzkumu jsme podnikli 

první sondu do osobnosti těch lidí, kteří dodržovali přerušované hladovění déle než šest 

měsíců a došli jsme k zajímavému závěru, že schopnost vydržet dlouhodobě u přerušovaného 

hladovění může souviset se zvýšenou osobnostní dimenzí svědomitosti.  

Navrhujeme, aby byla podniknuta konfirmační studie, která použije kvantitativní přístup 

a bude zkoumat osobnost, a to jak dlouhodobých praktikantů přerušovaného hladovění, tak 

těch, kteří u něj nedokážou setrvat pro nepříznivé účinky ani sedm dní. 
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ZÁVĚR 

V rámci této diplomové práce jsme se zabývali na té nejobecnější úrovni otázkou, zda 

lze přerušované hladovění doporučit jako zdravý stravovací styl. 

Jak jsme viděli, výzkumy terapeutických půstů poukazují na četné pozitivní 

psychologické účinky, zejména ty spojené se zvyšováním osobní pohody, zlepšením nálady 

a celkové pohotovosti a výkonu během dne. Dokládány jsou však také fyziologické účinky, 

kde z těch prokázaných se jedná především o vliv na zvyšování hladiny růstového hormonu 

a snižování hladiny inzulínu, což je z pro nás relevantního hlediska spojeno se spalováním 

tukové hmoty, ochranou a rozvojem svalové tkáně a omlazováním organismu. 

Poněkud překvapivě jsme pak obdobných psychologických účinků dosáhali v rámci 

experimentu během sedmi dní přerušovaného hladovění, kdy však účastníci výzkumu zároveň 

také shodili nezanedbatelné množství váhy a oba příznivé účinky se navíc objevily u žen 

i u mužů. 

Kvalitativní výzkum nám potom pomohl poukázat na to, že na přerušovaném hladovění 

dokážou lidé dlouhodobě normálně fungovat bez zjevných somatických nebo 

psychologických patologických účinků. To však může být dáno některými jejich 

osobnostními vlastnostmi. 

Přerušované hladovění na základě výsledků v této práci představených tedy nemá 

prokazatelné negativní účinky v krátkodobém ani dlouhodobém horizontu dodržování, 

a to mezi muži ani ženami. Stále však přetrvávají individuální případy lidí, kteří na 

přerušovaném hladovění nedovedou normálně fungovat. 

Výsledkem tedy je, že přerušované hladovění by měl člověk zařazovat vždy pouze pod 

supervizí vzdělaného výživového poradce nebo jiného odborníka, se kterým může případný 

vývoj negativních příznaků ihned konzultovat a v takovém případě jej lze doporučit jako 

zdravou formu stravování, alternativní ke klasickému paradigmatu zdravé výživy, které může 

mít také řadu dalších pozitivních účinků, zejména těch psychologických. 

 

Obdobně jako u jiných diet i zde bude platit, že snášenlivost přerušovaného hladovění 

bude dána do značné míry individuálně, jedinec od jedince. Zda je přitom jedním z těchto 

faktorů i osobnost člověka, prokážou definitivně až budoucí výzkumy. 

 

„Výcvik ke zdraví - toť střídmost v jídle a píle v námahách.“ (Hippokratés, 1993) 
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Příloha č. 1: Úvodní informační email s možnosti účasti na výzkumu. 

Dobrý den, 

 

oslovuji Vás tímto, jakožto zákazníka/zákaznici Performance Training, 

s nabídkou možnosti zúčastnit se výzkumu přerušovaného hladovění (Warrior 

Diet), který budu v nejbližší době organizovat pod záštitou Masarykovy univerzity.  

 

Cílem výzkumu bude zjistit více o tom, jak lidé prožívají jeden ze specifických 

druhů přerušovaného hladovění, zvaný Warrior Diet. Bude se jednat o jediný výzkum 

svého druhu v ČR a SR. Výzkum by měl vrhnout více světla na to, pro koho je tento 

stravovací režim vhodnější a pro koho méně. 

 

Pro připomenutí Warrior Diet je stravovací režim, kdy se během dne nejí (více 

prostoru pro práci a výkon) a jí se až večer v podobě několika jídel po sobě v časovém 

okně 4-6 hodin.  

Výzkumy ze zahraničí referují o celé řadě pozitivních vlivů na zdraví od ztráty 

tuku po pomalejší stárnutí organismu. Existuje však také velké množství jeho odpůrců. 

 

Výzkum bude probíhat elektronickou cestou, bude trvat 9 dní a jeho 

průběh bude následující: 

1. na základě Vašeho potvrzení, že se chcete zúčastnit tohoto výzkumu, do něj 

budete zařazeni.  

2. Po té, co bude do výzkumu přihlášen dostatečný počet lidí, Vám budou 

poslány instrukce, jak přesně bude výzkum probíhat (deadline na přihlášení je do 

této soboty 22.2.2014). 

3. Na email Vám přijde stravovací rozpis dle Warrior Diet na 9 dní 

výzkumu (samotné WD se bude držet sedm dní v kuse), kde budete mít přesně 

rozepsáno co a kdy jíst. 

4. Celkem 5x během výzkumu budete muset v poledne vyplnit  diagnostickou 

metodu, která zabere cca 10 minut ( a vzhledem k tomu, že nebudete obědvat, můžete 

k tomuto využít část Vaší pauzy na oběd). 
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A to je vše. Výzkum bude anonymní a po jeho skončení, pokud budete 

s tímto stravovacím stylem spokojeni, respektive Vám bude vyhovovat, v něm 

můžete pokračovat i po delší dobu.  

 

Odměnou pro Vás bude tedy stravovací plán ZDARMA. 

 

Pokud máte zájem se výzkumu zúčastnit a zvládnete vyplňovat diagnostickou 

metodu v daný čas (mezi cca 11:00 a 13:00 5 dní z 9ti), potvrďte prosím svou účast 

tím, že napíšete email s předmětem  

„Výzkum I“ na adam@performancetraining.cz.  

 

Výzkumu se můžete zúčastnit však pouze tehdy, pokud jste nikdy předtím 

Warrior Diet nezkoušeli.  

 

Budu rád, pokud se výzkumu zúčastní i ti, kteří se k celé věci staví skepticky, 

nemají rádi hladovění či jej špatně snášejí, ti kdož nechtějí shazovat tuk, ale spíše 

budovat svalovou hmotu, muži, ženy, zaměstnaní, nezaměstnaní, studenti i sportovci. 

 

Děláme to pro dobro vědy! 

 

Děkuji za Váš čas, 

s přáním účasti na výzkumu, 

Adam Česlík 
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Příloha č. 2: Formulář obsahující zkrácenou verzi SCL-90. 

 

Vyplňte prosím svůj e-mail, výzkum je anonymní a výsledky nebudou nikde prezentovány ve 
spojitosti s jakýmkoliv jménem či emailem. Vyplnění e-mailu slouží pouze k mé orientaci, kdo 
již odpověděl a kdo ne a které výsledky vyplnění pak patří k sobě. 
 

*Povinné pole 

E-mail: * 

Uveďte e-mail, kterým spolu komunikujeme. 

Pohlaví * 

 
Dnešní váha: * 
Vyplňte svou váhu, kterou jste navážil/a dnes ráno na lačno. Uveďte pouze číslo bez označení 
kilogramů a použijte čárku k oddělení desetinných míst. 
 
Váš věk * 
(formát pouze číslo) 
 
Sebeposuzovací stupnice 
Uveďte, do jaké míry Vás dnes obtěžují, nebo se u Vás vyskytují příznaky vyjádřené 
následující položkou: 
 
1.Bolesti hlavy * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 
Vůbec ne    Velmi silně  

   

2.Pocit, že Vás druzí kritizují * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 

Vůbec ne    Velmi silně  

 
3.Nervozita, vnitřní neklid nebo rozechvění * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 
Vůbec ne    Velmi silně 

  
4.Dát se snadno znepokojit nebo podráždit * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 

Vůbec ne    Velmi silně  
5.Pocity na omdlení nebo závratě * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 

Vůbec ne    Velmi silně  
6.Cítit se plachý/á, stydlivý/á, nebo nesvůj/nesvá ve vztahu k opačnému pohlaví * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 

Vůbec ne    Velmi silně  

 
7.Třesavka, svalové chvění v končetinách * 
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0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 

Vůbec ne    Velmi silně  

 
8.Náhlé a bezdůvodné výbuchy nálad, které nemůžete ovládat* 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 

Vůbec ne    Velmi silně  

 
9.Bolesti u srdce nebo na hrudníku * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 
Vůbec ne    Velmi silně  

 
10.Snadná zranitelnost citů * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 

Vůbec ne    Velmi silně  

 
11.Náhlé a bezdůvodné stavy vyplašenosti, zděšení, paniky * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 

Vůbec ne    Velmi silně 

  
12.Nápady a nutkání někoho ztlouci, zranit ho nebo mu jinak ublížit * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 

Vůbec ne    Velmi silně  

 
13.Bolesti v kříži nebo jinde v páteři * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 

Vůbec ne    Velmi silně  

 
14.Pocit, že vám druzí nerozumí nebo s Vámi necítí * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 
Vůbec ne    Velmi silně 

  
15.Neurčité pocity úzkosti a strachu * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 

Vůbec ne    Velmi silně  

 
16.Touha lámat, rozbíjet nebo jinak ničit věci * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 

Vůbec ne    Velmi silně  

 
17.Návaly na zvracení, nebo nevolnost od žaludku * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 
Vůbec ne    Velmi silně  
18.Pocit, že jsou Vám lidé nepřátelští nebo Vás nemají rádi * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
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0 1 2 3 4 

Vůbec ne    Velmi silně  
19.Bušení srdce, nebo jeho zrychlený tep * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 
Vůbec ne    Velmi silně  

 

20.Dostávat se do častých sporů * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 

Vůbec ne    Velmi silně  

 
21.Bolesti svalů * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 
Vůbec ne    Velmi silně  

 
22.Pocity méněcennosti vůči druhým * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 

Vůbec ne    Velmi silně  

 
23.Pocity napětí a vzrušenosti * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 

Vůbec ne    Velmi silně  

 
24.Sklony na někoho zlostně pokřikovat, křičet, nebo zlostně, vztekle házet, práskat věcmi * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 
Vůbec ne    Velmi silně 

  
25.Pocity nedostatku vzduchu nebo krátkosti dechu * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 

Vůbec ne    Velmi silně  

 
26.Cítit se nesvůj/nesvá, nejistý/á, když se na Vás lidé dívají * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 

Vůbec ne    Velmi silně  

 
27.Chvilky pocitů hrůzy nebo paniky * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 
Vůbec ne    Velmi silně  

 
28.Návaly horka nebo chladu * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 

Vůbec ne    Velmi silně  

 
29.Cítit se nesvůj/nesvá, nejistý/á mezi lidmi * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 
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Vůbec ne    Velmi silně  

 
30.Pocity takového neklidu, nepokoje, že nemůžete ani klidně sedět * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 

Vůbec ne    Velmi silně 

 

  
31.Necitlivost nebo pocity tuposti některých míst těla * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 

Vůbec ne    Velmi silně  

 
32.Při jídle nebo pití v přítomnosti lidí nepříjemný pocit * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 

Vůbec ne    Velmi silně  

 
33.Známe věci jakoby byly nějaké podivné, neskutečné * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 
Vůbec ne    Velmi silně  

 
34.Pocit knedlíku v hrdle * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 

Vůbec ne    Velmi silně  

 
35.Děsivé myšlenky nebo představy * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 

Vůbec ne    Velmi silně  

 
36.Pocity slabosti v některých částech těla * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 
Vůbec ne    Velmi silně  

 
37.Pocity tíže v rukách nebo nohách * 
0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 4=velmi silně 
0 1 2 3 4 

Vůbec ne    Velmi silně  
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Příloha č. 3: E-mail s instrukcemi ke kvantitativnímu výzkumu. 

Dobrý večer, 

 

tento email obsahuje všechny potřebné instrukce a dokumenty k výzkumu Warrior Diet, 

který začne zítřejším dnem. 

To nejdůležitější: 

1.zítra se po probuzení zvažte a hodnotu si někam zapište 

2.ve 12:00 vyplňte sebeposuzovací stupnice (formulář) a odešlete je (musí se objevit 

obrazovka s potvrzením). Formulář naleznete zde: 

https://docs.google.com/forms/d/1b_UgUUFpBMYddrQbSb0GZeokfY3MmhW44_vbZ

dZUFgY/viewform 

 

V příloze najdete dokument - protokol Warrior Diet, který si stáhněte a nastudujte. 

Obsahuje přesné informace, kdy vyplňovat sebeposuzovací stupnice a jak se stravovat během 

výzkumu. DŮLEŽITÉ: zítra se ještě WD držet nebude. Máte tedy dostatek času na 

nastudování. Pouze dejte pozor, abyste se již zítra zvážil/a a vyplnil/a stupnice. 

 

Výzkum bude probíhat od pondělí 24.2.2014 (zítra) do úterý 4.3.2014 (včetně). 

Den 1 a Den 9 se stravujte normálně, pokud dodržujete protokol Performance 

Lifestyle, udělejte volný den (viz. přiložený protokol). 

Dny 2-8 se drží protokol Warrior Diet, kdy se drží půst 18-20 hodin od chvíle, kdy jdete 

spát, do následujícího dne a následuje 4-6 hodin fáze overeating (více informací opět 

v dokumentu). 

Ve Dny 1,2,5,8 a 9 se vyplňuje ve 12:00 formulář (sebeposuzovací stupnice), který 

naleznete na tomto odkaze: 

https://docs.google.com/a/risebyperformance.com/forms/d/1b_UgUUFpBMYddrQ

bSb0GZeokfY3MmhW44_vbZdZUFgY/viewform 

 

Pravidla pro jejich vyplňování: 

1. nejprve vyplňte svůj e-mail, na který Vám přišel tento e-mail. Výzkum je anonymní, 

slouží to pouze k mé kontrole, kdo již vyplnil a kdo ne a abych mohl jednotlivé dny dávat 

dohromady. Vyplňte také své pohlaví a zapište váhu, kterou jste navážil/a daný den ráno po 

probuzení (ve formátu: 72,5 - tedy bez kg a s čárkou). 

https://docs.google.com/a/risebyperformance.com/forms/d/1b_UgUUFpBMYddrQbSb0GZeokfY3MmhW44_vbZdZUFgY/viewform
https://docs.google.com/a/risebyperformance.com/forms/d/1b_UgUUFpBMYddrQbSb0GZeokfY3MmhW44_vbZdZUFgY/viewform
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2. klikněte na pokračovat a objeví se před vámi celkem 37 posuzovacích stupnic, kde 

u každé vždy uvádíte na škále od 0 do 4 (0= vůbec ne, 1=trochu, 2=středně, 3=dosti silně, 

4=velmi silně) do jaké míry se u Vás aktuálně v dané chvíli vyskytuje daný příznak, 

respektive jestli se objevil do této chvíle během dne. 

 

DŮLEŽITÉ: Pro to, aby výzkum doopravdy něco ukázal, tak musíte uvádět 

pravdivé, nenahodnocené informace. Dle výsledků nebudete nijak analyzováni ani 

nebudou vyvozovány žádné závěry. Cílem je pouze bez obalu zjistit, do jaké míry je 

protokol Warrior Diet vhodný pro širší populaci. Vždy se zamyslete, zda se u Vás 

zmíněné pocity / příznaky / chování daný den objevilo, respektive cítíte, že by se objevit 

mohlo (pokud například nejste zrovna mezi lidmi.) 

 

3. formulář budete vyplňovat vždy stejný a celkem tedy 5x. Vyplňujte jej pouze 

v předepsané dny (24.2.,25.2.,28.2., 3.3., 4.3.) v předepsaný čas (12:00 nebo cca 6 hodin po 

jeho začátku, pokud budete půst náhodou držet v jiné části dne (platí pouze pro výjimky, se 

kterými jsem toto diskutoval dopředu emailem).Nevyplňujte jej na zkoušku a podobně, 

výsledky se mi odesílají. 

 

4. pokud přerušíte půst kterýkoliv den (krom dnů 1 a 9, kdy se nedrží) před 

vyplněním formuláře, neprodleně mne o tomto informujte.  

 

Snažte se tedy nastudovat veškeré potřebné informace, nejedná se o nic složitého 

a vyplnění formuláře Vám zabere vždy jen pár minut. 

 

Pokud jste nikdy nedrželi půst, může se hned první den jevit jako nereálný, můžete mít 

silný hlad a podobně, ale zkuste vytrvat.  

 

Doufám, že jsem podchytil vše podstatné a na nic nezapomněl,  

 

děkuji za Vaši účast a zítra začínáme! 

Adam Česlík 
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Příloha č. 4: stravovací protokol a instrukce k výzkumu. 

Warrior diet 

výzkum fáze I 

 

 

 

 

  Tento dokument obsahuje stravovací rozpis pro 

protokol přerušovaného hladovění (Intermittent fasting), 

zvaný Warrior Diet. Jedná se o jeho nejstriktnější možnou 

variantu, kdy se 18-20 hodin drží půst a následuje 4-6 

hodinový prostor pro jídlo. 

V rámci tohoto výzkumu se bude 

protokol dodržovat sedm dní v kuse, 

přičemž výzkum začne o den dříve (Den 1) 

a skončí o den později (Den 9). 

Podstata výzkumu spočívá v tom, že 

během něj budete celkem 5x vyplňovat 

sebeposuzovací škály a to vždy ve fázi 

postění se (fasting), konkrétně (a ideálně) 

vždy ve 12:00. Tento čas byl vybrán, 

protože koresponduje s časem, kdy bude 

mít většina pracujících obědovou pauzu, 

kterou stejně nebudete jíst, takže budete 

mít na vyplnění čas. 

Čas může variovat od 11:00 do 

13:00, pokud Vám to bude více vyhovovat, 

ale neměli byste stupnice vyplňovat ani 

dříve ani později a hlavně ideálně ve všech 

pěti případech v cca STEJNÝ ČAS. 

Je naprosto nezbytné vyplnit 

sebeposuzovací škály ve všech pěti 

případech, nevyplnění jen jediné z nich 

Vás automaticky degraduje z výzkumu. 

Stupnice nevyplňujte ani vícekrát. 

Stupnice se vyplňují v Den 1 

(normální stravovací režim), v Den 2 (1. 

den na WD), v Den 5 (4. den na WD), 
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v Den 8 (7. a zároveň poslední den na 

WD) a v Den 9 (normální stravovací 

režim). V tyto dny se také po probuzení 

zvažte a hodnotu si někam zapište, bude 

se uvádět v rámci dokumentu se 

stupnicemi. 

Půst (fasting): 

Do půstu se počítá také spánek, 

takže pokud půjdete spát o půlnoci 

(a poslední jídlo bude těsně před ní), tak se 

budete postit až do minimálně 18:00 

následujícího dne (na druhé stráně, pokud 

jdete spát třeba ve 22:00, tak se budete 

postit minimálně do 16:00 následujícího 

dne). Tedy vždy od posledního jídla (které 

může být až těsně před spaním) do + 18-20 

hodin (podle toho, jak se dostanete např. 

domů z práce / školy / posilovny). 

Overeating: 

Po půstu bude následovat fáze, která 

se poněkud špatně nazývá „přejídání 

(overeating)“ což sebou nese negativní 

podtext. Berte to spíše jako fázi, kdy 

musíte poskytnout tělu maximum, co 

nejlépe a nejrychleji vstřebatelných živin, 

v okně 4-6 hodin, aby došlo k náležité 

regeneraci tělesných systémů. Častou 

chybou je, že se lidé snaží i tuto fázi udělat 

co nejvíce CLEAN a jíst ještě například 

paleo stylem a podobně. S takovým 

přístupem s výzkumem skončíte po prvním 

dni, protože nedokážete vydržet hladové 

dopoledne, což není v mém, ani Vašem 

zájmu. Proto také tento dokument obsahuje 

menší návod, jak se v této době chovat a co 

zhruba jíst. Není dobře overeating fázi 

strávit v Mc Donalds (i když to je 

v některých případech taky možnost), ale 

ani se salátem a klíčky. 

Trénink: 

Co se týče tréninku, SILNĚ 

doporučuji jej provádět až na konci 

půstové fáze (v případě, že používáte pre- 

nebo peri-workout výživu obsahující 

jednoduché cukry nebo pijete během něj 

slazené nápoje) nebo těsně před jejím 

koncem (v případě, že zařazujete pre- 

a peri-workout pouze BCAA, EAA nebo 

hydrolyzovaný protein). 

Pokud cvičíte dopoledne, doporučuji 

po dobu výzkumu trénink přesunout na 

večer nebo alespoň druhou půlku postění 

se. Pokud nemáte v daný čas možnost 

trénovat, zvažte variantu, po sedm dní 

výzkumu, 

trénink vynechat nebo jej alespoň silně zredukovat spíše na technické aspekty tréninku 

(skvělá příležitost zlepšit se technicky ve vzpírání nebo silové gymnastice). 

V této fázi výzkumu totiž bude postění se absolutní, bez přijímání jakýchkoliv živin, 

krom čisté neperlivé vody (a jedné výjimky v podobě ranního čaje viz. dále). Tedy i bez 

BCAA a hydrolyzovaného proteinu, se kterými jde normálně ranní trénink do WD protokolu 
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zařadit. Pokud si však myslíte, že trénink na lačno a pak postění se do večera zvládnete, tak se 

tím klidně řiďte. 

Následuje přesný rozpis toho, jak bude celý výzkum probíhat, s označením, které dny se 

vyplňují stupnice: 

 Datum a den Stravování Sebeposuzovací škály 

Den 1  Pondělí - 24.2.2014 Normální Vyplnit v 12:00 (I.) 

Den 2 Úterý - 25.2.2014 WD Vyplnit v 12:00 (II.) 

Den 3 Středa - 26.2.2014 WD - 

Den 4 Čtvrtek - 27.2.2014 WD - 

Den 5 Pátek - 28.2.2014 WD Vyplnit v 12:00 (III.) 

Den 6 Sobota - 1.3.2014 WD - 

Den 7 Neděle - 2.3.2014  WD - 

Den 8 Pondělí - 3.3.2014 WD Vyplnit v 12:00 (IV.) 

Den 9  Úterý - 4.3.2014 Normální Vyplnit v 12:00 (V.) 

 

Shrnutí pravidel výzkumu: 

1. výzkum trvá 9 dní, z toho sedm dní v kuse (2-8) držíte Warrior Diet (hladovění 

do 16-18 hodin a následný overeating 4-6 hodin). 

2. celkem 5x (ve dny 1,2,5,8,9) vyplníte v 12:00 (či čase kolem) sebeposuzovací 

stupnice (odkaz na něž je v informačním emailu) vždy podle toho, jak se v daný okamžik 

doopravdy cítíte, aniž byste cokoliv zastírali, zveličovali nebo znehodnocovali. V tyto 

dny se také vždy ráno po probuzení zvažte a hodnotu si někam poznamenejte. 

3. pokud se stane, že hladovění přerušíte v den, kdy se vyplňují stupnice, před 

jejich vyplněním, napište mi to prosím a výzkum pro Vás bude ukončen. Pokud se stane, 

že hladovění přerušíte ve dny, kdy se stupnice nevyplňují a nebo po jejich vyplnění 

a bude se jednat o případ nouze, informujte mě o tomto neprodleně v emailu. 

4. jinak je samozřejmě cílem, i přes lehké nepohodlí, které může hladovění 

provázet, vydržet všech sedm dní WD bez zhřešení (16-18 hodin půst). Jedině tak 

poskytnete nejvíce validní výsledky pro výzkum a dosáhnete největšího efektu tohoto 

stravování. 

5. pokud by se náhodou vyskytly při hladovění nějaké zdravotní komplikace 

(pocity na omdlení, nízký krevní tlak, hypoglykémie), najezte se a informujte mě o tom. 

 

Ukázkový protokol:
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Den 1: 

Klasický stravovací režim, tak jak jste běžně zvyklí jíst (3-5 nebo více jídel). Pokud se 

stravujete podle Performance Lifestyle, udělejte si volný den bez omezení. 

Po probuzení: 

 -zvažte se a hodnotu si zapište. 

Kolem poledne (ideálně 12:00): 

 -vyplňte sebeposuzovací stupnice (uveďte nejprve svůj email, pohlaví a  váhu 

pro daný den a následně posuďte, zda a do jaké míry, se u Vás  vyskytují předkládané 

příznaky, následně odešlete výsledky) 

 -nejedná se o soutěž a výzkum je anonymní, zamyslete se tedy  doopravdy, do jaké 

míry dané příznaky pociťujete a vyplňte bez  jakéhokoliv nadhodnocování se 

Den 2-8: Drží se Warrior Diet 

I. půst 16-18 hodin 

 Po probuzení: 

 -zvažte se a zapište si hodnotu (pokud se jedná o den, kdy se vyplňují  stupnice) 

 -udělejte si čaj maté green (nepovinné): koupíte jej v obchodech s čaji,  které se 

nacházejí v obchodních centrech, běžně ve městě nebo i v  čajovnách. Čaj nechte maximálně 

4 minuty vyluhovat a pak jej přeceďte a  vypijte. Obsahuje spoustu tělu prospěšných látek, 

které budete na půst  potřebovat, plus kofein a další aktivátory, které přemohou případný 

ranní  hlad.  

 -kromě maté green (také jako yerba maté) nedávejte žádné další  suplementy, 

doplňky výživy, ani jídlo. 

 Kolem poledne (ideálně 12:00): 

 -vyplňte sebeposuzovací stupnice (uveďte nejprve svůj email, pohlaví a  váhu 

pro daný den a následně posuďte, zda a do jaké míry, se u Vás  vyskytují předkládané 

příznaky, následně odešlete výsledky) 

 -nejedná se o soutěž a výzkum je anonymní, zamyslete se tedy  doopravdy, do jaké 

míry dané příznaky pociťujete a vyplňte bez  jakéhokoliv nadhodnocování se 

 -vypijte do této doby alespoň 1 litr čisté, neochucené, neperlivé vody 

 -po vyplnění stupnic můžete dát eventuálně další maté green 

II. overeating po dobu 4-6 hodin 

Základní pravidla: 
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1. Tato doba slouží pro to, dostat do těla co největší množství lehce stravitelných živin, 

aby mohlo tělo doplnit své energetické rezervy a správně fungovat 

2. V této době se nemusíte nijak omezovat, jen se snažte nejíst smažená jídla (hranolky, 

smažený sýr, řízky, McDonalds a podobně) ani jídla obsahující trans tuky a tuny fruktózy 

(dorty, zákusky, javorový sirup, čokolády a podobně). Rozhodně neplatí, že byste měli během 

overeatingu zůstat u velice striktního jídla a malých porcí, ba naopak. 

3. Během této fáze udělejte 2-4 jídla, oddělená velice krátkými dobami. Můžete si to 

představit jako dlouhou více-chodovou hostinu. Cílem je dosáhnout kompletní sytosti a také 

pocitu satisfakce, který se objevuje po dobrém jídle. Měli byste jíst tak, že po posledním jídle 

budete akorát tak zralí na postel. 

4. Protože se tento výzkum bude odehrávat také o víkendu, klidně si dejte i nějaký ten 

alkohol, pokud to cítíte jako silnou společenskou potřebu, respektive jídlo, které bude 

dostupné na plese / oslavě / hostině / u rodičů a podobně. Alkoholu by však mělo být pouze 

tak, abyste další den mohli normálně fungovat a pokračovat ve výzkumu, také, a to je 

důležité, nezapomínejte počítat půst 18-20 hodin. Pokud by se tedy stalo, že budete pít 

slazené nápoje (nebo alkohol) nebo jíst ještě po půlnoci, posune se pak doba, kdy budete 

moci zase jíst (jíst do 2:00 do rána, znamená půst do minimálně 20:00 do večera). 

Ideálně se však po dobu výzkumu vyhněte jakémukoliv alkoholu a snažte se chodit spát 

(nebo alespoň přestat jíst) vždy do půlnoci. 

 

Den 9: 

Klasický stravovací režim, tak jak jste běžně zvyklí jíst (3-5 nebo více jídel). Pokud se 

stravujete podle Performance Lifestyle, udělejte si volný den bez omezení. 

Po probuzení: 

 -zvažte se a hodnotu si zapište. 

Kolem poledne (ideálně 12:00): 

 -vyplňte sebeposuzovací stupnice (uveďte nejprve svůj email, pohlaví a  váhu 

pro daný den a následně posuďte, zda a do jaké míry, se u Vás  vyskytují předkládané 

příznaky, následně odešlete výsledky) 

 -nejedná se o soutěž a výzkum je anonymní, zamyslete se tedy  doopravdy, do jaké 

míry dané příznaky pociťujete a vyplňte bez  jakéhokoliv nadhodnocování se 

 

Konec výzkumu. 



110 

 

 

 

Pozn.: Výběr a složení jednotlivých jídel nejsou zas až tak podstatné, podstatné je 

dodržování předepsaných půstů bez podvádění. Nepiště proto prosím dotazy na různé variace 

jídel a zda mohou být, nestíhal bych odpovídat.  

Pište však neprodleně v případě, že přerušíte půst nebo nestihnete vyplnit stupnice, 

vyplníte je špatně nebo nebude fungovat odkaz na ně. 

Přepošlete si tento dokument a průvodní email na pracovní email, pokud nemůžete 

v práci navštěvovat svůj email osobní. 

 

Hodně štěstí a vydržení až do konce i když to nemusí být lehké přeje 

Adam Česlík 

  



Příloha č. 5: E-mail po ukončení výzkumu 

 

Dobrý večer, 

 

tak a je to za námi. 9 dní výzkumu uběhlo jako voda a já bych Vám chtěl ještě jednou 

poděkovat za účast na něm až do úplného konce.  

 

Jak jste nejspíš z formuláře pochopili, cílem této fáze výzkumu bylo zjistit, do jaké míry 

WD ovlivňuje psychiku jedince, co se týče patologie a to právě v průběhu delšího hladovění. 

 

Zatímco existují evidence o tom, že podobné přerušované hladovění skýtá určité 

benefity pro naši fyzickou stránku, je to právě stránka psychická, která rozhodne, do jaké 

míry bude toto stravování udržitelné a úspěšné. Dieta totiž může být sebeefektivnější, ale 

zklame, pokud  během ní člověk nemůže běžně pracovat / cvičit / studovat, respektive zažívá 

značné psychické nepohodlí. 

 

Protože existují značné individuální odchylky, cílem bylo zjistit určitou statistickou 

míru. Výsledky výzkumu je nyní předběžné odhadovat, čeká mě ještě poměrně náročné 

statistické zpracování. 

 

Jediné co mohu říci je, že výzkum úspěšně dokončilo 67 participantů a 10-12 (ještě se 

čeká na vyjádření) během něj odpadlo. 

 

Pokud se ptáte na můj vlastní názor na WD, asi jste pochopili, že vzhledem k tomu, že 

jej běžně nikomu nepředepisuji, s ním nejsem úplně za jedno. 

 

Ne že bych mu nevěřil, ale vidím v něm stále mnoho neodhalených pravd, zejména co 

se týče jeho vlivu na psychickou stránku a nervovou soustavu. Striktní variantu, kterou jste 

dodržovali bych určitě nedoporučoval dlouhodobě dodržovat, zatím, nikomu.  

 

Přeji mnoho úspěchů do dalšího tréninku u stravování a věřím, že se setkáme 

u nějakého dalšího výzkumu nebo tréninkového protokolu. 
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Příloha č. 6: Test předpokladu normality (SPSS 19) 

 

  

Tabulka příloha č.6 Test Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

som d1 ,216 67 ,000 ,760 67 ,000 
som d2 ,182 67 ,000 ,837 67 ,000 
som d5 ,151 67 ,001 ,905 67 ,000 
som d8 ,198 67 ,000 ,798 67 ,000 
som d9 ,239 67 ,000 ,739 67 ,000 
hyp d1 ,222 67 ,000 ,808 67 ,000 
hyp d2 ,225 67 ,000 ,765 67 ,000 
hyp d5 ,242 67 ,000 ,739 67 ,000 
hyp d8 ,251 67 ,000 ,737 67 ,000 
hyp d9 ,346 67 ,000 ,612 67 ,000 
anx d1 ,231 67 ,000 ,821 67 ,000 
anx d2 ,253 67 ,000 ,777 67 ,000 
anx d5 ,238 67 ,000 ,829 67 ,000 
anx d8 ,269 67 ,000 ,753 67 ,000 
anx d9 ,306 67 ,000 ,619 67 ,000 
hos d1 ,239 67 ,000 ,781 67 ,000 
hos d2 ,271 67 ,000 ,652 67 ,000 
hos d5 ,262 67 ,000 ,650 67 ,000 
hos d8 ,270 67 ,000 ,735 67 ,000 
hos d9 ,392 67 ,000 ,650 67 ,000 
hm d1 ,066 67 ,200* ,986 67 ,672 
hm d2 ,048 67 ,200* ,990 67 ,859 
hm d5 ,051 67 ,200* ,989 67 ,819 
hm d8 ,054 67 ,200* ,991 67 ,898 
hm d9 ,065 67 ,200* ,987 67 ,694 

a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 

Pozn.: 
Som = somatizace 

Hyp = hypersenzitivita 
Anx = anxiozita 
Hos = hostilita 
Hm = hmotnost 

d1, d2, d5, d8, d9 označuje den výzkumu 
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Příloha č. 7: Deskriptivní statistiky symptomů dle SCL-90 

 

 

 

 

  

Deskriptivní statistiky 

 
N Rozsah Minimum Maximum Průměr 

Směr. 
odchylka 

Šikmost Špičatost 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

som d1 67 1,416667 ,000000 1,416667 ,20522388 ,260845700 2,171 ,293 6,787 ,578 
som d2 67 ,916667 ,000000 ,916667 ,21019900 ,231812417 1,284 ,293 1,115 ,578 
som d5 67 1,000000 ,000000 1,000000 ,27736318 ,253505748 ,792 ,293 -,083 ,578 
som d8 67 1,500000 ,000000 1,500000 ,25497512 ,300420790 1,846 ,293 4,248 ,578 
som d9 67 1,000000 ,000000 1,000000 ,14676617 ,206221392 1,891 ,293 4,157 ,578 
hyp d1 67 1,666667 ,000000 1,666667 ,35986733 ,439403037 1,240 ,293 ,789 ,578 
hyp d2 67 1,333333 ,000000 1,333333 ,25373134 ,335462320 1,412 ,293 1,111 ,578 
hyp d5 67 1,444444 ,000000 1,444444 ,23383085 ,334528904 1,782 ,293 3,061 ,578 
hyp d8 67 1,333333 ,000000 1,333333 ,24046434 ,343610925 1,628 ,293 1,983 ,578 
hyp d9 67 1,555556 ,000000 1,555556 ,17744610 ,331114784 2,395 ,293 5,901 ,578 
anx d1 67 ,800000 ,000000 ,800000 ,17910448 ,207099239 1,154 ,293 ,467 ,578 
anx d2 67 1,000000 ,000000 1,000000 ,15522388 ,194845379 1,838 ,293 4,452 ,578 
anx d5 67 ,800000 ,000000 ,800000 ,19552239 ,216328059 1,096 ,293 ,314 ,578 
anx d8 67 1,100000 ,000000 1,100000 ,16119403 ,215290659 1,950 ,293 4,722 ,578 
anx d9 67 ,900000 ,000000 ,900000 ,10000000 ,179223916 2,556 ,293 7,177 ,578 
hos d1 67 1,666667 ,000000 1,666667 ,25870647 ,322139813 1,845 ,293 4,607 ,578 
hos d2 67 2,166667 ,000000 2,166667 ,22885572 ,374745504 2,838 ,293 10,798 ,578 
hos d5 67 2,833333 ,000000 2,833333 ,32835821 ,516536436 2,931 ,293 10,551 ,578 
hos d8 67 1,500000 ,000000 1,500000 ,25870647 ,369597540 1,604 ,293 1,903 ,578 
hos d9 67 1,000000 ,000000 1,000000 ,14179104 ,243179229 1,715 ,293 2,185 ,578 
hm d1 67 54,7000 55,9000 110,6000 81,304478 12,4594911 ,062 ,293 -,153 ,578 
hm d2 67 55,6000 55,0000 110,6000 81,162687 12,4661218 ,042 ,293 -,155 ,578 
hm d5 67 54,4000 54,5000 108,9000 80,321642 12,2835509 ,021 ,293 -,161 ,578 
hm d8 67 55,9000 52,9000 108,8000 80,200000 12,1937391 ,019 ,293 -,082 ,578 
hm d9 67 55,0000 53,5000 108,5000 79,997015 12,1310142 ,038 ,293 -,041 ,578 
Valid N 

(listwise) 
67          
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Příloha č. 8: Nabídka účasti na facebookových stránkách Performance Training 

Dostupné online na: 

https://www.facebook.com/performance.tr/photos/a.270017533129306.62472.258218400975

886/440675999396791/?type=1&theater (cit. 10.4.2014 22:30 CET) 

NABÍDKA: Hledám cca 10 lidí, kteří se stravují nebo stravovali, alespoň 6 měsíců v kuse 

stylem přerušovaného hladovění (Warrior Diet, Renegade Diet, Lean Gains, atd.) a měli by 

zájem zúčastnit se výzkumu přerušovaného hladovění, zaštítěného Masarykovou 

univerzitou. 

 

Důležité je, aby přerušované hladovění pokrývalo po dobu 6ti měsíců většinu týdne (tedy 

ne pokud jste drželi pouze jednou týdně půst). 

 

Výzkum bude anonymní, nebude nijak časově náročný a bude vyžadovat pouze krátkou 

spolupráci přes internet. Pomůžete tak vnést více světla do některých doposud temných 

zákoutí IF. 

 

V případě zájmu (a pokud vyhovujete kritériím) mne kontaktujte na 

adam@performancetraining.cz 

 

Díky! 
Obrázek příloha č.8 - Nabídka výzkumu na facebooku 
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Příloha č. 9: Osobní dotazník přerušovaného hladovění 

Povinné pole 
1. Vaše jméno a věk * 
 
2. Vaše váha a výška (respektive procento tělesného tuku, pokud víte): * 
 
3. Dosažené vzdělání: * 
 
4. Pokud pracujete, tak přibližně obor, pokud studujete tak jaký typ školy: * 

5. Jak byste ohodnotili náročnost Vaší práce / studia / náplně dne z hlediska fyzické 
námahy:* 

0= nulová námaha, 10= maximálně náročná fyzická činnost 
6. Jak byste ohodnotili náročnost Vaší práce / studia / náplně dne z hlediska psychické 

námahy: * 
(stres, vynaložené psychické úsilí) 0= nulová námaha, 10= maximálně náročná psychická činnost 
7. Jak dlouho jste drželi přerušované hladovění: * 
 
8. O jaký konkrétní druh IF se jednalo a stručný popis jak přesně jste jej dodržovali * 
(pouze obecně kolik hodin půst / stravování ) 

 

9. Rozepište příklad jednoho takového dne, v kolik hodin jste co jedli: * 
(jídla stačí pouze orientačně např. maso + příloha, nemusíte vypisovat konkrétní potraviny) 

 

10. Proč jste s tímto druhem stravování začali: * 
(vypsat hlavní důvody) 

 

11. Proč jste s tímto druhem stravování skončili: * 
(vypsat hlavní důvody, pokud stále pokračujete tak napsat proč jste neskončili: ) 

 

12. Jak probíhala úvodní adaptační perioda na tento styl stravování z hlediska 
psychického? * 

(první 1-3 týdny, vypsat co jste prožívali za pocity - např.: v práci jsem se cítil neustále pod 
lehkým napětím; připadal jsem si bystřejší atd.) 

 

13. Jak probíhala úvodní adaptační perioda na tento styl stravování z hlediska fyzického? * 
(zda jste trpěli nějakými negativními / pozitivními fyzickými projevy, např.: často mě bolela hlava) 

 

14. Jakých fyzických výsledků jste za dobu držení IF dosáhli? * 
(vzhledové, výkonnostní, zdravotní - rozepsat) 

 

15. Do jaké míry tyto výsledky splnily Vaše očekávání? * 
 
16. Do jaké míry bylo pro Vás držení IF snesitelné? * 
(snesitelnost = jak jste průběh IF zvládali) 
 
17. Doporučili byste IF i ostatním? * 
18. Cokoliv dalšího byste chtěli ještě doplnit a přijde Vám, že jsem se na to nezeptal: 
(Připojit můžete také reflexi, jak jste IF prožívali, co Vám dalo z duševního hlediska, co jste se 

naučili, co si sebou z něho nesete a podobně, fantazii se meze nekladou) 
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Příloha č. 10: Průvodní email ke kvalitativnímu výzkumu. 

 
Dobrý den, 
 
píši Vám tímto jako zájemci o účast na mnou vyhlášeném výzkumu. Tímto tedy s Vámi pro výzkum počítám. 
Jak si můžete všimnout v názvu emailu, jedná se již o druhou část výzkumu. Ta první byla kvantitativní a celkem 
80 participantů, kteří nikdy nedrželi žádné IF v něm po dobu sedmi dnů drželi nejstriktnější formu WD, kdy se 
zcela postili každý den po dobu 16-20 hodin.  
 
V této druhé části výzkumu se bude jednat o kvalitativní výzkum, tedy výzkum, kde mě budou zajímat individuální 
odlišnosti a jednotlivé okolnosti každého z Vás. 
 
Cílem tohoto výzkumu bude podat lepší obrázek o tom, jak lidé, kteří u tohoto stylu stravování vydrželi dlouhou 
dobu, tento druh stravování snášeli, co jim přinesl atd. Cílem také bude zjistit, zda mezi sebou máte něco, co Vás 
spojuje, co by mohlo být označeno jako tendence u takového stylu stravování vytrvat. 
 
Výzkum pro Vás bude velice jednoduchý a bude spočívat ze dvou úkonů: 
1. vyplnění formuláře, který Vám během následujícího týdne zašlu, kde se budu snažit dostat z Vás co nejvíce 
pro výzkum relevantních informací. Cílem bude podat celkový obraz o tom, jak u Vás dodržování tohoto protokolu 
probíhalo. Zatím mi o tom tedy nic nepište, vše stačí potom až do formuláře. (Pozn.: Všechny informace zde 
obsažené budou pouze pro mé účely, výzkum bude anonymní a nebudou zveřejňovány konkrétní výpovědi 
apod.) 
 
2. dostanete speciálně pro Vás vygenerované přihlašovací údaje ke spuštění, přes internet vyplňované, 
diagnostické metody, která by mi měla právě říci o tom, co Vás spojuje. 
 
Zatím tedy děkuji za Vaši pozornost a budu Vás během týdne kontaktovat s formulářem a posléze vyplněním dig. 
metody. 
 
Díky, 
Adam Česlík 

 

 

 


