
                                                       2. dubna 2020  

Osobní nutriční plán pro paní Martu Jabůrkovou 

(racionální plán) 

 



1. VSTUPNÍ ÚDAJE KLIENTA  

Základní informace o klientovi:  

žena, 50 let, 172 cm, 66,8 kg 

Stručný popis klienta  
pohybová a stravovací historie, aktuální stav: 
 
- klientka je aktuálně v domácnosti, její pohybová aktivita je mírně aktivní - péče o dům, 
zahradu, venčení psa, občas jóga a turistika  
- je zdravá, bez zdravotního omezení, nebere žádné léky, bez významné negativní 
rodinné anamnézy, po menopauze v případě matky i babičky nastupoval sklon k 
tloustnutí a silnější postava. Má však poměrně vysokou celkovou hladinu cholesterolu 
( 6 mmol/l), což je ovlivněno i geneticky ( hladina HDL neměřena) 
- stravovací návyky nejsou ideální, klientka nedrží pravidelnou dobu jídla kromě 
snídaně. Jí cca 4 denně, občas uždibuje, ochutnává při vaření, poslední jídlo cca kolem 
19.00, večer často sklenka vína  
- není moc vybíravá v jídle, snaží se limitovat příjem masa a mléka, má ráda sladké, 
snaží se dodržovat principy stravování dle TČM  
- váhu již snižovala zásadně dvakrát, nejprve po porodu druhého dítěte ( před 15 lety o 
6 kg) o stejné množství úspěšně pak také v r. 2019 
- spí cca 8 denně, chodí spát cca v 23.00 a vstává cca v 7.00 hod 

Cíl 

- cílem je udržet si váhu a dostat se na váhu 65 kg, přijímat správný poměr živin a 
připravovat své tělo na příchod menopauzy, kdy bude nutné reagovat na hormonální 
změny a úpravu požadavků organismu. Upravit stravou výši celkového cholesterolu. 
Také se zbavit tzv. občasných chutí 

Proč chce klient tohoto cíle dosáhnout?  
-považuje za pravdivé přísloví: Ve zdravém těle, zdravý duch. Chce omezit riziko 
nemocí, které je možno ovlivnit stravou 
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1.1. Antropometrické stanovení 

Cílem antropometrických měření (měření výšky, hmotnosti a obvodu pasu) je stanovení 

indexu tělesné hmotnosti a stanovení obezity v břišní oblasti.     

1.1.1. Body Mass Index (BMI) = index tělesné hmotnosti 

BMI vzájemně porovnává výšku a hmotnost člověka, výpočet se provádí: váha v 

kilogramech dělená výškou v metrech na druhou. Vypočítaná hodnota BMI pak 

napovídá, orientačně, zda máme podváhu, hmotnost v normě, nadváhu nebo obezitu. 

BMI se používá pro běžnou populaci, nepoužívá se pro těhotné a kojící ženy a také pro 

vrcholové sportovce s nadprůměrnou svalovou hmotou, jelikož BMI nerozliší, zda-li je 

vysoká hmotnost z důvodu nadměrné svaloviny či tuků. 

BMI =   =       kg/m2 

                                   Tabulka 1: Posouzení váhy dle kategorií BMI  

Vyhodnocení:  

BMI z měření na přístroji Jawon 22,6 kg/m2  

podle výpočtu viz výše:  22,3 kg/ m2  

oba údaje v zóně “přiměřená váha”          

                                                                                                

1.1.2. Měření tělesných obvodů - WHR (waist to hip ratio) 

Tento ukazatel stanovuje distribuci tuku v kritických oblastech. Při stanovení indexu 

vycházíme z naměřeného obvodu pasu a obvodu boků klienta. Měříme krejčovským 

metrem. 

2m  vvýška
kg hmotnost v

Posouzení váhy dle kategorií BMI (kg/m2)

Podváha
Přiměřená váha Nadváha

Obezit
a

<18,5 18,5 – 24,9 25 – 30 > 30
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  WHR =  !  

Tabulka 2: Hodnocení typu distribuce tuku dle indexu WHR 

Vyhodnocení: porovnání výsledku klienta a tabulky.   

Ruční měření: 82/102 = 0,8  
diagnostika na přístroji Jawon = 0,79  
   distribuce tuku spíše vyrovnaná,  subjektivně klientka uvádí tendenci přibírat 
zejména v pase, resp.části pod ním    

1.1.3. Stanovení tělesné kompozice bioimpedanční analýzou (BIA) 

- měření provedeno 6. 3.2020, přístroj Jaeon IOI 353 Professional 

1.1.4. Výsledky měření 

Naměřené výsledky se pohybují v rámci doporučených limitů, cílem bude i v 
budoucnu tyto hodnoty naplňovat případně zlepšovat 

BMR ( hodnota bazálního metabolismu) :  5 006 KJ  
PBF ( procento tělesného tuku): 29,8%  
VFA ( plocha viscelárního tuku): 59 cm2  
Body Type: standard 

1.1.5. Složení těla 

Hodnocení složení těla nám pomáhá rozpoznat, jakým směrem se má ubírat práce 

s klientem – zda zvýšit hmotnost svalové hmoty, snížit hmotnost tělesného tuku, udržet 

si stávající kompozici těla apod.  

cm boku v obvod
cm pasu v obvod

Hodnocení typu distribuce tuku dle indexu WHR

Spíše periferní Vyrovnaná Spíše centrální Centrální risk

Ženy < 0,75 0,75 - 0,80 0,80 - 0,85 > 0,85

Muži < 0,85 0,85 - 0,90 0,90 - 0,95 > 0,95
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- klientka hodlá upravit váhu z 66,8kg na 65 kg a tuto váhu dlouhodobě udržovat a 

dodávat tělu správný poměr živin, snížit hladinu cholesterolu 

Tabulka : naměřené hodnoty dle Jawon Medical IOI 

Zhodnocení stavu klienta dle naměřených hodnot:  

- není třeba se zaměřit na  významné změny měřených hodnot, určitě udržovat 

aktuální stav, v případě snížení váhy o plánované 2 kg dojde pravděpodobně ke 

snížení plochy viscelárního tuku a objemu pasu, což je oblast, která je pro klientku 

zkratka položka Naměřená hodnota Optimální rozmezí dle 
Jawon (kg)

weight Celková hmotnost (kg) 66,8 ( 58,5 - 71,6)

L.B.M. Hmotnost beztukové tkáně 
(kg)

46,9 ( 45,5 - 52,0)

M.B.F. Hmotnost tuku (kg) 19,9 13,0-19,5

S.L.M. Hmotnost svalové tkáně (kg) 43,1 41,9-48,1

Mineral Hmotnost minerálních látek, 
kostí  (kg)

3,8 ( 3,5 - 3,9)

Protein Bílkoviny (kg) 9,3 ( 8,8 - 10,4)

T.B.W. Celková tělesná voda(kg) 33,8 32,8-37,4

P.B.F. Procento tělesného tuku (%) 29,8 20,0-30,0

B.M.I. Index tělesné hmotnosti 22,6 18,5-25,0

Fatness Poměr aktuální tělesné 
hmotnosti ke standardní (%)

2,6 (-10-+10)

Level Poměr mezi viscerálním a 
podkožním tukem

O8 (01 - O8)

V.F.A. Plocha viscerálního tuku (cm2) 59 (40- 80)

A.C. Obvod pasu (cm) 82

W.H.R. Poměr pas/boky 102

B.M.R. Bazální metabolismus (kcal/
Kj)

1 192/ 5 006

A.M.B. Odhad biologického věku 48
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nejvíce riziková v přibírání ( bude kontrolní měření)  

Ve Fitlinii ověřeno, bazální metabolismus není přiškrcen  

Svalové dysbalance jsou nevýznamné a není nutno je řešit.  

Viscerální tuk - určitě se chceme soustředit na snížení tuku v centrální oblasti těla 

2. RODINNÁ ANAMNÉZA 

Zdravotní zatížení v rodině (rodiče, prarodiče, sourozenci):  

Tabulka: rodinná anamnéza 

V rodině se vyskytlo nádorové onemocnění hypofýzy u bratra klientky, které bylo 
vyléčeno. Je možné vyvodit, že jednou z příčin mohla být časová náročnost a stres z 
bratrova povolání.  
V matčiné linii se ve vyšším věku projevoval sklon k tloustnutím a křečovým žilám,  vyšší 
hladina cholesterolu, bude tedy vhodné do jídelníčku zařazovat nízkotučné potraviny a 
také živiny posilující cévní stěny ( rutin, vit.C, E, lecitin). 
       

Dotazník na zjišťování rodinné anamnézy

Onemocnění:
Výskyt u kolika příbuzných:

Žádný 1 2 ≥3

Srdeční infarkt, nebo jiné závažné 
formy ICHS X � 1 � 2 � 3

Vysoký krevní tlak X � 1 � 2 � 3

Mozková mrtvice X � 1 � 2 � 3

Cukrovka X � 1 � 2 � 3

Obezita X � 0 � 2 � 3

Rakovina tlustého střeva nebo 
konečníku

X � 1 � 2 � 3

Rakovina prsu X � 1 � 2 � 3

Jiná, nebo blíže neurčená rakovina � 1 X � 2 � 3
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3. TĚLESNÁ AKTIVITA KLIENTA 

zápis tělesné aktivity klienta 

Vyhodnocení:  

Klientka neprovádí plánovanou sportovní aktivitu.  

Pohyb zajišťují pravidelné denní vycházky se psem ( cca 1,30hod./den), práce na 

zahradě i v domě a cca půlhodinové lehké cvičení jogy. V létě i cyklistika.  

Průměrný denní výdej v měřených dnech byl 7 908 Kj, což je o 2 902 Kj nad BMR. 

Měřeno na “chytrých” hodinkách  

K maximální tepové frekvenci ( 106 - 123 tepů/min) dochází spíše jen na krátké 

okamžiky, rozhodně se nejedná o delší časové úseky.  

 

měřeno  Garmin Fenix 5Plus

datum klidová 
aktivita

tělesná aktivita celkem energie max.tep 
frekvence (106 
-  123)

24. 3.2020 6 728 1 105 7 833 129

25. 3.2020 6 728 1 415 8 143 123

26. 3.2020 6 728 890 6 728 121

27. 3.2020 6 728 1 310 8 038 146

28. 3.2020 6 728 2 360 9 088 148

29. 3.2020 6 728 1 147 7 875 113

30. 3.2020 6 728 924 7 652 124

průměr 1 307 7 908
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4. ZHODNOCENÍ STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ ( analýza předaného jídelníčku) 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Vyhodnocení: 

 Klientka se stravuje nepříliš pravidelně v časech, 4-5 jídel denně.  

Pitný pitný režim nebyl ověřen, doporučeno cca 2,5 litrů tekutin denně, pije především 
vodu a bylinné čaje.  
 
 Aktuálně se vzhledem k situaci stravuje doma, sama jídlo připravuje, stravu jí v klidu 
sama či s rodinou. Určitě, byla-li dříve déle mimo bydliště, stravovala se i v restauraci 
či bistru, nevolí fast foody.  
 
Nákupy realizuje hlavně v rámci prodejny MAKRO či Lidl, drobnější věci pak v místní 
prodejně bydliště či lokální menší prodejny pečiva, masa či zeleniny, létě i trhy. Volí 
zdravější varianty potravin, preferuje české výrobce. Dosud nebyla finančně limitována 
v nákupech, přesto nepreferuje nákupy luxusních potravin a zároveň se snaží nakupovat 
tak, aby se potravinami neplýtvalo.  
 
Nemá žádné alergie či intolerance.  
 Má však zvýšenou hladinu cholesterolu, HDL , LDL dosud neměřen.  
 
Vybírá si spíše jednoduché kombinace potravin v jídle, tedy nemá ráda mix mnoha 
chutí. Nevadí jí silněji kořeněná i asijská jídla. Upřednostňuje  teplé snídaně, má ráda 
spíše vařená než syrová jídla. Spíše neutrální chutě.  

Nevyhledává masová  či mléčná jídla a uzeniny, kromě libové šunky. Nemusí výrazná 
slaná a hodně tučná jídla. Nejí vnitřnosti. Jinak neuvádí jídlo, které by odmítala 

vyhodnocení živin zastoupených v jídelníčku klienta ve dnech 28.-30.3. 2020 

Klientka překračuje v pozorovaných dnech doporučený příjem makroživiny tuky ( jde 
ruku v ruce se záměrem snížit hladinu cholesterolu v cílech) a naopak bude třeba se 
soustředit na příjem bílkovin, kde se zdá být pravidelný deficit a důslednost na 
přijímání dostatečného objemu sacharidů 

Celkový 
energetický 
příjem (kJ) - 
doporučený 
příjem Fitlinie 
7404 Kj  
 

Sacharidy Bílkoviny Tuky

g 
skutečnost

g  
doporučeno 
219

 g 
skutečnost

g  
doporučeno 
86

g 
skutečnost

g  
doporučeno 
58

28. 3. 2020 8 922 217 -2 60 -26 103 45

29. 3.  2020 7353 196 -23 78 -8 55 -3

30. 3. 2020 7 849 247 28 73 -13 64 14

Průměr 8 041 220 -3 70 -47 74 56
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Současný energetický příjem klienta (energie ze živin)  
- rozbor jídelníčku 

• Energetický příjem není ve všech dnech vyrovnaný,  jeden  ze sledovaných dnů 
se výrazně lišil směrem nahoru, příčinou bylo hlavně energeticky vydatné jídlo - 
smažený květák s majonézou, jinak je ve dalších dvou dnech vcelku vyvážený. 

• Pracujeme-li s hodnotou bazálního metabolismu z Fitlinie 7 404 Kj ( zadána 
charakteristika klientky jako spíš málo aktivní s menším stresem), pak průměrný 
příjem energie za sledované dny (8 046 Kj) překračoval Fitlinii o 642 Kj/den.  
 
K dispozici máme také i údaje o vydané energii ze sportovních hodinek Garmin, 
kde byl průměrný výdej 8 205Kj.  
Shrneme-li pak - skutečný reálný výdej byl o cca 159 Kj vyšší než příjem a byl 
téměř vyvážený z BMR.  
V rámci dne je rozložení příjmu energie nahodilé, doporučení přijmout 60% 
energie do 14.00 hod nebylo dodrženo 

Současný příjem základních živin v jídelníčku klienta (S, B, T) 

Analýza je tedy zpracována za tři dny dle předloženého jídelníčku. Na příjem energie 
nemá příliš vliv zda se jedná o volný den či den v pracovním týdnu ani případná 
zvýšená aktivita. Ta bývá často vyrovnávána dle rozhovoru s klientkou i třeba návštěvou 
hospůdky na výletě a vypitím piva, čímž  se výdej prakticky okamžitě vyrovnává.  
 
Celkově bude vhodné úpravou jídelníčku navýšit příjem bílkovin a zejména naopak 
snížit příjem tuků a i s ohledem na zvýšený cholesterol dbát na doporučený příjem 
živočišných bílkovin ( 50%).  
 
V sacharidech není naplněno doporučení dodržovat příjem jednoduchých cukrů do 10% 
( překročen ve všech dnech)  
 
Trojpoměr živin aktuální ve sledovaných dnech je S: 48%, B: 15%, T: 33%.  

Doporučený poměr dle váhy a BMR dle Fitlinie je S: 50%, B: 20%, T: 30%. Tedy 
sacharidy i bílkoviny jsou pod hranicí doporučení a energii nevhodně doplňuje tuk. 
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3.3.1. Zhodnocení příjmu (zastoupení) sacharidů 

Tabulka 9: sacharidy ve stravě klienta 

    Příjem sacharidů jako celku je poměrně uspokojivý ( výpadek jednoho dne nahrazen 
dnem jiným), neohrožuje psychickou labilitu klientky, minimum 150 g je určitě s 
rezervou dosaženo 

• Bohužel v jídelníčku je nadlimitní podíl jednoduchých cukrů. Odpovědnost za to 
nese také konzumace ovoce ( v jednom dni dva banány!), občas sladké pečivo. 
Pozitivní je, že klientka nepije sladké nápoje, hodně cukru je ale i např. v pivě.  
Cukry byly v aplikaci Fitlinie kontrolovány a nejsou v tabulce úplně všechny ze 
zeleniny, jejich výše ve vztahu ke zmiňovanému je zanedbatelná a pozitiva 
vlákniny převažují.  
Tzv. Jednoduché cukry velmi rychle zvyšují hladinu glykemie v krvi, dodají sice 
rychle energii, ale pouze na krátkou dobu. Namáhají organismus ( tlak na 
rychlou produkci inzulinu)a ve větším množství se ukládají do tuku.  

• Příjem cukrů je u klientky řízen spíše chutí a někdy snahou dochutit výrazněji 
jídlo. Psychická zátěž se u ní spíš projevuje nechutenstvím. Nemá často chuť 
přímo na čokoládu, pouze výjimečně jí sušenky ani podobné trvanlivé sladké 
potraviny. Nejí cereální tyčinky, musli apod.. 

Doporučení i dál pít čaje a čistou vodu, sklenici piva či vína pouze občas. Omezit 
konzumaci ovoce více jak jedenkrát denně a to na dopoledne a svačinky řešit 
zeleninou. Velmi sladké ovoce jako banány konzumovat spíše vyjímečně a při fyzické 
aktivitě. Eliminovat zákusky a sladké pečivo. Pozor na tuk v mléčných výrobcích, v  
jídelníčku chybí zakysané produkty, omezit živočišné tuky. 

• Příjem vlákniny je podlimitní. Ve stravě figuruje zelenina jako nositel vlákniny 
spíš jako “přikousnutí” nikoliv jako hlavní příloha. Kromě zeleninové polévky, 
brambor zde není žádné významné hlavní zeleninové jídlo ( zelí, kapusta, celer). 
Ve stravě jsou zařazeny cereální produkty, velmi vhodně konzumace ovesných 
vloček s beta-glukanem. Doporučení zařadit do jídelníčku častěji zeleninu jako 
hlavní přílohu. 

Sacharidy 
celkem 

(g) 
doporučení 

219 g

Sacharidy 
jednoduché

Sacharidy komplexní Z toho 
vláknina

(g) (%) (g) (%) (g)

28.3 218 60 28 158 72 25

29.3 196 48 24 149 76 20

30.3 247 37 15 210 85 28

průměr 220 48 21 172 79 24
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3.3.2. Zhodnocení příjmu (zastoupení) bílkovin 

Tabulka  bílkoviny ve stravě klienta 

• Příjem bílkovin je v průměru za všechny dny 1,1 g na kg hmotnosti, což se 
pohybuje v doporučeném pásmu WHO 1-1,8 g/kg na den. Hodnota je však 
takřka na dolní hranici a je vhodné konzumované množství navýšit na 1,3 g/kg a 
to i vzhledem k věku klientky a v budoucnu vyšší spotřebě bílkovin pro obnovu 
tkání a udržení svalové hmoty v souvislosti s příchodem menopauzy. 

           
• Zásadní přínos bílkovin v aktuálním jídelníčku přináší ovesné vločky, rýže, 

pečivo, brambory, cottage, vejce, sleď, kuřecí maso, jogurt, šunka.  
Poměr rostlinných a živočišných bílkovin je vcelku vyvážený, poměr 1:1 je 
takřka naplněn. 

• V jídelníčku doporučuji přidat zakysané mléčné výrobky, které podporují imunitu 
a upravují pozitivně mikrobiom v trávícím ústrojí. Vzhledem k přesahu příjmu 
tuků, doporučení konzumovat spíše nízkotučné mléčné výrobky. Klientka 
nepreferuje červené i vepřové maso a vnitřnosti, Důležitá konzumace vejce max 
2x týdně pro příjem vitamínů i aminokyselin. Kuřecí maso občas, zařazovat ryby 
2xtýdně. 

• Vhodné doplnit do jídelníčku větší podíl zeleniny, kromě mírnému navýšení 
“zdravých bílkovin” dojde k přísunu dalších vitamínů, minerálních látek a 
vlákniny ( špenát, chřest, brokolice, kapusty).  
Jinak složení stravy s pohledu rostlinných bílkovin nemá zásadní nedostatky a 
při pestřejší struktuře může být optimální ( zařazení alternativní potraviny- 
sojové produkty, chlorella). Vzhledem k zvýšenému cholesterolu vhodné, aby se 
případný nepoměr rostlinných a živočišných bílkovin klaněl k bílkovinám 
rostlinným. 

  

Bílkoviny 
celkem 

(g)

g/kg 
hmotnosti

Bílkoviny živočišné Bílkoviny rostlinné

(g) (%) (g) (%)

28. 3 60 0,9 32 53 28 47

Den 2 78 1,2 52 67 16 33

Den 3 73 1,1 28 38 45 62

průměr 70 1,1 37 53 30 47

!  14



3.3.3. Zhodnocení příjmu (zastoupení) tuků 

Tabulka: tuky ve stravě klienta 

• Příjem tuků ve stravě je vysoký a může vést ke zdravotním rizikům ( obezita, 
KVO, cholesterol, ateroskleroza). Bude důležité pracovat na úpravě této položky  
a toto dlouhodobě dodržovat. Klientka uvádí i zvýšený cholesterol, který si 
přímo říká o úpravu jídelníčku. 

• Poměr rostlinných a živočišných tuků je uspokojivý ( mírně převládají rostlinné 
tuky), problémem je však množství těchto tuků a také poměr SFA ( obrovské 
množství v rámci  dne 30.3 - kokosový krém) 

• V jídelníčku je několik kalorických - tukových “bomb”, které přes jinak docela 
příznivé potraviny a jejich složení, skladbu velmi negativně narušují.  
Jedná se o majonézu, bábovku a kokosový krém, slunečnicový olej ke smažení.  
Jinak z  živočišných tuků je významné ghi, máslo, sýry ( eidam, hermelín). Dále i 
vejce a sleďové filety ( pozitivní omega kyseliny).  
U rostlinných příznivě působí vlašské ořechy, panenský olivový olej ( MUFA, 
PUFA), avokádo. Slunečnicový olej na smažení je vnímán jako negativní, jeho 
pravděpodobná přeměna na trans v okamžiku smažení květáku, ke kterému byl 
použit ( ostatně slunečnicový olej není na smažení vhodný). 

 
 
Z hlediska volby použitých tuků, krom zmiňovaného slunečnicového oleje,  není třeba 
něco zásadně měnit, ponechat strukturu, ale omezit zejména u “čistých tuků” množství. 
Stále používat surové rostlinné oleje, nesmažit, volit beztukové úpravy pokrmů. 
Eliminovat množství másla a volit nízkotučné sýry. Vyhýbat se moučníkům, buchtám 
atd..  
Vzhledem k vyššímu cholesterolu upřednostňovat opravdu více rostlinné tuky ( MUFA, 
PUFA). 

Pitný režim, doporučených 2,5 l denně, byl naplněn  dle zápisu jídelníčku z 65%, 
spotřebou tekutin v objemu 1,6l. Nutno navýšit  množství tekutin denně. 

Tuky celkem 
(g)

Tuky živočišné Tuky rostlinné

(g) (%) (g) (%)

Den 1 103 56 54 47 46

Den 2 55 23 41 32 59

Den 3 64 24 38 40 63

průměr 74 34 46 40 54
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5. NÁVRH NOVÉHO STRAVOVACÍHO A POHYBOVÉHO REŽIMU 

Na základě diagnostiky klientky a analýzy stávajícího jídelníčku byl vypracován návrh 
jídelníčku, který by měl představovat jídelníček racionální, obsahující všechny potřebné 
živiny spočtené na základě fyzických parametrů klientky i její průměrné fyzické aktivity.  
Předpokládaný energetický příjem byl nastaven podle průměrné skutečné spotřeby 
energie spočtené ve sledovaných sedmi dnech na zařízení chytré hodinky Garmin. Došlo 
tedy k navýšení BMR na 7.908 KJ denně. V rámci kontrolních návštěv doporučuji 
kontrolovat klientčin výdej energetickou aktivitou a případně BMR upravit.  

Podle nového BMR byl pak upraven i poměr  doporučených živin na:  
Tuky: 30%, Sacharidy: 52%, Bílkoviny: 18% 

V novém jídelníčku je tedy přihlédnuto k:  
- novému navržení poměru živin  
- dodržování maximální hranice spotřeby tuků ( celkem po nastavení nového BMR 62g), 
návrh nového poměru tuků rostliných nad živočišnými - poměr 40:60 - důvod úprava 
hladiny cholesterolu, udržování příjmu nasycených mastných kyselin do 9% příjmu 
všech tuků 
- zařazení omega-6 a omega-3 do stravy ( ryby, kvalitní oleje, semena) 
- zdravé vaření s minimem tuků, bez smažení a pečení v tuku 
- dodržování maxima cholesterolu 250 g/den  
- naplňování poměru bílkovin ( celkem 86g) a dle přání klientky s mírnou převahou 
bílkovin rostlinných ( koresponduje se záměrem snížit živočišné tuky) 
- dodržování spotřeby jednoduchých sacharidů ( mono, di do 24 g) do 10% příjmu 

všech sacharidů ( celkem 240g) 
- zařazení potravin se záměrem poskytnout organismu potřebné vitamíny, minerální 

látky, vlákninu 

další doporučení pro klientku: 
- dodržování pitného režim ( mít nejlépe po ruce vždy vodu)- 2,5 l/denně 
- dodržování pravidelnosti v jídle 
- dodržování fyzické aktivity min. 6 km denně ( procházky se psem) 
- do 14.00 hod sníst 60% příjmu denní potravy 
- doporučení užívat doplněk Chlorella ( jedinečný obsah bioaktivních látek, které 

zahrnují vitamíny, minerály, nukleové kyseliny, aminokyseliny, chlorofyl, vlákninu, 
atd.) 

- vhodné zahájit změnu životního stylu detoxikací, nabídka ……..k využití  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5.1. Nový trojpoměr živin a stravovací režim 

Nový trojpoměr dne: Tuky: 30%, Sacharidy: 52%, Bílkoviny: 18% 
Návrh pitného režimu: 2,5 litrů tekutin denně ( voda, čaj, minerálka)  
Návrh rozložení příjmu Energie: 

Tabulka : rozložení E příjmu během dne  

5.2. Návrh nového jídelníčku 

5.2.1. Zhodnocení příjmu (zastoupení) energie i živin dle nového jídelníčku 

7.908 Kj/ den % Energie (kJ)

Snídaně 25 1 977

Svačina I 10 791

Oběd 35 2 768

Svačina II 10 791

Večeře I 20 1 581

Celkový 
energetic
ký příjem 
(kJ) - 
doporuč
ený 
příjem 7 
900Kj  
 

Sacharidy Bílkoviny 
doporučení 86 
g

Tuky/ 
doporučení 
celkem 62 g

sacharid
y/ 
doporuč
ení 
celkem 
240 g

z toho 
Cukry/ 
doporuče
ní 
celkem 
24 g

živočiš
né/ 
doporu
čení 
43 g

rostliné/ 
doporuč
ení 43 g

celkem živočišn
é/ 
doporuč
ení 25 g

rostlinné
/ 
doporuč
ení 37

SFA/ 
doporuč
ení  15 g

celkem

1. 5 7 838 242 21 38 49 87 26 31 11 57

2. 5 7 875 233 16 39 47 86 27 38 15 65

průměr 7 856 238 19 39 48 86 26 33 13 61

% 100 99 79 91 111 100 104 90 87 99
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Nový jídelníček - kopie přehledu z Fitlinie 
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S klientkou byla prodiskutována uvedená dietní opatření i závěry z dosavadního 
jídelníčku a návrh nového jídelníčku, vysvětlily jsme si otázky a dohodly se na dalším 
postupu, který jí bude vyhovovat a bude ji motivovat k tomu, aby měla radost z úbytku 
kilogramů, který bude trvalý a hlavně zlepšení zdraví. 
 
Příští schůzka dohodnuta na den….., klientka bude dodržovat přiložený jídelníček, 
bude jíst pravidelně, buse věnovat pozornost dodržení pitného režimu a fyzické 
aktivitě.  
Na schůzce provedeme kontrolní měření a dohodneme se na dalším postupu, 
zkontrolujeme nastavení výše bazalního metabolismu. 
 
Požadovaný úbytek kilogramů 2 kg je dosažitelný do 20. 5.2020 a to v pomalejším 
tempu 0,5 kg za týden tak, aby hubnutí bylo co nejpříjemnější.  
Jako odměnu za každý kilogram dolů obdrží i od naší poradny malý dáreček:-) 

Těším se, že klientka bude v květnu spokojená:-)) a její zdraví se zlepší a bude mít 
radost z toho co dokázala i ze  své postavy:-))  

Sama sobě:-) Marta Jabůrková 
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