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POSÚDENIE BMI VO VYBRANEJ VZORKE 
ŠTUDENTOV TRNAVSKEJ UNIVERZITY 

V TRNAVE
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Abstrakt: V štúdii prinášame výsledky analýzy hodnôt BMI študentov Trnavskej 
univerzity v Trnave vo vzťahu k veku, pohlaviu a spôsobu stravovania, ktorí študenti 
uplatňujú.  Analýzu BMI sme realizovali na základe hodnôt výšky a hmotnosti jednot-
livých respondentov, ktoré sme zisťovali  ich priamym meraním a vážením. Výskumnú 
vzorku tvorilo 1386 respondentov štyroch vybraných fakúlt Trnavskej univerzity v Trna-
ve (pedagogickej,  právnickej, fi lozofi ckej a fakulty zdravotníctva a sociálnej práce).  

Na základe výpočtu BMI a jeho posúdenia  vzhľadom na vek a pohlavie respon-
dentov sme zistili, že nadpolovičná väčšina respondentov mala normálnu hmotnosť. Vý-
skyt nadváhy a obezity sa vyskytoval najmä u respodnentov mužov, u žien bol prekvapu-
júcim zistením výrazný výskyt podváhy. Je potrebné zdôrazniť, že podváha predstavuje 
podobné riziko ako nadváha, resp. obezita. Výskyt oboch je nežiadúci. Riziko nadmerné-
ho zdôrazňovania významu telesného vzhľadu a módnosť nadmernej štíhlosti prinášajú 
nežiadúce správanie mládeže, nesprávne stravovacie návyky, zlé stravovací preferencie 
a nepravidelnosť stravovania.
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Teoretické východiská
Vysokoškolskí študenti patria z vývojového hľadiska do kategórie mladých do-

spelých 18–25 ročných, t.j. do veku, ktorý je všeobecne charakterizovaný dovŕšením 
zrelosti v oblasti somatickej, psychickej a sociálnej. Aj keď sa jedná o zdravých a vzde-
laných mladých ľudí, predsa nie sú uchránení od pôsobenia rôznych vplyvov, ktoré 
úzko súvisia so spôsobom života a najmä štúdiom na vysokej škole. Preto je univerzitné 
štúdium dôležitým obdobím v živote každého študenta. 

Zmena prostredia mení jeho životný štýl, je odkázaný na samostatný život, čo 
ovplyvňuje aj jeho spôsob stravovania (Colic´ Baric´et al., 2003). Výživou a stravo-
vacími návykmi študentov rôznych univerzít sa zaoberajú viaceré publikované štúdie 
(Racette et al., 2005; Steptoe et al., 2002, Biro, L. et al., 2005, Papadaki, A. et al., 2007). 
Stravovacie návyky a stravovacie preferencie potravín, úprava jedál sú ovplyvnené 
zmenenými životnými podmienkami a fi nančnými možnosťami študentov (Papadaki 
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- Scott, 2002), pričom sa zvyšuje preferencia príjmu potravy vo forme rýchleho občer-
stvenia (Nicklas et al., 2001).

Zmenené životné podmienky a fi nančné možnosti ovplyvňujú stravovacie návy-
ky a stravovacie preferencie potravín a úpravu jedál, pričom sa zvyšuje nepravidelnosť 
a preferencia príjmu potravy vo forme rýchleho občerstvenia, čo sa môže negatívne od-
zrkadliť na celkovom zdravotnom stave a najmä na výskyte nevyrovnanej hmotnosti.

Hypotézy výskumu
Pomocou dotazníka sme sa snažili verifi kovať niekoľko hypotéz. 
Hypotéza H1:
Predpokladáme, že mladší študenti budú mať lepšie hodnoty BMI ako starší. 
Hypotéza H2:
Predpokladáme, že ženy budú mať vyrovnanejšie hodnoty BMI ako muži. 
Hypotéza H3:
Predpokladáme, že respondenti so správnymi stravovacími návykmi budú mať vyrovna-
nejšie hodnoty BMI ako respondenti s nesprávnymi stravovacími návykmi. 
Hypotéza H4:
Predpokladáme, že respondenti so správnymi stravovacími preferenciami budú mať vy-
rovnanejšie hodnoty BMI ako respondenti s nesprávnymi stravovacími preferenciami. 

Výskumná vzorka
Výskumnú vzorku tvorilo spolu 1386 študentov TU. Počty respondentov rozdelených 
podľa fakúlt a pohlavia uvádzame v nasledujúcej tabuľke č.1.

Tabuľka č.1: Počet a pohlavie respondentov zúčastnených výskumu z jednotlivých 
fakúlt TU 

ŠTUDENTI
Fakulta Celkový počet Pohlavie
Pedagogická
fakulta 399

36 študentov
363 študentiek

Filozofi cká
fakulta 401

89 študentov
312 študentiek

Právnická
fakulta 300

92 študentov
208 študentiek

Fakulta zdravotníctva 
a sociálnej práce 286

66 študentov
220 študentiek

Spolu 1386

Metódy výskumu
Na základe štúdie venovanej stravovacím návykom a preferenciám potravín študent-

mi gréckych univerzít publikovanej Papadaki, A. et al. (2007) bol použitý modifi kovaný 
dotazník venovaný zisťovaniu stravovacích návykov a preferencií študentov jednotlivých 
fakúlt Trnavskej univerzity. Dotazník bol anonymný a návratnosť bola 93 %. Reliabilita 
dotazníka bola zisťovaná výpočtom Cronbachovho alfa, jeho hodnota bola 0,8764.
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Ďalšiu časť výskumu tvorila séria otázok orientovaných na zistenie frekvencie 
príjmu  jednotlivých druhov potravín. Jedna z otázok, ktorá bola zameraná na stravo-
vacie preferencie pozostávala zo zoznamu 33 potravín. V tabuľke pri každej potravi-
ne respondenti označili jednu z 8 možností, ktorá vyjadrovala ich preferenciu k danej 
potravine. Odpovediam v dotazníku boli priradené číselné hodnoty, aby získané údaje 
bolo možné štatisticky vyhodnotiť a porovnať, pričom sme použili pozítívne skórovanie 
odpovedí. 

Z nameraných údajov (výšky a hmotnosti) sme osobitne každému študentovi 
vypočítali jeho BMI (Body mass index):

BMI (kg/m2) = hmotnosť tela (kg) : výška (m2).

Tabuľka 2 – Hodnotenie body mass indexu 
hodnoty BMI(kg.m-2 ) klasifi kácia
pod    18,5 podváha
18,5 - 24,9 normálna hmotnosť
25,0 - 29,9 nadváha
30,0 - 39,9 obezita
nad    40,0 silná obezita

Údaje získané dotazníkom sme spracovali do tabuľky v programe EXCEL, ktorú 
sme vyhodnotili viacnásobnou analýzou rozptylu v programe STATISTICA. Získané 
údaje sme grafi cky znázornili v podobe grafov.

Výsledky a diskusia
V grafe 1 vyhodnocujeme vplyv pohlavia a veku na BMI respondentov. Zisti-

li sme štatisticky významný vplyv pohlavia a veku na BMI u  študentov TU, pričom 
hodnoty preukaznosti boli u študentov nižšie (p=0,0377) ako u študentiek, kde sa tento 
faktor prejavil vysoko štatisticky významne (p=0,000000004) (graf 1). Na základe uve-
deného môžeme skonštatovať, že hypotéza 1 sa potvrdila.

Zo získaných a spracovaných údajov sme zistili, že ženám-študentkám so stúpa-
júcim vekom stúpajú aj hodnoty BMI. U žien-študentiek vo veku 18 rokov sme zazna-
menali podváhu, ktorej výskyt pretrváva až do veku 24 rokov, v neskoršom veku sa ob-
javuje aj nadváha, prípadne obezita. Najviac respondentiek- študeniek vo veku 19 až 23 
rokov má však normálnu hodnotu BMI. Mužom stúpajú hodnoty BMI s pribúdajúcim 
vekom menej výrazne, ale výskyt obezity u tohto pohlavia je vyšší (7,7 %). Percentuál-
ne zastúpenie mužov s normálnou hmotnosťou (76,9 %) je vyššie ako percentuálne za-
stúpenie žien (61,2 %), kde sme vo výraznejšej miere zaznamenali skôr výskyt podváhy 
(28,4 %). Z týchto zistení vyplýva, že hypotéza 2 sa nepotvrdila.
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Graf 1 Vplyv veku a pohlavia na BMI študentov TU

Graf 2 Vplyv stravovacích návykov žien a mužov (študentov)na ich BMI 
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Predpoklad stanovený hypotézou 3 že stravovacie návyky budú ovplyvňovať 
hodnoty BMI sa potvrdil u oboch pohlaví študentov TU. Z grafu 2 je zrejmé, že čím 
lepšie sa respondenti stravujú, tým sú aj ich hodnoty BMI  vyrovnanejšie, čiže sa po-
hybujú v normálnych hodnotách. Tento vplyv sa prejavil výraznejšie u žien (p=0,0045) 
ako u mužov (p=0,01969). 

V ďalšej časti sme sa zaoberali stravovacími preferenciami respondentov. Každý 
z nich mal možnosť určiť si frekvenciu príjmu daného typu potraviny, pričom v tabuľke 
boli zahrnuté potraviny, ktoré môžeme defi novať ako zdraviu prospešné, resp. s nega-
tívnym dopadom na zdravie. 

Na vyhodnotenie tejto otázky sme použili skórovanie od 1 do 8, resp. od 8 do 
1, pričom hodnoty skóre boli pridelené na základe zdravotnej prospešnosti potraviny. 
Vlastné porovnanie správania sa respondentov, vzhľadom k výberu potravín sme reali-
zovali z priemerných hodnôt dosiahnutých za všetkých 33 potravín. 

Výber, z hľadiska zdravej výživy neprijateľných, jedál zásadne odporuje cieľom 
Národného programu boja proti obezite, pretože ich konzumácia môže priamo viesť 
k zvýšeniu výskytu nadváhy a obezity, čo celkovo negatívne vplýva na zdravotný stav 
ich konzumentov.

Pri hodnotení sme zistili, že rozdiely v stravovacích preferenciách vzhľadom 
na BMI respondentov sú výraznejšie u žien (p=0,00000002), u ktorých sme zistili, že 
s výberom kvalitnejších potravín sa hodnoty BMI pohybujú v hraniciach normy, čím 
nekvalitnejšie, resp. menej divergentné je zloženie potravinového spektra, tým viac re-
spondentkám hrozí podváha, resp. obezita. K podobnému záveru sme dospeli aj u mu-
žov (študentov), u ktorých bol však tento prejav menej výrazný (p=0,05301) (graf 3). 
Čiže hypotéza 4 sa potvrdila.

 

Graf 3 Vplyv stravovacích preferencií žien a mužov (študentov) na ich BMI 
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Zistilo sa, že priberanie a zlé stravovacie návyky počas vysokoškolského štúdia 
môžu spôsobiť nadváhu a obezitu v dospelosti (Raccet et al., 2005). Je dokázané, že 
správnou výživou a životným štýlom je možné ovplyvniť genetickú predispozíciu pre 
obezitu (Niklas et al., 2001).

Záver
V predkladanej štúdii sme sa zamerali na posúdenie BMI študentov TU v Tr-

nave. Analýzu hodnôt BMI sme realizovali na základe výšky a hmotnosti jednotlivých 
respondentov, ktoré sme zisťovali  ich priamym meraním a vážením. Zistené hodnoty 
BMI posudzujeme vo vzťahu k veku, pohlaviu, ako aj stravovacím návykom a stravo-
vacím preferenciám respondentov. Zistili sme, že aj univerzitné prostredie, organizácia 
výučby a zabezpečenia stravy zohrávajú významnú úlohu pre výživu študentov. 

V tomto kontexte a na základe uvedených výsledkov navrhujeme tieto odporú-
čania:

povzbudzovať študentov k väčšej zodpovednosti v prístupe k svojmu zdraviu  -
a tak posilniť pozitívny prístup k zdravému životnému štýlu, prostredníctvom 
organizovania besied s odborníkmi, dní zdravia a pod., 
podporovať zmenu zlých stravovacích návykov študentov, navrhujeme vytvoriť  -
podmienky podporujúce zdravšie stravovanie študentov, školským stravovaním 
prispieť k zlepšeniu stravovacích návykov študentov a tým i k zásadným zme-
nám v postoji k zdravej výžive a tak podporiť aktívny prístup k zmene životného 
štýlu,
zvýšiť počet študentov stravujúcich sa v zariadeniach školského stravovania, re- -
alizovaním nových výživových trendov v stravovaní a tak vytvoriť záujem u štu-
dentov o zdravé stravovanie,
zlepšiť pitný režim z hľadiska kvality i kvantity konzumácie nápojov, -
rozšíriť sortiment v školskom bufete o skupiny potravín podľa požiadaviek štu- -
dentov ako ovocie, zeleninové šaláty, celozrné pečivo a mliečne výrobky a tak 
im dať možnosť zvoliť si zdravšie potraviny.

EVALUATION OF  BMI  IN THE SELECTED SAMPLE OF 
TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS

Abstract: The study results bring analysis BMI values of students Trnava Uni-
versity in relation to age, gender and nutrition. BMI analysis was carried out based on 
height and weight of individual respondents, what we measured the direct measurement 
and weighing. The research sample consisted of 1386 respondents selected the four 
faculties of Trnava University (educational, law, philosophical, and Faculty of Health 
and Social Work). 

Based on the calculation of BMI and its assessment in relation to age and gen-
der of respondents, we found that a majority of respondents had a normal weight. The 
incidence of overweight and obesity occurred mainly in respodnentov men, in women 
were surprising fi nding of a signifi cant incidence of underweight. It should be noted 
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that a similar risk of underweight than overweight, respectively obesity. The incidence 
of both is undesirable. Risk of the importance of physical appearance and smartness 
brings undesirable behavior of youth, wrong eating habits, poor diet and irregular eating 
preferences. 
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