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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá příjmem vlákniny a možnostmi jeho zvyšování. 

Hlavním cílem práce je zhodnotit skutečný příjem vlákniny v populaci a zjistit, zda lidé 

vlastně vědí, co to vláknina je a kolik by jí měli denně přijmout.  

Teoretická část je zaměřena na vlákninu jako takovou. Je zde popsána její 

charakteristika, rozdělení, vlastnosti a zdroje. Také je zde prezentován vliv vlákniny na 

zdravotní stav člověka a důsledky při nedostatečném či naopak nadměrném příjmu 

vlákniny.  

Praktická část je zaměřena na reálný příjem vlákniny v populaci. Je provedena 

formou dotazníkového šetření, v rámci kterého zjišťuji jaké vědomosti dotazovaní o 

vláknině mají, ale především jak často přijímají potraviny obsahující vlákninu. Dotazníky 

jsem rozdávala z velké části zákazníkům jedné nejmenované lékárny a zdravé výživy 

v Praze a ostatním kolemjdoucím. Celkem se mi podařilo vysbírat 84 dotazníků.  

Ze zhodnocení výsledků vyplývá, že značná většina dotázaných má představu o 

tom, co je to vláknina a které potraviny ji obsahují nejvíce, ale už nevědí, jaký je 

doporučený denní příjem. Přesto polovina dotázaných si myslí, že přijímají vlákniny 

dostatek. Příjem vlákniny u mužů a žen nebyl až tak rozdílný. Největší odlišnost byla u 

konzumace ořechů a semínek. Ženy je konzumovaly mnohem častěji než muži. Další 

odlišností byla například konzumace ovoce a zeleniny. Zde velká část žen odpověděla, že 

tyto potraviny konzumují minimálně jedenkrát denně, zatímco muži ovoce konzumují 

maximálně jednou denně a zeleninu 3-5x týdně. Tyto výsledky jsou podrobně zpracovány 

a prezentovány v závěru diplomové práce. 

Klíčová slova: Vláknina, spotřeba vlákniny, celozrnné výrobky, funkční potraviny, zácpa, 

prebiotika 

  



Abstract 

This diploma thesis deals with fiber intake and possibilities of its increase. The 

main aim of the thesis is to evaluate the actual intake of fiber in the population and to find 

out whether people actually know what fiber is and what should be its daily intake. 

The theoretical part is focused on fiber itself. It describes its characteristics, 

distribution, properties and sources. The effect of fiber on human health and the 

consequences of insufficient or excessive fiber intake are discussed as well. 

The practical part is focused on the real intake of fiber in the population. It is done 

in the form of a questionnaire survey, in which I try to find out what knowledge of fiber 

people have, but also how often they consume foods containing fiber. Most of the 

questionnaires were handed out to customers of one unnamed pharmacy and healthy 

nutrition center in Prague and other passers-by. Altogether, I managed to collect 84 

questionnaires. 

The questionnaire results show that vast majority of respondents have an idea of 

what fiber is and which foods contain it most; however, they do not know what the 

recommended daily intake is. Still, half of the respondents think their diet includes enough 

fiber. The fiber intake in men and women was not much different. The most significant 

difference was in the consumption of nuts and seeds - women consumed them more often 

than men. Another difference was, for example, consumption of fruit and vegetables. A 

large proportion of women responded that they consume it both at least once a day, while 

men consume fruit at most once a day and vegetables 3-5 times a week. These results are 

assessed and presented at the end of the diploma thesis. 

Key words: Dietary fiber, fiber consumption, whole grain products, functional foods, 

constipation, prebiotics 
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1 Úvod 

Výživa a složení potravin jsou  jedním z nejvýznamnějších determinantů zdraví. 

Souvislost mezi vlákninou, přínosy pro zdraví a zdravou výživou, byla v posledních letech 

hodně studována. Vláknina začala být populární v polovině 70. let, od té doby zájem stále 

rostl a přetrvává dodnes.  

Vláknina by měla být neodmyslitelnou součástí jídelníčku, jelikož má vliv na 

správnou funkci střev a je důležitou součástí zdravé výživy. Potraviny bohaté na vlákninu, 

zejména ovoce, zelenina a luštěniny, mají důležitou úlohu v prevenci neinfekčních 

onemocnění, jako jsou onemocnění GIT, hemoroidy, nádorová onemocnění, ateroskleróza 

a další nemoci včetně kardiovaskulárních onemocnění tím, že snižují hladinu cholesterolu 

a krevní tlak. (Rodríguez, Jiménez, Fernández-Bolaños, Guillén & Heredia, 2006; 

Rosamond, 2002) 

Vláknina jsou po chemické stránce nevyužitelné polysacharidy, převážně 

rostlinného původu (např. chitin pochází ze živočišných surovin). Podle Slavina (2008) 

odpovídá vláknina především polysacharidům uloženým v buněčné stěně rostlin, které 

nemohou být hydrolyzovány lidskými trávícími enzymy. Obecně termín vláknina zahrnuje 

komplexní soubor látek, jako je celulóza, hemicelulóza, pektiny, gumy, slizy a lignin. 

Vláknina je rozdělena na rozpustnou a nerozpustnou podle její rozpustnosti ve vodě. 

(Elleuch, Bedigian, Roiseux, Besbes, Blecker & Attia, 2011) 

Významným zdrojem vlákniny jsou celozrnné obiloviny, luštěniny, brambory, 

ořechy, semena, zelenina a ovoce. Denní příjem se doporučuje 30 g nebo alternativně 14 g 

vlákniny na 1000 kcal denně. Společné doporučení Světové zdravotnické organizace a 

Organizace pro výživu a zemědělství (WHO a FAO) uvádí příjem vlákniny minimálně 

25 g denně. A této dávky by mělo být dosaženo z různých zdrojů. (Carvalho et al., 2009; 

Martinho, Correia, Goncalves, Abrantes, Carvalho & Guine, 2013) 

Nedostatek vlákniny v potravě může mít negativní důsledky pro zdraví a přispívá 

ke vzniku řady degenerativních onemocnění. (Stratil, 1993)  
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

2 Dietní vláknina 

2.1 Historie 

Historie vlákniny sahá až do starého Řecka a Říma, kdy obyvatelé záměrně 

zařazovali potraviny s rostlinnou vlákninou do svého jídelníčku, protože si uvědomovali 

její důležitost. Avšak až v roce 1953 byl poprvé použit termín vláknina potravy nebo také 

potravní vláknina a v roce 1972 byla formulována první definice. (Hejda, 1985; Kalač, 

2008) 

Jako první se začal v 50. letech vlákninou podrobněji zabývat anglický chirurg 

Denis Parsons Burkitt. Doktor Burkitt se zabýval vlákninou především v Africe. Zjistil, že 

u afrických domorodců není tak častý výskyt rakoviny tlustého střeva jako u Evropanů. 

Začal tedy hledat možnou příčinu a to v rozdílném příjmu potravy. Zkoumal jednotlivé 

živiny a po dlouhých výzkumech se mu podařilo zjistit, že důvodem bude nejspíš rozdílný 

příjem nestravitelných látek rostlinného původu – vlákniny. Také bylo prokázáno, že 

afričtí domorodci mají 300 g až 500 g stolice za den, kdežto Britové a Američané většinou 

méně než 150 g. Dalším překvapivým zjištěním bylo, že průchod potravy celým trávícím 

ústrojím trval u Afričanů 30-40 hodin, zatímco u osob konzumujících stravu převážně 

zbavenou nestravitelných součástí, byl mnohem delší. Časem se také dalším vědcům, na 

základě tohoto výzkumu, podařilo dokázat, že příjem vlákniny u obyvatel v 

industrializovaných zemích je znatelně nižší než příjem u obyvatel zemí rozvojových a to 

proto, že vláknina byla odstraňována ze surovin při jejich zpracování v potravinářském 

průmyslu. (Hejda, 1985; Hejda, 1994; Zamrazilová, 1989) 

Největší vlna zájmu o nestravitelnou vlákninu se ale zdvihla až začátkem 70. let 20. 

století, kdy D. P. Burkitt, N. S. Painter, T. J. Cleave a H. Trowell přišli s tvrzením, že 

vláknina je nepostradatelnou součástí lidské výživy a že mnohé závažné choroby, zejména 

trávícího ústrojí, ale i pravděpodobně např. diabetes, jsou způsobeny dlouhodobým 

nedostatkem vlákniny ve stravě. Potravinová vláknina se tak stala velmi důležitou a získala 

své místo mezi ostatními biologicky účinnými složkami potravin podporujících zdraví. 

Během následujících let vědci rozšířili svůj zájem o další chorobné stavy a to od chronické 

zácpy, přes zhoubné nádory, až po onemocnění postihující jiné orgány mimo trávicí 

soustavu. (Hejda, 1985; Hejda, 1994; Prugar, 2006; Tungland & Meyer, 2002) 
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2.2 Definice 

Od počátku padesátých let navrhly pro vlákninu různé země a organizace různé 

definice. V roce 1953 definoval Hipsley vlákninu jako termín pro nestravitelné složky, 

které tvoří stěnu rostlinné buňky, zahrnující celulózu, hemicelulózu a lignin. Tuto definici 

v roce 1972 rozšířil Trowell a vlákninu definoval jako zbytky rostlinných buněk, které jsou 

odolné vůči trávení (hydrolýze) enzymy člověka, tzn. rostlinné polysacharidy kromě 

škrobu a ligninu. Dále se podle této definice mezi vlákninu řadily i další nestravitelné 

složky, jako např. minerální látky, fytáty a i některé bílkoviny. (Burkitt et al., 1972; 

Institute of Medicine, 2001; Kalač, 2003)  

Během dalších let docházelo k částečným drobným úpravám definice různými 

organizacemi. V roce 1984 vydali na Novém Zélandu potravinová nařízení, kde byla 

vláknina definována jako jedlý rostlinný materiál, který nebyl hydrolyzován endogenními 

enzymy lidského zažívacího traktu. Termín endogenní byl přidán k definici, aby se 

zdůraznilo, že nestravitelné materiály vytvořené během zpracování, jako jsou produkty 

Maillardovy reakce, nebyly považovány za vlákninu. (Institute of Medicine, 2001)  

V roce 1998 komise American Association of Cereal Chemists (AACC) navrhla 

novou definici zahrnující i příznivé účinky vlákniny na lidský organismus. Byla 

definována takto: „Jedlé části rostlin nebo analogické sacharidy, které odolávají trávení a 

vstřebávání v tenkém střevě, ale podléhají úplně nebo částečně fermentaci v tlustém střevě. 

Vláknina zahrnuje polysacharidy, oligosacharidy, lignin a příbuzné rostlinné látky. 

Vláknina také vykazuje prospěšné fyziologické účinky, jako je laxace, snížení hladiny 

glukózy v krvi a snížení hladiny cholesterolu.“ (Kopáčová, 2004; Kováčiková et al., n.d.)  

V červenci 2007 definoval Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) 

vlákninu jako nestravitelné sacharidy, zahrnující neškrobové polysacharidy, 

oligosacharidy, rezistentní škrob, chemicky nebo fyzikálně upravené modifikované škroby 

a lignin. (Champ, Langkilde, Brouns, Kettlitz & Collet, 2003)  

Definice vlákniny, vytvořená Ústavem lékařství z National Academy of Sciences, 

Engineering and Medicine (NASEM), rozlišuje mezi přirozeně se vyskytující a funkční 

vlákninou. Popisuje vlákninu tvořenou z nestravitelných sacharidů a ligninu, které jsou 

v neporušených částech rostlin. Funkční vláknina je složena z izolovaných, nestravitelných 

sacharidů, které mají prospěšné fyziologické účinky. Jako celková vláknina se podle 

definice označuje součet přirozeně se vyskytující a funkční vlákniny. (Korczak, Kamil, 

Fleige, Donovan & Slavin, 2017) 

Převratný návrh na zcela novou definici potravní vlákniny přišel v listopadu 2008 

na třicátém zasedání Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses 
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(CCNFSDU). A až v roce 2009 na zasedání komise Codex Alimentarius (CA) byla 

konečná verze schválena. Nová definice zní: „Dietní vláknina jsou uhlovodíkové polymery 

s deseti nebo více monomerními jednotkami, které nejsou hydrolyzovány endogenními 

enzymy v tenkém střevě a současně patří do následujících kategorií:  

a) Jedlé uhlovodíkové polymery, přirozeně se vyskytující v potravinách  

b) Uhlovodíkové polymery, které byly získány z potravin fyziologickými, 

enzymatickými nebo chemickými prostředky a u nichž bylo prokázáno, že mají 

pozitivní účinek na zdraví 

c) Syntetické uhlovodíkové polymery, u nichž bylo prokázáno, že mají pozitivní 

účinek na zdraví.“ (Phillips & Cui, 2011) 

Dosud nebyla uveřejněna celosvětově jednotná definice vlákniny. Mnoho definic 

bylo založeno především na řadě analytických kritérií. Ve většině zemí je vláknina 

definována za účelem označování. Přičemž jsou zde používané různé analytické metody 

přijaté vědeckým sdružením Association of Official Analytical Chemists International 

(AOAC). Dříve se vláknina spíše definovala podle jejích fyzikálně-chemických vlastností.  

Historicky tedy termín vláknina byl volně definován jako jakákoliv nestravitelná část 

rostlinné buněčné stěny, zatímco v současnosti se většina vědců shoduje, že definice by 

měla mít fyziologický základ, z důvodu určení jejího významu pro lidské tělo. (Holešová, 

2010)  

Na závěr, ze všech uvedených definic, tedy vyplývá, že vláknina není jen jedna 

látka, ale celá řada rozdílných látek s různými vlastnostmi, které spojuje jejich rostlinný 

původ a to, že jsou nestravitelné nebo stravitelné částečně. Jedná se zejména 

o polysacharidy, oligosacharidy, celulózu, hemicelulózu, škrob, pektin, lignin, chinin, agar, 

guar a inulin. (Křivánková, 2017)  

2.3 Dietní vláknina a její klasifikace 

Vláknina je rozdělena do dvou hlavních skupin, a to na vlákninu rozpustnou a 

nerozpustnou. Oba dva druhy jsou pro člověka velmi významné. Každá z těchto kategorií 

poskytuje různé fyziologické účinky. Nerozpustná vláknina zvětšuje objem potravy, 

zkracuje dobu jejího průchodu trávicím traktem a zlepšuje střevní peristaltiku. Rozpustná 

vláknina zvyšuje viskozitu obsahu žaludku a střev a snižuje difuzi živin. Vláknina je 

protektivním materiálem při konstipaci, gastrických a duodenálních vředech a 

kolorektálním karcinomu. Nerozpustná vláknina je spojena s absorpcí vody a následně se 

střevní regulací, rozpustná vláknina je spojena se snížením cholesterolu a snížením 

absorpce glukózy tenkým střevem. Proto se oba typy doplňují. Aby se plně využily účinky 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Polysacharidy
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vlákniny na zdraví, tak doporučený poměr mezi nerozpustnou a rozpustnou vlákninou se 

uvádí asi 3:1. Nejlepší poměr rozpustné a nerozpustné vlákniny obsahuje lněné semínko a 

bobulovité ovoce. (Guiné et al., 2016; Martinča, 2015) 

Rozdělení na rozpustnou a nerozpustnou vlákninu je založeno na analytických 

metodách dohodnutých asociací Association of Official Analytical Chemists International 

(AOAC). Aby bylo možné vlákninu klasifikovat jako rozpustnou, měla by se rozpustit ve 

vodě a vysrážet v ethanolu, zatímco nerozpustná vláknina se nerozpustí.  (Korczak et al., 

2017) 

2.3.1 Rozpustná vláknina  

Rozpustná vláknina se rozpouští ve vodě, snadno bobtná, jednoduše fermentuje 

v tlustém střevě na plyny, zvyšuje viskozitu a může být prebiotická, čili substrátem pro 

fermentaci bakterií z tlustého střeva. Má schopnost zadržovat vodu a tvořit gely. Snižuje 

rychlost trávení sacharidů a tím zpomaluje absorpci glukózy a tak může působit 

prodloužení pocitu sytosti. Také snižuje plazmatické hladiny cholesterolu. Zároveň 

podporuje peristaltiku střev a změkčuje stolici. Avšak viskózní rozpustné polysacharidy 

mohou bránit trávení a absorpci živin ze střeva. Mezi rozpustnou vlákninu patří pektin, 

guar, agar, rostlinné slizy a gumy, polysacharidy řas a modifikované škroby. (Institute of 

medicine, 2005; Křížová, 2016; Martinho et al., 2013; Vrbická, 2015)  

2.3.1.1 Pektin 

Je obsažen především v buněčných stěnách ovoce a zeleniny a nejvíce jej obsahují 

jablka, švestky nebo rajčata. Jedná se o polysacharidy rozpustné v horké vodě a po 

ochlazení tvoří formu gelu, který je využíván především při přípravě džemů. Pektin je také 

přidáván do nízkotučných jogurtů, kvůli lepší konzistenci. (Gray, 2006; Kohout, 2008; 

Velíšek, 2002). 

2.3.1.2 Rostlinné gumy 

Mají podobnou strukturu jako pektin. Také to jsou polysacharidy rozpustné ve vodě 

a vyskytují se v rostlinných šťávách a semenech. Rostlinné gumy, např. arabská nebo 

guarová guma, jsou využívány při výrobě potravin. (Kohout, 2008) 

2.3.1.3 Polysacharidy řas 

Nacházejí se v řasách a používají se jako stabilizátor nebo zahušťovadlo 

v potravinách, při výrobě gelů, mohou být součástí pudinků a zmrzlin. V průmyslové 

výrobě se používá agar, alginát a carrageenan. (Kohout, 2008)  
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2.3.1.4 Beta-glukany 

Patří mezi hemicelulózy. Jsou to polymery glukózy, tvoří malé molekuly s 

rozvětvenými řetězci a díky tomu jsou rozpustné ve vodě. β-glukany ovlivňují fyziologii 

zažívacího traktu. Fermentací vzniká kyselina mléčná a další kyseliny s krátkým řetězcem. 

Tímto způsobem se střevní prostředí stává kyselejší a tudíž nevhodné pro růst patogenních 

bakterií. β-glukany mají schopnost na sebe vázat cholesterol, žlučové kyseliny a ionty 

těžkých kovů. Tím se snižuje jejich resorpce do krve. Nacházejí se v buněčných stěnách 

ovsa, ječmene i pšenice, tam ale pouze v menším množství. (Jablonský & Erban, 2005; 

Kalač, 2008; Velíšek, 2002)  

2.3.2 Nerozpustná vláknina  

Nerozpustná vláknina se ve vodě nerozpouští, vyznačuje se vysokou porézností a 

nízkou hustotou. Je nestravitelná, nebobtná, ale zvětšuje objem stolice nebo může být 

fermentována v tlustém střevě. Tato vláknina na sebe váže vodu, když se pohybuje 

zažívacím ústrojím. Tím zvětšuje stolici a usnadňuje defekaci a také působí proti zácpě. 

Tímto mechanizmem zkracuje dobu, po kterou zůstává potrava a odpadní látky ve střevě, 

čímž se snižuje expozice karcinogenům v tlustém střevě a tím se pak snižuje 

pravděpodobnost výskytu rakoviny v tomto místě. Patří sem především lignin, chitin a 

celulóza. (Institte of medicine, 20005; Křížová, 2016; Martinho et al., 2013; Vrbická, 

2015) 

2.3.2.1 Celulóza 

Celulóza je jednou z nejrozšířenějších organických látek v přírodě. Je hlavní složkou 

buněčných stěn většiny rostlin. Potraviny obsahující celulózu jsou otruby 30-35 %, ovoce a 

zelenina 1-2 %, luštěniny 2-4 %. Nachází se také v zelených řasách a houbách. Má nosnou 

funkci a zároveň chrání buňky před účinky turgoru. Je tvořena molekulami glukózy silně 

poutaných glykosidickými vazbami, tvořící dlouhé nerozvětvené řetězce. Celulóza je ve 

vodě nerozpustná a odolná vůči trávícím enzymům v tenkém střevě. (Kalač, 2008; 

Lattimer & Haub, 2010; Velíšek, 2002). 

2.3.2.2 Lignin 

Je to látka, která je obsažena ve stvolech a semenech ovoce a zeleniny a také v 

obalu zrna a má zpevňující funkci. Nejedná se o polysacharid, ačkoliv se řadí mezi 

vlákninu. Nachází se v dřevnatých částech mrkve, celeru nebo v ředkvičkách. Lignin má 

vlastnosti, které jsou prospěšné při prevenci rakoviny. (Kalač, 2008; Kastnerová, 2014; 

Kohout, 2008)  
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2.3.2.3 Chitin 

Je to polysacharid, který je obsažen v řasách, houbách a kvasnicích. Mimo to se 

nachází v krunýřích živočichů a má stavební funkci. Chitin a chitosan snižují cholesterol a 

přidávají se do některých přípravků na hubnutí. (Havlík & Marounek, 2013; Kohout, 2008)  

2.3.2.4 Rezistentní škrob 

Škroby jsou látky složené z amylózy a amylopektinu a během trávení jsou štěpeny 

na glukózu, která se vstřebává. Rezistentní škrob je podíl škrobu, který se v tenkém střevě 

nevstřebává, ale je fermentován v tlustém střevě. Rezistentní škrob pomáhá snižovat 

hladinu cholesterolu v krvi, přispívá ke snižování výskytu aterosklerózy, obezity a 

kolorektálního karcinomu. Nachází se v ječmeni, bramborách a v menším množství i 

v rýži. Rezistentní škrob se dělí do čtyř skupin:  

1) RS1 - mechanicky nedostupný škrob, nachází se v zrnech, semenech a 

luštěninách  

2) RS2 - přirozeně se vyskytující škrob ve formě granulí, je rezistentní vůči 

enzymatické hydrolýze a je součástí syrových brambor a banánů  

3) RS3 - retrogradovaný škrob, tvoří se vlivem technologických postupů a nachází 

se ve vychladlých vařených bramborách  

4) RS4 - chemicky modifikovaný škrob, používá se také do dětské výživy  

(Gray, 2006; Kalač, 2008; Sajilata, Singhal & Kulkarni, 2006) 

2.4 Výskyt dietní vlákniny 

Zdrojem vlákniny jsou např. celozrnné obiloviny, ovoce, zelenina, luštěniny, 

ořechy a semena. Typickým a nejvíce konzumovaným zdrojem vlákniny jsou obiloviny, 

ale čím dál víc narůstá příjem vlákniny i z ovoce a zeleniny. Tento zdroj se zdá být 

kvalitnějším, jelikož se skládá jak z vlákniny rozpustné, tak nerozpustné a tím získává lepší 

vlastnosti, jako například lepší absorpce vody či zadržování lipidů. Avšak různé zdroje 

mají různé složení vlákniny a také jí obsahují rozdílné množství. Nejvíce vlákniny obsahují 

luštěniny, ovesné vločky, otruby, lněné semínko a některé druhy bobulovitého ovoce, jako 

jsou hrozny, rybíz, angrešt a další. V následující tabulce č. 1 jsou uvedeny některé 

potraviny a jejich obsah vlákniny na 100 g. V tabulce č. 2 jsou uvedeny jednotlivé složky 

vlákniny a jejich zdroje. (Guiné et al., 2016; Fórum zdravé výživy, 2014) 
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Tabulka č. 1: Obsah vlákniny v potravinách 

Potraviny 
Množství vlákniny 

g/100 g 

fazole černé 23,4 

sojové boby 15,4 

hrášek 5,0 

čočka 8,9 

brambory 2,0 

těstoviny 4,3 

rýže natural 4,0 

bílá rýže 1,0 

grahamový chléb 5,9 

bílý chléb 3,0 

ovesné vločky 17,3 

pšeničné otruby 45,0 

zelí 2,9 

paprika 1,9 

jablko 2,2 

banán 3,1 

pomeranč 2,0 

maliny 5,0 

Zdroj: (Matoulek, Sadílková, 2016; Bezpečnost potravin, n.d.)  
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Tabulka č. 2: Zdroje jednotlivých složek vlákniny 

Složky vlákniny Potravní zdroje 

Beta-glukany oves, ječmen, rýže, pšenice, houby 

Celulóza hlízy, obilné otruby, zelenina 

Hemicelulóza obilná zrna 

Gumy řasy, luštěniny, řecké seno, psyllium, mikroorganismy 

Inulin čekanka, cibule, pór, česnek 

Lignin obilné otruby, lněné a sezamové semeno 

Oligosacharidy mateřské mléko, luštěniny, cibule 

Pektin dužina ovoce (jablka, meruňky, citrusy), brambory 

Rezistentní škrob 
nepřstupná místa luštěnin, semen, obilovin, chemicky 

modifikované škroby 

Zdroj: (Komprda, 2008; Suková, 2008) 

2.4.1 Zdroje rozpustné vlákniny 

Rozpustná vláknina je obsažena v mnoha druzích potravin, například se jedná o 

luštěniny, jako je hrách, sója, fazole, částečně obiloviny, např. oves, žito, ječmen. Dále 

některé druhy ovoce, především jablka a banány a bobulovité ovoce, některá zelenina jako 

například brokolice, mrkev a brambory, avšak jejich slupka obsahuje nerozpustnou 

vlákninu. A semena psyllia obsahují asi dvě třetiny rozpustné vlákniny. (Mikulenková, 

2006; Vrbická, 2015)  

2.4.2 Zdroje nerozpustné vlákniny 

Hlavním zdrojem nerozpustné vlákniny jsou celozrnné potraviny, pšenice, žito, 

ječmen, otruby, ovesné vločky, ořechy a semena, mák, luštěniny, rýže, brukvovitá a 

kořenová zelenina, zelené fazolky, květák, cuketa, celer, sušené ovoce a hlavně slupky 

některých druhů ovoce, např. jablek, hrušek, hroznů, ale také brambor a rajčat. 

(Mikulenková, 2006; Vrbická, 2015) 
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2.5 Nutriční význam dietní vlákniny 

Nutriční význam vlákniny spočívá hlavně v její nestravitelnosti a schopnosti na 

sebe vázat některé látky z potravy, včetně cholesterolu. Také jídlo s vyšším obsahem 

vlákniny více zasytí. Mimo to dostatečné množství vlákniny zvětšuje objem stolice a 

zrychluje průchod střevního obsahu. Vláknina na sebe váže vodu a tím činí stolici 

objemnější a řidší. Výsledkem je pravidelné vyprazdňování. Vláknina také napomáhá 

v prevenci divertikulózy. Zvláště u starších lidí se stěna střeva začne působením tlaku na 

určitých místech vychlipovat směrem ven. (Štefánek, 2016; Vrbická, 2015)  

Potravou přijímáme vlákninu rozpustnou i nerozpustnou a oba druhy mají trochu 

jiné účinky. V tabulce č. 3 je uveden souhrn účinků obou dvou druhů vlákniny.  

Tabulka č. 3: Shrnutí základních účinků vlákniny 

Zástupci 

Rozpustná vláknina Nerozpustná vláknina 

Hemicelulóza Hemicelulóza 

Pektiny Celulóza 

Rostlinné slizy Lignin 

Guar, agar Rezistentní škrob 

Inulin Chitin 

Vliv na GIT 

Regulace trávení sacharidů Zvětšení střevního obsahu 

Snížená absorpce tuků Rychlejší posun chymu 

Vazba vody a tím zvětšení 
tráveniny a střevního obsahu 

Navozuje pocit sytosti 

Působí proti zácpě 

Potrava pro bakterie tlustého 
střeva 

Prevence zubního kazu 

Zdroj: (Foractiv, n.d.) 

2.5.1 Pozitivní zdravotní účinky 

Chronická neinfekční onemocnění se vyskytují mnohem méně u lidí, jejichž 

jídelníček obsahuje dostatečné množství vlákniny. To znamená, že vláknina pomáhá v 

prevenci obezity, diabetu 2. typu, kardiovaskulárních onemocnění, aterosklerózy, ale také 

například v prevenci kolorektálního karcinomu. Kromě snižování hladiny cholesterolu 

v krvi, vláknina také reguluje postprandiální hladiny glukózy a inzulinu. Chrání sliznici 

tlustého střeva a zpomaluje trávení, což prodlužuje pocit sytosti, snižuje energetickou 

http://nutricniordinace.cz/novinka/vlaknina
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denzitu potravy a tím pomáhá při redukci hmotnosti.  (Holešová, 2010; Málková, 2017a; 

Guiné et al., 2016) 

2.5.1.1 Rakovina tlustého střeva  

Pokud střeva nepracují správně, může dojít k zácpě nebo průjmu. Zácpa je 

definována jako obtížné vyprazdňování tuhé stolice a nebo frekvenci spontánní defekace 

nižší jak třikrát týdně. Čím delší dobu výkaly zůstávají v tlustém střevě, tím více vody se 

vstřebává do střevních buněk, což vede k tuhnutí stolice a tím k následným obtížím s 

defekací. (Slavin, 2008)  

Dietní vláknina mění obsah vody, viskozitu a hmotnost střevního obsahu, což vede 

ke změnám v rychlosti průchodu střevem. Právě konzumace dostatečného množství 

vlákniny snižuje dobu průchodu, zvyšuje hmotnost stolice a zlepšuje laxativní účinky. Tyto 

vlastnosti snižují riziko rakoviny tlustého střeva. Také snížení tlaku na stěnu střeva může 

snížit riziko divertikulózy. (Institute of Medicine, 2001)  

Bylo prokázáno, že pšeničné otruby snižují koncentraci žaludečních kyselin ve 

stolici, které působí karcinogenně. Kromě toho ve střevě vznikají z nestrávených bílkovin 

látky kadaverin a putrescin, které také mají pozitivní vliv na vznik rakoviny. A příjmem 

potravin bohatých na vlákninu, se toto riziko snižuje. (Institute of Medicine, 2001; 

Štefánek, 2016)  

V Evropě byla provedena studie zjišťující závislost konzumace vlákniny a ochrany 

tlustého střeva. Zjistilo se, že lidé, kteří jedli více vlákniny (v průměru 33 g/den), měli o 

25% nižší výskyt kolorektálního karcinomu než ti, kteří jedli vlákniny méně (12 g/den). 

Výsledky tedy ukazují, že populace s nízkou průměrnou spotřebou vlákniny by po 

zdvojnásobení jejího příjmu, mohla snížit riziko vzniku kolorektálního karcinomu až o 

40%. (Bingham et al., 2003) 

2.5.1.2 Rakovina prsu 

Kromě prevence rakoviny tlustého střeva má konzumace vlákniny také údajně 

pozitivní vliv na snížení rizika rakoviny prsu. Vláknina má schopnost na sebe vázat některé 

látky a snižovat koncentraci estrogenu v krvi, která je rizikovým faktorem pro vývoj 

rakoviny prsu. Příjem vlákniny byl také spojen s nižším rizikem benigních proliferativních 

onemocnění prsu. Bohužel údaje nejsou dostatečné, aby naznačovaly, že diety s vysokým 

obsahem vlákniny snižují toto riziko. (Institute of Medicine, 2001; Slavin, 2008) 
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2.5.1.3 Kardiovaskulární onemocnění 

Zvýšený příjem potravin s vysokým obsahem zejména rozpustné vlákniny účinně 

snižuje riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Některé studie naznačují i vztah 

mezi vlákninou a hypertenzí. (Institute of Medicine, 2001)  

Část přijaté vlákniny tvoří ve střevě substrát pro střevní mikroflóru. Hrubý (2007) 

uvádí: „Mikrobiální osídlení střeva dokáže nerozpustnou vlákninu rozštěpit na nižší mastné 

kyseliny, které se střevní stěnou vstřebávají do organismu a představují jeden z důležitých 

faktorů prevence kardiovaskulárních onemocnění.“   

Vláknina přijímaná ve stravě je spojována také s nižším výskytem ischemické 

choroby srdeční, mrtvice a jiných cévních onemocnění. (Anderson et al., 2009)  

Konzumace celozrnných výrobků a přidávání otrub do pokrmů, má oproti přidávání 

klíčků ochranné účinky. To naznačuje, že výrobky z celých zrn a otruby jsou důležitým 

faktorem v ochraně proti kardiovaskulárním onemocněním. (Slavin, 2008)  

Další pozitivní vliv má vláknina na snížení cholesterolu v krvi. Při konzumaci 

zejména ovesných vloček, krup a luštěnin, bohatých na β-glukan, dojde ve střevech k jeho 

vazbě s cholesterolem a tím reguluje jeho hladinu v krvi. (Gordon, Kušiaková, Starý & 

Vokurková, 2011).  

V tlustém střevě dochází fermentací vlákniny ke vzniku mastných kyselin 

s krátkým řetězcem, jako je kyselina propionová, ta snižuje hodnotu pH, čímž inhibuje růst 

patogenních bakterií. Také má inhibiční účinek na vznik HMG-CoA reduktázu, která je 

hlavním regulačním enzymem při syntéze nového cholesterolu. (Buttriss, 2006; Slíva, 

2009)  

2.5.1.4 Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus je jedno z nejčastějších onemocnění a jeho prevalence se stále 

zvyšuje. Výsledky velkých prospektivních kohortních studií jednoznačně ukazují, že 

zejména vysoký příjem nerozpustné vlákniny z obilovin (30-40 g/den) může snížit 

inzulinovou rezistenci a riziko vzniku diabetu 2. typu přibližně o 20-30 %. Naopak u 

konzumace převážně rozpustné vlákniny, z ovoce a zeleniny, není účinek na snížení vzniku 

onemocnění prokazatelný. Konzumací stravy, která obsahuje více než 30 g vlákniny denně, 

zejména z celozrnných potravin, lze konstantně udržovat nízkou hladinu glukózy v séru. 

(Slavin, 2008; Weickert & Pfeiffer, 2018)  

Další důležitou vlastností vlákniny je její sytivost. Potraviny bohaté na vlákninu 

jsou tráveny pomaleji a absorpce živin tak trvá delší dobu. Strava bohatá na vlákninu je 
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obvykle méně energeticky náročná a má větší objem. Dále konzumace rozpustné vlákniny 

brání nebo zpomaluje absorpci sacharidů a to díky viskózním vlastnostem vlákniny a její 

schopnosti tvorby gelů. Tímto způsobem dokáže snížit hladiny postprandiální glukózy. 

(Slavin, 2008; Weickert & Pfeiffer, 2018)  

Studie, kterou uskutečnil Poppitt ukazuje, že vysoký příjem β-glukanu z ječmene 

zlepšuje hladinu glukózy a odpovědi na inzulin, při jeho přidání do jídla s vysokým 

obsahem sacharidů a to pravděpodobně kvůli zvýšené viskozitě v gastrointestinálním 

traktu. Ale po přidání do nápoje s vysokým obsahem sacharidů, to nemá účinek. (Poppitt, 

Drunen, McGill, Mulvey & Leahy, 2007) 

2.5.1.5 Obezita 

Strava bohatá na vlákninu je jedním z důležitých faktorů při udržování hmotnosti a 

při léčbě obezity. Příjem této stravy je spojen s pomalejším vyprazdňováním žaludku, což 

vyvolá krátkodobé zvýšení sytosti. To může ovlivnit příjem kalorií a rychlost absorpce 

živin, což vede ke snížení hladiny glukózy a lipidů. Také potraviny s vysokým obsahem 

vlákniny mají většinou velký objem a nízkou hodnotu energie. (Slavin, 2008) 

Zvýšení současného průměrného denního příjmu vlákniny z 15 g až na 

doporučovaných 25-30 g, by bylo přínosné a mohlo by pomoci snížit prevalenci obezity. 

(Institute of Medicine, 2001) 

2.5.1.6 Prevence zubního kazu 

Konzumace zejména nerozpustné vlákniny, vyžaduje intenzivní kousání a žvýkání. 

Tímto způsobem pomáhá ze zubů částečně odstraňovat zubní plak a také zvýšuje tvorbu 

slin. Tím napomáhá neutralizovat vznikající kyseliny a to také přispívá k prevenci zubního 

kazu. (Kalač, 2003).  

2.5.1.7 Prebiotický efekt 

Vláknina částečně tvoří v tlustém střevě zdroj živin pro přirozenou střevní 

mikroflóru a podporuje její růst a tím také brání pomnožení nežádoucích bakterií. Střevní 

bakterie zlepšují činnost střev a posilují imunitní systém. Prebiotika také příznivě působí 

jako prevence před střevní infekcí, zácpou a průjmem. (Kalač, 2003; Kvasničková, 2000) 

2.5.1.8 Další účinky vlákniny na zdraví 

Konzumace vlákniny přináší mnoho dalších pozitivních účinků na zdraví. 

Například některá předběžná pozorování naznačují, že vláknina může chránit před 

duodenálními vředy. (Institute of Medicine, 2001) 



23 
 

2.5.2 Negativní zdravotní účinky 

Ačkoliv má vláknina mnoho příznivých účinků na zdraví, tak má také účinky 

negativní, které vyplývají z jejího nadbytečného příjmu. Při náhlém zvýšení příjmu 

vlákniny a nebo při dlouhodobém užívání nadměrného množství (60 – 80 g denně), se 

často dostaví nadýmaní, bolesti břicha a křeče, průjmy. Může dojít i k celkové nevolnosti 

vedoucí až ke zvracení. V případě dlouhodobého trvání těchto stavů, může dojít ke ztrátám 

některých minerálních látek. Proto je důležité vlákninu navyšovat postupně a ne ze dne na 

den. (Kalač, 2008; Mindell & Mundisová, 2006; Vymlátilová, 2017)  

Vláknina zvyšuje viskozitu střevního obsahu a tím zpomaluje vstřebávání sacharidů 

a tuků. Také snížuje absorpci vitamínů a minerálních látek, jako je vápník, železo, zinek a 

měď. Je to způsobeno zvýšenou hladinou kyseliny fytové, která se nachází v obilninách a 

s výše uvedenými prvky tvoří nerozpustné komplexy. Dále může vláknina absorbovat i 

trávicí enzymy. Avšak je jen malá pravděpodobnost, že by u zdravého dospělého člověka, 

který konzumuje vlákninu v doporučeném množství nebo o něco vyšší, nastaly problémy s 

absorpcí živin. (Málková, 2017; Martinho et al., 2013; Priebe, Binsbergen, Vos & Vonk, 

2009; Slavin, 2008)   

Zvýšený příjem vlákniny může také vést ke špatnému vstřebávání léků a tím 

snižovat jejich účinnost, týká se to také antikoncepce. Proto by se léky neměly užívat spolu 

s vlákninou, ale nejdříve dvě hodiny po konzumaci potravin s vysokým obsahem vlákniny 

(Martinča, 2015).  

Vysoké dávky vlákniny nemusí být vhodné především pro děti a starší osoby. 

Vzhledem k individuálním reakcím na vlákninu a potenciálním problémům při užívání 

vysokých dávek, by se měla užívat nejnižší dávka vlákniny, která splňuje požadovaný účel. 

Ovšem na druhou stranu, nedostatečný příjem vlákniny může negativně ovlivňit vznik 

civilizačních onemocnění. (Kastnerová, 2011; Martinho et al., 2013; Slavin, 2008)  

2.6 Příjem dietní vlákniny 

2.6.1 Doporučený příjem 

Doporučený příjem vlákniny se nepatrně liší u různých českých zdrojů, např. 

Křížová (2016) uvádí doporučenou denní dávku nad 30 g, Matoulek a Sadílková (2016) 

doporučují příjem vlákniny 30-40 g na den. Společnost pro výživu přeložila do češtiny 

Referenční dávky pro německy mluvící země (DACH), které byli převzaty a doporučovány 

i pro Českou republiku. Ovšem toto doporučení není již úplně aktuální, je z roku 2011. Zde 

se vlákninu doporučuje přijímat minimálně 30 g/den. Světová zdravotnická organizace 

(WHO) udává příjem vlákniny u dospělého člověka mezi 20-35 g na den. V současné době 
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jsou nejnovější doporučení používané u nás od EFSA z roku 2017, kde se doporučuje 

příjem vlákniny u dospělého člověka 25 g/den. Jsou zde uvedeny i doporučené dávky pro 

děti, viz tabulka č. 4.  

Tabulka č. 4: Doporučený příjem vlákniny podle věkové skupiny 

Věková skupina 
1 - 3 
roky 

4 - 6 let 7 - 10 let 
11 - 14 

let 
15 - 17 

let 
≥ 18 let 

Vláknina (g/den) 10 14 16 19 21 25 

Zdroj: (EFSA, 2017) 

Definice vlákniny a tudíž i její stanovení analytickými metodami není ve všech 

zemích shodné a proto se liší i doporučený příjem vlákniny v jednotlivých státech. V 

následující tabulce č. 5 jsou uvedena jednotlivá doporučení pro různé země.  

Tabulka č. 5: Doporučený příjem vlákniny v různých zemích 

Země Doporučení 

Francie 25 - 30 g 

Německo, Rakousko, 
Švýcarsko 

30 g 

Nizozemí 30 - 40 g 

Severské státy 25 - 35 g 

Španělsko 30 g 

Velká Británie 
18 g (neškrobové 

polysacharidy) 

USA 

38g muži (19 - 50 let) 
31g muži (> 50 let)        

25g ženy (19 - 50 let) 
21g ženy (> 50 let)  

Kolumbie 15 - 20 g 

Japonsko 20 - 30 g 

Jižní Afrika 30 - 40 g 

WHO/FAO > 25 g 

Zdroj: (Gray, 2006) 
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Obecně můžeme tedy říct, že příjem vlákniny by měl být zhruba 25-30 g/den, ale 

neměl by být ani příliš vysoký, což by odpovídalo asi dvojnásobku doporučené denní 

dávky, protože nadměrný příjem vlákniny nám může naopak uškodit. Ale v současné 

stravě lidé přijímají vlákniny spíše nedostatek a přes pomyslnou hranici nadměrného 

příjmu se tak člověk vůbec nedostane. Pro představu, 30 g vlákniny do těla dostaneme, 

pokud sníme za den 3 plátky žitného chleba, 1 papriku, 2 jablka, hrst ovesných vloček a 1 

porci vařených brambor.  

Lidské tělo vyžaduje denně přijímat vlákninu jak rozpustnou, tak nerozpustnou. 

Doporučený denní příjem je v poměru zhruba 20 g nerozpustné a 10 g rozpusté vlákniny. 

Velmi důležité také je s příjmem vlákniny dodržovat dostatečný příjem tekutin. Vláknina 

nasákne vodu a nabobtná, díky tomu udrží obsah střev vláčný a dojde ke snadnějšímu 

trávení a vyprazdňování. Naopak při zvýšeném příjmu vlákniny, ale nedostatečném příjmu 

tekutin, může vláknina způsobovat zácpu. (Vím, co jím a piju, 2014; Vrbická, n.d.)  

2.6.2 Příjem vlákniny u nás a ve světě 

Doporučený denní příjem vlákniny je 25-30 g. To bohužel obyvatelé České 

republiky ve většině případů nesplňují. Průměrné množství vlákniny v našem jídelníčku 

činí méně než polovinu doporučené denní dávky. Průzkum, který se v roce 2005 uskutečnil 

ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze ukázal, že průměrná konzumace vlákniny v 

ČR je 11,73 g/den. Dokonce 98 % Čechů konzumuje méně než 25 g vlákniny denně, téměř 

polovina přijímá méně než 10 g denně a doporučené množství 25-30 g vlákniny splňovalo 

pouze 1,38 % respondentů. (Kohout, 2008) 

Ovoce je zdrojem jak rozpustné, tak i nerozpustné vlákniny a dobrým zdrojem je 

především ovoce bobulovité. Na grafu č. 1 jde vidět, že spotřeba ovoce v České republice 

opět pomalu roste. Na grafu č. 2 je taktéž vidět vzrůstající tendence spotřeby zeleniny. To 

by mohlo značit i postupný nárůst příjmu vlákniny u obytel ČR.  
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Graf č. 1: Spotřeba čerstvého ovoce v ČR 

Zdroj: (Český statistický úřad, 2017)  
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Graf č. 2: Spotřeba čerstvé zeleniny v ČR 

 

Zdroj: (Český statistický úřad, 2017)  
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Tabulka č. 6: Příjem vlákniny u mužů a žen v některých zemích 

Země 

Množství přijaté vlákniny za den 

Muži Ženy 

Belgie 21 g 19 g 

Dánsko 21 g 20 g 

Francie 24 g 17 g 

Německo 24 g 21 g 

Itálie 25 g 22 g 

Japonsko 17 g 17 g 

Nízozemí 27 g 23 g 

Španělsko 29 g 23 g 

Švédsko 21 g 19 g 

Velká Británie 
(neškrobové 

polysacharidy) 
15,2 - 20 g 12,6 - 20 g 

USA 18 g 14 g 

Zdroj: (Gray, 2006) 

2.7 Zvyšování konzumace dietní vlákniny v populaci 

Vláknina je nezbytnou součástí naší stravy a přestože má mnoho pozitivních 

účinků, stále ji konzumujeme méně než je doporučené množství.  

2.7.1 Jak navýšit vlákninu ve stravě 

Při redukci váhy se doporučuje konzumovat dostatečné množství vlákniny, jelikož 

strava s vysokým obsahem vlákniny a stejnou energetickou hodnotou jako strava s nízkým 

obsahem vlákniny je objemnější a dříve dojde k pocitu nasycení a plnosti žaludku. (Astl, 

Astlová & Marková, 2009). 

Vlaknina by se měla objevovat často a hlavně pravidelně v naší stravě. Zejména 

bychom ji měli přijímat ve formě ovoce a zeleniny. Dalším velmi dobrým zdrojem jsou 

luštěniny, jelikož obsahují nejen hodně vlákniny, ale také kvalitní bílkoviny. Bohužel 

mnoho lidí je nekonzumuje tak často pro jejich nadýmavé účinky a dlouhou dobu přípravy. 

(Astl et al., 2009).  
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Navýšit vlákninu lze tak, že se ke snídani zařadí obiloviny, jako jsou například 

ovesné vločky, celozrnné pečivo z ječmene, pšenice nebo ovsa. Nahradí se veškeré bílé 

pečivo vícezrnným nebo ještě lépe celozrnným pečivem. Místo bílé loupané rýže se 

použije rýže natural (neloupaná). Do jídelníčku lze zařadit otruby, třeba do jogurtu nebo do 

kaše. Také můžeme vlákninu navýšit pravidelnou konzumací ovoce a zeleniny 

v dostatečném množství. Avšak velmi důležité je příjem vlákniny zvyšovat pozvolna, 

protože rychlé navýšení může způsobit plynatost, bolesti žaludku, nadýmání nebo snížení 

vstřebávání některých minerálních látek a vitamínů. (Mlčoch, 2008)  

2.7.2 Funkční potraviny a doplňky stravy 

Termín fuknční potravina byl poprvé zaveden v Japonsku v 80. letech. Týká se 

zpracovaných potravin, které jsou obohaceny o bioaktivní složky, které nejenom podporují 

specifické tělesné funkce, ale mají i hodnotu výživnou. Potravina může být označena za 

funkční, pokud je možné spolehlivě prokázat její příznivý vliv na alespoň jednu 

specifickou funkci v organismu a zároveň zlepšuje celkový zdravotní stav nebo snižuje 

riziko onemocnění. Tyto potraviny se neřadí mezi léky, legislativně se jedná o potraviny. 

Vláknina spolu s antioxidanty, antitoxickými a protizánětlivými látkami patří 

mezi významné složky, kterým se funkční potraviny obohacují. (Marko, Rakická & 

Šturdík, 2015; Galland, 2013; Kaur & Das, 2011; Prado, Parada, Pandey & Soccol, 2008) 

Vláknina se přirozeně vyskytuje v rostlinných potravinách, avšak v současné době 

existují i průmyslově vyráběné produkty obohacené vlákninou. Zejména nestravitelné 

polysacharidy jsou izolovány, extrahovány a průmyslově přidávány do potravin. Jedná se 

například o různé otruby - kukuřičné, ovesné, pšeničné či žitné. Rezistentní škroby či 

oligosacharidy se přidávají do nápojů, mají vliv na pocit sytosti, avšak neovlivňují 

viskozitu nápoje. Takto se vlákninou fortifikují mnohé potraviny, např. bílý chléb, 

extrudované výrobky, nealkoholické nápoje, vitamínové nápoje, jogurty a jiné mléčné 

výrobky. (Gropper, 2013; Kalač, 2003; Suková, 2008) 

Na trhu se vláknina objevuje také v podobě doplňků stravy. Může být ve formě 

tablet či v jiné formě. Nejznámější je Psyllium, což jsou vyčištěné obaly semene jitrocele 

indického. Také je možné zakoupit jablečnou vlákninu nebo inulin, což je produkt získaný 

nejčastěji z kořenů čekanky. Při přidávání těchto potravin s vysokým obsahem vlákniny do 

jídelníčku, je potřeba dodržovat dostatečný pitný režim, aby mohla vláknina správně plnit 

svou úlohu. (Kunová, 2011) 

Řada produktů je v dnešní době obohacena vlákninou a na obale výrobku by mělo 

být uvedeno, zda je či není daný výrobek zdrojem vlákniny. Výrobci se musí řídit podle 

legislativy (ES) č. 1924/2006. Pokud je na výrobku uvedeno, že se jedná o potravinu, která 

je zdrojem vlákniny, musí obsahovat výrobek alespoň 3 g vlákniny na 100 g nebo 1,5 g 
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vlákniny na 100 kcal výrobku. Pokud je na obale výrobku uvedeno, že se jedná o potravinu 

s vysokým obsahem vlákniny, musí výrobek obsahovat alespoň 6 g vlákniny na 100 g nebo 

3 g na 100 kcal výrobku. (Odbor kontroly, laboratoří a certifikace, 2015) 

V současnosti vědci více spolupracují s potravinářským průmyslem, jelikož právě 

obohacování potravin vlákninou zaznamenává úspěch v preventivní medicíně. Snahou je 

zvýšit potenciál pro vývoj bezpečných, chutných a cílených potravinářských produktů 

obohacených vlákninou s prokázanými přínosy pro zdraví, které lze využít k prevenci 

chronických neinfekčních onemocnění, jako je obezita, kardiovaskulární onemocnění a 

diabetes mellitus 2. typu. (Guiné et al., 2016; Mindell & Mundisová, 2006) 

Obohacování potravin je jednou z možností jak celoplošně působit v oblasti 

prevence zdraví. V rámci primární prevence zůstává nadále na prvním místě doporučení 

každodenní konzumace přirozených zdrojů vlákniny a celkově vyšší konzumace 

rostlinných potravin. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

 

3 Cíl práce a hypotézy 

 Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit, zda lidé vědí co to vláknina vlastně 

je a kolik by se jí mělo denně přijímat. Dále zhodnotit frekvenci příjmu potravin bohatých 

na vlákninu na reprezentativním vzorku dobrovolníků. A dalším cílem je zjistit proč a nebo 

za jakých okolností, by dotyčný zvýšil příjem vlákniny ve svém jídelníčku. Ovlivňujícími 

faktory jsou pohlaví, vzdělání a věk oslovených respondentů.  

Stanovila jsem si čtyři hypotézy:  

1. Předpokládám, že znalosti o tom, co je to vláknina, budou mít spíše respondenti 

s vyšším dosaženým vzděláním.  

2. Předpokládám, že většina respondentů si bude myslet, že má dostatek vlákniny ve 

svém jídelníčku.  

3. Předpokládám, že příjem vlákniny u žen bude vyšší než u mužů. 

4. Předpokládám, že mladí lidé budou častěji konzumovat potraviny obsahující více 

vlákniny, než lidé nad 50 let.  
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4 Metodika výzkumu 

Sběr dat na praktickou část mé diplomové práce byl prováděn prostřednictvím 

dotazníkového šetření. Výhodou byl rychlý sběr dat od respondentů, naopak nevýhodou 

byla neochota některých oslovených jedinců k vyplnění dotazníku. Sběr dat probíhal v 

lednu 2018, kdy byli dotazníky rozdány náhodným respondentům. 

4.1 Dotazníkové šetření 

Dotazník obsahuje 18 otázek, z toho 17 je uzavřených a 1 otevřená. U uzavřených 

otázek byla vždy jen jedna odpověď možná, pouze u otázky číslo 11 (Trpíte nějakým 

z následujících onemocnění?), bylo možné zvolit více odpovědí. Dotazník byl zaměřen 

v první části na získání základních osobních informací (pohlaví, věk a vzdělání). 

V následující části zjišťuji jaké vědomosti mají dotazovaní o vláknině a další část se věnuje 

frekvenci příjmu daných potravin obsahujících vlákninu. V závěru se ptám jak se 

respondenti o vláknině dozvěděli a úplně poslední otázka je otevřená a spíše doplňková. 

Ptám se, kdy a proč by vlákninu ve svém jídelníčku navýšili. Část dotazovaných tuto 

otázku ani nevyplnila. Dotazník je součástí přílohy.  

Výsledky zjištěných dat jsem převedla do tabulek a grafů a slovně popsala v závěru 

této práce.  

4.2 Charakteristika souboru 

Dotazníky jsem rozdávala z velké části mezi zákazníky lékárny a zdravé výživy 

v Praze a ostatním kolemjdoucím. Soubor účastníků byl tvořen respondenty zvolenými na 

základě náhodného výběru. Účast ve studii byla dobrovolná, anonymní a pro provedení 

studie nebylo vyžadováno žádné formální schválení etické komise. Dotazovaní byli 

informováni o tom, že vyplněním dotazníku udělují souhlas k použití údajů pouze pro účel 

této diplomové práce.  

Jedinců ochotných vyplnit dotazník bylo asi polovina všech oslovených lidí. 

Celkový počet navrácených dotázníků byl 84 (100 %). Z toho 45 dotazníků vyplnily ženy 

(53,57 %) a 39 muži (46,43 %). Na grafu č. 3 je vidět procentuální zastoupení respondentů 

dle pohlaví.  
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Graf č. 3: Rozdělení respondentů podle pohlaví 

  

Studie zahrnovala dospělé osoby různého věku, pohlaví i vzdělání (viz graf č. 4). 

Limitujícím kritériem byl pouze věk nad 18 let. Tabulka č. 7 ukazuje zastoupení 

respondentů podle věku.  

Tabulka č. 7: Rozdělení respondentů podle věkových skupin 

Věkové skupiny 
Počet respondentů 

Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

18 – 30 let 17 20,24 

31 – 40 let 18 21,43 

41 – 50 let 15 17,86 

51 – 60 let 16 19,05 

61 let a více 18 21,43 

Celkem 84 100 
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Graf č. 4: Rozdělení respondentů podle věku a pohlaví 

 

Z grafu č. 3 vyplývá, že dotazníky vyplnilo 53,57 % žen a 46,43 % mužů. Podle 

tabulky č. 7 vidíme, že rozložení respondentů dle věku je velmi podobné, ale nejvíce jich 

bylo ve skupině 31 – 40 let a 61 a více let.  

Rozdělení podle nejvyššího dosaženého vzdělání již vykazuje větší rozdíly. Právě 

v tabulce č. 8 můžeme vidět rozdělení respondentů do kategorií podle jejich dosaženého 

vzdělání. V grafu č. 5 je vidět, že největší zastoupení měly ženy se středoškolským 

vzděláním zakončeným maturitou a u mužů byli nejvíce zastoupeni vysokoškolsky 

vzdělaní jedinci. U obou pohlaví nebyl nikdo jen se základním vzděláním. Podle těchto 

informací si můžeme udělat malou představu o tom, kdo nejvíce navštěvuje zdravou 

výživu a lékárnu.  
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Tabulka č. 8: Četnost respondentů podle nejvyššího dosaženého vzdělání 

Dosažené vzdělání 
Počet respondentů 

Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Základní 0 0 

Středoškolské 

bez maturity / vyučen 
14 16,67 

Středoškolské s 

maturitou 
32 38,10 

Vyšší odborné 11 13,10 

Vysokoškolské 27 32,14 

Celkem 84 100 

Graf č. 5: Rozdělení respondentů podle vzdělání 

 

 

  

0

8

20

5

12

0

6

12

6

15

0

5

10

15

20

25

Základní Středoškolské
bez maturity /

vyučen

Středoškolské s
maturitou

Vyšší odborné Vysokoškolské

P
o

če
t 

re
sp

o
n

d
en

tů

Ženy

Muži



36 
 

4.3 Hodnocení dat 

Analýzu odebraných dat z dotazníků jsem získala v MS Office Excelu 2013, kde 

jsem vytvořila tabulky a sloupcové grafy ze zadaných hodnot. Grafy názorně zobrazují 

jednotlivé odpovědi respondentů.  

Statistické zpracování jsem provedla v softwaru R a data jsem zde hodnotila 

pomocí chi-square testů, aby jsem potvrdila či vyvrátila jejich statistickou významnost.   
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5 Výsledky 

V první části dotazníku (viz příloha č. 1) byly otázky zaměřeny na získání 

základních osobních údajů. Další část dotazníku se skládala z vědomostních otázek.  

V této kapitole jsou vědomostní otázky, týkající se základních znalostí o vláknině 

vyhodnoceny. Jedná se o otázku č. 4 „Co je to vláknina?“ (grafy č. 6, 7), otázku č. 5 „Jaký 

je doporučený denní příjem vlákniny?“ (grafy č. 8, 9) a poslední vědomostní otázku č. 6 

„Které potraviny obsahují nejvíce vlákniny?“ (grafy č. 10 a 11).  

Graf č. 6: Celkový poměr správných a špatných odpovědí u otázky č. 4  

  

Správnou odpovědí na otázku: „Co je to vláknina?“ bylo za b) nestravitelná složka 

stěn rostlinných buněk. Podle grafu č. 6 můžeme vidět, že většina mužů i žen znala 

správnou odpověď. Když se ale podíváme na graf č. 7, tak vidíme, že vysokoškolsky 

vzdělaní lidé (n = 27) odpověděli téměř všichni správně (92,59 %). Zatímco 42,86 % lidí 

se střední školou bez maturity nebo vyučeni (n = 14) zvolilo odpověď a) vláknina je druh 

bílkoviny, a pouze 35,71 % z nich odpovědělo správně.  
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Graf č. 7: Znázornění znalosti vlákniny podle vzdělání 

 

* SŠ BEZ = středoškolské bez maturity/vyučen, SŠ MAT = středoškolské s maturitou, VOŠ = vyšší odborné, 

VŠ = vysokoškolské vzdělání 

Další vědomostní otázka zjišťovala doporučený denní příjem vlákniny. Správná 

odpověď byla za b) 25-35 g. Graf č. 8 ukazuje, že na tuto otázku odpovědělo správně 

pouze 29 % žen (n = 45) a 13 % mužů (n = 39). U otázky byla také možnost odpovědět za 

e) nevím. Tuto možnost jsem vyhodnocovala také jako špatnou odpověď a zvolilo ji 44 % 

ze všech respondentů (n = 84).  

Zhodnocením odpovědí podle vzdělání respondentů, můžeme na grafu č. 9 vidět, že 

nejvíce správných odpovědí měli dotazovaní s vyšším odborným vzděláním (n = 11). 

Vyjádřeno v procentech to je 27,27 %, což není takový rozdíl od ostatních skupin, jelikož 

ze skupiny respondentů se střední školou s maturitou (n = 32) odpovědělo správně 25 % a 

21,43 % správných odpovědí měli respondenti se střední školou bez maturity (n = 14). 

Zato vysokoškolsky vzdělaní jedinci (n = 27) odpověděli správně pouze ze 14,81 % a 

téměř polovina z nich (48,15 %) odpověděla, že neví jaká je správná odpověď.  
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Graf č. 8: Celkový poměr správných a špatných odpovědí u otázky č. 5 

 

Graf č. 9: Zhodnocení znalosti doporučeného příjmu vlákniny podle vzdělání 

 

* SŠ BEZ = středoškolské bez maturity/vyučen, SŠ MAT = středoškolské s maturitou, VOŠ = vyšší odborné, 

VŠ = vysokoškolské vzdělání 
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Následující dva grafy (č. 10 a 11) názorně ukazují, že naprostá většina (78,57 %) 

všech dotázaných (n = 84) znala správnou odpověď na otázku: „Které z následujících 

potravin obsahují nejvíce vlákniny?“. Správnou odpovědí bylo za c) celozrnné výrobky a 

zelenina. V grafu č. 11, kde jsou zhodnoceny odpovědi podle dosaženého vzdělání 

respondentů, můžeme vidět, že ve všech skupinách většina dotázaných odpověděla 

správně. Ale také se ve všech skupinách vyskytuje odpověď za d) cereální pečivo a bílá 

rýže. Tyto dva pojmy – celozrnné a cereální mnoho lidí zaměňuje. Přitom celozrnné 

výrobky jsou vyrobeny z celozrnné mouky, která se vyrábí rozemletím celého zrna a tudíž 

obsahuje hodně vlákniny. Zatímco slovo cereální znamená pouze to, že produkt je vyroben 

z obilí. (Česká potravina CZ, 2014) 

Graf č. 10: Celkový poměr správných a špatných odpovědí u otázky č. 6 
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Graf č. 11: Poměr odpovědí na otázku č. 6 dle vzdělání respondentů 

 

* SŠ BEZ = středoškolské bez maturity/vyučen, SŠ MAT = středoškolské s maturitou, VOŠ = vyšší odborné, 

VŠ = vysokoškolské vzdělání 

Další otázky už vědomostní nebyly. V následující části jsou graficky vyjádřeny 

odpovědi respondentů ohledně jejich stravování a zdravotního stavu. Graf č. 12 ukazuje 

odpovědi na otázku č. 7: „Obsahuje Váš jídelníček dostatek vlákniny?“ 

Graf č. 12: Počet odpovědí na otázku č. 7  
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Z grafu č. 12 je patrné, že přesně polovina dotázaných (n = 84) si myslí, že jejich 

jídelníček obsahuje dostatečné množství vlákniny. Dalších 30,95 % si myslí, že vlákniny 

dostatek nemají a 19,05 % odpověděli, že neví.  

Tato otázka je subjektivní, ale také přímo souvisí s předchozími vědomostními 

otázkami č. 4 a 5. („Co je to vláknina?“ a „Jaký je doporučený denní příjem vlákniny?“). 

Aby byl respondent schopen odpovědět, musí vědět, co to vláknina vlastně je, kde se 

nachází a kolik by jí měl za den přijmout. Na první otázku, z výše uvedených, odpovědělo 

70 % všech respondentů (n = 84) správně, ale na druhou otázku pouze 21 %. Ačkoliv u 

každé otázky byla možnost zvolit odpověď nevím, předpokládám, že část respondentů svou 

odpověď raději tipla, než aby přiznala, že neví správnou odpověď.  

Grafy č. 13 a 14 ukazují rozdíl v užívání potravinových doplňků s vlákninou mezi 

muži a ženami. U obou pohlaví pouze necelé 3 % užívají doplňky pravidelně. Ženy 

(n = 45) odpověděly záporně v 73,33 % a muži (n = 39) dokonce v 87,18 %. 

Graf č. 13: Užívání potravinových doplňků s vlákninou ženami  
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Graf č. 14: Užívání potravinových doplňků s vlákninou muži  

  

Při příjmu vlákniny je důležité také pít dostatečné množství tekutin, jinak by mohla 

hrozit zácpa. V grafu č. 15 lze vidět, že právě 20,24 % respondentů (n = 84) přiznalo, že 

občas zácpou trpí.  

Dodržování pitného režimu znázorňuje graf č. 16. Nejčastější zvolenou odpovědí 

bylo 1,5-2 l denně. Člověk by měl denně v průměru vypít asi 1,5 l tekutin, aby vyrovnal 

vodní bilanci. Samozřejmě je to individuální a závislé na mnoha faktorech (věk, pohlaví, 

složení přijímané stravy, fyzická zátěž, zdravotní stav, počasí atd.). Lidské tělo vyloučí 

přibližně 2,5 l vody denně, na druhou stranu metabolickou činností vytvoří asi 300 ml 

vody, zhruba 900 ml člověk přijme v potravě a zbytek musí doplnit formou tekutin. 

(Kožíšek, 2005)  
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Graf č. 15: Problémy se zácpou 

  

Graf č. 16: Denní příjem tekutin 

  

Další otázka zjišťovala, zda dotazovaný má nějaká onemocnění. U této otázky bylo 

možné zvolit více odpovědí. Na grafu č. 17 lze vidět, že s věkem stoupal i počet jedinců 

trpících určitým onemocněním. Ve skupině 18-30 let (n = 17) byl pouze jeden člověk 

s onemocněním střev, ostatní byli zdraví. Zato ve skupině 61 a více let byli zastoupeny 

všechny odpovědi kromě osteoporózy. Výsledky vyšly podle očekávání, ovšem tato otázka 

byla zařazena do dotazníku z toho důvodu, abych mohla porovnat, zda lidé trpící např. 

diabetem, přijímají více vlákniny či doplňky stravy s vlákninou.  
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Graf č. 17: Onemocnění respondentů v závislosti na věku 

 * DM 2 = Diabetes mellitus 2. typu 

Na grafu č. 18 můžeme vidět, zda respondenti s určitým onemocněním či 

kombinacemi nemocí užívají navíc vlákninu (např. Psyllium) nebo ne. Respondenty jsem 

rozdělila do pěti skupin:  

1) lidé trpící diabetem nebo obezitou a nebo obojím (jelikož obezita a diabetes 

2. typu se většinou vyskytují spolu) 

2) jedinci s onemocněním střev  

3) lidé s onemocněním srdce a cév 

4) respondenti s obezitou, diabetem a zárověň onemocněním srdce  

5) respondenti, kteří nemají žádné onemocnění  

Poslední skupina byla nejpočetnější. Dotazovaní bez jakéhokoli onemocnění (n = 57) 

uvedli v 82,5 %, že neužívají žádné doplňky stravy s vlákninou.   

Domnívala jsem se, že diabetici a obézní jedinci budou přijímat více vlákniny a 

pravidelně, ale z grafu vyplývá, že pouze necelých 18 % respondentů s diabetem a/nebo 

obezitou (n = 17) občas užívají potravinové doplňky s vlákninou. Přitom vláknina může 

pomáhat při redukci váhy a také zpomaluje absorpci glukózy.  
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Graf č. 18: Příjem potravinových doplňků s vlákninou v závislosti na onemocnění 

 

* DM 2 = Diabetes mellitus 2. typu 

Následující tabulka č. 9 a grafy (č. 19-26) znázorňují, jak často respondenti 

konzumují potraviny s vyšším obsahem vlákniny. Jedná se o luštěniny, ořechy a semínka, 

zeleninu a ovoce. Tabulka je vybarvena různými odstíny barev od žluté po zelenou, kdy 

žlutá znamená nejméně častou odpověď a zelená znázorňuje odpověď nejčastější.  
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Tabulka č. 9: Frekvence konzumace jednotlivých potravin obsahujících vlákninu 

 

  
Několikrát 

denně 
1x denně 

3-5x 
týdně 

1-2x 
týdně 

2-3x 
měsíčně 

Zřídka/ 
vůbec 

Luštěniny 
Ženy 2,22% 2,22% 8,89% 44,44% 35,56% 6,67% 

Muži 0,00% 2,56% 10,26% 30,77% 38,46% 17,95% 

Ořechy a 
semínka 

Ženy 11,11% 22,22% 20,00% 17,78% 17,78% 11,11% 

Muži 0,00% 7,69% 15,38% 30,77% 20,51% 25,64% 

Zelenina 
Ženy 33,33% 40,00% 22,22% 4,44% 0,00% 0,00% 

Muži 10,26% 30,77% 33,33% 12,82% 7,69% 5,13% 

Ovoce 

Ženy 17,78% 37,78% 22,22% 15,56% 4,44% 2,22% 

Muži 10,26% 38,46% 17,95% 15,38% 10,26% 7,69% 

        

 

* 
6 5 4 3 2 1 

  

Nejvíce odpovědí 
  

Nejméně odpovědí 

Graf č. 19 poukazuje na relativně nízkou konzumaci luštěnin oproti ostatním 

potravinám také s vyšším obsahem vlákniny. Na grafu lze vidět, že ženy (n = 45) 

konzumují luštěniny o maličko častěji než muži a to 1-2x týdně ve 44,44 %. Muži (n = 39) 

nejčastěji uváděli, že luštěniny konzumují 2-3x měsíčně. A 17,95 % mužů uvedlo, že 

luštěniny nekonzumuje vůbec nebo jen zřídka.  

Luštěniny jsou dobrým zdrojem bílkovin, vlákniny, řady vitamínů a minerálních 

látek a mají nízký glykemický index. Důvodem jejich nízké konzumace v populaci může 

být nadýmání a plynatost, kterou luštěniny způsobují. Je to dáno nestravitelnými 

oligosacharidy, zejména alfa-galaktosidy. Ty jsou rozkládány až v tlustém střevě 

mikroflórou a tím vzniká vodík, oxid uhličitý a methan. Přitom zbavit luštěniny 

nadýmavých účinků lze vhodnou technologickou úpravou, a to namáčením nebo klíčením. 

(Málková, 2017b) 
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Graf č. 19: Frekvence konzumace luštěnin podle pohlaví 

 

Na grafu č. 20 můžeme vidět, jak často luštěniny konzumují respondenti podle 

věkových skupin. Minimálně polovina lidí od 18-40 let (n = 35) konzumuje luštěniny 1-2x 

týdně. Respondenti nad 50 let (n = 34) je konzumují spíše 2-3x měsíčně.  

Graf č. 20: Frekvence konzumace luštěnin podle věku 
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Grafy č. 21 a 22 názorně ukazují, jak často respondenti konzumují ořechy a 

semínka. Z grafu lze vyčíst, že větší spotřebu mají ženy než muži. Ořechy a semena 

konzumuje 22,22 % žen (n = 45) 1x denně, zatímco stejnou odpověď zvolilo pouze 7,69 % 

mužů (n = 39). Naopak nejčastější odpovědí u mužů je 1-2x týdně. Tuto možnost zvolilo 

30,77 % mužů a 25,64 % udává, že ořechy a semena nekonzumuje vůbec či zřídka. Co se 

týče rozdílu v konzumaci ořechů a semínek podle věkových skupin, nelze pozorovat 

výrazný rozdíl.  

Graf č. 21: Frekvence konzumace ořechů a semínek podle pohlaví 
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Graf č. 22: Frekvence konzumace ořechů a semínek podle věku 
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Graf č. 23: Frekvence konzumace zeleniny podle pohlaví 

 

Grafické znázornění konzumace zeleniny podle věku (graf č. 24) ukazuje, že lidé ve 

věku 18-40 let konzumují zeleninu několikrát denně, kdežto starší lidé už pouze jednou 

denně a nebo 3-5x týdně.  

Graf č. 24: Frekvence konzumace zeleniny podle věku 
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Frekvenci konzumace ovoce znázorňují grafy č. 25 a 26. Nejčastější odpověď jak u 

mužů (n = 39), tak u žen (n = 45) je konzumace ovoce jednou denně, a to v 38,46 % u 

mužů a 37,78 % u žen. Podle grafu č. 24 nejčastěji ovoce konzumují respondenti nad 50 let 

a to 1x denně. Naopak 11,76 % dotázaných ze skupiny 18-30 let (n = 17) uvedlo, že ovoce 

nekonzumuje vůbec nebo jen zřídka.  

Graf č. 25: Frekvence konzumace ovoce podle pohlaví 
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Graf č. 26: Frekvence konzumace ovoce podle věku 

 

Další dva grafy (č. 27 a 28) zobrazují konzumaci pečiva. Na prvním z nich vidíme, 

že muži (n = 39) upřednostňují bílé a vícezrnné pečivo nad celozrnným. Převážně 

celozrnné pečivo konzumuje jen 12,82 % mužů. U žen (n = 45) převládá pečivo vícezrnné 

(37,78 %), na druhém místě je to pečivo celozrnné (33,33 %).  

Graf č. 27: Nejčastější druh konzumovaného pečiva podle pohlaví 
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Graf č. 28 zobrazuje rozdílnost v konzumaci jednotlivých druhů pečiva v závislosti 

na dosaženém vzdělání. Vidíme, že muži i ženy se střední školou bez maturity (n = 14) 

konzumují nejčastěji bílé pečivo a dokonce ani jeden muž s tímto vzděláním (n = 6) 

nezvolil pečivo celozrnné. Stejně tak ženy s vyšší odbornou školou (n = 5) nekonzumují 

celozrnné pečivo, ale zato u nich převládá pečivo vícezrnné. Nejvíce celozrnné pečivo 

konzumují ženy s vysokoškolským vzděláním (n = 12) a to 58,33 % z nich. 

Graf č. 28: Konzumace pečiva v závislosti na vzdělání 

 

* SŠ BEZ = středoškolské bez maturity/vyučen, SŠ MAT = středoškolské s maturitou, VOŠ = vyšší odborné, 

VŠ = vysokoškolské vzdělání 
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Následující tabulka č. 10 ukazuje, kde se oslovení respondenti (n = 84) o vláknině 

dozvěděli. Jednoznačně nejčastější zvolenou možností byl internet/média (41,67 %). 

Dalších 17,86 % dotázaných uvedlo, že jim o vláknině řekl lékař nebo nutriční terapeut. A 

překvapivě 6 respondentů uvedlo, že o vláknině doposud ještě neslyšeli.  

Tabulka č. 10: Zdroj znalostí respondentů o vláknině   

Zdroj informací 

Počet respondentů 

Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Internet/média 35 41,67 

Příbuzní/přátelé 12 14,29 

Škola 16 19,05 

Lékař/nutriční terapeut 15 17,86 

Doposud nic neslyšel/a 6 7,14 

Celkem 84 100 
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6 Diskuze 

6.1 Vyhodnocení hypotéz 

Cílem této práce bylo zjistit, jaké vědomosti mají respondenti o vláknině, vzhledem 

k její důležité roli jako součást zdravé stravy, a dále zhodnotit frekvenci příjmu potravin 

bohatých na vlákninu. Dílčím cílem bylo zjistit proč a nebo za jakých okolností, by 

dotázaní zvýšili příjem vlákniny ve svém jídelníčku. Zvolila jsem metodu dotazníkového 

šetření. Výzkumu se zúčastnilo 84 osob starších 18 let. Ačkoliv byl soubor účastníků 

studie zvolen podle náhodného výběru, je možné, že výzkum je mírně zkreslený, protože 

dotazníkové šetření probíhalo mezi zákazníky pouze jedné lékárny a zdravé výživy 

v Praze. Pro další výzkum by byl vhodnější větší soubor respondentů z celé republiky, 

který by zajistil přesnější data. Přesto můžeme z výsledků studie zhodnotit čtyři hypotézy, 

které jsem si stanovila na začátku šetření, na základě výzkumného cíle. Výsledky u 

hypotéz byly hodnoceny také jako statisticky významné či nikoliv. Tzv. „hodnověrnost" 

výsledku se udává pomocí p-hodnoty. Tato hodnota záleží na tom, jak moc jsou data 

odlišná a na velikosti souboru. Typicky se bere za hranici, kdy už lze výsledek prohlásit za 

spolehlivě významný, hodnota 0,05 a signifikantní je cokoliv s p-hodnotou menší.  

První hypotéza předpokládala, že znalosti o tom, co je vláknina, budou mít spíše 

respondenti s vyšším dosaženým vzděláním. K této hypotéze se vztahovaly tři vědomostní 

otázky. Hodnotila jsem počet správných a špatných odpovědí podle vzdělání respondentů. 

První otázka byla: „Co je to vláknina?“. Správnou odpověď vědělo 92,59 % respondentů 

s vysokoškolským vzděláním a pouze 35,71 % lidí se střední školou bez maturity nebo 

vyučeni. Výsledky této otázky se u lidí s různým stupněm vzdělání statisticky významně 

liší (p-hodnota je 0,0011). Na druhou otázku: „Víte jaký je doporučený denní příjem 

vlákniny?“ měli nejvíce správných odpovědí respondenti s vyšším odborným vzděláním 

(27,27 %) a nejméně správných odpovědí bylo u vysokoškolsky vzdělaných jedinců 

(14,81 %). Důvodem takového výsledku může být, že respondenti s vysokoškolským 

vzděláním téměř v 50 % přiznali, že nevědí správnou odpověď, namísto toho, aby tipovali. 

Výsledek je nesignifikantní (p-hodnota 0,7609). Tato otázka tedy hypotézu nepotvrzuje.  

Třetí vědomostní otázka: „Které z následujících potravin obsahují nejvíce vlákniny?“ byla 

zodpovězena správně v hojném počtu u všech skupin, ale nejvíce správných odpovědí 

zvolili respondenti s vysokou školou (88,89 %). Středoškolsky vzdělaní jedinci bez 

maturity odpověděli správně jen z 50 %. Výsledek této otázky je signifikantní (p-hodnota 

0,0336). Většina lidí sice má přehled, které potraviny obsahují vlákniny nejvíce, ale přesto 

konzumace těchto potravin je nedostatečná.  

Ve dvou ze tří případů se první hypotéza potvrdila. Lze tedy říct, že lidé s vyšším 

vzděláním mají větší znalosti o vláknině, ačkoliv to může být relativní, jelikož jsem 

k těmto otázkám respondentům nabídla možnosti a někteří mohli odpověď tipovat.  
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V posledních letech se o vláknině mluví čím dál víc a to zejména pro své pozitivní 

účinky na funkci střev. Možná i proto převažovaly správné odpovědi. Jen otázka ohledně 

denního příjmu vlákniny byla správně zodpovězena pouze ve 21,43 %. Jedním z důvodů 

může být, že různé zdroje uvádí různé hodnoty, i když jsou dost podobné. Doporučený 

denní příjem vlákniny pro dospělé je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) a 

Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) nejméně 25 g/den. Také Americká dietetické 

asociace (ADA) naznačuje podobnou dávku, od 20 do 35 g/den u dospělých. Pro děti však 

tyto dávky musí být upraveny podle věku. (Jacintho, 2007) 

Ve druhé hypotéze předpokládám, že většina respondentů si bude myslet, že má 

dostatek vlákniny ve svém jídelníčku. Tato hypotéza byla vyvrácena, protože přesně 

polovina respondentů (50 %) si myslí, že má dostatek vlákniny, ale to není většina. Pokud 

bychom však hypotézu hodnotili podle pohlaví, tak nám vyjde, že větší polovina žen 

(53,33 %) si myslí, že má vlákniny dostatek. Tato hypotéza se statisticky tak úplně 

hodnotit nedá.  

Další dvě hypotézy se vztahovaly k frekvenčním otázkám a řešily příjem vlákniny. 

Hodnotila jsem je podle toho, jak často dotazovaní konzumují vybrané potraviny 

obsahující vlákninu. Celozrnné výrobky jako jsou těstoviny nebo chléb, mají vyšší obsah 

vlákniny ve srovnání s běžnými produkty, které jsou vyrobeny z bílé mouky, jejíž složení 

bylo upraveno mechanickým odstraněním otrub a klíčků a tím se snížila její nutriční 

hodnota a následně i obsah vlákniny.  

Ve třetí hypotéze se domnívám, že příjem vlákniny u žen bude vyšší než u mužů. 

Hypotézu jsem hodnotila z odpovědí na otázky týkající se frekvence příjmu potravin 

bohatých na vlákninu. Byly to otázky č. 12-15 („Jak často konzumujete luštěniny / ořechy 

a semínka / zeleninu / ovoce?“). Luštěniny konzumují ženy i muži téměř stejně. Bohužel se 

nevyskytují v jejich jídelníčku tak často. Stejně tak ovoce vyšlo u mužů i žen velmi 

podobně. Zato zeleninu, ořechy a semínka konzumují více ženy. To je potvrzeno i 

statisticky. Signifikantně vyšly výsledky na dvě otázky, a to č. 13 (p-hodnota 0,0429) a 

č. 14 (p-hodnota 0,0163), ostatní (č. 12 a 15) jsou nesignifikantní (p-hodnoty 0,5175 a 

0,6508). Takže můžeme říct, že ženy konzumují oříšky a zeleninu častěji než muži. Když 

vezmeme v potaz ještě otázku č. 16 „Jaké pečivo nejčastěji konzumujete?“, tak vidíme 

(i na grafu č. 27), že ženy častěji konzumují celozrnné a vícezrnné pečivo než muži. Tudíž 

se hypotéza potvrdila.  

U čtvrté hypotézy se domnívám, že mladí lidé budou častěji konzumovat potraviny 

obsahující více vlákniny, než lidé nad 50 let. Statisticky hypotéza nevyšla signifikantní 

(p-hodnota pro otázky č. 12-15 byla po řadě 0,1823; 0,4951; 0,1224 a 0,1107). 

Respondenti mladší 51 let konzumují luštěniny častěji než lidé staršího věku, naopak u 

ovoce se zdá, že jej konzumují častěji starší dotázaní. Podle grafu č. 20 nelze ani určit, kdo 
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má v jídelníčku zařazeny oříšky a semínka vícekrát. A zeleninu konzumuje mladší i starší 

generace velmi podobně. Tato hypotéza se tedy nepotvrdila.  

Nesignifikantní výsledek může být v zásadě ze dvou důvodů. Hledaná závislost 

neexistuje (např. ženy i muži konzumují dané potraviny přibližně stejně) nebo hledaná 

závislost existuje, ale test ji nebyl schopen potvrdit. To může být třeba proto, že je 

závislost moc slabá nebo hodnotíme malý vzorek populace. V tabulce č. 11 jsou přehledně 

shrnuty hypotézy a hodnověrnost výsledků souvisejících otázek.   

Tabulka č. 11: Zhodnocení hypotéz 

Hypotéza 
Související 

otázka 
Výsledek p-hodnota 

1. 

Předpokládám, že znalosti o tom, 
co je vláknina, budou mít spíše 

respondenti s vyšším dosaženým 
vzděláním. 

č. 4 s 0,0011 

č. 5 n 0,7609 

č. 6 s 0,0336 

2. 

Předpokládám, že většina 
respondentů si bude myslet, že 
má dostatek vlákniny ve svém 

jídelníčku. 

č. 7 x x 

3. 
Předpokládám, že příjem vlákniny 

u žen bude vyšší než u mužů.  

č. 12 n 0,5175 

č. 13 s 0,0429 

č. 14 s 0,0163 

č. 15 n 0,6508 

4. 

Předpokládám, že mladí lidé 
budou častěji konzumovat 

potraviny obsahující více vlákniny, 
než lidé nad 50 let. 

č. 12 n 0,1823 

č. 13 n 0,4951 

č. 14 n 0,1224 

č. 15 n 0,1107 

* s = signifikantní, n = nesignifikantní, x = nelze hodnotit 

V dotazníku bylo 17 otázek uzavřených a jedna otevřená, kam respondenti měli 

napsat, v jakém případě by navýšili příjem vlákniny ve svém jídelníčku. Tato otázka byla 

spíše doplňující a téměř čtvrtina dotázaných ji vůbec nevyplnila nebo napsala, že neví. 

Avšak ti co vyplnili, psali nejčastěji při zácpě, střevních problémech, obtíže 

s vyprazdňováním. Podle toho můžeme usuzovat, že lidé vědí o vláknině a mají ji spojenou 

se zdravými střevy. Další častou odpovědí bylo na doporučení lékaře nebo odborníka. 

Překvapilo mě, že pouze tři lidé odpověděli, že by vlákninu navýšili, pokud by chtěli 

hubnout. Často se ještě objevovali odpovědi typu – kdybych musel, kdybych se dozvěděl o 

její prospěšnosti, kdyby mě k tomu dohnaly zdravotní potíže. Podle těchto odpovědí 

soudím, že lidé vlákninu neberou jako součást každodenního jídelníčku, ale jako něco, co 

začnou jíst, až nastanou obtíže. Přitom vláknina slouží i jako prevence střevních problémů, 
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vzniku diabetu či ukládání cholesterolu. Pouze dva lidé, oba vysokoškolsky vzdělaní, 

odpověděli na poslední otázku, že mají vlákniny dostatek a proto ji navyšovat nemusí. A 

co mě zaujalo ze všech odpovědí nejvíce, byly dvě následující věty: „Až naleznou vlákninu 

chutnou.“ a „Kdyby mi někdo vařil a přidal tam hodně vlákniny.“ Obě dvě věty patří 

mužům. Na základě toho si myslím, že je důležité vzdělávat o zdravém stravování nejenom 

muže, ale zejména ženy/matky, které z velké části ovlivňují stravování celé domácnosti.  

Tato práce poskytla informace o úrovni vědomostí ohledně dietní vlákniny. Získané 

výsledky dávají představu o tom, jaká opatření je třeba přijmout, aby lidé získali lepší 

znalosti o vláknině. Výsledky naznačují, že další opatření by měla být naplánována tak, 

aby se oslovily zejména ty skupiny, které prokázaly slabší úroveň znalostí a těmi jsou muži 

a lidé s nižším vzděláním. Vzdělanější lidé mají tendenci získávat více informací o všech 

aspektech souvisejících s jejich životem a také s jídlem a to i přesto, že jejich 

vysokoškolské vzdělání je z odlišných oborů, které třeba přímo nesouvisí s potravinami či 

zdravotnictvím. Celkově výsledky ukazují, že existuje pozitivní úroveň znalostí, ale je zde 

ještě poměrně velký prostor pro její zlepšování. Nemalou roli by přitom měly mít 

vzdělávací systémy, politika na podporu zdraví, systém zdravotní péče či média při šíření 

informací o zdravém životním stylu a stravování.  

6.2 Srovnání se studiemi 

Na téma dietní vláknina bylo již v minulosti provedeno relativně hodně studií. 

Nejčastěji se výzkumy týkaly vlivu vlákniny na zdraví, konzumace vlákniny a jejího 

obsahu v jednotlivých potravinách.  

Výsledky mé práce můžu porovnat s portugalskou studií z roku 2013, Study About 

the Knowledge and Attitudes of the Portuguese Population About Food Fibres. Jejím cílem 

bylo zhodnotit příjem a znalosti portugalského obyvatelstva o vláknině na vzorku 182 

respondentů. Výsledky studie ukazují, že znalosti o vláknině byly nízké. Respondenti 

přikládali důležitou roli vláknině jako prevence nemocí, ale její příjem a další vědomosti o 

ní měli nedostatečné. V mém dotazníku mám pouze tři otázky vědomostní a týkají se 

základních informací o vláknině. Kromě otázky na denní doporučený příjem vlákniny, kdy 

79 % respondentů odpovědělo špatně, byla úroveň vědomostí dobrá. Pokud bych do 

dotazníku zahrnula více vědomostních otázek, je možné, že výsledky by už tak pozitivní 

nebyly. (Martinho et al., 2013) 

Další studií zabývající se podobným tématem, byla studie Knowledge about dietary 

fibre: a fibre study framework, která byla publikována v roce 2016. Tato studie také 

hodnotila znalosti respondentů o vláknině. Ovšem výsledky byly hodnoceny nejenom 

podle pohlaví, věku a vzdělání, ale navíc bylo zohledněno i životní prostředí a místo 

bydliště. Studie se zúčastnilo 6010 respondentů z 10 zemí Evropy, Afriky a Ameriky. 
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Výsledky studie ukázaly vcelku pozitivní, stejně jako u mé práce, ale nízkou celosvětovou 

úroveň znalostí o vláknině. Nejlepší znalosti měly vysokoškolsky vzdělané ženy, které 

bydlely ve městě. Země s nejvíce informovanými respondenty byly Rumunsko, 

Portugalsko a Turecko, nejhůře dopadl Egypt. (Guiné et al., 2016)  
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7 Závěr 

Tato práce se věnovala významu dietní vlákniny. Zabývala se doporučením a 

příjmem vlákniny, jejími účinky a využitím. V praktické části se hodnotily vědomosti o 

vláknině a její příjem. Respondenti byli dotazováni prostřednictvím dotazníku.  

Výsledky této práce dokazují, že účastníci měli v průměru pozitivní úroveň znalostí 

o vláknině. Výsledky dále ukázaly rozdíly mezi pohlavími, úrovní vzdělání, ale také mezi 

jednotlivými věkovými skupinami. Ženy měly lepší znalosti o vláknině než muži, častěji 

navyšovaly vlákninu pomocí potravinových doplňků a frekvence konzumace potravin 

s vyšším obsahem vlákniny byla také vyšší u žen. Rozdíly ve vědomostech podle 

dosaženého vzdělání nebyly tak velké. Přesto podle očekávání, nejlepší výsledky měli 

vysokoškolsky vzdělaní jedinci a hned za nimi respondenti s vyšší odbornou školou. Co se 

týče věkových skupin, tak vědomostní rozdíly byly nepatrné. Větší odlišnosti byly vidět u 

zdravotního stavu a frekvence konzumace jednotlivých potravin.  

Ačkoliv polovina dotázaných respondentů se domnívala, že konzumuje vlákninu v 

dostatečném množství, tak hodnotu doporučené denní dávky vlákniny znalo jen malé 

procento z nich. Také proto je třeba zvýšit informovanost obyvatelstva o vláknině, jakožto 

o nezbytné součásti zdravé výživy, a také o jejích pozitivních účincích.  

Pro navýšení vlákniny ve stravě, by bylo vhodné zařadit do jídelníčku více luštěnin, 

celozrnných výrobků, ale také ovoce a zeleniny. Dále by bylo dobré navýšit vlákninu u 

jídel ve veřejném stravování, nejenom ve školách, ale například i v restauracích. Mohl by 

se rozšířit sortiment s celozrnnými výrobky a pečivem v obchodech a nebo obohatit 

vlákninou běžné potraviny, jako je právě pečivo či nápoje.  

Podstatným krokem je také zavedení edukace o vláknině do základních škol, 

například v rámci nějakého programu zaměřeného na zdravé stravování. Protože je 

důležité, budovat si správné návyky již od útlého dětství. Edukace je v rámci primární 

prevence na prvním místě, týká se to zejména rodiny, školy i práce odborníků.  

V této oblasti se významně podílí i potravinářský sektor, který může v rámci 

výživové a potravinové politiky značně přispět k celoplošnému obohacování potravin 

vlákninou a tím i k navyšování její spotřeby.  

Přestože jsou nejvýznamnějšími zdroji vlákniny přírodní zdroje, tak doplňky stravy 

a funkční potraviny budou hrát v budoucnu jistě velmi důležitou roli.  
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Přílohy 

Příloha č. 1 - Dotazník 

Dobrý den,  

jmenuji se Kristýna Ježková a studuji na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy obor 

Nutriční specialista. V současné době píšu diplomovou práci na téma Příjem vlákniny ve 

vyspělých zemích a možnosti jeho zvyšování v populaci. Součástí práce je i praktická část, 

ve které budu hodnotit příjem vlákniny a obecné povědomí o vláknině.  

Účast na této studii je dobrovolná, anonymní a v žádném případě Vaše odpovědi nebudou 

použity k jinému účelu.  

 

1. Pohlaví:  

a) žena 

b) muž 

2. Věk:  

a) 18-30 let 

b) 31-40 let 

c) 41-50 let 

d) 51-60 let 

e) 61 let a více 

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:  

a) základní 

b) středoškolské bez maturity/vyučen 

c) středoškolské s maturitou 

d) vyšší odborné 

e) vysokoškolské 
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4. Co je to vláknina? 

a) druh bílkoviny 

b) nestravitelná složka stěn rostlinných buněk 

c) vitamín 

d) vlákna v mase 

e) nevím 

5. Víte jaký je doporučený denní příjem vlakniny? 

a) 10-20 g 

b) 25-35 g 

c) 40-50 g 

d) 55-65 g 

e) nevím 

6. Které z následujících potravin obsahují nejvíce vlákniny? 

a) mléko a mléčné výrobky 

b) maso a masné výrobky 

c) celozrnné výrobky a zelenina 

d) cereální pečivo a bílá rýže 

7. Myslíte si, že Váš jídelníček obsahuje dostatek vlákniny? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

8. Uživáte potravinové doplňky obsahující vlákninu (psyllium, tobolky a pod.)? 

a) ano, pravidelně 

b) ano, občas 

c) ne 

9. Kolik vypijete denně tekutin? 

a) méně než 0,5 l 

b) 0,5-1,5 l 

c) 1,5-2 l 

d) 2-2,5 l 

e) 2,5 l a více 
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10. Trpíte zácpou? 

a) ano, pravidelně 

b) ano, občas 

c) ne 

11. Trpíte nějakým z následujících onemocnění? (lze vybrat více možností) 

a) diabetes mellitus 2. typu (cukrovka) 

b) obezita 

c) osteoporóza 

d) onemocnění střev 

e) onemocnění srdce a cév 

f) žádné 

12. Jak často konzumujete luštěniny? 

a) několikrát denně 

b) 1x denně 

c) 3-5x týdně 

d) 1-2x týdně 

e) 2-3x měsíčně 

f) zřídka nebo vůbec 

13. Jak často konzumujete ořechy a semínka? 

a) několikrát denně 

b) 1x denně 

c) 3-5x týdně 

d) 1-2x týdně 

e) 2-3x měsíčně 

f) zřídka nebo vůbec 

14. Jak často konzumujete zeleninu? 

a) několikrát denně 

b) 1x denně 

c) 3-5x týdně 

d) 1-2x týdně 

e) 2-3x měsíčně 

f) zřídka nebo vůbec 
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15. Jak často konzumujete ovoce? 

a) několikrát denně 

b) 1x denně 

c) 3-5x týdně 

d) 1-2x týdně 

e) 2-3x měsíčně 

f) zřídka nebo vůbec 

16. Jaké pečivo nejčastěji konzumujete? 

a) bílé (př. bílý rohlík, chléb Šumava) 

b) vícezrnné (př. kaiserka, šestizrnný chléb) 

c) celozrnné (př. žitný chléb, celozrnná bageta) 

17. Jakou formou jste se o vláknině dozvěděli? 

a) z internetu, z médií 

b) od příbuzných, přátel 

c) ve škole 

d) od lékaře, nutričního terapeuta 

e) doposud jsem o vláknině neslyšel/a 

18. Napište, v jakém případě byste navýšili příjem vlákniny ve svém jídelníčku. 

 

 
Děkuji Vám za spolupráci 

Kristýna Ježková, studentka 2. ročníku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 



73 
 

Protokol o úplnosti náležitostí magisterské práce 

 

Titul, jméno, příjmení:  Bc. Kristýna Ježková 

Název práce:  Příjem vlákniny ve vyspělých zemích a možnosti jeho zvyšování v populaci  

Typ práce:  Diplomová práce 

Vedoucí práce:  Ing. Hana Pejšová 

Prohlašuji, že jsem odevzdal (a) vysokoškolskou kvalifikační práci v souladu s: 

Opatřením rektora č. 6/2010 (dostupné z http://www.cuni.cz/UK-3470.html)  

Opatřením rektora č. 8/2011 (dostupné z http://www.cuni.cz/UK-3735.html)  

Opatřením děkana č. 10/2010 (dostupné z 

http://www.lf1.cuni.cz/file/21321/opad10_10.pdf) 

Zároveň prohlašuji, že jsem do Studijního informačního systému vložil (a) plný text 

vysokoškolské kvalifikační práce včetně všech povinných souborů podle typu práce: 

- abstrakt ČJ 

- abstrakt AJ 

 

Při vkládání textu práce a všech souborů jsem postupoval (a) podle návodu dostupného z 

http://www.lf1.cuni.cz/file/25838/navod_vkladani_prace.pdf     . 

Nahrané soubory jsem následně zkontroloval (a). 

Odpovídám za správnost a úplnost elektronické verze práce a všech dalších 

vložených elektronických souborů. 

1 exemplář práce svázaný v pevné plátěné vazbě obsahuje všechny povinné náležitosti: 

Příloha č. 1 – Titulní strana, Prohlášeni diplomanta, Identifikační záznam, abstrakt v ČJ a AJ 

- http://www.lf1.cuni.cz/file/21323/opad10_10_pril1.pdf 

Příloha č. 6 – Prohlášení zájemce o nahlédnutí - 

http://www.lf1.cuni.cz/file/21329/opad10_10_pril6.pdf 
 

 

Datum: 24.7.2018 

 

Podpis studenta 

 

 

 

Kontrolu úplnosti náležitostí provedla osoba pověřená garantem:  



74 
 

EVIDENCE VÝPŮJČEK 

 

Prohlášení: 

Beru na vědomí, že odevzdáním této závěrečné práce poskytuji svolení ke 

zveřejnění a k půjčování této závěrečné práce za předpokladu, že každý, kdo tuto práci 

použije pro svou přednáškovou nebo publikační aktivitu, se zavazuje, že bude tento zdroj 

informací řádně citovat. 

 

V Praze, 24.7.2018 

     ......................................................  

 

Jako uživatel potvrzuji svým podpisem, že budu tuto práci řádně citovat v seznamu 

použité literatury. 

 

Jméno Ústav / pracoviště Datum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


