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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou příjmu sacharidů žáků staršího školního 

věku. Je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická 

část se věnuje výživě a vývoji dětí staršího školního věku, a poté zásadám správné výživy. 

Následuje samotné vymezení pojmu sacharidy; jejich rozdělení, význam, zdroje, trávení a 

metabolismus. Dále informuje o onemocněních způsobených nadměrnou konzumací 

sacharidů i jejich prevenci. Cílem šetření bylo získat a zpracovat poznatky o příjmu 

sacharidů žáků druhého stupně. Praktická část pak pomocí dotazníkového šetření mapuje 

konzumaci sacharidů (množství, druh potraviny i stravovací četnost). Výsledkem bylo 

zjištění, že žáci druhého stupně nerozlišují, jaké sacharidy zkonzumují. Bylo zjištěno, že 

sacharidy nejsou součástí každého denního jídla u velké části respondentů. Naproti tomu 

ze šetření vyplynulo, že většina dotazovaných sní nějakou sladkost každý den. Dále jsou 

konzumovány nejčastěji potraviny typu pečivo a chléb obsahující polysacharidy, na druhé 

straně potraviny typu sušenky obsahující glukózový sirup či sacharózu. V závěru práce 

jsou uvedena možná preventivní opatření.  
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Sacharidy, konzumace, výživa, dotazníkové šetření, respondent. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRAKT  

This bachelor thesis deals with the problematics of teenager’s carbohydrate intake. It is 

divided into the theoretical and the practical part. The theoretical part is based on nutrition 

and evolution of teenagers and also on the rules of correct nutrition in general. It is 

followed by the definition of carbohydrates; their distribution, meaning, sources, digestion 

and metabolism. It also informs about diseases caused by excessive consumption of 

carbohydrates and their prevention. The main target of the survey was to obtain and 

process knowledge about carbohydrate intake of second degree pupils. The practical part, 

using the questionarre survey, maps the consumption of carbohydrates (quantity, type of 

food and frequency of eating). The result was fact, that second degree pupils do not 

differentiate, which carbohydrates do they consume. It was found, that carbohydrates are 

not part of everyday food for a large group of respondents. In contrast, the survey showed, 

that most of the respondents eat some sweets every day. In addition, most often consumed 

types of foods are pastries and bread containing polycarbohydrates, on the other hand 

biscuits containing glucose syrup or sucrose.  In the conclusion, some possible preventive 

steps are mentioned. 

 

KEYWORDS 

Carbohydrates,  consumption, nutrition, questionnaire survey, respondent. 
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Úvod  

Téma mé bakalářské práce Příjem sacharidů u žáků na vybraných základních školách jsem 

si zvolila z několika důvodů. Jako učitelka v základní škole často pozoruji, že žáci 

nepřiměřeně konzumují potraviny s vysokým procentem sacharidů. Ve školství pracuji od 

roku 1999 a neuniklo mi, že nastaly viditelné změny ve stravování žáků, resp. v konzumaci 

sacharidů. Nabídka velmi širokého a poměrně dobře dostupného sortimentu potravin a 

pochutin, které obsahují vysoké procento sacharidů, je v dnešní době velice široká a žáci ji 

neváhají využít. Sacharidové potraviny a pochutiny jsou velice populární, těší se velké 

oblibě, ať už jde o různé smažené bramborové lupínky, sladké pečivo, čokoládu nebo 

slazené nápoje. Zjišťuji, že děti disponují obnosem financí od rodičů, které dostávají za 

účelem nákupu svačin. Ovšem to, co si za přidělené peníze synové a dcery zakoupí; a 

během dne zkonzumují, už dospělí nezřídka zkontrolovat nemohou.  

To, jak žák základní školy chápe a pojímá své chování vůči výživě, se pak odráží na 

možných zdravotních rizicích v pozdějším věku. Člověk je odpradávna omnivor 

(všežravec), proto by skladba jeho konzumovaných potravin i pokrmů měla být různorodá 

tak, aby vyhovovala výživovým doporučením pro danou věkovou skupinu. Je proto 

žádoucí, aby byl  jídelníček žáka druhého stupně základní školy vyvážený. 

Cílem práce je získání a zpracování poznatků o příjmu sacharidů žáků druhého stupně 

dvou základních škol. 

V teoretické části mé práce se zabývám všemi aspekty, které se týkají příjmu sacharidů u 

žáků druhého stupně: jejich vývojem, obecnými zásadami správné výživy, výživou dětí 

staršího školního věku, dále následuje rozdělení sacharidů, onemocnění z jejich nadměrné 

konzumace atd. Poslední kapitola teoretické části je věnována doporučením, jak předcházet 

onemocněním způsobených nadměrnou konzumací sacharidů.  

V praktické části své práce se zabývám vyhodnocením dotazníkového šetření. Toto šetření 

bylo prováděno na dvou základních školách, a to na Základní škole v Krásném Dvoře a na 

Základní škole Jižní v Žatci. Jako výzkumná metoda byl zvolen dotazník. Dotazník 

vyplňovali žáci druhého stupně obou základních škol. Otázky byly zaměřeny na 
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konzumaci sacharidových potravin i nápojů během dne. Na základě získaných dat byl 

vyhodnocen přístup žáků ke stravování.  

Praktická část práce je zaměřena na výzkumné šetření prováděné na Základních školách v 

Krásném Dvoře a v Žatci. Jako výzkumná metoda byl zvolen dotazník. Dotazník 

vyplňovali žáci druhého ročníku obou škol. Otázky byly zaměřeny na konzumaci sacharidů 

během celého dne. Na základě získaných dat byl vyhodnocen přístup žáků ke konzumaci 

sacharidových potravin a nápojů. 

V praktické části své práce se zabývám vyhodnocením kvantitativního výzkumu. Jako 

nástroj šetření jsem zvolila dotazníkové šetření, které se týká příjmu sacharidů u žáků na 

vybraných základních školách. Cílovou skupinou výzkumu jsou žáci druhého stupně (6. - 

9. ročník) ze Základních škol Krásný Dvůr a Jižní Žatec. Do dotazníku jsem zahrnula 

otázky, týkající se konzumace sacharidových potravin i nápojů během celého dne, tedy jak 

ve školním prostředí, tak i mimo něj. Cílem bakalářské práce je získání a zpracování 

poznatků o příjmu sacharidů žáků druhého stupně základních škol.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Výživa dětí staršího školního věku 

V této kapitole je celkové pojednáno o problematice výživy žáků druhého stupně. Budu se 

v ní zabývat odbornou terminologií z výživového i biologického hlediska, poté vymezím 

pojmy, které se týkají žáka druhého stupně. Dále vymezím specifika výživy dětí a mládeže 

a zásady správné výživy. Následně popíšu dělení a využití sacharidů, v dalších 

podkapitolách jejich obsah v potravinách. Nedílnou součástí mé práce je i kapitola věnující 

se onemocněním způsobeným nadměrnou konzumací sacharidů. 

1.1 Psychomotorický vývoj dětí 

Žák druhého stupně (6. – 9. třída) se nachází v prepubertálním a pubertálním období. Je to 

období intenzivního tělesného i duševního zrání, kdy jedinec postoupí z typicky dětského 

vývojového stádia až na samotný práh dospělosti. V tomto bouřlivém období dochází  

k různým proměnám organismu. Velikost, tempo a pronikavost probíhajících změn jsou 

pak příčinou dočasného psychického i funkčního rozkolísání. V prepubertě (trvá od 11 do 

13-14 let) pokračuje zvyšování kompetencí, úsilí o dobré výsledky ve škole i v dalších 

činnostech. Chlapci i dívky zdokonalují své dovednosti, zlepšují vědomosti a nadále u nich 

pokračuje rozvíjení intelektu. Velmi důležitou součástí je začleňování mladistvého do 

skupiny vrstevníků. Mladiství získávají zkušenosti v sociálních interakcích a při 

komunikaci s okolím. V prepubertálním organismu již začínají probíhat změny, které 

zvyšují labilitu mladistvého a ten může reagovat se zvýšenou citlivostí a podrážděností na 

případné konflikty v rodině, ve škole i ve vztazích s vrstevníky (Čáp, 2001; Čechová, 

1998; Kotulán, 2012). 

V pubertě již probíhají biologické změny, jakými jsou: růst postavy, změna proporcí, 

přiblížení tvarů těla dospělých žen a mužů; sekundární pohlavní znaky a funkce pohlavních 

orgánů; zvýšená neurohumorální labilita. Pubertální změny jsou ovlivňovány mezimozkem 

prostřednictvím žláz s vnitřní sekrecí. Podvěsek mozkový zvyšuje produkci speciálních 

hormonů, které ovlivňují pohlavní žlázy. U chlapců dochází k růstu a zrání varlat, u dívek 

vaječníků. Po dosažení zralosti se uplatní jako endokrinní žlázy a začnou vylučovat 

příslušné pohlavní hormony. Dalšími projevy u chlapců i dívek je růst ochlupení genitálu, 
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stydké krajiny a podpaží. U chlapců nastupuje růst hrtanu a následná mutace. Začnou jim 

narůstat vousy a objevuje se ostatní typicky mužské ochlupení. Obličejové rysy díky růstu 

kostí dostávají konečnou dospělou podobu. Všechny tyto změny provází urychlený růst 

těla, který však není stejnoměrný ve všech částech. Celkový vzhled postavy dostává novou 

podobu. U chlapců mohutní kostra a svalstvo, rozšiřují se ramena; u dívek roste pánev, 

dochází ke zvýšenému ukládání podkožního tuku, a to zejména v oblasti hýždí, stehen a 

prsou. Typickým projevem dospívání jsou snahy o dosažení samostatnosti a nezávislosti 

(Čáp, 2001; Čechová, 1998; Kotulán, 2012). 

Pro pubescenta je typické, že součástí jeho žákovské role je příliš se nenamáhat. 

S celkovým rozvojem pubertálního jedince souvisí i zvýšená kritičnost ke škole. Úspěšnost 

ve škole není příliš důležitá, stává se tedy prostředkem a ne cílem jako dříve. Vztah 

k učiteli se mění, starší žák odmítá akceptovat pouhou formální autoritu. Přijímá pouze to, 

čeho si váží nebo co mu imponuje. Je však nutné uvědomit si, že dospívání neprobíhá u 

všech jedinců a za všech okolností stejně. Lze spatřit různé varianty, které nemusejí být 

zcela funkční. Příčiny mohou být různé, a to jak odlišnosti v rodině, tak v dítěti samotném. 

V pubertálním období se mladí lidé začínají samostatně rozhodovat o svém stravování. I 

v něm často dělají chyby. Dospívající patří mezi věkové skupiny, které mají jedny 

z nejhorších stravovacích návyků a se zásadami správné výživy si příliš hlavu nelámou 

(Vágnerová, 2007). 

1.2 Zásady správné výživy 

Zásady správné výživy vycházejí z aktuální situace ve výživě určité populace, a proto se 

mohou lišit podle různých kritérií, ať už je to věk, či národní nebo územní stravovací 

zvyklost. Nejdůležitější zásadou správné výživy je pestrost stravy. Obecné zásady je 

možné shrnout do několika doporučení: 

- Jíst dostatečně pestrou stravu a zajistit tak dostatečný a vyvážený příjem živin, 

vitamínů a minerálních látek, které jsou organizmu prospěšné; 

- udržovat si přiměřenou tělesnou hmotnost, přidat více zeleniny a zařadit pravidelný 

pohyb; 

- konzumovat dostatečné množství zeleniny, ovoce a vhodných příloh (luštěnin i 

obilovin), moučníky se snažit nahradit ovocem (i ořechy); 
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- zařadit do jídelníčku celozrnné výrobky; 

- omezit sůl (solení, hotové výrobky s vysokým obsahem soli); 

- omezit rafinovaný cukr, sladkosti a slazené nápoje; 

- přijímat dostatečné množství tekutin, alespoň 2,5 l denně (čaje, přírodní vody, 

neslazené ředěné přírodní džusy); 

- vyhýbat se pití tekutin s obsahem cukru a alkoholickým nápojům (Marádová, 

2010).  

1.3 Výživa dětí a mládeže 

Je zcela zřejmé, že složení výživy ovlivňuje celkový stav populace. Vzhledem k tomu, že 

dítě má před sebou celý život, je možnost jeho ovlivnění výživou v pozitivním i 

negativním smyslu ještě větší než u dospělého. Je jednoznačně prokázané, že výživa 

v dětství dokáže u dospělých ovlivnit výskyt obezity, výskyt ischemické choroby srdeční, 

výšku krevního tlaku, i nádorů. Základním předpokladem pro normální tělesný a duševní 

vývoj jedince je optimální výživa. Závisí na ní nejen zdravotní stav, ale také odolnost a 

pracovní schopnost jedince. Správná výživa tvoří základ pro růst a vývoj, který je 

v různých věkových fázích dítěte zcela odlišný. Významně se uplatňuje mimo jiné i 

v období pubescence a adolescence (Frühauf, 2003; Hnátek, 1992). 

Do této skupiny zařazujeme jedince starší než 10 let až do dospělosti. Výživa starších dětí 

se liší od výživy dospělých tím, že nejenže slouží k udržení funkcí organismu, ale 

především k zajištění jejich růstu a zdravého vývoje organismu. V starším školním věku 

jsou dotvářeny stravovací zvyklosti, které pak ovlivňují stravování v dospělosti. Proto je 

nutné konzumovat nutričně vyváženou stravu a dodržovat pravidelnost v jídle. Na základní 

výživové návyky, které se v tomto období stále utvářejí, má hlavní podíl rodina. Škola 

však může také sehrát pozitivní roli v jejich vytváření a upevňování (Marádová, 2010; 

Pánek, 2012). 

V období puberty (růstového skoku) jsou nejvyšší nároky na energii a živiny. Roste 

svalová hmota a dochází k ukládání rezervních tuků (zejména u dívek). Pokud je výživa 

nedostatečná, může docházet k poruchám růstu, ale i k hormonálním poruchám, které pak 

zejména u dívek mohou způsobovat poruchy menstruace a další zdravotní problémy. 

Dopoledne jsou sacharidy nutné pro mozkovou činnost. Když jimi člověk příliš šetří, tělo 



15 

 

si to zapamatuje a přinutí člověka ke konzumaci v nevhodnou denní dobu, tedy večer před 

spaním. Tuto energii ale tělo nespálí, naopak si ji uloží ve formě tuku (Jílková, 2016; 

Pánek, 2012). 

Ve starším školním věku často dochází k nekontrolovanému konzumování zbytečně 

velkého množství pokrmů. Zpravidla se sice nadměrný přísun v tomto období neprojeví 

tloustnutím, ale vytvářejí se tukové buňky, které mohou být základem obezity v dospělosti. 

Jako nevhodný zlozvyk je nutné jmenovat konzumaci různých pochoutek s vysokým 

obsahem energie, ale nízkou výživovou hodnotou, mimo daná jídla. Děti často navštěvují 

obchody s potravinami, a protože nevědí, co je pro ně zdravé, často kupují to, co viděly 

v televizní reklamě. Jsou ovlivněny médii, která často lžou (Jílková, 2016; Pánek, 2012). 

Jedním ze základních ukazatelů vyrovnanosti výživy je trojpoměr hlavních živin 

(kaloriferů), kterými jsou bílkoviny, tuky a sacharidy. Bílkoviny by měly tvořit 12-14 %, 

tuky 20-30 % a sacharidy více než 56 % denního příjmu. Tyto hodnoty kolísají v závislosti 

na věku (Marádová, 2010). 

Vyvážená strava je velmi důležitá a nezanedbatelná při prevenci ischemické choroby 

srdeční, přičemž se tukové pláty v cévách mohou ukládat již mezi 15. a 20. rokem a potom 

od 20 let rychle přibývají. Zdravá výživa dětí musí být pestrá a měla by zaručovat 

odpovídající příjem všech živin. Všechny druhy extrémních diet přináší nebezpečí v tom, 

že může některá složka potravy chybět. Rodiče by měli mít přehled o tom, co a kdy dítě jí 

a zda peníze, které dostává na obědy a svačiny, neutrácí např. za párek v rohlíku, hranolky, 

brambůrky, kolové nápoje, nebo dokonce za cigarety a alkohol (Frühauf, 2003; 

Velemínský, 2009). 

V této věkové kategorii platí pravidlo pravidelného stravovacího režimu: větší počet 

denních dávek rozložených rovnoměrně v průběhu dne, s bohatší snídaní a méně obsažnou 

večeří. Večeře by měla být podávána nejméně jednu hodinu před spaním. K růstu a vývoji 

dětí této věkové kategorie je potřeba vysoká dávka bílkovin a nerostných látek (zejména 

vápník, železo a hořčík). Z vitamínů je třeba jmenovat C, A, B1 a B2. Po prvním roce 

života klesá potřeba tuků ze 4 g/kg hmotnosti na 1,5 g/kg hmotnosti u 10-16letých dětí. 

Sacharidy by v tomto věkovém období měly představovat 60 % denní dávky energie, což 

z nich činí nejpodstatnější složku výživy. Je tedy třeba doplňovat stravu dostatečným 
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přísunem mléka a mléčných výrobků, ovoce, zeleniny, tmavého chleba a omezovat 

sacharózu, jež bývá příčinou obezity a zubního kazu. Z tabulky 2 jsou zřejmé denní 

doporučené dávky pro jednotlivé věkové skupiny chlapců a dívek ve věku od 11 do 18 let 

(Machová, 2010). 

Tabulka 1: Denní doporučené výživové dávky pro jednotlivé věkové skupiny vzhledem 

k pohlaví a různému tělesnému zatížení (Machová, 2008) 

Věk Pohlaví Práce Energetická 

potřeba 

(kJ) 

Bílkoviny 

(g) 

Tuky (g) Cukry (g) 

11-14 let chlapci ------- 11 720 100 95 386 

11-14 let dívky ------- 10 890 95 90 352 

15-18 let chlapci studující 

pracující 

s velkou 

fyzickou 

aktivitou 

13 400 

15 070 

16 750 

115 

135 

140 

 

105 

125 

150 

450 

483 

523 

15-18 let dívky studující 

pracující 

10 050 

11 300 

85 

100 

75 

90 

346 

372 

 

Nežádoucí způsoby výživy dětí staršího školního věku 

V této části se zmíním, k jakým významným změnám v životním stylu dětí a tím i výživy 

v období staršího školního věku dochází. 

K nežádoucím způsobům výživy dětí dochází z různých důvodů. Mohou to být: práce ženy 

mimo domov, snižující se počet dětí v rodině, pokroky v zemědělství a technologii 

přípravy jídel, postupující urbanizace populace, lepší přístup ke zdravotnickým službám, 

rostoucí vliv masmédií, zvláště televize, časnější nástup do školy (část denního příjmu 

stravy je přijímána zde), stále se zvyšující množství peněz u stále mladších dětí (to 

umožňuje konzumaci jídla bez kontroly rodičů). Pokud se najde příležitost, konzumují děti 
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staršího věku výrobky typu „fast food“ nebo i typu „snack“, jež obsahují vysoké množství 

tuků, cukrů i solí, a tím mají vysoký energetický obsah, který při sedavém vyučování není 

žádoucí (Frühauf, 2003). 

Konzumace stravy je v průmyslově vyspělých zemích ovlivněna různými faktory, které 

mohou způsobovat rozvoj nezdravého a nevhodného způsobu stravování. Činitelé, kteří 

působí při příjmu potravy, jsou i očekávaná naplnění požitku z konzumované stravy, dále 

to jsou sociální determinanty nutričních návyků, ke kterým můžeme zařadit vliv rodiny, 

školy, komunity i širšího společenského prostředí. Nevhodné stravovací zvyklosti 

(nadbytečně energeticky bohatá strava, vysoká konzumace tuků a jednoduchých cukrů 

s nedostatečným příjmem vlákniny) mohou vytvářet základ pro řadu závažných 

onemocnění. Jako problém při snaze ozdravit výživu se jeví i regionální a rodinné 

zvyklosti s dlouholetými tradicemi, které se jen obtížně mění (Marádová, 2010). 

V naší kultuře se sladkosti a slazené limonády staly běžnou součástí, ne-li symbolem. 

Jejich množství, barvy, tvary a nespočet chutí lákají děti k tomu, aby po nich v obchodech 

sáhly. Křiklavé obaly přímo vybízejí ke koupi. Děti nechápou, že je nezdravé konzumovat 

rafinované cukry, nemá to pro ně důležitost, zrovna když stojí před plným regálem 

sladkostí (Scharon, 2003). 

Postoj k jídlu může být ovlivňován i podněty zvnějšku. Prodejci i výrobci potravinářských 

produktů mají zájem prodat co nejvíce svých výrobků. Aby se tak stalo, je nejlépe, když 

jsou výrobky vidět. Reklama je tím, co ovlivňuje psychiku i chování člověka. Bohužel, 

obvykle nepůsobí směrem, který by podporoval zlepšení skladby jídelníčku. Míří cíleně na 

děti, které ji nekriticky přijímají a kupují si výrobky pro ně nevhodné. Například často 

propagované kofeinové nápoje obsahují vysoké množství cukru a jsou naprosto nevhodné 

k pravidelné konzumaci, jelikož mohou zapříčinit poruchy spánku, žaludeční obtíže nebo 

hyperaktivitu (impulzivnost, vznětlivost). V tabulce 1 je patrné, že v kolových nápojích je 

obsah cukrů vysoký (Dvořáková-Janů, 2003; Fořt, 2013). 

Tabulka 2 : Nutriční obsah softdrinků (Frühauf, 2003) 

Nápoj Cukry 

g/l 

Sodík 

g/l 

Draslík  

mg/l 

Fosfor 

mg/l 

pH 

---- 

Kofein 

mg/l 
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Klasická 

cola 

110 15-50 10 300 2,4 125 

Light Aspartamát „ „ „ „ „ 

Klasické 

limonády 

60 15-50 10  

---- 

 

---- 

 

---- 

Light Aspartamát „ „ ---- ---- ---- 

Džus: 

Pomeranč 

jablko 

 

80 

100 

 

20 

20 

 

1800 

1100 

 

160 

60 

 

4 

5 

 

0 

0 

Normální 

ice tea 

90 0 200 20 ---- 120 

Light aspartamát „ „ „ ---- ---- 

 

Z tabulky vyplývá vysoký obsah cukrů, u kolových nápojů vysoký obsah fosforu. Vysoké 

množství tohoto minerálu může být rizikovým faktorem osteoporózy, aditiva v nápojích 

mohou být zase příčinou potravinové alergie (Frühauf, 2003). 

Protože tato práce pojednává o konzumaci sacharidů, budu se dále věnovat podrobněji 

pouze jim. 

1.4 Sacharidy 

Sacharidy jsou stálou složkou všech buněk. U živočichů jich v tkáních nalezneme pouze 

několik procent, v rostlinných pletivech se jich vyskytuje více než 85 %. V přírodě vznikají 

pomocí fotosyntézy v buňkách autotrofních organismů - organismy, které získávají uhlík 

z anorganických látek – většinou z oxidu uhličitého (Marádová, 2010). 

Jako sacharidy lze označit heterocyklické sloučeniny, které jsou tvořené uhlíkem, kyslíkem 

a vodíkem. Ve starší terminologii jsou označovány jako glycidy, někdy též jako 

uhlovodany či uhlohydráty. Jsou hlavní součástí rostlinného organismu a s dalšími 
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makronutrienty (bílkovinami a tuky) jsou základními živinami pro lidský organismus. 

Sacharidy jsou nejvýznamnějším zdrojem energie pro lidský organismus. Sacharidy jsou 

pro tělo nejlepším rychlým zdrojem energie. Jeho přebytky se ukládají v játrech jako 

glykogen. Pokud je potřeba, uvolňují se a dodávají energii pro metabolické pochody a pro 

svalovou činnost. Sacharidy tvoří 50-60 % energetické hodnoty stravy ve vyspělých 

zemích. V zemích rozvojových je to dokonce i 80 % a více (Kotulán, 2012; Valenta, 

2008). 

1.4.1 Rozdělení sacharidů 

Podle počtu atomů uhlíku, které jsou v molekule, je sacharidy možno rozdělit na: triosy, 

pentosy, hexosy atd. Ty sloučeniny, které mají funkční aldehydovou skupinu (skupina –

CHO, charakteristická pro aldehydy), se nazývají aldosy. Ketosy pak ty sloučeniny, které 

mají ketonovou funkci. Dalším hlediskem, jak rozdělit sacharidy, se jeví počet cukerných 

jednotek vázaných v molekule. Jsou to: monosacharidy (jednoduché) – pentózy (ribóza, 

arabinóza) a hexózy (glukóza, fruktóza, galaktóza, manóza); oligosacharidy (dvě cukerné 

jednotky) - sacharóza, laktóza, maltóza; polysacharidy (více jednoduchých cukerných 

jednotek) – rostlinný a živočišný škrob, celulóza (Dvořáková-Janů, 2003; Pánek, 2012; 

Velíšek, 2002).  

Podle využitelnosti ve výživě lze rozdělit sacharidy  na: 

Sacharidy využitelné: monosacharidy – glukóza (fyziologicky nejdůležitější, při 

nedostatečném přívodu si ji organismus dovede vytvořit z aminokyselin, při nadbytku je 

naopak přeměněna na zásobní tuk), fruktóza (ovoce, med, v potravinách je přítomna jako 

složka sacharózy), ribóza (nukleotidy); deriváty monosacharidů – aminocukry 

(glukosamin), alkoholické cukry (sorbitol); oligosacharidy - sacharóza (cukrová řepa, 

třtina), maltóza (vzniká hydrolýzou škrobu, slad), laktóza (mléčný cukr, u kojených dětí je 

jediným výživovým sacharidem, v trávicím ústrojí je štěpen na glukózu a galaktózu);  a 

polysacharidy – škrob (je v obilovinách a bramborách), dextriny (vzniklé hydrolýzou 

škrobu); glykogen (jaterní, svalový).  

Sacharidy špatně využitelné: monosacharidy - xylóza, arabinóza (vyskytují se řídce), 

oligosacharidy - rafinóza, stachyóza, (mají flatuenční, tj. nadýmavý účinek – jsou 
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obsaženy hlavně v luštěninách a netráví se v tenkém střevě, k částečnému trávení dochází 

v tlustém střevě za vzniku plynů; polysacharidy – inulin (v čekance a topinamburech, 

inulinový sirup - sladidlo pro diabetiky).  

Sacharidy nevyužitelné: monosacharidy - manóza, sorbóza (řídký výskyt), 

polysacharidy - celulóza, hemicelulózy, pentozany (obsaženy v cereáliích, zelenině, 

bramborách, luštěninách), resistentní škrob (obsažen v pekařských a extrudovaných 

výrobcích, luštěninách), pektiny (obsaženy v ovoci), chitin – obsažen v houbách (Kotulán, 

2012; Marádová, 2010; Pánek, 2012). 

1.4.2 Význam sacharidů ve výživě 

Je nutné uvědomit si, že sacharidy jsou přítomny ve všech buňkách a mají různé funkce. 

Jsou nejdůležitějším zdrojem energie, přičemž 1 g cukru poskytuje 17 kJ, tj. 4 kcal. Proto 

jsou spolu s bílkovinami a tuky hlavními živinami. Dále jsou základními stavebními 

jednotkami mnoha buněk a jejich úkolem je mimo jiné chránit je před působením různých 

vnějších vlivů. Svým objemem tvoří hlavní součást lidské potravy. Zvyšují peristaltiku 

střev a mají vliv na složení mikroflóry. Tvoří chuťový faktor potravy – svou sladkou chutí 

příznivě ovlivňují smyslové vlastnosti pokrmů. Jsou také biologicky aktivními látkami 

nebo i složkami mnoha biologicky aktivních látek, jako jsou glykoproteiny, některé 

koenzymy, hormony, vitaminy aj. (Marádová, 2010; Velíšek, 2002).  

Sacharidy jsou velmi důležitou základní živinou, protože poskytují 50-65 % energie přijaté 

denní stravou. Jsou dostupným a pohotovým zdrojem energie pro svalovou práci, pro 

některé endergonické  reakce (reakce, vyžadující volnou energii ke tvorbě energeticky 

bohatých látek), ale i pro udržení konstantní teploty. Podíl sacharidů v potravě by měl 

tvořit více než 60 % energetické spotřeby. Pokud je ve stravě nedostatek sacharidů, může 

tento stav snižovat pracovní výkon (Marádová, 2010). 

Sacharidy jsou také důležité při účasti v Maillardových reakcích, tedy neenzymového 

hnědnutí, které probíhá buď při skladování nebo při zpracování potravin. Dochází k nim 

při reakcích s aminokyselinami, typicky při tepelné úpravě jakou je např. pečení. Produkty 

jsou pak žlutě, hnědě nebo dokonce černě zbarvené. Výsledkem jsou výrobky 

s charakteristickým zbarvením, chutí i vůní, které vzbuzují apetit k jídlu. Je tu ovšem i 
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negativní dopad Maillardových reakcí, při kterých mohou vznikat sloučeniny s 

karcinogenními (rakovinotvornými) účinky (Velíšek, 2002). 

Naopak přemíra sacharidů (ve formě rafinovaných cukrů) se podílí na vzniku obezity. 

Sacharidy jsou k životu nezbytné, ovšem v přiměřeném množství. Bohužel dnešní doba 

přináší velmi pestrou nabídku potravin i pochutin, ve kterých se skrývá vysoký obsah 

sacharidů. Lidé je často konzumují v neodpovídajících dávkách. S tím jsou pak spojená 

různá onemocnění (Jungbauerová, 1996; Marádová, 2010). 

Jako negativní funkci sacharidů lze označit i působení oligosacharidů luštěnin. Tyto 

sacharidy se v lidském organismu nedokážou enzymaticky štěpit. Při průchodu zažívacím 

traktem se dostávají do tlustého střeva, kde za pomoci mikroorganismů dochází k jejich 

rozkladu. Při tomto rozkládání ale dochází ke vzniku plynů, které působí nadýmání 

(Marádová, 2010). 

Důležitým nevyužitelným polysacharidem je vláknina, kterou lze také nazvat balastním 

polysacharidem. Balastním proto, že zvětšuje objem stravy, ovšem bez energetického 

zisku. Jde o vlákninu v nerozpustné formě (celulóza a hemicelulózy) a rozpustnou 

(zejména pektiny). V minulé době převládaly tendence považovat je za zcela zbytečné a 

snižovat jejich množství v potravě. Osoby se sedavým zaměstnáním, které nemají 

dostatečný tělesný pohyb, mohou trpět zácpami; a právě strava s větším obsahem 

balastních polysacharidů podněcuje střevní peristaltiku k větší činnosti. Při vyšším obsahu 

vlákniny dochází k rychlejšímu průchodu tráveniny střevem, takže se všechny živiny 

nestačí vstřebat. To je ve vyspělých zemích s vysokým příjmem energie žádoucí efekt. 

Vláknině je také přisuzována vlastnost snižování resorpce tuků a cholesterolu. Vláknina 

tak příznivě působí na výskyt a rozvoj kardiovaskulárních chorob. Na druhou stranu však 

snižuje vstřebatelnost některých živin, které jsou žádoucí – vitamínů a minerálních látek. 

Je třeba také zmínit, že vláknina váže větší množství vody, proto se musí při vyšším příjmu 

vlákniny přijímat více tekutin. Denní příjem vlákniny by měl dosahovat 20-30 g, v ČR je 

příjem podstatně nižší (Pánek, 2012). 
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1.4.3 Zdroje sacharidů  

Sacharidy se nacházejí hlavně v rostlinných zdrojích, méně v živočišných zdrojích: 

obiloviny (sušina) 65-90 %, brambory 80 %, zelenina (sušina) 60-90 %, luštěniny (sušina) 

až 70 %, mléko a mléčné výrobky (sušina) 30-50 %, med 80 %, cukr (sacharóza) 99,5 %, 

jablka 7-14 %. Sacharidy by měly být přijímány velkou měrou formou polysacharidů. 

Vysoký příjem tzv. skrytých cukrů ve slazených nápojích a moučnících je velmi 

nepříznivým jevem moderní doby. Spotřeba sacharózy (řepného cukru) by neměla 

překročit hranici 20 kg za rok (v současné době je uváděna průměrná roční spotřeba asi 40 

kg na osobu, přičemž polovinu toho množství zkonzumuje obyvatelstvo v různých 

nápojích). Je zřejmé, že nadměrný příjem sacharidů má negativní účinky na zdravotní stav 

člověka (Marádová, 2010). 

Zdroji rostlinných škrobů jsou hlavně brambory, pšenice, žito, kukuřice, rýže, oves nebo 

hrách. Při zahřívání škrobu dochází ke vzniku látek, které mají příjemnou chuť. Škroby se 

nepodílejí na vzniku zubního kazu. Po jejich požití dochází k pomalejšímu vzestupu 

krevního cukru. Proto byl měl být škrob zastoupen v potravě alespoň jednou třetinou 

z denní dávky sacharidů (Marádová, 2010). 

Nevyužitelný sacharid, kterým je vláknina (jak rozpustná, tak nerozpustná), se nalézá 

nejvíce v ovoci, zelenině i obilovinách. Je lépe konzumovat vlákninu v přirozeném stavu 

z přírodních potravin, než využívat potravinové doplňky nabízené trhem. Denní příjem 

vlákniny by se měl pohybovat v hodnotách kolem 20 g až 30 g. Vyšší příjem než 60 g není 

žádoucí, protože by mohl způsobit sníženou resorpci živin nebo zácpu (Pánek, 2012). 

Dalším sacharidem, který se vyskytuje hlavně v ovoci, jsou pektiny. Jsou to podpůrné 

látky, které při konzumaci mají různé schopnosti – sorpční (vstřebávací), hemostatickou 

(zastavující krvácení) a obstipační (způsobující zácpu). Pektiny také snižují vstřebávání 

cholesterolu (Marádová, 2010). 

1.4.4 Trávení a metabolismus sacharidů 

Sacharidy přicházejí do organismu v potravě a musí být rozloženy na jednoduché látky. 

V jednotlivých částech trávicí trubice dochází vlivem přítomných enzymů k štěpení. 

V ústech se nachází enzym ptyalin, který rozkládá škroby na dextriny a maltózu. 

V žaludeční šťávě nenajdeme žádný enzym pro trávení sacharidů, hlavní štěpení probíhá až 
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v tenkém střevě díky pankreatické a střevní šťávě. Konečným produktem trávení 

využitelných sacharidů je monosacharid glukóza. Glukóza po vstřebání putuje do jater, kde 

se přeměňuje v zásobní glykogen. Podle potřeby je k dispozici všem tkáním. Pokud je 

potřeba, dochází k jeho přeměně v glukózu, která odchází do krve. Glykogen se také tvoří 

ve svalech, avšak v menším množství a slouží pak jako pohotová rezerva energie pro 

svalovou práci. (Machová, 2008; Marádová, 2010; Pánek, 2012). 

V těle se nachází asi 400 g glykogenu, jako pohotová zásoba – to není příliš velké 

množství. Děti mají tuto zásobu ještě menší, protože jejich játra ještě nejsou dostatečně 

vyvinutá. Pokud se člověk intenzivně svalově namáhá, může dojít k vyčerpání zásob i 

během dvou hodin. Organismus proto vytváří glykogen i z jiných zdrojů, jimiž jsou 

bílkoviny a tuky. Naopak nadbytečně přijmuté sacharidy se mohou v těle přeměnit v tuk, 

který se pak ukládá do zásoby. Organismus udržuje v krvi stálou koncentraci glukózy, 

která činí asi 4,0 – 5, 5 mmol/l a označujeme ji termínem glykémie. Zabezpečení stálé 

glykémie obstarávají hormony inzulín a jeho antagonista (protichůdně působící) glukagon. 

Oba vznikají v pankreatu (slinivce břišní). Inzulín snižuje glykémii pomocí syntézy 

jaterního a svalového glykogenu, glukagon podporuje štěpení glykogenu v játrech. 

Potraviny, které zkonzumujeme, dokáží zvyšovat glykémii pomalu, rychleji, ale i velmi 

rychle. Aby bylo možné vyjádřit účinek potraviny na vzrůst glykémie, byla zavedena 

hodnota glykemického indexu (Machová, 2008; Marádová, 2010; Pánek, 2012). 

Glykemický index 

Glykemický index  je číselný index, který udává, jak rychle je glukóza z určité potraviny 

organismem využita. Pojem glykemický index (GI) byl zaveden proto, aby bylo možno 

porovnat, jak jednotlivé potraviny ovlivňují glykémii (koncentraci glukózy v krvi) po jídle. 

Při testování sní pokusná osoba 50 g bílého pšeničného chleba. V pravidelných intervalech 

jsou jí pak odebírány vzorky krve a současně testována glykémie. Tento průběh glykémie 

je pak zaznamenáván graficky pomocí křivky. Z tohoto měření byl pak ustanoven 

glykemický index 100 (Marádová, 2010). 

Po každém jídle, ve kterém jsou obsaženy sacharidy, dochází v organismu ke zvýšení 

glykémie a k snižování při tělesné práci. Glykémie je jedním z ukazatelů, které jsou 

pravidelně zjišťovány při základním vyšetření krve a sledovány např. u diabetiků. 
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Minimální potřeba glukózy (bez ohledu na tělesnou hmotnost) se pohybuje kolem 50 g za 

24 hodin. Spotřeba glukózy v těle je asi 2 mg/kg tělesné hmotnosti za 1 minutu. Polovinu 

množství, tj. asi 0,8-1,0 mg/kg spotřebuje mozek. Dalších 25 % spotřebují červené 

krvinky, ledvinová a kostní dřeň. Svaly a ostatní tkáně spotřebují jen malé množství 

glukózy. V klidu je tato spotřeba menší než 30 % využívaného množství (Marádová, 2010; 

Valenta, 2008). 

Je dokázáno, že stejné množství sacharidů (50 g) z různých potravin vede k různým 

hladinám glykémie po jídle. Bylo totiž zjištěno, že 50 g sacharidů pocházejících z různých 

potravin nevyvolá stejnou odezvu. U potravin vyvolávajících menší odezvu mluvíme jako 

o potravinách s nízkým glykemickým indexem. Ty jsou tělu prospěšnější než potraviny 

s vysokým glykemickým indexem, jelikož se tráví pomaleji. Tabulka 3 ukazuje hodnotu 

glykemického indexu u vybraných potravin (Machová, 2008; Marádová, 2010). 

Tabulka 3: Glykemické indexy vybraných potravin (Marádová, 2010) 

Potravina Glykemický index 

Fruktóza 26 

Vařené luštěniny 38 - 47 

Jablka 52 

Jogurt 52 

Sacharóza 83 

Žitný chléb 89 

Bílý pšeničný chléb 93 

Houska 131 

Glukóza 100 

Maltóza 152 
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1.5 Onemocnění způsobená nadměrnou konzumací sacharidů 

1.5.1 Obezita 

Nadměrná konzumace sacharidů může vést k obezitě, ale jen v případě, že jedinec přijímá 

příliš mnoho energie celkově – to se netýká jen nadměrného příjmu sacharidů. Je to 

situace, kdy je příjem energie vyšší než její výdej. Obezita neznamená nadměrnou 

hmotnost, ale nadměrné nakupení tukové tkáně. Aby byla obezita diagnostikována, je třeba 

prokázat nadměrné množství tukové tkáně. Psychologové pojímají obezitu komplexněji a 

mluví též o zmnožení tukové tkáně, zmiňují se ale i o odlišném postoji obézních lidí ke 

svému tělu, tvaru postavy, otázce jídla a k problematice kil navíc vůbec. Obezitu je tak 

možné definovat jako poruchu v myšlení a emocích (Drozdová, 1990; Málková, 2014).  

Obezita je multifaktoriálně podmíněná metabolická porucha charakterizovaná zmnožením 

tělesného tuku a je důsledkem interakce genetických dispozic s faktory zevního prostředí 

(Aldhoon-Hainerová, 2009). 

Obezita je definována nadměrným uložením tuku v organismu, přičemž podíl tuku u žen 

tvoří do 25-30 %, u mužů pak do 20-25 %. O množství tuku se lze přesvědčit několika 

způsoby. Stanovení obezity dle Brocova indexu (hmotnost v kg/ výška v cm – 100) se již 

většinou neprovádí, a to z důvodů korelace s výškou. Nehodí se tedy univerzálně pro malé 

a velké jedince. Dnes je využíván tzv. Queteletův index, označovaný jako body mass index 

(BMI). Je určován podle vzorce: hmotnost v kg/ výška v m
2
. Normou je označována 

hodnota BMI 18,5 – 25 kg/m
2
,
 
tedy normální tělesná hmotnost jak je patrné z tabulky 4 

(Svačina, 2001). 

Tabulka 4: Klasifikace tělesné hmotnosti (Svačina, 2001) 

podvýživa do 18,5 

normální tělesná hmotnost 18,5 - 25 

nadváha 25-30 

obezita I. stupně - mírná 30-35 

obezita II. stupně - střední 35-40 
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obezita III. stupně – morbidní  nad 40 

 

Zcela běžně se používá stanovení BMI (body mass index, Queteletův index) podle vzorce: 

hmotnost v kg děleno druhou mocninou výšky v metrech. Pro českou populaci jsou 

vypracovány pro screeningové hodnocení percentilové grafy BMI (Nevoral, 2003). 

Rizikové faktory obezity 

Strava, která je bohatá na sacharidy, dodává organismu energii až v nadměrném množství a 

způsobuje tělu problémy v podobě obezity. S nadvýživou bývají lidé postiženi hlavně 

v hospodářsky vyspělých zemích. V posledních letech se o obezitě mluví jako o epidemii 

3. tisíciletí. Obezita je rizikovým faktorem četných chronických neinfekčních chorob. 

Bývá také často spojena s chorobami jako jsou: arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak), 

hypercholesterolémie (vysoká hladina cholesterolu), diabetes mellitus (úplavice cukrová), 

ale mohou se přidat i další zdravotní problémy (Brázdová, 2001; Nevoral, 2003). 

V civilizovaných zemích v současnosti přibývá lidí, kteří jsou obézní. Obézními bývají už 

děti, a ty se často své obezity nezbaví ani v dospělosti. Podle měření z roku 2000 

v náhodně vybraných školách bylo ve věku od 7 do 11 let obézních 6 % chlapců a 5,6 % 

dívek. Je důležité si uvědomit, jaké dítě je možné považovat za obézní. Obezita není 

stanovena podle výšky hmotnosti. Za obézní je možné považovat takové dítě, které má 

zmnoženou tukovou tkáň (Nevoral, 2003). 

Příčinou obezity jsou hlavně prázdné kalorie ve formě cukrovinek, sušenek, zmrzliny, 

slazených nápojů a sladkých cereálií podávaných k snídani. Počátky můžeme sledovat již 

v dětství, kdy je dítě krmeno místo mateřským mlékem dětskou výživou a jinou slazenou 

potravou. Kojené děti výjimečně trpívají nadváhou. Obezita může být samozřejmě 

způsobena i organickou či mentální poruchou, ale většinou je její původ ve výživě 

(Scharon, 1994). 

Na vzniku obezity se podílí mnoho faktorů. Mezi rizikové faktory patří nesprávná výživa, 

nedostatek pohybové aktivity (čas strávený sledováním televize či počítače), genetické 

faktory (rodinná nadváha či obezita), psychologické faktory (řešení stresu, emocí či nudy 

přejídáním), vliv rodiny (rodiče obstarávající nákupy potravin), socioekonomické vlivy 
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(děti z rodin s nízkým příjmem jsou náchylnější ke vzniku obezity) a prenatální faktory 

(Aldhoon-Hainerová, 2009). 

Obezitu lze spatřovat i v různých faktorech:  

Biologické faktory - základní a nejčastější příčinou obezity je dlouhodobý nepoměr mezi 

příjmem energie a energetickým výdejem. Nelze však říci, že příčina obezity tkví pouze 

v nekázni v jídle, v lenosti, nechuti k pohybu či v nedostatku vůle. Je nutné vzít do úvahy i 

geneticky podmíněnou náchylnost k hromadění tukových zásob. Tzv. úsporný gen – 

dědičné vybavení, je důležitým faktorem hrajícím roli v ukládání energie při jejím mírném 

přebytku. Psychologické faktory - psychologické faktory se podílejí na nejen na vzniku, 

ale zejména na trvání obezity. A to tak, že po redukci nadváhy dochází často k nabrání 

ztracených kilogramů. Je prokázána souvislost mezi stravovacími návyky a emocemi, ať už 

kladnými či zápornými. Již novorozenec spojuje slast z jídla s pocitem pohody, dobra či 

emoční jistoty. Umocnění pohody jídlem pokračuje v dětství a v dospělosti. Důvodem 

k přejídání mohou ale být i negativní emoce. Jídlo slouží jako náhrada různých hodnot. 

Matka pomůže svému nespokojenému dítěti tím, že mu nabídne potravu. Dítě se pak 

nenaučí odlišovat hlad od ostatních tělesných pocitů a potřeb, nenaučí se rozlišovat mezi 

fyziologickými a psychologickými aspekty hladu a to pak přetrvává i do dalších let i do 

dospělosti. Společenské faktory - k těmto faktorům můžeme zařadit snadný přístup k jídlu 

vedoucí k nadměrnému energetickému příjmu a pohodlný způsob života umožňující 

snižování energetického výdeje. Dalšími aspekty, které zde hrají roli, jsou: vzdělání, 

společenské postavení, zaměstnání, příjem, velikost domácnosti, pohlaví, národnost a rasa 

(Málková, 2014).  

1.5.2 Zubní kaz 

Zub se skládá ze dvou částí. Z viditelné části – zubní korunky a zubního kořenu, který je 

ukotven v čelistní kosti. Dále se skládá ze tří vrstev: skloviny, zuboviny a zubní dřeně. 

Zubní kaz je velmi častým onemocněním, kterým trpí většina populace. Může vznikat už 

při prořezávání prvních zubů při pomnožení kazotvorných bakterií. Na vzniku kazu se 

podílí tři složky: sacharidy, kyseliny a mikroorganismy. Bakterie se živí sacharidy. Tyto 

sacharidy, které jsou přijímány z nápojů a jídla, se přemění na kyselinu a ta následně 
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napadá zubní sklovinu. Díky odebírání potřebných minerálů dochází k rozpadu skloviny a 

vzniká zubní kaz (Kovářová, 2011; Marádová, 2010; Mieg, 2009). 

1.5.3 Diabetes mellitus (úplavice cukrová) 

Rozeznáváme dva typy tohoto onemocnění. Diabetes mellitus I. typu je porucha 

metabolizmu glukózy. Je nejčastěji způsobena nedostatkem hormonu inzulínu, který 

produkují ß-buňky Langerhansových ostrůvků pankreatu (slinivky břišní). Toto 

onemocnění nevzniká na základě špatného životního stylu (Pánek, 2012). 

Dále se proto budu zabývat diabetem mellitem II. typu, který může vzniknout na podkladě 

nevhodného životního stylu. 

Diabetes mellitus II. typu není způsoben poruchou tvorby inzulínu jako u typu I. Je 

způsoben inzulinorezistencí, čili sníženou citlivostí tkání k inzulínu. V tomto případě je 

normální tvorba inzulínu, která zdravým lidem stačí, pro tyto nemocné lidi nedostatečná. 

Organizmus se snaží kompenzovat tento stav zvýšenou tvorbou inzulínu tak, aby se zvýšil 

koncentrační gradient inzulínových receptorů. Po jisté době však dochází k vyčerpání 

buněk produkujících inzulín a následnému selhání; choroba se tak stává inzulín-

dependentní. Znamená to, že nemocný musí přijímat zvýšené dávky inzulínu. Choroba 

manifestuje sice většinou až po 40. roce věku, je však prokázáno, že se vyskytuje v 80 % 

případů u obézních lidí. U dětí, jejichž rodiče trpí či trpěli diabetem mellitem II. typu, je 

reálné riziko, že při nevhodné životosprávě se tato choroba u nich objeví již ve středním 

věku (Marádová, 2010; Pánek, 2012). 

1.5.4 Metabolický syndrom 

Metabolický syndrom se stává jedním z nejrozšířenějších onemocnění na světě. Pod pojem 

metabolický syndrom jsou zahrnuty: inzulinorezistence (snížená citlivost tkání k inzulínu),       

diabetes (úplavice cukrová), hyperinzulinismus (stav, při kterém dochází ke zvýšené tvorbě 

hormonu inzulínu), zvýšené lipoproteiny (částice, jejichž funkcí je transport lipidů ve 

vodném prostředí, kterým je plazma), snížený HDL-cholesterol („hodný“ cholesterol, který 

dopravuje cholesterol z krve do jater, chrání cévy před jeho usazováním) a hypertenze  

(zvýšený krevní tlak). Za zásadní a patologický (chorobný) fenomén této skupiny 

onemocnění bývá pokládána necitlivost na inzulín. Tento syndrom je hlavní příčinou úmrtí 
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ve všech vyspělých státech a má vztah i k dalším onemocněním. Metabolickým 

syndromem onemocní většinou lidé, kteří jedí nevhodnou stravu a nepohybují se (Češka, 

2011; Svačina, 2006). 

1.6 Prevence onemocnění způsobených nadměrnou konzumací 

sacharidů 

Aby jedinec nebyl ohrožen diabetem mellitem II. typu, je nutné udržovat přiměřenou 

hmotnost. Dále je vhodné dodržovat dostatečný přísun nenasycených mastných kyselin, a 

to ve formě rostlinných olejů a rybích tuků. Je potřeba také konzumovat dostatečné 

množství zeleniny a ovoce (Marádová, 2010). 

Obezitou a metabolickým syndromem nemusí člověk trpět, pokud bude jeho energetický 

příjem a výdej přiměřený a v rovnováze. Vhodnými pohybovými aktivitami pro výdej 

energie jsou různé sporty, turistika, plavání či cyklistika. Je důležité dodržovat zásady 

správné výživy. Konzumovat dostatečně pestrou stravu, zajistit dostatečný a vyvážený 

příjem živin, vitamínů, minerálních a dalších látek, které jsou organismu prospěšné. 

Omezit solení, rafinovaný cukr i sladkosti. Při výběru potravin dávat přednost těm 

s nízkým obsahem tuku (hlavně živočišného), nekonzumovat velké množství uzenin a 

tučného masa. Nelze zapomenout ani na pitný režim – jako vhodné tekutiny mohou být 

konzumovány přírodní vody, čaje, neslazené ředěné přírodní džusy, a to v množství 

alespoň 2,5 l denně (Marádová, 2010; Pánek, 2012). 

Abychom se vyhnuli zubnímu kazu, je velmi důležité pečovat o zuby. Po každém čištění 

zubů se po dvanácti až dvaceti čtyřech hodinách začne usazovat zubní plak (bakteriální 

povlak). Ten lze odstranit opět jen správným čištěním zubů. Člověk by neměl během dne 

pojídat sladkosti mezi hlavními jídly, aby se zubní kaz neměl možnost vytvořit. Lépe je 

zkonzumovat jednorázově větší množství cukru, následně si vymýt ústa a později zuby 

vyčistit, než často konzumovat malé porce sladkých jídel a nápojů. Správnou ústní 

hygienou a přiměřenou konzumací sacharidů lze předejít tvorbě zubního kazu (Mieg, 

2009). 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

2 Kvantitativní výzkum 

V této části své práce zpracovávám kvantitativní výzkum. Tato část obsahuje poznatky 

z výzkumného šetření realizovaného v základních školách okresu Louny, resp. v Základní 

škole v Krásném dvoře a v Základní škole Žatec Jižní. Celé šetření by mělo ukazovat, jaké 

sacharidy a jejich množství konzumují žáci druhého stupně základních škol. 

2.1 Cíle a dílčí cíle 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit, jaké sacharidy konzumují žáci druhého stupně 

základních škol.  

Dílčí cíle 

Dílčí cíl č. 1: Zjistit, zda-li snídají žáci druhého stupně pravidelně a co nejčastěji snídají.   

Dílčí cíl č. 2: Zjistit, jaké sladkosti a jaké množství nejčastěji konzumují žáci druhého 

stupně k dopolední svačině. 

Dílčí cíl č. 3: Zjistit, zda-li dávají žáci druhého stupně při obědě přednost sladkým jídlům. 

Pokud ano, jakým. 

Dílčí cíl č. 4: Zjistit, jaké sacharidové potraviny nejčastěji konzumují žáci druhého stupně  

k večeři. 

Dílčí cíl č. 5: Zjistit, jaké sacharidové potraviny a jaké množství nejčastěji konzumují žáci 

druhého stupně mimo stravovací režim. 

2.2 Metodologie 

Pro praktickou část mé bakalářské práce jsem zvolila dotazníkové šetření, které sloužilo k 

získání a zpracování poznatků o příjmu sacharidů žáků druhého stupně Základních škol 

Krásný Dvůr a Žatec Jižní. Svým charakterem se jednalo o kvantitativní výzkum.   
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Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím učitelského sboru během března roku 2018.  

Celkem bylo distribuováno 242 dotazníků. Tento počet odpovídá počtu žáků druhého 

stupně na obou základních školách, tedy počtu žáků od 6. do 9. ročníku ve věku od 12 do 

16 let.  

2.2.1 Výzkumný nástroj 

Dotazník obsahoval celkem 24 otázek, z nichž první otázka měla informativní charakter a 

zjišťovala pohlaví a věk respondentů. Následujících 23 se pak týkalo samotného zjišťování 

poznatků o příjmu sacharidů u cílové skupiny, která bude vymezena v následující kapitole. 

Respondenti v dotazníku volili jednu z nabízených odpovědí. 

Z 24 otázek, které dotazník obsahoval, bylo 14 uzavřených a 10 polouzavřených otázek. 

Vzorový dotazník je součástí přílohy práce. 

2.2.2 Cílová skupina a distribuce dotazníků 

Cílovou skupinou mého dotazníkového šetření byli žáci dvou základních škol, a to 

konkrétně žáci druhého stupně, tj. od 6. do 9. ročníku. Školami, ve kterých jsem 

dotazníkové šetření provedla, byly Základní škola Krásný Dvůr a Základní škola Žatec 

Jižní, obě leží v okrese Louny. Dotazníkového šetření se zúčastnili všichni žáci druhého 

stupně, kteří byli žáky těchto škol. 

Pro účely distribuce byl dotazník o 5 stránkách vytisknut oboustranně na 2 listy, 1 list byl 

vytištěn pouze z jedné strany. Po zkušenostech jsem dotazník ponechala ve formátu A3, a 

to z důvodu lepší přehlednosti při jeho čtení. 

Kopie dotazníku, v přesném počtu kopií dle počtu žáků v jednotlivých třídách jsem s 

instrukcemi ohledně vyplnění předala ředitelce ZŠ Krásný Dvůr Mgr. Ivaně Bejčkové a 

třídnímu učiteli ZŠ Žatec Jižní, Mgr. Martinu Hnízdilovi. Dotazník byl distribuován v 

celkovém počtu 242 ks (v tabulkách níže jsou zaznamenány počty distribuovaných kopií). 

Dotazník byl v ZŠ Krásný Dvůr distribuován přímo ředitelkou školy, v ZŠ Žatec Jižní pak 

třídními učiteli, a to během měsíce března 2018. Po vyplnění jsem si dotazníky osobně 

vyzvedla u ředitelky ZŠ Krásný Dvůr a učitele ZŠ Žatec Jižní. 

Tabulka č. 5: Distribuce dotazníků podle počtu žáků ve třídách Základní školy Krásný 

Dvůr 
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Třída ZŠ Krásný Dvůr Počet žáků ve třídě Počet distribuovaných 

dotazníků 

6. 14 14 

7. 10 10 

8. 11 11 

9. 10 10 

 Celkem 45 žáků na druhém 

stupni ZŠ Krásný Dvůr 

Celkem 45 dotazníků pro 

cílovou skupinu (žáci 

druhého stupně) 

Tabulka č. 6: Distribuce dotazníků podle počtu žáků ve třídách Základní školy Žatec Jižní 

Třída ZŠ Žatec Jižní Počet žáků ve třídě Počet distribuovaných 

dotazníků 

6. A 25 25 

6. B 24 24 

7. A 24 24 

7. B 25 25 

8. A 25 25 

8. B 25 25 

9. A 24 24 

9. B 25 25 

 Celkem 197 žáků na druhém 

stupni ZŠ Žatec Jižní 

Celkem 197 dotazníků pro 

cílovou skupinu (žáci 

druhého stupně) 

 

2.3   Výsledky dotazníkového šetření 

V této podkapitole předkládám výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo v 

Základních školách Krásný Dvůr a Žatec Jižní v okrese Louny. Dotazníky vyplňovali žáci 
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druhého stupně obou základních škol. Cílem toho šetření bylo získání a zpracování 

poznatků o příjmu sacharidů žáků druhého stupně základních škol.  

Z celkového počtu 242 dotazníků jich nebylo 19 vyplněno odpovídajícím způsobem, resp. 

nebyly v nich zodpovězeny všechny otázky. Tyto dotazníky jsem do šetření nezahrnula. 

Vyhodnocovala jsem tedy 223 dotazníků.  

Otázka č. 1: Vaše osobní údaje: 

Jste: chlapec/dívka a věk respondenta.  

První otázka neměla znalostní charakter, pouze informativní. V tabulce je viditelný přesný 

počet respondentů podle věku a pohlaví. 

 

Pohlaví  12 let 13 let  14 let 15 let 16 let 

Chlapec 23 25 22 25 9 

% 22,1 24,0 21,2 24,0 8,7 

Dívka 26 26 27 34 6 

% 21,8 21,8 22,7 28,6 5,0 

Celkem 49 51 49 59 15 

% 22,0 22,9 22,0 26,5 6,7 

 

Z celkového součtu je zřejmé, že vyplňování dotazníků se zúčastnilo 49 dvanáctiletých 

(22,0 %), 51 třináctiletých (22,8 %), 49 čtrnáctiletých (22,0 %), 59 patnáctiletých (26,5 %) 

a 15 šestnáctiletých (6,7 %). 

Dotazník vyplnilo celkem 104 chlapců (44,6 %) a 119 dívek (53,4 %), celkový počet 

respondentů činil 223 (100 %). 

Otázka č. 2: Jste spokojeni se svou hmotností? 

a) Ano 

b) Ne 
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Mladiství se často zabývají tím, jak vypadají, jakou mají hmotnost a porovnávají ji se 

svými mediálními idoly, které obdivují. Tuto otázku jsem zařadila do dotazníku pro 

zajímavost a předpokládala jsem, že se problémy kolem hmotnosti budou zabývat více 

dívky. 

Dosažený výsledek z celkového počtu 223 respondentů: se svou hmotností bylo spokojeno 

celkem 116 respondentů (52,0 %), z toho 61 chlapců (58,7 %) a 55 dívek (46,2 %). 

Nespokojeno se svou hmotností bylo celkem 107 respondentů (48,0 %), z toho 43 chlapců 

(41,3 %) a 64 dívek (53,8 %). 

Graf č. 1: Jste spokojeni se svou hmotností? 

 

Otázka č. 3: Jak často se v průběhu dne stravujete? 

a) 2x 

b) 3x 

c) 4x 

d) 5x 

e) Vícekrát 

Dosažený výsledek z celkového počtu 223 respondentů: zjistila jsem, že nejčastěji se 

respondenti stravují 3x denně, toto číslo uvedlo celkem 85 tázaných (38,1 %). Následovali 
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respondenti, kteří se stravují 4x denně, a to v počtu 74 (33,2 %). 5x denně se stravuje 

pouze 32 respondentů (14,3 %), vícekrát denně se stravuje 18 respondentů (8,1 %) a 2x 

denně se stravuje nejméně tázaných, a to celkem 14 (6,3 %). 

Pokud bych odpovědi rozdělila na chlapce a dívky, číselné i procentuální zastoupení by 

vypadalo následovně: nejčastější odpověď na četnost stravování u chlapců byla odpověď  

3x, v počtu 40 (38,5 %), následovala odpověď 4x, v počtu 32 (30,8 %), dále odpovědi 2x   

a 5x shodně po 12 (11,5 %) a nejméně se vícekrát stravuje 8 chlapců (7,7 %).  

Dívky nejčastěji volily odpověď 3x, a to v počtu 45 (37,8 %), dále pak odpověď 4x v počtu 

42 (35,3 %), následovala odpověď 5x, v počtu 20 (16,8 %). Odpověď vícekrát se objevila 

u 10 dívek (8,4 %). Pouze 2 dívky (1,7 %) uvedly, že se stravují 2x denně a zvolily 

odpověď první odpověď. 

Graf č. 2: Jak často se v průběhu dne stravujete? 

 

 Otázka č. 4: Snídáte pravidelně každý den v týdnu? 

a) Ano 

b) Ne 
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Otázka dotazující se, zda-li respondenti pravidelně snídají, se vztahuje k sacharidům velmi 

úzce. Je z výživového hlediska žádoucí, aby prvním denním jídlem byla snídaně a aby 

mimo jiné obsahovala i dostatek sacharidů, které budou zdrojem energie na několik 

následujících hodin.  

Dosažený výsledek z celkového počtu 223 respondentů: celkem 105 respondentů (47,1 %) 

uvedlo, že pravidelně snídá, 118 respondentů (52,9 %) uvedlo, že pravidelně nesnídá. 

Pravidelně snídá 46 chlapců (44,2 %) a 59 dívek (49,6 %), 58 chlapců (55,8 %) a 60 dívek 

(50,4 %) odpovědělo záporně, tedy ne.  

Graf č. 3: Snídáte pravidelně každý den v týdnu? 

 

Otázka č. 5: Co nejčastěji snídáte ze zde uvedených potravin? 

a) Rohlík 

b) Chléb 

c) Celozrnné pečivo 

d) Sušenku 

e) Sladké pečivo 

f) Jiné (uveďte, prosím, jaké)_______________________________ 

V této otázce jsem zjišťovala, které sacharidové potraviny preferují respondenti při snídani.  
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Dosažený výsledek z celkového počtu 105 respondentů, kteří pravidelně snídají: 

z nabízených sacharidových potravin si zvolili nejčastěji respondenti rohlík, a to v počtu 33 

(31,4 %). Jako další následovala odpověď jiné v počtu 28 (26,7 %), přičemž 26 

respondentů (24,7 %) odpovědělo (mimo nabízené odpovědi), že nejčastěji snídá 

cornflakes, 2 respondenti (2 %) odpověděli (mimo nabízené odpovědi), že nejčastěji 

snídají bezlepkový chléb. Chléb jako nejčastější potravinu k snídani uvedlo 22 respondentů 

(21,0 %), sušenku pak 11 respondentů (10,5 %). Sladké pečivo snídá nejčastěji 8 

respondentů (7,6 %) a celozrnné pečivo snídají pouze 3 respondenti (2,9 %). 

Graf č. 4: Co nejčastěji snídáte ze zde uvedených potravin? 

 

Otázka č. 6: Kolik kusů potravin z otázky č. 5 snídáte? 

a) 1 ks 

b) 2 ks 

c) 3 ks 

d) Více než 3 kusy 

Zajímalo mne i množství zkonzumovaných sacharidových potravin, které respondenti 

snídají. 
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Dosažený výsledek z celkového počtu 105 respondentů, kteří pravidelně snídají: nejčastější 

odpovědí respondentů na otázku, která se týkala množství zkonzumovaných sacharidových 

potravin během snídaně, byla odpověď 1 ks, tu zvolilo 68 respondentů (64,8 %), 

následovala odpověď 2 kusy, a to v počtu 24 respondentů (22,9 %). 3 kusy sacharidových 

potravin k snídani zkonzumuje 10 respondentů (9,5 %) a více než 3 kusy těchto potravin 

snídají pouze 3 dotázaní (2,9 %).  

Pokud bych měla v odpovědích rozlišit chlapce a dívky, vypadalo by to následovně: 21 

chlapců (45,7%) nejčastěji snídá 1 kus sacharidových potravin, 2 kusy snídá 16 chlapců 

(34,8 %), 3 kusy snídají 7 chlapců (15,2 %) a více než 3 kusy snídají 2 chlapci (4,3 %). 

Dívky nejčastěji snídají 1 kus sacharidových potravin, a to v počtu 47 (79,7 %), 8 dívek 

(13,6 %) snídá 2 kusy, 3 kusy snídají 3 dívky (5,1 %) a více než 3 kusy snídá 1 dívka (1,7 

%). 

Graf č. 5: Kolik kusů potravin z otázky č. 5 snídáte? 

 

Otázka č. 7: Jaký nápoj pijete nejčastěji ráno? 

a) Slazený čaj 

b) Neslazený čaj 

c) Mléko 
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d) Kakao 

e) Džus 

f) Nepiji ráno 

g) Jiný (uveďte, prosím, jaký)_______________________________ 

Při snídani jsou důležité i nápoje, které mohou obsahovat sacharidy. Zjištění, že poměrně 

velké množství respondentů ráno nepije vůbec, je alarmující.  

Dosažený výsledek z celkového počtu 223 respondentů: jako nejčastější odpověď zvolili 

respondenti slazený čaj v 84 případech (37,7 %), 45 respondentů (20,2 %) pije nejčastěji 

ráno neslazený čaj, 29 respondentů (13,0 %) ráno nepije vůbec. Mléko ráno konzumuje 21 

respondentů (9,4 %), džus i kakao jsou oblíbeny shodně, a to po 15 odpovědích (6,7 %). 

Jiný nápoj si zvolilo 14 respondentů (6,3 %), přičemž pro 12 respondentů (5,4 %) byla 

volbou čistá voda, 1 respondent (0,4 %) preferuje čaj s mlékem a 1 respondent (0,4 %) 

zvolil vodu se šťávou. 

Graf č. 6: Jaký nápoj pijete nejčastěji ráno? 

 

Otázka č. 8: Jaký mléčný výrobek jíte nejčastěji ke snídani? 

a) Ovocný jogurt 

b) Bílý jogurt 
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c) Ovocný tvaroh 

d) Nejím mléčný výrobek ke snídani 

e) Jiný (uveďte, prosím, jaký)_______________________________ 

V mléčných výrobcích se nacházejí sacharidy, ať už přirozené nebo dodané při výrobě 

produktu. 

Dosažený výsledek z celkového počtu 105 respondentů, kteří pravidelně snídají: 

mléčný výrobek ke snídani nejí 52 respondentů (49,5 %), ovocný jogurt nejčastěji 

snídá 30 respondentů (28,6 %). Oblíbený je i bílý jogurt, a to u 19 respondentů (18,1 

%). 4 respondenti (3,8 %) zvolili odpověď jiný a uvedli, že nejčastěji z mléčných 

výrobků snídají vanilkový pudink (2 respondenti), čokoládový pudink (1 respondent) a 

sýr (1 respondent). Ovocný tvaroh neoznačil žádný z dotazovaných. 

Rozlišení na chlapce a dívky je následující: většina z chlapců nejí ke snídani mléčný 

výrobek, a to v 21 případech (45,7 %), poté u chlapců následuje ovocný jogurt, v 16 

případech (34,8 %). Bílý jogurt snídá 8 chlapců (17,4 %), 1 chlapec (2,2 %) uvedl 

odpověď jiný – preferuje k snídani vanilkový pudink. Mléčný výrobek nesnídá 31 

dívek (52,5 %), 14 dívek (23,7 %) snídá ovocný jogurt a 11 dívek (18,6 %) dává 

přednost bílému jogurtu. 3 dívky (5,1 %) snídají jiný mléčný výrobek – 1 dívka (1,7 %) 

zvolila vanilkový pudink, 1 dívka (1,7 %) zvolila čokoládový pudink a 1 dívka (1,7 %) 

preferuje sýr. 

Graf č. 7: Jaký mléčný výrobek jíte nejčastěji ke snídani? 
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Otázka č. 9: Svačíte dopoledne pravidelně? 

a) Ano 

b) Ne 

Dopolední svačina je ve věku respondentů od 12 do 16 let důležitým zdrojem sacharidů. 

Zjišťovala jsem, zda-li respondenti pravidelně svačí během dopoledních hodin. 

Dosažený výsledek z celkového počtu 223 respondentů: 198 respondentů (88,8 %) během 

dopoledne svačí, pouze 25 respondentů (11,2 %) odpovědělo, že během dopoledne 

nesvačí.  

Pokud bych měla v odpovědích rozlišit chlapce a dívky, vypadalo by to následovně: 89 

chlapců (85,6 %) během dopoledne svačí, 15 chlapců (14,4 %) nesvačí. 109 dívek (91,6 %) 

dopoledne svačí a 10 dívek (8,4 %) během dopoledne nesvačí. 

Graf č. 8: Svačíte dopoledne pravidelně? 
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Otázka č. 10: Pokud ano, uveďte, co svačíte dopoledne nejčastěji. 

a) Ovoce 

b) Zeleninu 

c) Bílý jogurt 

d) Ovocný jogurt 

e) Pečivo 

f) Sladké pečivo 

g) Slané pochutiny (chipsy, krekry, slané tyčinky apod.) 

h) Přírodní tvaroh 

i) Ovocný tvaroh 

j) Jiné (uveďte, prosím, jaké)_______________________________ 

V této otázce jsem zjišťovala, jakým potravinám, které respondenti během dopoledne 

svačí, dávají přednost.  

Dosažený výsledek z celkového počtu 198 respondentů, kteří pravidelně dopoledne svačí: 

nejčastější odpovědí bylo pečivo, a to u 102 respondentů (51,5 %), dále 52 respondentů 

(26,3 %) svačí ovoce, ovocný jogurt svačí 16 respondentů (8,1 %). Sladké pečivo svačí 12 

respondentů (6,1 %), slané pochutiny svačí 10 respondentů (5,1 %), zeleninu a bílý jogurt 
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jako nejčastější svačinu označili shodně 3 respondenti (1,5 %). Odpovědi přírodní tvaroh, 

ovocný tvaroh a jiné nikdo z respondentů nezvolil. 

Graf č. 9: Co svačíte dopoledne nejčastěji? 

 

 

Otázka č. 11: Jakou sladkost jíte nejčastěji k dopolední svačině? 

a) Sušenku 

b) Čokoládovou tyčinku 

c) Müsli tyčinku 

d) Bonbony 

e) Čokoládu 

f) Nejím sladkosti k dopolední svačině 

g) Jinou (uveďte, prosím, jakou) ______________________________ 

Sladkosti jsou u starších dětí oblíbené. Myslím si, že „něco“ sladkého svačí valná 

většina žáků. Pozoruji to denně ve školních třídách.  Často dochází i k různým 

výměnám sladkých potravin (podle oblíbenosti) mezi jednotlivými žáky, kteří si je 

přinesou z domova nebo je zakoupí cestou do školy. 
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Dosažený výsledek z celkového počtu 198 respondentů, kteří pravidelně dopoledne 

svačí: nejoblíbenější sladkostí, kterou žáci konzumují dopoledne, je sušenka, zvolilo ji 

66 respondentů (33,3 %). 49 respondentů (24,7 %) odpovědělo, že sladkosti 

k dopolední svačině nekonzumují. Müsli tyčinku jako odpověď zaškrtlo 30 

respondentů (15,2 %), 28 respondentů (14,1 %) preferuje čokoládovou tyčinku. 

Čokoláda je pro 11 respondentů (5,6 %) nejčastější sladkostí k dopolední svačině, těsně 

následuje odpověď bonbony, tu si vybralo 10 respondentů (5,1 %). Pouze 4 respondenti 

(2,0 %) uvedli jinou sladkost; 3 respondenti preferují kinder mléčný řez a 1 respondent 

si zvolil sušený ananas. 

Pokud od sebe odliším chlapce a dívky, budou výsledky následující: pro 30 chlapců 

(33,7 %) je nejčastější sladkostí k dopolední svačině sušenka, 20 chlapců (22,5 %) nejí 

sladkosti k dopolední svačině. Oblíbenou sladkostí je čokoládová tyčinka, tu 

konzumuje 19 chlapců (21,3 %). Müsli tyčinku svačí 10 chlapců (11,2 %).  5 chlapců 

(5,6 %) nejčastěji dopoledne jako sladkost zvolí bonbony a 4 chlapci (4,5 %) 

dopoledne „mlsají“ čokoládu. Pouze 1 chlapec (1,1 %) uvedl v odpovědích jiné a 

napsal kinder mléčný řez. 

Sušenku jako nejčastější dopolední sladkost svačí 36 dívek (33,0 %), 29 dívek (26,6 %) 

nejí k dopolední svačině sladkosti. Müsli tyčinka je nejčastější sladkostí v dopoledních 

hodinách pro 20 dívek (18,3 %), dívkami není čokoládová tyčinka tolik oblíbená jako 

chlapci, zvolily si ji pouze v 9 případech (8,3 %). Čokoládu a bonbony mají dívky 

přibližně stejně rády, označily ji v 7 (6,4 %), respektive v 5 případech (4,6 %). 

Odpověď jiné preferovaly 3 dívky (2,8 %); přičemž 2 dívky si zvolily kinder mléčný 

řez a 1 dívka sušený ananas. 

Graf č. 10: Jakou sladkost jíte nejčastěji k dopolední svačině? 
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12) Kolik kusů těchto potravin z otázky č. 10 jíte denně? (pokud nejíte, na otázku 

neodpovídejte)   

a) 1 ks 

b) 2 ks 

c) 3 ks 

d) Více kusů 

Množství sladkostí by k svačině mělo být přiměřené, a proto mě zajímalo, kolik kusů 

zvolených sladkých potravin z předešlé otázky respondenti zkonzumují během dopolední 

svačiny. 

Dosažený výsledek z celkového počtu 149 respondentů, kteří denně dopoledne konzumují 

sladkosti: 131 respondentů (87,9 %) jí 1 ks sladkosti, 16 respondentů (10,7 %) sní 2 ks 

sladkostí, 2 respondenti (1,3 %) sní dokonce 3 ks sladkostí. Nabízené možnosti více kusů 

nikdo z tázaných nevyužil. 

Graf č. 11: Kolik kusů těchto potravin z otázky č. 10 jíte denně? 
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13) Jaký nápoj nejčastěji pijete během dopoledne? 

a) Slazený čaj 

b) Vodu 

c) Vodu se šťávou 

d) Džus 

e) Slazenou limonádu 

f) Slazenou minerální vodu 

g) Neslazenou minerální vodu 

h) Jiný (uveďte, prosím, jaký)_______________________________ 

Z mé zkušenosti vím, že pokud žáci mohou, dají přednost sladkým nápojům před vodou z 

kohoutku. Je pro ně moc „obyčejná“. Často slýchám, že mají žízeň, protože mají svou 

dávku nápoje přinesenou z domova již vypitou. Nabídnu jim tedy obyčejnou vodu.  Stává 

se, že odmítnou. Voda bez chuti není některými žáky přijímána. 

Dosažený výsledek z celkového počtu 223 respondentů: nejčastěji konzumovaným 

nápojem během dopoledne je voda se šťávou, a to u 84 respondentů (37,7 %), oblíbený je i 

slazený čaj, ten chutná 39 respondentům (17,5 %). Voda je pro 32 respondentů (14,3 %) 

nejčastějším nápojem, těsně následuje džus, který je konzumován v 29 případech (13,0 %). 
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Slazenou limonádu pije během dopoledne 18 respondentů (8,1 %). 15 respondentů (6,7 %) 

si zvolilo jiný nápoj, než který byl v nabídce; přičemž 13 respondentů uvedlo nápoj 

colového typu, 1 respondent pije neslazenou kávu a 1 respondent uvedl, že vůbec 

dopoledne nepije. Slazená minerální voda je volbou pro 6 respondentů (2,7 %) a 

neslazenou minerální vodu nezvolil žádný dotázaný. 

Rozdělení preference nápojů u chlapců a dívek by vypadalo následovně: 38 chlapců (36,5 

%) pije vodu se šťávou, následuje džus, který pije 18 chlapců (17,3 %) a dále shodně voda 

a slazená limonáda, obě po 12 konzumentech (11,5 %). Slazený čaj dopoledne konzumuje 

11 chlapců (10,6 %). Odpověď jiný si zvolilo 7 chlapců (6,7 %), kteří uvedli, že pijí nápoj 

colového typu. Poslední konzumovaným nápojem je pro 6 chlapců (5,8 %) slazená 

minerální voda.  

Voda se šťávou chutná 46 dívkám (38,7 %), pro 28 dívek (23,5 %) je slazený čaj 

nejčastějším dopoledním nápojem. Voda je konzumována 20 dívkami (16,8 %). Následuje 

džus, a to v 11 případech (9,2 %). 8 dívek (6,7 %) zvolilo odpověď jiný; 6 dívek pije nápoj 

colového typu, 1 dívka pije neslazenou kávu a 1 dívka odpověděla, že dopoledne vůbec 

nepije. Slazené limonádě dává přednost 6 dívek (5,0 %). 

Graf č. 12: Jaký nápoj nejčastěji pijete během dopoledne? 
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14) Jíte sladkosti v odpoledních hodinách po příchodu ze školy? 

a) Ano 

b) Ne 

Dosažený výsledek z celkového počtu 223 respondentů: 134 respondentů (60,1 %) sní 

sladkost po příchodu ze školy, 89 respondentů (39,9 %) nejí sladkosti po příchodu ze 

školy.  

Z výsledků je zřejmé, že 53 chlapců (51,0 %) nejí po příchodu ze školy sladkosti, 51 

chlapců (49,0 %) však ano. 

Dívky sní nějakou sladkost po příchodu ze školy častěji, a to v 83 případech (69,7 %), 36 

dívek (30,3 %) nejí po příchodu sladkosti. 

Graf č. 13 : Jíte sladkosti v odpoledních hodinách po příchodu ze školy? 

 

15) Pokud ano, zaškrtněte, jak často. 
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d) Denně 

Co se týká četnosti konzumace sladkostí po příchodu ze školy, byly odpovědi poměrně 

vyvážené. 

Dosažený výsledek z celkového počtu 134 respondentů: 1x týdně sní sladkost 39 

respondentů (29,1 %), těsně následuje 38 respondentů (28,4 %), kteří sní sladkost 2x až 3x 

týdně. Více jak 3x týdně konzumuje sladkosti 27 respondentů (20,1 %) a 30 respondentů 

(22,4 %) si sní sladkost každý den po příchodu ze školy. 

Chlapci a dívky se v odpovědích příliš nelišili, rozdíl jsem zaznamenala jen v bodu c. 

Rozlišení bylo tedy následující: chlapci konzumují sladkosti  1x týdně a 2x až 3x týdně 

shodně po 16 respondentech (31,4 %), 15 chlapců (29,4 %) sní nějakou sladkost denně a 

pouze 4 chlapci (7,8 %) konzumují sladkosti více jak 3x týdně. 

Dívky jsou na tom obdobně. 1x týdně a více jak 3x týdně konzumuje sladkost 23 dívek 

(27,7 %). 22 dívek (26,5 %) sní sladkost 2x a ž 3x týdně a nejméně 15 dívek (18,1 %) jí 

sladkosti denně. 

Graf č. 14: Pokud ano, zaškrtněte, jak často. 
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 16) Dáváte při obědě přednost sladkým jídlům před ostatními jídly? 

a) Ano (pokud ano, uveďte jakým) _____________________________ 

b) Ne 

Dosažený výsledek z celkového počtu 223 respondentů: 219 respondentů (98,2 %) nedává 

přednost sladkým jídlům při obědě. 4 respondenti (1,8 %) uvedli, že mají raději sladká 

jídla a dávají jim přednost před ostatními; 1 respondent (0,4 %) uvedl, že preferuje 

buchtičky se šodó, 1 respondent (0,4 %) uvedl, že dává přednost ovocným knedlíkům, 1 

respondent (0,4 %) zvolil buchty s mákem a 1 respondent (0,4 %) preferuje rýžový nákyp.  

Graf č. 15 : Dáváte při obědě přednost sladkým jídlům před ostatními jídly? 
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f) Nejím sladkost mimo stravovací režim 

g) Jiné (uveďte, prosím, jaké) ____________________________ 

Dosažený výsledek z celkového počtu 223 respondentů: nejoblíbenější sladkostí mimo 

stravovací režim je sušenka, a to u 75 respondentů (33,6 %). 55 respondentů (24,7 %) 

uvedlo, že nejí sladkost mimo stravovací režim. Čokoláda je oblíbená u 44 respondentů 

(19,7 %).  Také čokoládovou tyčinku konzumují respondenti, a to v 19 případech (8,5 %). 

Následují bonbony a müsli tyčinka ve 14 (6,3 %), respektive 13 případech (5,8 %). 

Odpověď jiné zaškrtli pouze 3 respondenti (1,3 %); přičemž 1 respondent konzumuje 

arašídy v cukru, 1 respondent lízátko a 1 respondent má v oblibě lískooříškový krém. 

Rozlišení na chlapce a dívky by vypadalo následovně: chlapcům nejvíce chutná sušenka, 

konzumuje ji 30 respondentů (28,8 %). 28 chlapců (27,0 %) dle šetření nejí sladkosti mimo 

stravovací režim. Čokoládu jí 21 chlapců (20,2 %). Shodně jsou oblíbeny bonbony a 

čokoládová tyčinka, a to 8 případech (7,7 %). Müsli tyčinku konzumuje 7 chlapců (6,7 %). 

V odpovědi jiné uvedli 2 chlapci (1,9 %), že preferují arašídy v cukru a lískooříškový 

krém. 

45 dívek (37,8 %) má v oblibě sušenku, 27 dívek (22,7 %) uvedlo v odpovědi, že nejí 

sladkosti mimo stravovací režim. Čokoládu má rádo 23 dívek (19,3 %), 11 dívek (9,2 %) si 

oblíbilo čokoládovou tyčinku, shodně jsou pak oblíbeny müsli tyčinka a bonbony, a to 6 

dívkami (5,0 %). Pouze 1 dívka (1,0 %) uvedla odpověď jiné, do které napsala, že 

preferuje lízátko. 

 Graf č. 16 : Jakou sladkost jíte mimo stravovací režim? 
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18) Kolik kusů těchto potravin z otázky č. 17 jíte denně? (pokud nejíte, na otázku 

neodpovídejte)  

a) 1 ks 

b) 2 ks 

c) 3 ks 

d) Více než 3 kusy 

Dosažený výsledek z celkového počtu 168 respondentů: 149 respondentů (88,7 %) uvedlo, 

že denně konzumuje 1 kus potravin uvedených v otázce č. 17. Pro 15 respondentů (8,9 %) 

je běžné konzumovat 2 kusy těchto potravin. 3 respondenti (1,8 %) zkonzumují dokonce 3 

kusy uvedených potravin. Více jak 3 kusy potravin z otázky č. 17 konzumuje 1 z tázaných 

(0,6 %). 

Graf č. 17 : Kolik kusů těchto potravin z otázky č. 17 jíte denně? 
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19) Pijete energetické nápoje? 

a) Ano 

b) Ne 

Dosažený výsledek z celkového počtu 223 respondentů: 122 respondentů (54,7 %) uvedlo, 

že pije energetické nápoje, 101 respondentů (45,3 %) je nepije. 

Pokud rozliším chlapce a dívky, šetření vypadá následovně: 72 chlapců (69,2 %) pije 

energetické nápoje, 32 chlapců (30,8 %) nepije energetické nápoje. 69 dívek (58,0 %) 

nepije energetické nápoje, 50 dívek (42,0 %) tyto nápoje pije. 

Graf č. 18: Pijete energetické nápoje? 
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20) Co nejčastěji jíte mimo stravovací režim? (mimo snídani, dopolední svačinu, 

oběd, odpolední svačinu a večeři) 

a) Sladké pochutiny 

b) Ovoce 

c) Uzeniny 

d) Zeleninu 

e) Chipsy 

f) Smažené výrobky 

g) Nic 

h) Jiné (uveďte, prosím, jaké) ____________________________ 

Dosažený výsledek z celkového počtu 223 respondentů: sladké pochutiny a ovoce 

konzumují mimo stravovací režim respondenti nejčastěji, a to shodně v 62 případech (27,8 

%). Také chipsy jsou oblíbeny 55 respondenty (24,7 %). 21 respondentů (9,4 %) se 

vyjádřilo, že mimo stravovací režim již nejí nic. Uzeniny nejčastěji jí 9 respondentů (4,0 

%), zeleninu jí nejčastěji 7 respondentů (3,1 %). Smažené výrobky jí 5 respondentů (2,2 

%) a 2 respondenti (0,9 %) uvedli v odpovědi jiné, že konzumují sýr a müsli. 
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Zajímavé je rozlišení na chlapce a dívky: 30 chlapců (28,8 %) preferuje mimo stravovací 

režim sladké pochutiny, 25 chlapců (24,0 %) konzumuje ovoce a 21 chlapců (20,2 %) 

nejčastěji jí chipsy. 10 chlapců (9,6 %) nejí mimo stravovací režim, ale 9 chlapců (8,7 %) 

uvedlo, že preferuje uzeniny. Smažené výrobky chutnají 5 chlapcům (4,8 %) a zeleninu 

nejčastěji konzumují 3 chlapci (2,9 %). 1 chlapec (1,0 %) v odpovědi jiné napsal, že 

nejčastěji konzumuje sýr. 

Dívky dávají přednost ovoci v 37 případech (31,1 %). Ovšem 34 dívek (28,6 %) 

konzumuje nejčastěji mimo stravovací režim chipsy a 32 dívek  (26,9 %) sladké pochutiny. 

11 dívek (9,2 %) nejí mimo stravovací režim nic. 4 dívky (3,3 %) odpověděly, že 

konzumují zeleninu a 1 dívka (0,8 %) uvedla v odpovědi jiné, že preferuje müsli. Uzeniny 

a smažené výrobky dívky v odpovědích neuvedly. 

Graf č. 19: Co nejčastěji jíte mimo stravovací režim? 
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d) Ve 20h 

e) V jiný čas (uveďte, prosím, dobu)________________________ 

Dosažený výsledek z celkového počtu 223 respondentů: nejčastěji v 19h večeří 78 

respondentů (35,0 %), 62 respondentů (27,8 %) večeří ve 20h. 52 respondentů (23,3 %) 

uvedlo, že večeří v 18h a 27 respondentů (12,1 %) usedá k večeři v jiný čas. 4 respondenti 

(1,8 %) večeří již v 17 h. 

Graf č. 20: Kdy večeříte? 
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f) Jiné (uveďte, prosím, jaké) _____________________ 

Dosažený výsledek z celkového počtu 223 respondentů: rohlík večeří 95 respondentů (42,6 

%), chléb večeří 58 respondentů (26,0 %). Odpověď jiné uvedlo 27 respondentů (12,1 %). 
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Ovoce večeří 18 respondentů (8,1 %), 13 respondentů (5,8 %) má v oblibě ovocný jogurt a  

12 respondentů (5,4 %) jí k večeři zeleninu.  

Graf č. 21: Co nejčastěji večeříte? 

 

23) Které potraviny nejčastěji jíte před spaním? 
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e) Nejím před spaním 

f) Jiné (uveďte, prosím, jaké) ______________________ 

Dosažený výsledek z celkového počtu 223 respondentů: 115 respondentů (51,6 %) před 

spaním nejí, 90 respondentů (40,4 %) uvedlo, že před spaním sní ovoce. Celkem 14 

respondentů (6,3 %) uvedlo v odpovědi variantu jiné; přičemž 5 respondentů jí před 

spaním rohlík, 4 respondenti konzumují chléb, 3 respondenti ovocný jogurt, 1 respondent jí 

párek a 1 respondent má v oblibě slané tyčinky. Sušenku mají v oblibě 3 respondenti (1,3 

%),  1 respondent (0,4 %) konzumuje před spaním čokoládu. Chipsy v odpovědích nezvolil 

nikdo z dotázaných. 
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Pokud odliším chlapce a dívky, šetření by vypadalo následovně: 58 chlapců (55,8 %) nejí 

před spaním, 38 chlapců (36,5 %) sní ovoce. 5 chlapců (4,8 %) v odpovědích uvedlo 

variantu jiné; přičemž 4 chlapci konzumují rohlík a 1 jí chléb. Sušenka je oblíbená u 3 

chlapců (2,9 %). 

57 dívek (47,9 %) nejí před spaním, 52 dívek (43,7 %) jí nejčastěji před spaním ovoce. 

Odpověď jiné zvolilo 9 dívek (7,6 %); 3 dívky mají shodně v oblibě chléb a ovocný jogurt, 

1 dívka konzumuje rohlík, 1 dívka párek a 1 dívka jí před spaním slané tyčinky. Čokoládu 

před spaním preferuje 1 dívka (0,8 %). 

Graf č. 22: Které potraviny nejčastěji jíte před spaním? 
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Při rozlišení na chlapce a dívky je výsledek této otázky následující: 113 dívek (95,0 %) 

nemá potřebu konzumovat během noci potraviny, 6 dívek (5,0 %) však ano. 102 chlapců 

(98,1 %) nekonzumuje během noci nic, 2 chlapci (1,9 %) však mají hlad a musí se najíst.  

Graf č. 23: Stává se Vám, že máte během noci hlad a musíte se alespoň trochu najíst? 
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2.4 Hodnocení výsledků šetření 

Hlavní cíl: Zhodnotit, jaké sacharidy konzumují žáci druhého stupně základních škol.  

Výsledky, které ze šetření vyplynuly, jsou následující: Respondenti nerozlišují, jaké 

sacharidy by měli při konzumaci upřednostnit. U přibližně poloviny dotázaných nejsou 

sacharidy součástí každého denního jídla, i když by měly být, např. z důvodu absence 

snídaně nebo svačiny. To pro mladý organizmus není příznivé. Z potravin obsahující 

polysacharidy, převažují pečivo a chléb, které žáci konzumují k snídani (31,4 %), 

k dopolední svačině (51,5 %), k večeři (42,6 %). Také cornflakes, jenž jsou zdrojem 

kukuřičného škrobu a vlákniny, jsou žáky často konzumované jako varianta rychlé snídaně 

(24,7 %). Ojediněle dotázaní uvedli, že pečivo a chléb konzumují i před spaním. Před 

spaním by měl organizmus již odpočívat a jakékoliv sacharidy jsou nevhodné.  

Mléko nebo mléčné výrobky jako zdroj monosacharidu laktózy konzumuje k snídani 50 %, 

k svačině 3 % a k večeři téměř 6 % respondentů. To je pro mladý organizmus velmi 

příznivé i z důvodu dalších důležitých látek, kterými se ale tato práce nezabývá. 

Různé sladkosti během dne konzumuje velké procento dotázaných, a to většinou 

v množství 1 ks. Sladkosti k dopolední svačině jsou velmi populární a více než 75 % 

dotazovaných je skutečně dle šetření konzumuje. Sladkost v podobě sušenky vzešla 

z výsledků šetření jako nejčastěji konzumovaný pamlsek napříč celým dnem. Sušenka se 

svým obsahem monosacharidů v podobě glukózo-fruktózového sirupu není vhodnou 

volbou. Žáci ji konzumují k snídani (10,5 %), k dopolední svačině (33,3 %), ale často i 

mimo stravovací režim (33,6 %) a někteří dokonce i před spaním. Co se týká rozlišení 

pohlaví, dívky si ji oblíbily více než chlapci. Dívky ale, více než chlapci, nejsou spokojeny 

se svou hmotností.  

Slané pochutiny (chipsy, krekry, slané tyčinky apod.) jsou zdrojem škrobů (polysacharidů), 

ale obsahují i velké procento sodíku a často i tuku. Ze šetření vyplynulo, že menší procento 

žáků (5,1 %) tyto slané pochutiny svačí. Slané pochutiny nejsou příliš biologicky hodnotné 

a rozhodně by neměly nahrazovat svačinu.  

Naproti tomu většina respondentů (více než 98 %) nedává při obědě přednost sladkým 

jídlům. U starších žáků jsou také populární energetické nápoje. Mohou být slazeny jak 



61 

 

cukrem (disacharidem sacharózou), tak i umělými sladidly, jako je např. aspartam. Šetření 

ukázalo, že je pije více než 50 % dotázaných. Shodně se k jejich pití postavili jak chlapci, 

tak dívky. Nálož cukru je v energetických nápojích vysoká a jejich pravidelná konzumace 

by mohla vést u dětí až k obezitě a kontinuální popíjení ke kazivosti chrupu. 

Jednoduché sacharidy v podobě přirozené fruktózy či glukózy, dále vlákniny a pektinu 

zkonzumují žáci v ovoci a zelenině (k dopolední svačině (27,8 %), mimo stravovací režim 

(30,9 %), k večeři (13,5 %), před spaním (40,4 %). Většina z nich sní 1 kus ovoce či 

zeleniny mimo stravovací režim. Jak ovoce, tak zelenina jsou prospěšné pro lidský 

organizmus a v jídelníčku mají nezastupitelné místo.  

Mimo stravovací režim jsou nejvíce u žáků druhého stupně oblíbeny sladké pochutiny 

(27,8 %) a chipsy (24,7 %). Sladké pochutiny mohou být zdrojem uměle dodaného 

glukózo-fruktózového sirupu či sacharózy. Bramborové chipsy obsahují škroby. Obě 

varianty potravin nejsou biologicky hodnotné, ať už pro svůj vysoký obsah nevhodných 

sacharidů nebo tuků a sodíku, kterými se tato práce nezabývá. 

Sacharidy se vyskytují i v jiných nápojích než jsou energetické. Kladené otázky se 

dotazovaly na nápoje konzumované žáky k snídani a během dopoledne. 13 % žáků nepije 

k snídani žádné nápoje. Slazený čaj je nejčastěji konzumovaným nápojem k snídani. Může 

být oslazen nejčastěji disacharidem sacharózou, medem obsahujícím přirozené 

monosacharidy fruktózu a glukózu, ale i dodanou sacharózu nebo ovocnou šťávou 

s obsahem glukózy a fruktózy. Jednorázové požití většího množství mírně slazeného 

nápoje je vhodnější než časté popíjení slazených nápojů z důvodu nepříznivého působení 

sacharidů na zubní sklovinu. 

Dílčí cíl č. 1: Zjistit, zda-li snídají žáci druhého stupně pravidelně a co nejčastěji snídají.   

Z výsledků šetření vyplývá, že pravidelně snídá přibližně polovina žáků druhého stupně, 

druhá přibližná polovina však pravidelně nesnídá. Pokud odliším chlapce a děvčata, 

výsledky jsou následující: asi 47 % chlapců pravidelně snídá a u dívek snídá polovina 

dotazovaných. Naopak přibližně 53 % chlapců a 50 % dívek pravidelně nesnídá. 
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Toto zjištění není dobré, neboť snídaně je pro dospívající organizmus velmi důležitá. 

Doplnění sacharidů, ale i dalších kaloriferů je po noci nutné. Sacharidy by měly mít při 

snídani své nezastupitelné místo.  

Při šetření, kterým sacharidovým potravinám při snídani dávají žáci druhého stupně 

přednost, tedy je snídají, jsem dospěla k závěru, že téměř třetina konzumuje ráno rohlík a 

následnou oblíbenou snídaní jsou cornflakes. Nebylo zjišťováno, jakým způsobem si je 

dotazovaní ochucují, nebo s čím je kombinují. Cornflakes jsou zřejmě pro „náctileté“ 

rychlou snídaní, s jejichž přípravou se před odchodem do školy nemusejí příliš zdržovat. 

Neméně oblíbený je chléb, konzumuje jej více než čtvrtina dotázaných; dva respondenti 

jsou dle odpovědi celiaci, a proto volí k snídani chléb speciální – bezlepkový. Téměř 

desetina dotázaných snídá sušenku, což je nevyvážený zdroj energie, protože neobsahuje 

všechny kalorifery ve vhodném poměru a také většinou obsahuje trans-mastné kyseliny, 

které zvyšují nežádoucí LDL cholesterol v krvi. Pro žáka druhého stupně však zřejmě 

představuje velmi rychlý a dostupný prostředek, jak ukojit ranní hlad. Ze zkušenosti vím, 

že někteří žáci si sušenky kupují i cestou do školy a ve škole před začátkem výuky teprve 

snídají. Někteří respondenti pravidelně snídají sladké pečivo, které též nelze nazvat 

plnohodnotnou snídaní. Nebylo zjišťováno, zda-li konzumují pečivo domácí či průmyslově 

vyráběné. Jako nejvhodnější potravinu z nabízených variant považuji celozrnné pečivo pro 

obsah rozpustné i nerozpustné vlákniny, to však nejčastěji konzumují pouze tři dotázaní 

z celkového počtu pravidelně snídajících respondentů. 

Co se týká počtu kusů zmiňovaných potravin, téměř 65 % respondentů uvedlo, že 

konzumují 1 ks jimi zvolené potraviny a téměř 23 % dotázaných konzumuje 2 ks 

zvolených potravin. Asi desetina respondentů snídá 3 ks a tři dotázaní uvedli, že snídají 

dokonce více než tři kusy těchto sacharidových potravin. Není zřejmé, jakou mají 

jednotlivé kusy hmotnost (mimo standartních rohlíků), proto nelze přesně vyvozovat, zda-

li je toto množství přiměřené či ne. Více než 3 ks potravin snídají pravidelně dva chlapci a 

jedna dívka. Přikláněla bych se k názoru, že tři krajíce chleba jsou pro aktivně sportujícího 

a vyvíjejícího se chlapce na druhém stupni ještě v normě. Naproti tomu stejné množství 

konzumované neaktivní dívkou se sklonem k obezitě již v normě není.  
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Zjišťovala jsem také, zda-li žáci druhého stupně snídají mléčné výrobky, které jsou 

zdrojem přirozených i uměle dodaných sacharidů a jsou vhodnou variantou snídaně. 

Přirozeným mléčným disacharidem v mléčných výrobcích je laktóza. Téměř polovina 

dotázaných snídajících žáků nejí ráno mléčné výrobky. Ti žáci, kteří snídají a konzumují 

mléčný výrobek, nejčastěji sní ovocný jogurt. Oblíbený je i bílý jogurt, přičemž nebylo 

zjišťováno, zda-li jej konzumenti jedí přírodní, nebo si do něj přidávají např. vločky, 

ořechy, džem, ovoce apod. Minimální počet tázaných uvedl, že snídá pudink, jeden 

dotazovaný snídá sýr (bez rozlišení druhu). Z výživového hlediska je vhodným mléčným 

produktem bílý jogurt, který je možné obohatit čerstvým ovocem, ořechy či různými druhy 

semen. 

Součástí snídaně by měly být i tekutiny, které mohou obsahovat sacharidy. Nejvíce se 

v odpovědích na otázku týkající se ranního nápoje objevoval slazený čaj. Někteří žáci 

uvedli, že ráno vůbec nepijí. To je po nočním spánku nežádoucí – tekutiny by měly být při 

snídani vždy doplněny vhodným nápojem a mírně slazený čaj je jednou z možností. 

Zaznamenala jsem i další odpovědi, jako např. mléko, džus, neslazený čaj, kakao, voda, čaj 

s mlékem a voda se šťávou. 

Dílčí cíl č. 2: Zjistit, jaké sladkosti a jaké množství nejčastěji konzumují žáci druhého 

stupně k dopolední svačině. 

Většina z dotazovaných ve škole svačí a mě zajímalo, jaké sladkosti, konzumují-li je, jsou 

u žáků druhého stupně oblíbené. Téměř 25 % respondentů napsalo, že sladkosti 

k dopolední svačině nejí. Dopolední svačina by měla být hrazena jinými zdroji, než jsou 

sladkosti, ty však nejsou v této práci cílem. Sušenka je nejoblíbenější sladkostí a svačí ji 

více než 33 % dotázaných. Nebylo dotazováno, o jaký druh sušenky se jedná (celozrnná, 

plněná, máslová apod.) Podle mých zkušeností si žáci také často nosí ke svačině müsli 

tyčinku s různými příchutěmi a šetření ukázalo, že více než 15 % respondentů müsli 

tyčinku skutečně ke svačině konzumuje. Tato tyčinka je i přes svou malou velikost 

poměrně energeticky vydatná a z výživového hlediska je vhodnější její dopolední 

konzumace. Podobně oblíbenou sacharidovou potravinou je i čokoládová tyčinka, kterou 

považuji za méně vhodnou než müsli tyčinku, pro její nadměrný energetický přísun a 

nízkou biologickou hodnotu. 
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Do nabídky při tvorbě dotazníku jsem do otázky týkající se konzumace sladkostí 

dopoledne zahrnula i čokoládu a bonbony. Odpovědi, které vyplynuly z šetření, byly 

překvapivé: více než 5 % dotázaných volí tyto sladkosti ke svačině. Čokoládu a bonbony 

považuji za nevhodnou, nutričně nevyváženou variantu dopolední svačiny s nadměrným 

množstvím sacharidů v podobě glukózového sirupu. Jen 2 % dotázaných uvedla jinou 

sladkost, než tu, která byla v nabídce – jednalo se kinder mléčný řez a sušený ananas. 

Kinder mléčný řez je sladkost objevující se pravidelně v reklamě, je ale poměrně finančně 

nákladná. Jeden respondent konzumuje pravidelně sušený ananas. Nebylo zjištěno, zda-li 

ananas prošel při výrobě procesem síření a slazení. Z výživového hlediska je ananas prostý 

síry a dodaného cukru vhodnější. 

Chlapci i dívky volili z nabídky sladkostí podobně, dívky více preferovaly sušenku 

k dopolední svačině než chlapci.   

Téměř 88 % respondentů konzumuje k dopolední svačině 1 ks sladkosti, asi 11 % sní 2 ks 

sladkostí za dopoledne. 3 ks sladkostí posvačí jen 2 respondenti a více než 3 ks 

nekonzumuje nikdo z dotázaných. Více kusů sladkostí je nevhodných pro vysoký příjem 

biologicky nehodnotných sacharidů.   

Dílčí cíl č. 3: Zjistit, zda-li dávají žáci druhého stupně při obědě přednost sladkým jídlům. 

Pokud ano, jakým. 

Sladké pokrmy nejsou v každodenní nabídce školních jídelen. Pokud jsou však nabízeny, 

někteří dotazovaní jim dávají přednost před ostatními jídly. Z celkového počtu 223 

dotázaných jich téměř 2 % uvedlo, že mají rádi sladká jídla a při obědě jim dají přednost 

před ostatními pokrmy. V odpovědích se objevily pokrmy jako např. buchtičky se šodó, 

ovocné knedlíky, buchty s mákem a rýžový nákyp. 

Zbylých 98 % dotázaných nepreferuje při obědě sladká jídla.  

Sladké pokrmy jsou podle mých zkušeností oblíbené spíše u mladších dětí, se zvyšujícím 

se věkem obliba klesá. Pokud je sladký oběd konzumován výjimečně, lze jej tolerovat.  

Dílčí cíl č. 4: Zjistit, jaké sacharidové potraviny nejčastěji konzumují žáci druhého stupně  

k večeři. 
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Večeře je pro rostoucí lidský organizmus důležitá. Sacharidy by v ní měly být zastoupeny 

také. Rohlík večeří téměř 43 % dotázaných a následuje také oblíbený chléb, který sní 

k večeři 26 % dotázaných. Pokud bude chléb doplněn ještě bílkovinnou složkou, např. 

čerstvým sýrem, tvarohovou pomazánkou nebo kvalitní šunkou s vysokým podílem masa, 

je tento typ večeře vhodný pro žáky druhého stupně.  Asi 12 % respondentů večeří jiné 

potraviny, než které byly v nabídce.  

Někteří dotázaní večeří ovoce a zeleninu, celkem asi 8 %, resp. asi 5 % z celkového počtu 

respondentů. Ovoce stejně jako zelenina obsahují přírodní sacharid fruktózu, která má při 

střídmé konzumaci příznivý efekt. Pokud by ji ale ve větším množství konzumoval člověk 

s nízkou pohybovou aktivitou a sklonem k nadváze, byl by to již problém. 

Ovocný jogurt jako večeři konzumuje téměř 6 % dotázaných. V ovocných jogurtech se 

mimo jiné nachází i mléčný tuk v různém procentuálním zastoupení podle druhu jogurtu. 

Pokud jogurt obsahuje vyšší procento tuku, je to použitím smetany a roste tím jeho 

energetická hodnota. Bude-li mít adolescent sklony k nadváze, měl by si vybrat ovocný 

jogurt s nižším obsahem tuku. Jogurt nazývaný „light“ ale také není příliš vhodný, protože 

se do něj při výrobě přidává sacharid škrob a uměla sladidla. Lepší variantou je bílý jogurt, 

který je vhodné doplnit o další složky, kterými mohou být např.: semena či ořechy. 

Vhodnými sacharidy, které by měly být konzumovány k večeři, jsou sacharidy s nízkým až 

středním glykemickým indexem, aby si organizmus udržel stabilní hladinu glykémie. 

Zelenina je právě dobrou volbou, spíše než ovoce či rohlík. Potraviny z bílé mouky nebo 

ovoce obsahují jednoduché sacharidy, které vyvolávají prudkou stimulaci inzulinu, a to by 

mohlo vést k horší kvalitě spánku a celkové regeneraci organizmu. 

Dílčí cíl č. 5: Zjistit, jaké sacharidové potraviny a jaké množství nejčastěji konzumují žáci 

druhého stupně mimo stravovací režim. 

Přibližně 38 % dotazovaných uvedlo, že se stravuje 3x denně, 4x denně se stravuje asi 33 

%, 5x denně asi 14 % respondentů a ostatní se stravují vícekrát denně. To považuji za 

správné. Nevyhovující je ale pro rostoucí organizmus stravování pouze 2x denně, jak ze 

šetření také vyplynulo. 
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Dále mne zajímalo, jaké sladkosti konzumují žáci druhého stupně, např. po příchodu ze 

školy. 60 % žáků uvedlo, že sní nějakou sladkost po příchodu ze školy, téměř 40 % ale 

sladkost po příchodu ze školy nejí. Dívky mají sladkosti dle dotazníku raději, téměř 70 % 

jich odpovědělo, že je po návratu ze školy konzumují. V případě chlapců vyplynulo ze 

šetření, že jich 51 % konzumuje sladkosti po příchodu z vyučování domů.  

Co se týká četnosti konzumace sladkostí po návratu za školy, u přibližně 29 % 

dotazovaných k ní dochází 1x týdně. Z výživového hlediska je tato četnost akceptovatelná. 

Na druhé straně více jak 22 % respondentů zkonzumuje sladkost po návratu ze školy každý 

den. Každodenní přísun průmyslově vyráběných sladkostí často s obsahem glukózo-

fruktózového sirupu je nezdravou variantou. U chlapců a dívek se procentuální zastoupení 

příliš nelišilo, obě pohlaví s oblibou sladkosti po návratu ze školy konzumují. 

Z odpovědi na otázku, jaké sladkosti jsou žáky konzumovány mimo stravovací režim, bylo 

zjištěno, že nejoblíbenější sladkostí je sušenka. Tu sní více než 33 % tázaných. Někteří 

dotazovaní uvedli, že nejí nic mimo stravovací režim. Dále se v odpovědích objevily 

sladkosti jako např. čokoláda, čokoládová tyčinka, bonbony, müsli tyčinka, arašídy 

v cukru, lízátko či lískooříškový krém. 

Zjišťovala jsem i množství těchto konzumovaných sladkostí. Většina tázaných uvedla, že 

konzumuje 1 kus sladkosti. Rozdíl by byl, kdyby respondent zkonzumoval jeden bonbon a 

naproti tomu jednu čokoládu, nebo dokonce balení lískooříškového krému. Energetický 

přísun a množství přijatých sacharidů by bylo velmi odlišné a v případě celého kusu 

čokolády či lískooříškového krému nadměrné a nežádoucí.  

Sladkosti všeobecně díky obsahu jednoduchých sacharidů prudce stimulují pankreas 

k produkci inzulínu. Jejich konzumace zvyšuje chuť k jídlu a také k další konzumaci 

potravin. Nadbytečný příjem energie pak přispívá k nadváze mladistvých a ta může vést 

k již zmiňovaným chorobám. Ty se často neprojeví ihned, ale nevhodnými stravovacími 

návyky a životním stylem dochází k tomu, že se často v dospělosti některé objeví. 

2.5 Preventivní opatření 

Sacharidy jsou nepostradatelnou součástí lidské stravy. Avšak z jejich nadměrného přísunu 

může vzniknout řada onemocnění, které jsem popsala v teoretické části. Těmto chorobám 
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je možné zabránit vhodnou skladbou stravy a celkově příznivým životním stylem. Některé 

ze závažných chorob, jakou je např. metabolický syndrom, se vytvářejí bezpříznakově již 

v adolescentním období. Riziková je hlavně obezita, která může být způsobena mimo jiné 

právě nadměrným přísunem nevhodných sacharidů.  

Také zubním kazem jsou ohrožovány stále mladší děti díky kontinuální konzumaci 

slazených nápojů, které jsou prodávány v lákavých obalech a doporučovány v médiích. Na 

ně mladí lidé reagují koupí a konzumací s přesvědčením, že když je produkt propagován 

v televizi či jiném médiu, je nezávadný. Z šetření vyplynulo, že obvyklým nápojem, který  

žáci konzumují během pobytu ve škole, je voda se šťávou. Nejvhodnějším nápojem, který 

nezatěžuje chrup a nezvyšuje denní příjem nevhodných sacharidů, je voda.  

Je vhodné omezit konzumaci biologicky nehodnotných monosacharidů, které se nacházejí 

např. v bílém pečivu, cukru, sladkostech, slazených nápojích apod. Jak vyplynulo 

z výsledků této práce, mladiství dávají často přednost sladkostem ve formě např. sušenky, 

jimiž nahrazují jednotlivá denní jídla. Monosacharidy, které se v nich nacházejí, sice 

rychle zasytí a poté přecházejí do krve, ale brzy po jejich snězení nastává hlad. Přednost v 

jídelníčku by měly dostat polysacharidy, které se nacházejí např. v celozrnném pečivu, 

zelenině, ovoci. Polysacharidy se rozkládají pomaleji, a proto je pocit nasycení po jejich 

konzumaci mnohem delší, navíc organizmu dodají i škrob a minerální látky. Obsahují i 

důležitou vlákninu, která lépe zasytí, napomáhá dobrému trávení a pomáhá také účinněji 

odstraňovat z organismu škodlivé látky. 

Zajímavé je srovnání některých odpovědí respondentů, které vyplynuly z výsledků šetření. 

Z celkového počtu 223 respondentů jich 108 konzumuje různé sacharidové potraviny před 

spaním. Nejčastěji se jednalo o ovoce, rohlíky a chléb. Přitom 107 respondentů, kteří byli 

dotazováni na spokojenost se svou hmotností uvedlo, že s ní spokojeni nejsou. 

Mnoho lidí během rána a dopoledne hlad nemá, ale odpoledne by snědli vše, co vidí, 

především to, co je sladké. Chybějící snídaně, jak bylo zjištěno u téměř poloviny 

dotazovaných, je výživovou chybou, která je možnou cestou k obezitě. Pokud nemá 

organizmus vyvážený energetický přísun, může během noci docházet ke hladu. Otázkou, 

která se dotazovala na konzumaci potravin z důvodu hladu během noci, tedy mimo 

stravovací režim, jsem zjistila, že více než 3 % respondentů pociťuje v noci hlad a musí jej 
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ukojit konzumací potravin. Rozliším-li pohlaví, převažovaly dívky. A opět při porovnání 

odpovědí související se spokojeností se svou hmotností, záporné odpovědi převažovaly u 

dívek. Zde se nabízí vysvětlení v nepravidelném stravovacím režimu.  Lidský organizmus 

by měl během noci odpočívat a nemělo by docházet k jakémukoliv přísunu energie ve 

formě potravy. 

Vhodný je takový stravovací režim, aby byl příjem energie pravidelně rozložen do 

několika menších dávek. To je zárukou toho, že si organizmus nebude energii šetřit a 

vytvářet pak zbytečné zásoby v podobě tuku. 
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3 Závěr 

Má práce se věnovala tématu příjmu sacharidů u žáků na vybraných základních školách. 

V teoretické části jsem se věnovala výživě a vývoji dětí staršího školního věku, dále 

zásadám správné výživy a výživě starších dětí, včetně té nežádoucí. Následovalo samotné 

rozdělení, význam, zdroje sacharidů i jejich trávení a metabolizmus. Zmíněna byla též 

onemocnění z jejich nadměrné konzumace. Poslední kapitola teoretické části byla 

věnována doporučením, jak předcházet onemocněním způsobených nadměrnou konzumací 

sacharidů.  

Praktická část práce se věnovala výzkumnému šetření zaměřenému na příjem sacharidů u 

žáků v ZŠ Krásný Dvůr a ZŠ Žatec Jižní.  

Cíle práce bylo dosaženo. Byly zjišťovány informace o počtech pravidelně i nepravidelně 

se stravujících žáků, ale i o preferencích jejich jídelníčku a pitném režimu se zacílením na 

sacharidové potraviny a nápoje. Získaná data jsem vyhodnotila a prezentovala stručným 

popisem výsledků s pomocí grafů a tabulky.  

Informace, které byly prostřednictvím vytvořeného dotazníku zjištěny, podávají obraz o 

tom, jak se vybrané skupiny žáků 6. až 9. ročníků staví ke svému stravování, jaké 

sacharidové potraviny a nápoje preferují a jaké jsou jejich stravovací návyky.  

Díky této bakalářské práci jsem zjistila, že žáci druhého stupně příliš nepřemýšlejí o tom, 

co zkonzumují. Důležitější je pro ně spíše chuť, v tomto případě sladká. To je zřejmě dáno 

jejich věkem, nicméně stravovací návyky si stále vytvářejí a jejich rodiče by měli mít větší 

přehled o tom, co si jejich děti kupují k svačině, nebo co si nosí z domova. Ze šetření 

vyplynulo, že sušenka je nejoblíbenější sacharidovou potravinou v dané věkové kategorii. 

Je žáky konzumována ke snídani, svačině, mimo stravovací režim a některými dokonce i 

před spaním. Sušenka je rychlou variantou potraviny, kterou má většina domácností 

v zásobě a je také poměrně finančně přijatelná pro většinu dětí i rodičů. Většina druhů je 

ale biologicky nehodnotná a neměla by nahrazovat jiné potraviny s vhodnějšími sacharidy. 

Nejen rodiče, ale i my pedagogové můžeme přispět k lepším stravovacím návykům žáků 

na druhém stupni tím, že budeme s nimi pracovat, ukazovat jim vhodnější cestu stravování 

tak, aby v dospělosti netrpěli chorobami z nadměrného přísunu sacharidů. Je třeba, aby se 
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co nejméně setkali s obezitogenním prostředím, ve kterém hraje zásadní roli způsob 

stravování v rodině, ve školách a také stále menší fyzická aktivita mladých lidí. 
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5 Seznam příloh 

Příloha 1 – Vzorový dotazník 
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