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1) Název práce v anglickém jazyku: Pupil´s carbohydrates intake at selected primary 

schools 

2) ABSTRAKT ČJ 

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. Ze šetření 

vyplynulo, že většina dotazovaných sní nějakou sladkost každý den. Dále bylo zjištěno, že  

jsou žáky konzumovány nejčastěji potraviny typu pečivo a chléb obsahující hodnotné 

polysacharidy, na druhé straně potraviny typu sušenky obsahující nezdravý glukózový 

sirup či sacharózu. V závěru práce jsou uvedena možná opatření. 

3) ABSTRAKT AJ 

4) 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 questionnaire 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. In 

contrast, the survey showed, that most of the respondents eat some sweets every day. It 

was also found, that pupils most often consume food such as pastry and bread 



containing polycarbohydrates, on the other hand biscuits containing unhealthy glucose 

syrup or sucrose. In the conclusion, some possible preventive steps are mentioned. 

 

5) Vyhodnocení otázky č. 5 

Co nejčastěji snídáte ze zde uvedených potravin? 

Dosažený výsledek z celkového počtu 223 respondentů je následující: nejčastěji volí 

respondenti k snídani rohlík, a to v počtu 62 (27,8 %). Jako další vyplynula z šetření 

odpověď chléb, který konzumuje k snídani 48 dotazovaných (21,5 %). Sušenku jako 

nejčastější snídani zvolilo 39 respondentů (17,5 %). Odpověď jiné volilo 36 

dotazovaných (16,1 %), přičemž 30 snídá cornflakes čili kukuřičné lupínky, 2 

respondenti snídají speciální bezlepkový chléb, po jedné odpovědi volili respondenti 

vajíčka, pudink, jogurt, ovoce – jablko. Sladké pečivo je oblíbené u 34 (15,3 %) 

tázaných. Celozrnné pečivo snídají pouze 4 dotazovaní (1,8 %). 

 

. 

6) Vyhodnocení otázky č. 6 

Zajímalo mne i množství konzumovaných potravin obsahujících sacharidy, které 

respondenti snídají.  

Dosažený výsledek z celkového počtu 223 respondentů: nejčastější odpovědí na množství 

potravin uvedených v dotazníku byla volba 1 ks, kterou označilo 141 tázaných (63,2 %). 2 
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kusy snídá 54 snídajících (24,2 %). 3 kusy potravin zkonzumuje 23 dotazovaných žáků 

(10,3 %). Více než 3 kusy potravin uvedených v dotazníku zkonzumuje pouze 5 

respondentů (2,2 %).  

Pokud bych měla v odpovědích rozlišit chlapce a dívky, vypadalo to následovně: 50 

chlapců (48,1 %) snídá nejčastěji pouze 1 kus potraviny, 2 kusy snídá 35 chlapců (33,7 

%). 3 kusy nejčastěji snídá 15 chlapců (14,4 %) a více než 3 kusy dokáží sníst jen 4 

chlapci (3,9 %). Dívky nejčastěji snídají 1 kus potravin, a to v počtu 91 (76,5 %), 19 dívek 

(16,0 %) snídá 2 kusy a 3 kusy potravin snídá 8 dívek (6,7 %). Variantu „více než 3 kusy“ 

označila pouze 1 dívka (0,8 %). 

 

 

7) Vyhodnocení otázky č. 7 

U této otázky jsem vycházela z celkového počtu 223 respondentů, neboť se dotazovala na 

otázku: Jaký nápoj pijete nejčastěji ráno? Pitný režim nepovažuji za snídani. 

 

8) Vyhodnocení otázky č. 8 

Jaký mléčný výrobek jíte nejčastěji k snídani? 

Dosažen výsledek z celkového počtu 223 respondentů je: mléčný výrobek ke snídani nejí 

celkem 116 respondentů (52,0 %), ovocný jogurt snídá nejčastěji 54 dotazovaných (24,2 

%). Poměrně oblíbený je i bílý jogurt, a to u 41 tázaných (18,4 %). Ovocný tvaroh si 
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zvolili pouze 3 snídající (1,4 %). 9 respondentů (4,0 %) označilo variantu jiné, přičemž 4 

snídají pudink s různými příchutěmi, 1 tázaný rád snídá Termix, 1 mléčnou rýži, 1 

jogurtové smoothie, 1 sýr a 1 ochucený ovocný kefír. 

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

snídani, a to v 62 případech (59,6 %), poté u chlapců následuje ovocný jogurt, v 25 

případech (24,0 %). Bílý jogurt snídá 13 chlapců (12,5 %), odpověď jiný zvolili 3 chlapci 

(2,9 %) – 2 preferují vanilkový pudink, 1 zvolil mléčný výrobek Termix. Ovocný tvaroh 

snídá 1 chlapec (1,0 %). Mléčný výrobek nesnídá 54 dívek (45,4 %), 29 dívek (24,4 %) 

snídá ovocný jogurt a 28 dívek (23,5 %) dává přednost bílému jogurtu. 6 dívek (5,0 %) 

snídá jiný mléčný výrobek, konkrétně 2 dívky snídají pudink s příchutěmi, 1 preferuje 

jogurtové smoothie, 1 ochucený ovocný kefír, 1 mléčnou rýži a 1 nejčastěji snídá sýr. 2 

dívky (1,7 %) mají rády k snídani ovocný tvaroh. 

 

 

9) Co si představuji pod pojmem sacharidová potravina?  

Potravinu bohatou na sacharidy. Jako příklad uvádím chléb, pečivo, ovoce. 

10) 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. To pro mladý organizmus není příznivé. Z 
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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 

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. 

11) Vyhodnocení dílčího cílu č. 2 

 Zjistit, jaké sladkosti a jaké množství nejčastěji konzumují žáci druhého stupně k 

dopolední svačině. 

K vyhodnocení tohoto cíle jsem využila otázku č. 11, která se dotazuje, jakou sladkost jí 

žáci nejčastěji k dopolední svačině. 

Do vyhodnocení jsem zahrnula tyto sladkosti: sušenku, čokoládovou tyčinku, müsli 

tyčinku, bonbony, čokoládu, kinder mléčný řez a variantu jiné.  

Co se týká množství sladkostí, nemohu považovat data za správná, protože chybnou 

formulací v otázce č.12 odpovídali žáci na otázku č. 10 a ne otázku č.11, jak jsem 

původně zamýšlela.  

 

12) Komparace dat 

Zajímalo mne, zda-li žáci, kteří jí před spaním, jsou spokojeni se svou hmotností. Je také 

možné, že jestliže někteří nesnídají, mají večer hlad a musí se najíst, i když by měl 

organismus před spaním odpočívat.  



Z 223 dotazovaných 115 před spaním nejí, ale ostatních 108 dotazovaných „něco“ 

zkonzumuje (nejčastěji ovoce, dále pak rohlík, chléb, ovocný jogurt, párek, sušenku, slané 

tyčinky a dokonce čokoládu). 

Šetření ukázalo, že ze 108 žáků, kteří před spaním ještě jí, jich  _  není spokojeno svou 

hmotností.  

Otázka č. 23: Které potraviny jíte nejčastěji před spaním? 

 

Otázka č. 2: Jste spokojeni se svou hmotností? 
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Otázka č. 4: Snídáte pravidelně každý den v týdnu? 

 

 

Zajímalo mne, zda-li žáci, kteří jí před spaním, jsou spokojeni se svou hmotností. Je také 

možné, že jestliže někteří nesnídají, mají večer hlad a musí se najíst, i když by měl 

organismus před spaním odpočívat.  
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Z 223 dotazovaných 115 před spaním nejí, ale ostatních 108 dotazovaných „něco“ 

zkonzumuje a zároveň jich 30 není spokojeno se svou hmotností - nejčastěji konzumují ovoce 

(24), dále pak rohlík (1), ovocný jogurt (1), sušenku (1), pudink (1) a dokonce ve 2 případech 

i čokoládu – (dívky).  

Šetření ukázalo, že ze 108 žáků, kteří před spaním ještě jí, jich 30 není spokojeno svou 

hmotností.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dílčí cíl: 2 

Zjistit, jaké sladkosti a jaké množství nejčastěji konzumují žáci druhého stupně k dopolední 

svačině. 

Dobré je zjištění, že z 223 žáků 198 pravidelně svačí, pouze 25 žáků pravidelně nesvačí.  

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.  

Zastoupení v procentech: chlapci i dívky 

33,3% sušenka 

14,1% čokoládová tyčinka 

15,2% müsli tyčinka 



5,1% bonbony  

5,6% čokoláda 

2,0% jiné – kinder mléčný řez, sušený ananas 

24,7% nejí sladkosti k dopolední svačině 

 

 

 

 


