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ABSTRAKT 

Tématem mé bakalářské práce je Stravování žáků 2. stupně vybrané základní školy. Toto téma 

jsem zvolila proto, že se zajímám o stravování dětí této věkové skupiny. Domnívám se, že je 

potřeba se otázkami výživy dětí školního věku zabývat, protože se jedná o velmi důležité 

období z hlediska vývoje dětí. Nesprávná výživa v tomto věku může mít pro děti následky do 

budoucna. 

Hlavním cílem této práce bylo zjistit stravovací návyky dětí druhého stupně vybrané základní 

školy. 

Dílčím cílem bylo: 

1.) Zjistit kolikrát denně jsou děti zvyklé jíst, zda dodržují 5 jídel denně.  

2.) Zjistit, co jsou děti zvyklé jíst – zdali přes den jedí vyváženou skladbu potravin, kolik jedí 

sladkostí.  

3.) Zjistit, zda děti dodržují pitný režim, co jsou zvyklé přes den pít.  

V teoretické části bakalářské práce se zaměřuji na výživu dětí školního věku, na základní složky 

výživy a druhy potravin, dále na zásady správné výživy, výživová doporučení a na následky 

nesprávné výživy. 

V praktické části bakalářské práce popisuji a vyhodnocuji dotazníkové šetření, které proběhlo 

pomocí tištěného dotazníku, 30 otázek, jehož hlavním cílem bylo zjistit stravovací návyky a 

pitný režim dětí 2. stupně základní školy během dne. Na základě výsledků jsem provedla shrnutí 

a doporučení. 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že děti jedí poměrně vyváženou stravu, i dostatek 

ovoce a zeleniny, jsou zvyklé jíst pravidelně a také dodržují pitný režim. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Strava děti, složky výživy, výživová doporučení, pitný režim, obezita 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

The topic of my bachelor thesis is Meals of children in 2nd grade of selected elementary school. 

I have choosen this topic because I am interested in catering of  children from this age group. I 

think there is a need to address the nutrition issues of school-age children as this is a very 

important period in terms of children's development. Incorrect nutrition in this age may have 

consequences for children in the future life. 

The main goal has been to find out the eating habits of children in the second grade of the 

selected elementary school. 

The partial goal was: 

1.) To find out how many times a day are children used to eat and if they keep 5 meals a day. 

2.) Discover what children are used to eat - if they eat a balanced food mix over the course of 

the day, how much they eat  sweets. 

3.) To find out if the children are following the drinking régime, what they are used to drink 

during the day. 

In the theoretical part of the bachelor thesis I focus on nutrition of children of school age, basic 

components of nutrition and types of food, principles of proper nutrition, nutritional 

recommendations and consequences of improper nutrition. 

In the practical part of the bachelor thesis I describe and evaluate the questionnaire survey, 

which was done through a printed questionnaire, 30 questions whose main aim was to find out 

the eating habits and the drinking regime of the children of the 2nd grade of elementary school 

during the day. I made a summary and a recommendation, based on results. 

The results of the questionnaire survey showed that children eat a fairly balanced diet, as well 

as enough fruits and vegetables and they are used to eat  regularly and also adhere to the 

drinking regime. 
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Úvod 

 

Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala Stravování dětí 2. stupně vybrané základní 

školy. Toto téma je mi blízké z důvodu, že s dětmi tohoto věku, 11-15 let, jsem v kontaktu a 

znám jejich stravovací návyky.  

V teoretické části bakalářské práce se zaměřuji na problematiku výživy dětí školního věku, na 

výživová doporučení, jaké by mělo být optimální denní rozložení a jaká skladba jídla. Také 

popisuji základní složky výživy a druhy potravin, zmiňuji zásady správné výživy a co by děti 

jíst neměly. Dále se zabývám následky nesprávné výživy, což může být jak nadváha nebo 

obezita, tak poruchy příjmu potravy – mentální anorexie, mentální bulimie. 

Domnívám se, že je potřeba se otázkami výživy dětí školního věku zabývat, jedná se o velmi 

důležité období z hlediska vývoje dětí, jak fyzického, tak psychického. Nesprávná výživa 

v tomto věku může mít pro děti následky do budoucna. Děti většinou, dle mých zkušeností, 

mají tendenci k nesprávnému stravování, preferují chutě potravin, zejména sladké, a to 

především nápoje, často i slané – chipsy apod. Je proto potřeba informovanost o jídle a pití, o 

složkách potravy, o vlivu výživy na vývoj a růst dětí. Také je důležitá prevence obezity, která 

je u dětí tohoto věku častá. Zároveň je důležité informovat o poruchách příjmu potravy, a o 

možných následcích těchto poruch, které mohou mít pro děti a dospívající až fatální následky. 

V praktické části bakalářské práce popisuji a vyhodnocuji dotazníkové šetření, jehož hlavním 

cílem bylo zjistit stravovací návyky dětí ve věku 11-15 let. Vytvořila jsem tištěný dotazník 

obsahující 30 otázek, který měl zmapovat stravovací návyky a pitný režim těchto dětí během 

dne. Zejména jsem zjišťovala, kolikrát denně jsou děti zvyklé jíst, co jsou zvyklé přes den jíst, 

zda a jak děti dodržují pitný režim. Na základě těchto výsledků jsem provedla shrnutí a 

doporučení. 
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1 Teoretická část 

 

 

Teoretická část pojednává o výživě dětí školního věku, o základních složkách výživy, o 

zásadách správné výživy dětí - o správném rozložení stravy během dne, o skladbě jídla a o tom, 

co by ve stravě dětí být nemělo, a dále o následcích nesprávné výživy. 

 

1.1 Výživa dětí školního věku 
 

K celkovému zdravému vývoji a růstu dítěte je potřebná vyvážená, pestrá a pravidelná strava. 

Základy k pozdějším stravovacím návykům se vytvářejí již v raném věku dítěte.1 Výživa je 

jedním z významných faktorů, které ovlivňují růst a vývoj dítěte od narození až do dospělosti, 

je jedním z hlavních činitelů všech metabolických procesů organismu. Při jejím nedostatku, ale 

i nadbytku může dojít k poruše těchto procesů, k poruchám růstu, vývoje zdravotního stavu 

dítěte i dospělého člověka.2 Vhodný způsob výživy v různých obdobích vývoje dítěte je 

důležitý nejen k tomu, aby se správně vyvinuly jeho tělesné funkce, ale i k tomu, aby se 

podpořil jeho psychický vývoj. Do období dítěte školního věku spadá věkové rozmezí 6-15 let.  

Výživové nároky pro tuto věkovou skupinu jsou poměrně vysoké. Potřeba energie je přibližně 

240-290 kJ na 1 kg hmotnosti dítěte a den.3  

„Z hlediska optimálního zdraví, správného vývoje a rozvoje osobnosti jsou dětství a 

adolescence kritickými obdobími, protože požadavky na příjem živin ve správném množství 

a poměru se s vývojem organismu mění a v některých časových úsecích jsou zvýšené. 

V těchto obdobích se formují výživové zvyklosti na celý život.“4 

 

Celková potřeba energie u dětí staršího školního věku roste v souvislosti s vyšší tělesnou 

aktivitou a vyšší tělesnou hmotností. Snižuje se však relativní potřeba živin – tj. potřeba na kg 

tělesné hmotnosti. Počáteční růst dítěte, 5-7 cm ročně, se v období puberty zvýší až na 8-9 cm 

ročně. V tomto období dochází také k rozvoji sekundárních pohlavních znaků a ke zrání 

reprodukčních funkcí. Nástup puberty je rozdílný u obou pohlaví, u dívek je to obvykle kolem 

10. roku života, u chlapců v 11 letech. Období dospívání je charakterizováno nejvyšší 

energetickou potřebou, spojenou s prudkým růstem a nárůstem svalové hmoty. 5 

                                                 
1 MANDŽUKOVÁ, J. Výživa dětí chutně, pestře, moderně. Benešov: Start, 2010, s. 6. ISBN 978-80-86231-50-1. 
2 NEVORAL, J. Výživa v dětském věku. Jinočany: H&H, 2003, s. 125. ISBN 80-86-022-95-5.  
3 CHRPOVÁ, D. S výživou zdravě po celý rok. Praha: Grada, 2010, s. 95. ISBN 978-80-247-2512-3.  
4 FOŘT, P. Aby dětem chutnalo. Praha: Euromedia Group, 2013, s.120. ISBN 978-80-249-2284-3. 
5 ZLATOHLÁVEK, L. a kol. Klinická dietologie a výživa. Praha: Current Media, 2016, s. 105. ISBN 978-80-

88129-03-5. 

 



9 

 

Mezi rozhodující faktory uspokojivého tělesného a duševního vývoje jedince patří nejen kvalita 

přijímané stravy a živin v ní obsažených. Důležitý je i poměr mezi základními živinami – 

bílkovinami, sacharidy a tuky a obsah dalších stavebních a ochranných látek (vitamínů a 

minerálních látek). Doporučované normy vycházejí ze základních výzkumů provedených 

v různých zemích a z doporučení Světové zdravotnické organizace. Tyto normy podléhají 

úpravám v souvislosti s prohlubujícími se poznatky o potřebách organismu v různých životních 

obdobích, respektují individuální rozdíly ve schopnosti využití přijímaných látek, a to 

v závislosti na způsobu života, úrovni fyzické aktivity, ekologických podmínkách a dalších 

faktorech.6 

Hlavní zásadou jídelníčku dětí je vyvážená, pestrá a kvalitní strava. Nestačí nabízet pouze 

menší porce toho, co jedí dospělí, ale jídelníček dětí musí pokrýt požadavky dané intenzivním 

růstem i fyzickou aktivitou. Jen jídelníček, ve kterém se objeví co nejvíce různých potravin, 

může zajistit úplné výživové potřeby dětských strávníků. Děti trpí důsledky nesprávné výživy 

mnohem více a daleko častěji než dospělí, protože mají relativně vyšší příjem živin nutných pro 

růst a vývoj. Na utváření stravovacích návyků dětí se negativně spolupodílí i všudypřítomná 

reklama, která se snaží přesvědčit, že právě ten či onen tučný a přeslazený nebo přesolený 

výrobek je pro výživu dětí nezbytný. Důsledkem je stále se zvyšující počet obézních dětí.7 Dítě 

by mělo v rodině získat alespoň základní imunitu vůči těmto reklamám. 8 

 

Hlavní živiny jsou bílkoviny, tuky a sacharidy, kterým je věnována následující část. 

 

   

  

  

                                                 
6 FRAŇKOVÁ S., PAŘÍZKOVÁ J., MALICHOVÁ E. Jídlo v životě dítěte a adolescenta - Teorie, výzkum, praxe. 

Praha: Karolinum, 2013, s. 13. ISBN 978-80-246-2247-7. 
7 MANDŽUKOVÁ, J. Výživa dětí chutně, pestře, moderně. Benešov: Start, 2010, s. 6-7. 
8 KUNOVÁ, V. Zdravá výživa. 2. přeprac. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 11. ISBN 80-247-1050-1. 
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1.2 Nejdůležitější složky výživy 
 

Výživa dětí tohoto věku má své zákonitosti v potřebách přívodu energie, jednotlivých živin a 

dalších látek tak, aby byl zajištěn jejich zdravý a optimální růst a vývoj. 9 Základní složky 

potravy (nutrienty) se dělí na makronutrienty – nositele energie, a mikronutrienty. Ty dále 

dělíme podle množství jejich denního příjmu na makroelementy, které přijímáme v množství 

větších než 100 mg/den, mikroelementy, které přijímáme v množství menším než 100 mg/den 

a stopové prvky, které přijímáme v mikrogramech/den.10 K vývoji a růstu děti potřebují 

stavební látky jak ve formě makronutrientů - bílkoviny, sacharidy a tuky, tak ve formě 

mikronutrientů - vitamíny, minerální látky a stopové prvky. Další, pro život mimořádně 

důležitá, je voda. Správná výživa dítěte je nejdůležitější podmínkou dobrého zdraví po celý 

život.11 Poměr bílkoviny – tuky – sacharidy by měl být 1 - 1 - 4.12 U dětí školního věku by měl 

být podíl jednotlivých živin v procentech denního příjmu následující: bílkoviny 13-14 % – tuky 

27-30 % – sacharidy 56-59 %.13 

 

1.2.1 Bílkoviny  
 

Potřeba bílkovin ve výživě je obecně dobře známá, ve výživě školních dětí by měla být relativně 

vysoká. Rostoucí organismus právě bílkoviny potřebuje ve zvýšené míře pro růst, k výstavbě 

svalstva a dalších tkání. 1 g bílkovin poskytne organismu, tedy i dětskému, 17 kJ energie. 

Doporučené denní množství bílkovin odpovídá u školních dětí 1-1,2 g bílkovin na 1 kg 

hmotnosti dítěte. Alespoň polovina této denní dávky by měla být hrazena bílkovinami 

živočišného původu (maso, mléko, mléčné výrobky, vejce), protože mají pro vyvíjecí se 

organismus příznivější složení a lepší využitelnost než bílkoviny rostlinného původu. Ty 

obsahují větší, či menší množství vlákniny, čímž se využití pro organismus snižuje. Je ovšem 

důležité zajistit dostatečný příjem nejen živočišných, ale i rostlinných bílkovin, neboť oba typy 

bílkovin se dokážou vzájemně vhodně doplňovat a jejich výživová hodnota je vyšší než hodnota 

bílkovin přijímaných odděleně. Rostlinné bílkoviny vhodné pro školní děti jsou např. obiloviny 

a výrobky z nich, luštěniny včetně sóji, brambory, ořechy, semínka. Při skladbě jídelníčku je 

                                                 
9 NEVORAL, J. Výživa v dětském věku. Jinočany: H&H, 2003, s. 132. 
10 ZLATOHLÁVEK, L. a kol. Klinická dietologie a výživa. Praha: Current Media, 2016, s. 27.  
11 MANDŽUKOVÁ, J. Výživa dětí chutně, pestře, moderně. Benešov: Start, 2010, s. 21. 
12 ZLATOHLÁVEK, L. a kol. Klinická dietologie a výživa. Praha: Current Media, 2016, s. 27. 
13 CHRPOVÁ, D. S výživou zdravě po celý rok. Praha: Grada, 2010, s. 95 
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proto třeba dbát na to, aby se rostlinné bílkoviny kombinovaly jak mezi sebou, tak s bílkovinami 

živočišnými.14  

Bílkoviny jsou součástí všech buněk v organismu a musí být neustále obnovovány. Tvorba 

vlastních bílkovin je přímo závislá na jejich příjmu potravou, ale bílkoviny se nemohou ukládat 

do zásoby, přebytek se odbourává. Základní stavební složkou bílkovin je aminokyselina. 

Organismus si umí aminokyseliny vytvořit, ale pouze některé. Esenciální aminokyseliny si 

organismus vytvořit nedokáže, musí se proto přijímat ve stravě. Některé aminokyseliny jsou 

podmíněně esenciální – tělo si je dokáže vyrobit z prekurzorů dodaných stravou. Z dvaceti 

aminokyselin, které jsou pro člověka důležité, musíme osm přijímat v potravě (děti dokonce 

devět). Živočišné bílkoviny jsou tzv. úplné (plnohodnotné) bílkoviny, což znamená, že 

obsahují všechny nezbytné aminokyseliny, důležité pro náš organismus. Jejich zdrojem je 

maso, vejce, mléko, sýry, tvaroh apod. Problém je v tom, že tyto potraviny jsou současně 

zdrojem nežádoucích tuků. Rostlinné bílkoviny jsou tzv. neúplné (neplnohodnotné), neboť 

neobsahují všechny nezbytné aminokyseliny, které organismus potřebuje pro výstavbu svých 

tkání, a naše tělo si je neumí vytvořit. Jen sója je svým složením bližší živočišným bílkovinám. 

Rostlinné zdroje bílkovin, zejména luštěniny a obiloviny, jsou ale cenným zdrojem vitamínů, 

minerálů a dalších látek nezbytných pro organismus.15 16 

„Z hlediska racionální výživy tedy nelze doporučit jednostrannou konzumaci pouze 

rostlinných potravin. Rostlinné a živočišné bílkoviny by v naší stravě měly být zastoupeny 

v poměru 1 : 1.“17 

 
 

1.2.2 Tuky 

 

Přítomnost tuků je nezbytná pro adekvátní průběh metabolických procesů. Tuky dodávají 

organismu přibližně dvakrát více energie, než bílkoviny nebo sacharidy. Jeden gram tuku 

poskytuje organismu, tedy i dětskému, 38 kJ. Nezastupitelné jsou především esenciální mastné 

kyseliny. Naopak pro organismus mohou být nebezpečné tzv. trans-formy mastných kyselin, 

které vznikají při dlouhodobé tepelné zátěži tuků (např. smažení) a při jejich průmyslovém 

zpracování. Zdrojem takových tuků jsou např. smažené bramborové hranolky, chipsy, sušenky, 

oplatky, dorty a další potraviny, které děti školního věku často preferují. Nedostatečný přívod 

tuků ve výživě dítěte má také svá rizika.  Tuky jsou významnou součástí výživy dítěte, měly by 

                                                 
14 CHRPOVÁ, D. S výživou zdravě po celý rok. Praha: Grada, 2010, s. 95. 
15 MANDŽUKOVÁ, J. Výživa dětí chutně, pestře, moderně. Benešov: Start, 2010, s. 21-22. 
16 ZLATOHLÁVEK, L. a kol. Klinická dietologie a výživa. Praha: Current Media, 2016, s. 27. 
17 KOMPRDA, T. Výživou ke zdraví. Velké Bílovice: TeMi CZ, 2009, s. 13. ISBN 978-80-87156-41-4.  
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být ve výživě obsaženy v odpovídajícím množství a pestrosti (mléko, máslo, drůbež, ryby, 

rostlinné tuky a oleje, ořechy, semínka).18 19 

Tuky patří k významným složkám potravy a jsou jednou z hlavních živin nezbytných pro 

zdraví. Jeden gram tuku obsahuje dvojnásobné množství kalorií. Jsou nositeli vitamínů 

rozpustných v tucích (A,D,E,K). Z výživového hlediska tvoří nejdůležitější složku tuků mastné 

kyseliny – rozlišujeme mastné kyseliny nasycené, mononenasycené a polynenasycené. 

Nutriční a následně i zdravotní hledisko se významně uplatňuje při dalším členění 

polynenasycených mastných kyselin, a to na řady n-3 a n-6. Z látek, které tvoří v potravinách 

doprovodné složky tuků, má z výživově-zdravotního hlediska největší význam cholesterol. 

Ten nepřijímáme pouze v potravinách (živočišného původu), organismus si cholesterol také 

sám vytváří. Cholesterol je pro člověka látka naprosto nezbytná, je obsažen ve všech buňkách, 

podílí se na stavbě buněčných membrán, tvoří také důležitou součást obalů nervových vláken. 

Vznikají z něj žlučové kyseliny, důležité pro trávení a vstřebání tuků, také je výchozí látkou 

pro tvorbu hormonů, včetně pohlavních.  

Podle původu dělíme tuky na rostlinné (oleje) a živočišné (máslo, sádlo), které se liší obsahem 

různých mastných kyselin. Živočišné tuky – nasycené mastné kyseliny by v denní spotřebě tuků 

měly být zastoupeny jednou třetinou. Rostlinné tuky – nenasycené mastné kyseliny by měly 

tvořit zbývající dvě třetiny. Strava s vysokým množstvím tuku zvyšuje riziko obezity a výskyt 

civilizačních chorob. Na vysoké spotřebě tuků se ze dvou třetin podílí skrytý tuk v potravinách 

– např. v uzeninách, hotových jídlech, pečivu a sladkostech. Nejhodnotnější z rostlinných olejů 

jsou tzv. panenské oleje, které jsou lisované za studena, čímž neztrácejí cenné výživné látky, 

které se ničí zahříváním. Používáme je proto ve studené kuchyni. Ostatní (rafinované) oleje 

používáme i v teplé kuchyni. Oleje se snažíme upřednostňovat před ztuženými tuky. Do 

skupiny tuků patří také zdravé Omega-3 mastné kyseliny. Cenným zdrojem těchto kyselin jsou 

mořské ryby, zejména makrela, tuňák, sleď, sardinky, treska a další. Vyskytují se také 

v některých rostlinných olejích – např. v sójovém, řepkovém, pupalkovém, dále ve lněných 

semínkách a jádrech ořechů.20 21  

Triglyceridy se skládají z glycerolu a na něm navázaných mastných kyselin, představují ideální 

zásobu energie pro buňky lidského organismu. Jsou obsaženy zejména v buňkách tukové tkáně, 

kdy současně tvoří ideální tepelný izolátor organismu. V rostlinách jsou obsaženy zejména 

                                                 
18 NEVORAL, J. Výživa v dětském věku. Jinočany: H&H, 2003, s. 127. 
19 CHRPOVÁ, D. S výživou zdravě po celý rok. Praha: Grada, 2010, s. 96. 
20 MANDŽUKOVÁ, J. Výživa dětí chutně, pestře, moderně. Benešov: Start, 2010, s. 26-27. 
21 KOMPRDA, T. Výživou ke zdraví. Velké Bílovice: TeMi CZ, 2009, s 14-15. 
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v semenech. Triglyceridy jsou tedy přijímány organismem ve formě živočišných i rostlinných 

tuků. 22 

 

1.2.3 Sacharidy 

 

Významným zdrojem energie jsou sacharidy, které by měly tvořit 56-59 % celkového denního 

energetického příjmu školních dětí. Jeden gram sacharidů poskytuje organismu energii 17 kJ. 

Jednoduché sacharidy, monosacharidy, mají sladkou chuť, nazývají se cukry. Jedná se o 

glukózu (hroznový cukr) a fruktózu (ovocný cukr). Jen tyto jednoduché cukry mohou být 

organismem vstřebány. Dále jsou to oligosacharidy (disacharidy), ty mají také sladkou chuť, 

nejvýznamnější je sacharóza (řepný cukr), dále je to mléčný cukr (laktóza) a sladový cukr 

(maltóza). Jsou na pomezí mezi jednoduchými a složitými sacharidy, část z nich se řadí do 

skupiny vláknin. Komplexy sacharidů tvoří oligosacharidy a polysacharidy. Složité sacharidy 

– polysacharidy (škroby) mají ve výživě nezastupitelné místo. Všechny komplexní sacharidy 

se štěpí rychleji či pomaleji na glukózové jednotky, čímž se udržuje v krvi stálá hladina cukru 

(glykemie). Jejich zdrojem jsou obiloviny, luštěniny, zelenina, ovoce a brambory. 

Polysacharidy by mělo být u školních dětí hrazeno až 50 % energetického příjmu.23 24 

Uvádí se, že 80-90 % energie, kterou pro organismus zajišťují sacharidy, se ve střevě absorbuje 

ve formě glukózy. Zdrojem glukózy jsou zvláště potraviny s obsahem sacharózy a škrobu. 

Sacharóza se přirozeně vyskytuje v ovoci. Škrob je významně zastoupen v cereáliích a dalších 

potravinách.  

Také je potřeba se zmínit o vláknině, která má i ve výživě školáků nezastupitelné místo. 

Vláknina je tvořena neškrobovými polysacharidy, významně ovlivňuje trávicí procesy 

v organismu a má význam v prevenci některých zdravotních obtížích. Potraviny obsahující 

vlákninu jsou zároveň bohaté na vitamíny, minerály a rostlinné bílkoviny. Hlavními zdroji 

vlákniny v potravě školních dětí by měly být celozrnné obiloviny – rýže natural, pohanka, 

kroupy, jáhly, celozrnný chléb a pečivo, výrobky z tmavé mouky, zelenina, ovoce, luštěniny, 

brambory. V předškolním až školním věku je odhadovaný příjem vlákniny 5–10 g na den, její 

dostatečný přísun v tomto věku přetrvává i pro další období života. Dospělí lidé konzumují 

průměrně 15 g vlákniny na den, k dostatečné prevenci civilizačních onemocnění by ovšem měli 

                                                 
22 ZLATOHLÁVEK, L. a kol. Klinická dietologie a výživa. Praha: Current Media, 2016, s. 31. 
23 KUNOVÁ, V. Zdravá výživa. 2. přeprac. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 28-29.  
24 CHRPOVÁ, D. S výživou zdravě po celý rok. Praha: Grada, 2010, s. 96. 
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vlákniny konzumovat 20–30 g denně.25 26 Vlákninu dělíme na rozpustnou a nerozpustnou. 

Nerozpustná vláknina (celulóza...) zkracuje transport zejména tlustým střevem – zvyšuje 

objem stolice. Má tím čistící funkci. Rozpustná vláknina (pektiny...) naopak zpomaluje 

transport zažívacím traktem, zamezuje průnik některých živin skrz stěnu střeva a současně i 

zpomaluje vstřebání glukózy a tím zabraňuje možné náhlé hyperglykémii, která by vznikala 

rychlým vstřebáním velkého množství sacharidů.27 

Sacharidy jsou nejdůležitějším zdrojem rychle využitelné energie. V jednom gramu jsou 4 

kalorie, organismus je ale dokáže dobře využít. Naprosto převažující podíl sacharidů v potravě 

náleží potravinám obsahujícím škrob, který je nejvíce zastoupen v obilovinách, luštěninách, 

bramborách, zelenině a ovoci. Tyto potraviny jsou také nositeli většiny vitamínů, minerálů a 

vlákniny.28  

 

1.2.4 Vitamíny  

 

Velice důležitou skupinou biologicky významných látek nutných ve výživě jsou vitamíny. Říká 

se jim biokatalyzátory. Jsou to látky, které sice nejsou ani zdrojem energie, ani stavebními 

jednotkami různých tkání, ale jsou nutné pro uskutečnění nejrůznějších důležitých dějů 

v organismu. Dá se říci, že regulují jeho životní pochody. Z důvodu růstu a vývoje dětského 

těla je velmi důležité, aby děti měly vitamínů dostatek. Vitamíny jsou organické látky, které 

tělo nezbytně potřebuje, ale nedovede si je vytvořit, takže je musí přijímat potravou. Někdy tělo 

nemusí dostat hotový vitamín, stačí, když dostane látku chemicky příbuznou a z té si už dovede 

příslušný vitamín vytvořit. Takové látky se nazývají provitamíny.29 Vitamíny se nacházejí v 

menších koncentracích ve všech potravinách.  

 

Vitamíny rozdělujeme do dvou skupin:  

➢ Vitamíny rozpustné v tucích – vitamín A, D, E, K. Tyto vitamíny nemusíme doplňovat 

denně, jelikož si je tělo schopné vytvořit jejich zásoby. Můžeme se jimi tedy i 

předávkovat (A, D), což ovšem přichází v úvahu pouze při nerozumném užívání 

vitaminových doplňků. 

                                                 
25 NEVORAL, J. Výživa v dětském věku. Jinočany: H&H, 2003, s. 127. 
26 CHRPOVÁ, D. S výživou zdravě po celý rok. Praha: Grada, 2010, s. 96-97. 
27 ZLATOHLÁVEK, L. a kol. Klinická dietologie a výživa. Praha: Current Media, 2016, s. 30. 
28 MANDŽUKOVÁ, J. Výživa dětí chutně, pestře, moderně. Benešov: Start, 2010, s. 27-28. 
29 HRUBÝ, S. Výživa v kostce. Úvaly: Ratio, 2005, s. 32. ISBN 978-80-2381-588-7.  
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➢ Vitamíny rozpustné ve vodě – vitamíny skupiny B, vitamín C. Tyto vitamíny bychom 

měli doplňovat denně. Jejich případný přebytek (z doplňků výživy) odchází z těla 

močí.30 

 

Vitamíny rozpustné v tucích 

(Uvedena doporučená denní dávka vitamínů pro děti - chlapce a dívky ve věku 10 – 15 let31) 

▪ Vitamín A, retinol (již hotový vitamín A), karoten (provitamín) – důležitý pro dobrý 

zrak, imunitní systém, správný růst a dělení buněk, zejména kostní dřeně, kůže a sliznic. 

Antioxidant. Zdroje: mléčné výrobky, žloutek, máslo, vejce, rybí tuk, játra, vnitřnosti, 

mrkev, rajčata, listová zelenina. (0,9 – 1,1 mg) 

▪ Vitamín D, kalciferol – je nutný pro dokonalé hospodaření organismu s vápníkem a 

fosforem, podporuje vstřebávání vápníku ze střeva a do kostí, chrání před křivicí, 

měknutím a prořídnutím kostní tkáně, podporuje správný růst kostí. Zdroje: Sluneční 

záření, rybí tuk, losos, tuňák, žloutek, vnitřnosti – především játra. (5 mikrogramů) 

▪ Vitamin E, tokoferol – významný antioxidant, chrání před negativními vlivy životního 

prostředí, je součástí prevence nemocí, zejména srdce a cév, pozitivně působí na 

nervovou soustavu. Zdroje: obilné klíčky, rostlinné oleje, vlašské ořechy, listová 

zelenina, sója, hrášek, máslo, žloutek, játra. (11-14 mg) 

▪ Vitamín K, koagulation – nutný pro tvorbu látek ovlivňujících krevní srážlivost, při 

nedostatku hrozí krvácivost. Tvoří se pomocí střevní mikroflóry.  Zdroje: především 

zelené rostliny a rostlinná strava. (40-50 mikrogramů) 32 33  

 

Vitamíny rozpustné ve vodě: 

▪ Vitamín B1, thiamin – je důležitý při přeměně sacharidů na energii, při vývoji a funkci 

srdce, nervů a mozku. Zdroj: vepřové maso, játra, ořechy, obiloviny, luštěniny, 

celozrnné výroby, pivovarské kvasnice, brambory, ovoce, zelenina. Projevy nedostatku: 

svalová únava, nechutenství, hubnutí, podrážděnost. (1,1 -1,4 mg) 

▪ Vitamín B2, riboflavin – ovlivňuje energetickou přeměnu v organismu, je důležitý pro 

správnou funkci srdce, kůže a sliznic. Zdroje: pivovarské kvasnice, luštěniny, mléčné 

                                                 
30 KUNOVÁ, V. Zdravá výživa. 2. přeprac. vyd. Praha: Grada, 2011, s 42. 
31 NEVORAL, J. Výživa v dětském věku. Jinočany: H&H, 2003, s. 408-409. 
32 HRUBÝ, S. Výživa v kostce. Úvaly: Ratio, 2005, s. 32-37. 
33 KUNOVÁ, V. Zdravá výživa. 2. přeprac. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 43-45.  
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výrobky, vejce, maso, játra, ledvinky, brokolice. Projevy nedostatku: praskliny koutků, 

poškození sliznice hrtanu a jícnu, záněty kůže, lámavost nehtů. (1,2 – 1,6 mg) 

▪ Vitamín B3, niacin, kyselina nikotinová – uvolňuje energii z potravin, snižuje 

cholesterol. Zdroje: játra, maso, kvasnice, ořechy, luštěniny. Projevy nedostatku: 

poruchy trávení, poškození kůže, změny na sliznicích, nervozita. (13 – 18 mg) 

▪ Vitamín B5, kyselina pantothenová – látková přeměna všech živin – bílkovin, lipidů 

i sacharidů, včetně jejich odbourávání za tvorby energie. Zdroje: všechny potraviny 

rostlinného i živočišného původu – proto nedostatek prakticky nepřipadá v úvahu.  

(5 – 6 mg) 

▪ Vitamín B6, pyridoxin – tvoří součást enzymů, které v organismu zajišťují vzájemné 

přeměny aminokyselin, důležitý pro krvetvorbu. Zdroje: kvasnice, zelenina, maso, ryby, 

žloutek, ořechy, luštěniny, celozrnné obiloviny. Projevy nedostatku: deprese, záněty 

kůže, praskliny koutků, záněty dutiny ústní. (1 – 1,6 mg) 

▪ Vitamín B7, H, biotin – růst a funkce organismu. Zdroje: maso, ryby, vnitřnosti, 

luštěniny, žloutek, cereálie, pivovarské kvasnice, sója, ořechy, rajčata, ovesné vločky.  

V malém množství je přítomen prakticky v každé potravě, také ho může vytvářet střevní 

mikroflóra. Projevy nedostatku: záněty pokožky, nevolnost, deprese, vypadávání vlasů, 

svalová bolest. (20 – 35 mikrogramů) 

▪ Vitamín B9, kyselina listová, folacin – důležitý doplněk během těhotenství, pomáhá 

energetickému metabolismu a správné krvetvorbě. Nutný pro správnou tvorbu a obnovu 

DNA. Zdroje: vejce, játra, citrusy, luštěniny, kvasnice, mléčné výrobky, listová 

zelenina. Projevy nedostatku: chudokrevnost. (400 mikrogramů) 

▪ Vitamín B12, kobalamin – zajišťuje správný chod nervového systému a krvetvorbu 

Zdroje: vejce, mléčné výrobky, kysané zelí, červené maso, játra, drůbež, ledvinky, 

žloutky, sýry, tvaroh. (2 – 3 mikrogramy) 

▪ Vitamín C, kyselina askorbová – důležitý antioxidant (brání v činnosti nebezpečným 

volným radikálům), napomáhá odolnosti vůči infekcím, má významnou úlohu při 

syntéze kolagenu. Prevence všech civilizačních chorob. Zdroj: citrusy, šípky, jahody, 

rajčata, zelená paprika, brambory, kysané zelí, černý rybíz, salát, květák, špenát.  

(90 – 100 mg) 34 35 

  

 

                                                 
34 HRUBÝ, S. Výživa v kostce. Úvaly: Ratio, 2005, s. 32-37. 
35 KOMPRDA, T. Výživou ke zdraví. Velké Bílovice: TeMi CZ, 2009, s. 24-28. 
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1.2.5 Minerální látky a stopové prvky 

 

Minerální látky a stopové prvky jsou anorganické sloučeniny, které v organismu slouží jako 

základní kameny našich tkání. Stejně jako vitaminy si tělo není schopné minerální látky a 

stopové prvky vytvořit samo, musí je tedy také přijímat, nejlépe pestrou stravou. 

Minerální látky nedodávají sice organismu energii, ale jsou nutné k výstavbě těla, k obnově 

některých jeho ústrojí a zaručují fyzikální i chemické vlastnosti některých tkání, hlavně tělních 

tekutin (krve, tkáňového moku apod.). Patří mezi tzv. látky ochranné – chrání organismus před 

nepříznivými faktory životního prostředí včetně nepříznivých faktorů výživy. Velice významné 

jsou i tzv. stopové prvky, nazvané tak pro jejich nepatrné množství. 

Potřeba minerálních látek je individuálně rozdílná a závisí zejména na věku, fyziologickém 

stavu, povaze požívané stravy i životních podmínkách. Smíšená strava však zpravidla dodá 

většinu potřebných minerálních látek v dostatečném množství.36 Minerály jsou v našem 

organismu zastoupeny buď převážně intracelulárně (v buňkách), např. draslík a fosfor, nebo 

převážně v extracelulárním prostředí, jako např. sodík a chloridy.37 

 

Minerální látky: 

(Uvedena doporučená denní dávka minerálů a stopových prvků pro děti - chlapce a dívky ve 

věku 10 – 15 let38) 

▪ Vápník (Calcium) – tvoří kosti a zuby a zajišťuje další fyziologické procesy. 

Nedostatek se projevuje řídnutím kostí. Zdroje: mléko, mléčné výrobky, ořechy, zelí, 

brokolice, luštěniny, celozrnná mouka. (1100 – 1200 mg) 

▪ Hořčík (Magnesium) – důležitý prvek při tvorbě kostí a činnosti srdce a krevního 

oběhu, účastní se mnoha fyziologických a biosyntetických pochodů v těle, má 

významné ochranné účinky. Při jeho nedostatku mohou nastat křeče. Zdroje: brambory, 

rajčata, hovězí maso, ryby, minerální voda Magnesia. (230 – 310 mg) 

▪ Sodík (Natrium) – reguluje acidobazickou rovnováhu, produkci adrenalinu, 

aminokyselin a svalové kontrakce. Nedostatek vede ke svalovým křečím. Zdroje: 

kuchyňská sůl, mrkev, květák. (510 – 550 mg) 

                                                 
36 HRUBÝ, S. Výživa v kostce. Úvaly: Ratio, 2005, s. 27. 
37 ZLATOHLÁVEK, L. a kol. Klinická dietologie a výživa. Praha: Current Media, 2016, s. 33. 
38 NEVORAL, J. Výživa v dětském věku. Jinočany: H&H, 2003, s. 408-410. 
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▪ Draslík (Kalium) – snižuje riziko vysokého krevního tlaku, má důležitou úlohu pro 

nervový systém. Nedostatek se projevuje svalovou slabostí, poruchami srdeční činnosti. 

Zdroje: káva, ovoce – meruňky, banán, zelenina, maso, obiloviny. (1700 – 1900 mg) 

▪ Fosfor (Phosphorus) – ovlivňuje činnost mnoha enzymů, neměl by se přijímat ve 

velkém množství. Při jeho nedostatku, ale i nadbytku, může dojít k odvápnění kostí. 

Zdroje: nejlepší zdroj - mléčné výrobky, dále žloutek, maso, ryby. (1250 mg) 

▪ Železo (Ferrum) – napomáhá tvorbě červených krvinek a transportu kyslíku, podporuje 

funkci řady enzymů. Nedostatek se projeví anemií. Zdroj: hovězí maso, ryby, kuřecí 

játra, žloutky, ovoce, zelenina. (12 – 15 mg)39 

 

Stopové prvky:  

▪ Zinek – zlepšuje imunitu a obranyschopnost organismu, je potřebný pro funkci mozku, 

napomáhá dobrému hojení ran. Zdroj: maso, celozrnné pečivo, vejce, játra, zelenina, 

sýry. (7 – 9,5 mg) 

▪ Jód – zajišťuje správnou činnost štítné žlázy, ovlivňuje metabolismus. Zdroj: mořské 

ryby. (120 – 200 mikrogramů) 

▪ Selen – účastní se řady metabolických pochodů, antioxidant. Účinný ochranný faktor 

proti vzniku srdečně – cévních nemocí. Zdroj: maso, ořechy, ryby, plody moře, mléko, 

žloutek, klíčky, celozrnné produkty. (25 – 60 mikrogramů) 

▪ Měď – součást enzymů. Zdroj: vnitřnosti, celozrnné obiloviny, ryby, luštěniny, káva, 

čaj. (1 – 1,5 mg) 

▪ Mangan – nezbytný pro látkovou přeměnu. Zdroj: luštěniny, obiloviny. (2 – 5 mg) 

▪ Fluor – složka kostí a zubů – zabudovává se do zubní skloviny, zvyšuje její odolnost a 

zamezuje tvorbu kazů. Zdroj: černý čaj, rozinky. (2 – 3,2 mg) 

▪ Chrom – spolu s inzulinem zvyšuje využití glukózy (20 – 100 mikrogramů) 

▪ Molybden – prevence zubního kazu, metabolismus železa.  Zdroj: luštěniny, obiloviny, 

listová zelenina. (50 – 100 mikrogramů) 

▪ Chlor -  kyselina chlorovodíková (770 – 830 mg) 40 

 

 

 

                                                 
39 KUNOVÁ, V. Zdravá výživa. 2. přeprac. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 45-48. 
40 KOMPRDA, T. Výživou ke zdraví. Velké Bílovice: TeMi CZ, 2009, s. 40-42. 
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1.2.5.1 Význam vápníku a železa ve výživě dětí 
 

U dětí školního věku přetrvává problém dostatečného zásobení vyvíjejícího se těla vápníkem. 

Z ostatních minerálních látek hrozí těmto dětem ještě deficit železa (zejména dívkám).41 

Dostatečný příjem vápníku, velmi důležitého prvku nejen pro mineralizaci kostí a zubů, má ve 

výživě školních dětí velký význam. Podle výzkumů se zvýšila jeho doporučená denní dávka 

pro školní děti na více než 1000 mg. Hlavními a nejlépe využitelnými zdroji vápníku jsou mléko 

a mléčné výrobky. Neměli bychom ovšem zapomínat i na jiné zdroje vápníku jako je mák, 

ořechy a některé druhy zelené zeleniny – kapusta, růžičková kapusta, brokolice, květák, zelí, 

salát, zelené natě. Dále některé luštěniny – fazole, čočka, sója a některé druhy ovoce. Existuje 

řada faktorů, které ovlivňují využití vápníku organismem. V kladném směru je to zejména 

dostatek vitamínu D, který podporuje vstřebávání vápníku ze střeva, a správný příjem hořčíku 

a fosforu v poměru k vápníku. Také kyselejší prostředí v trávicím ústrojí (např. citrusy, 

zakysané mléčné výrobky) a dostatek pohybu. Využitelnost vápníku naopak snižuje např. 

nadbytek fosfátů ve stravě (colové nápoje), nadbytek sladkostí ve stravě a kyselina šťavelová 

(rebarbora, špenát, vysoká konzumace brambor). Využívání dostatečného množství vápníku a 

jeho zásoby ve skeletu již od dětství jsou důležitým faktorem prevence osteoporózy 

v pozdějším věku, zvláště u žen (dívek). 42 

Další velmi důležitá minerální látka pro vývoj školních dětí je železo. V případě jeho 

nedostatku mohou být děti anemické z nedostatku krevního barviva hemoglobinu. Železo je 

také nezbytné pro vývoj a fungování centrální nervové soustavy. Anémie se projevuje únavou, 

ztrátou energie, slabostí, bolestmi hlavy, poruchami spánku, nižší výdrží při fyzických 

aktivitách, poruchami mentální výkonnosti, poruchami jemné motoriky atd.  Nejlepším zdrojem 

železa je maso, zejména červené, játra, vaječný žloutek. Problém s nedostatkem železa mohou 

mít děti, jejichž rodiče je vedou k vegetariánské, nebo dokonce veganské stravě, která 

nedovoluje konzumovat maso, z něhož je železo nejlépe využitelné. V tomto případě by měly 

děti konzumovat rostlinné zdroje železa – např. čočku a sóju, ale organismus z nich získává 

železo hůře. Z vitamínů je v tomto případě důležitý vitamín B12, který je ovšem obsažen pouze 

v živočišných zdrojích. Děti dodržující vegetariánskou nebo dokonce veganskou stravu tedy 

mohou trpět jeho nedostatkem, který se projevuje poruchou krvetvorby a neurologickými 

poruchami.43 44 

                                                 
41 ZLATOHLÁVEK, L. a kol. Klinická dietologie a výživa. Praha: Current Media, 2016, s. 106. 
42 CHRPOVÁ, D. S výživou zdravě po celý rok. Praha: Grada, 2010, s. 97. 
43 CHRPOVÁ, D. S výživou zdravě po celý rok. Praha: Grada, 2010, s. 97. 
44 FRAŇKOVÁ S., PAŘÍZKOVÁ J., MALICHOVÁ E. Jídlo v životě dítěte a adolescenta - Teorie, výzkum, praxe. 

Praha: Karolinum, 2013, s. 43. 
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„Striktní vegetariáni (vegani) odmítají veškeré potraviny živočišného původu (včetně 

medu). Problematické je dodržení potřebné dávky a kvality bílkovin, železa, zinku, vápníku 

a vitaminu B12. Vitamin B12 je přítomen jedině v potravinách živočišného původu, proto 

by jej měli vegani přijímat formou doplňku.“45 

 

1.2.6 Voda a pitný režim 

 

Nedílnou součástí stravování je dostatečný pitný režim. Zejména v letních obdobích se zvyšují 

nároky na příjem tekutin.46 Zásobení organismu vodou je velmi důležité, protože veškeré 

biochemické reakce, které v organismu probíhají, probíhají ve vodném prostředí.  Voda tvoří 

50 - 60 % lidského organismu, v dětském organismu je obsaženo až 75 % vody. Naopak ve 

stáří vody v organismu ubývá, přibližně až na 45 %. Příjem dostatečného množství tekutin je 

důležitý pro látkovou výměnu a dobrou funkci ledvin, a tím i vylučování toxických látek z těla. 

V poměru k tělesné hmotnosti potřebují děti nejméně třikrát více tekutin než dospělí. U dítěte 

nad 10 let je potřeba vody až 40 ml na 1 kg tělesné hmotnosti a den, u dospělého je to 22 

ml tekutin na 1 kg hmotnosti. Nedostatečný přívod tekutin během dne, zejména během 

dopoledne, je u školních dětí pravidelně zjišťován. Vede to ve svých důsledcích ke zvyšování 

nároků na práci ledvin a pokles duševní a fyzické výkonnosti. Je známo, že nedostatek vody 

v organismu může vést k únavě, bolestem hlavy a nesoustředěnosti. Při nedostatku vody 

vysychají sliznice dýchacích cest a stávají se citlivější vůči infekcím. Proto je nezbytné dávat 

dětem na svačinu dostatečné množství vhodného nápoje. 

Nejzdravějším nápojem je čistá voda. Voda z vodovodu má u nás velmi dobrou kvalitu. 

Nejlépe je pít kvalitní pramenitou vodu bez sycení oxidem uhličitým. Tento plyn se ve vodě 

rozpouští, vzniká kyselina uhličitá, která má okyselující i osvěžující účinky. Účinky bublinek, 

kromě toho, že dráždí žaludeční sliznici, jsou i částečně klamavé v tom, že prokrví sliznici, se 

kterou se kontaktují, do mozku se pak dostane informace, že organismus uhasil žízeň, přesto, 

že dítě vypilo pouze pár loků syceného nápoje. Pokud pije vodu nesycenou, je schopno jí vypít 

najednou daleko větší množství než sycené. Vhodné je také podávat ředěné ovocné a zeleninové 

šťávy. Děti také mohou pít ovocné čaje, bylinné čaje pouze ne moc silné. Také se doporučují 

100 % džusy, ředěné vodou. Z minerálních vod lze doporučit vody se slabou mineralizací. Více 

mineralizované vody jsou vhodné pouze občas, nejsou vhodné ke stálému pití, z důvodu 

vyššího obsahu minerálních látek, zejména sodíku. Nevhodné jsou sladké limonády, nápoje 

                                                 
45 KUNOVÁ, V. Zdravá výživa. 2. přeprac. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 70. 
46 ZLATOHLÁVEK, L. a kol. Klinická dietologie a výživa. Praha: Current Media, 2016, s. 56. 
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s obsahem kofeinu, chininem, umělými barvivy a konzervačními látkami. Také je nevhodné 

časté pití černého čaje.47 48   

„Nápoje nemusí být chlazené, naopak, měly by mít pokojovou teplotu. Dokonce i v létě pití 

ledových nápojů je rizikové! Pravidelné pití slazených nápojů snižuje chuť ke konzumaci 

racionální výživy.“49 

 

Člověk denně přijímá s potravou cca 1000 ml vody a s nápoji cca 1500 ml. Pochody látkové 

přeměny vzniká v těle dalších cca 300 ml vody. Tj. celkem necelé 3 litry. Voda se vydává 

dýcháním cca 550ml, kůží cca 600ml, močí cca 1500 ml a stolicí cca 150 ml. V našich 

podmínkách tedy člověk potřebuje denně alespoň 3 litry vody, z toho nejméně 1 litr v nápojích. 

Pokud je vody nedostatek (např. při dlouhotrvajících průjmech a pocení), dochází k odvodnění 

a k dehydrataci, která způsobuje velkou únavnost a může být pro člověka, pokud trvá déle, až 

smrtelná. Velmi důležitý je proto dostatečný přísun vody do organismu během různých 

fyzických výkonů se zvýšeným pocením. Dětem se nikdy nesmí bránit v pití.50 

 

V následující části se dozvíme, jaké živiny obsahují základní druhy potravin.  

 

 

 

 

  

                                                 
47 MANDŽUKOVÁ, J. Výživa dětí chutně, pestře, moderně. Benešov: Start, 2010, s. 39-41. 
48 CHRPOVÁ, D. S výživou zdravě po celý rok. Praha: Grada, 2010, s. 94. 
49 FOŘT, P. Aby dětem chutnalo. Praha: Euromedia Group, 2013, s. 118. 
50 HRUBÝ, S. Výživa v kostce. Úvaly: Ratio, 2005, s. 40-41.  
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1.3 Potraviny 
 

Potraviny jsou většinou směsi různých organických a anorganických látek. Obsahují jednak 

základní živiny – bílkoviny, tuky, sacharidy a dále živiny přídatné – vitamíny a nerostné látky. 

Jejich úkolem je nahrazovat vydanou energii, dodávat materiál pro růst tkání a náhradu 

opotřebovaných tkání a dodávat látky nutné pro usměrňování a řízení životních pochodů. 

Potraviny jsou poživatelné části živočišných a rostlinných těl nebo jejich produkty. 

Rozdělujeme potraviny živočišného původu a potraviny rostlinného původu. Jejich 

konzumace by měla být v určité rovnováze, což většinou zaručí pestrá smíšená strava.51 

 

1.3.1 Potraviny živočišného původu 

 

Do potravin živočišného původu patří zejména maso a masné výrobky, ryby, mléko a mléčné 

výrobky a vejce. Jsou zdrojem plnohodnotných bílkovin s kompletní sadou aminokyselin. Také 

jsou zdrojem živočišných tuků.52 

 

Maso 

Maso je zdrojem cenných látek (vitaminů skupiny B, železa a jiných) a plnohodnotných 

bílkovin, které mají být ve stravě dětí zastoupeny. V období růstu a vývoje je potřeba bílkovin 

téměř dvojnásobná. Při dodržování zásad zdravého stravování je doporučována konzumace 

masa 2-4x týdně. Pokud maso v jídelníčku dětí převažuje, hrozí nadbytek bílkovin, což je stejně 

rizikové, jako jejich nedostatek. Největší zastoupení by v dětském jídelníčku mělo mít maso 

drobných domácích zvířat – krůtí, kuřecí a králičí, případně libové vepřové, telecí, hovězí, 

jehněčí a skopové. Maso by mělo být čerstvé, dobře skladované a mělo by být vždy dobře 

tepelně zpracované.53 

Masné výrobky 

Masné výrobky jsou z nutričního hlediska pro děti nejméně vhodné potraviny této skupiny, 

protože obsahují vysoký obsah tuků a soli. Zanedbatelný není ani zvýšený obsah cizorodých 

látek, vznikajících při uzení. U starších dětí se jako přijatelné množství považuje konzumace 

max. 100 g měkkých uzenin, např. šunky, týdně. Trvanlivé salámy by měly být podávány pouze 

                                                 
51 HRUBÝ, S. Výživa v kostce. Úvaly: Ratio, 2005, s. 46. 
52 HRUBÝ, S. Výživa v kostce. Úvaly: Ratio, 2005, s. 46-47. 
53 MANDŽUKOVÁ, J. Výživa dětí chutně, pestře, moderně. Benešov: Start, 2010, s. 22. 
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výjimečně, protože obsahují nejvíce škodlivých látek. Děti by neměly konzumovat ani paštiky 

nebo masové pomazánky.54 55 

Ryby 

Ryby mají vysokou biologickou hodnotu, která je dána zejména značným obsahem omega-3 

nenasycených mastných kyselin. Vyskytují se jak u ryb mořských, tak u ryb sladkovodních. 

Ryby mají poměrně vysoký obsah fosforu, vitamínu A, vitamínu D (zejména mořské ryby), 

jódu a fluoru. Pro děti se považuje za přínosné konzumovat ryby jednou týdně. Při nákupu ryb 

důsledně dbáme na jejich kvalitu. Druhy ryb střídáme, konzervované ryby kupujeme ve vlastní 

šťávě nebo v olivovém oleji.56 57 

Mléko a mléčné výrobky 

Mléčné výrobky obsahují všechny tři základní živiny a jsou zdrojem mnoha cenných látek, 

zejména vápníku, který je důležitý pro růst kostí a zubů. Mléčné výrobky přispívají ke 

stabilizaci střevní mikroflóry, která ovlivňuje biochemické procesy a účastní se přeměny 

různých látek. Nejvýznamnější z mléčných výrobků jsou kysané mléčné výrobky, sýry a tvaroh. 

U sýrů preferujeme sýry tvrdé, u tavených sýrů je mnohem nižší vstřebatelnost vápníku. 

Z tvarohu má přednost tvaroh měkký, netučný a tvaroh tvrdý. Doporučená denní dávka mléka 

je u starších dětí až půl litru mléka denně, protože se stoupajícím věkem se snižuje využitelnost 

vápníku z mléka. 58 59 

Vejce 

Vejce jsou plnohodnotnou potravinou, obsahují všechny látky, které potřebuje k výživě a růstu 

vyvíjející se zárodek.  Mají vysokou biologickou hodnotu. Jsou zdrojem velice cenných a dobře 

využitelných bílkovin, mají vysoký obsah lecitinu, kyseliny linolové, jsou dobrým zdrojem 

železa, fosforu, zinku, mědi, selenu a často i jódu a fluoru. Z vitamínů obsahují vejce všechny 

vitamíny rozpustné v tucích - vitamín A, vitamín D, vitamín E a vitamín K, dále některé 

vitamíny skupiny B. 60 

 

 

                                                 
54 HRUBÝ, S. Výživa v kostce. Úvaly: Ratio, 2005, s. 49. 
55 MANDŽUKOVÁ, J. Výživa dětí chutně, pestře, moderně. Benešov: Start, 2010, s. 23. 
56 HRUBÝ, S. Výživa v kostce. Úvaly: Ratio, 2005, s. 49-50. 
57 MANDŽUKOVÁ, J. Výživa dětí chutně, pestře, moderně. Benešov: Start, 2010, s. 24. 
58 MANDŽUKOVÁ, J. Výživa dětí chutně, pestře, moderně. Benešov: Start, 2010, s. 24-25. 
59 HRUBÝ, S. Výživa v kostce. Úvaly: Ratio, 2005, s. 50-51. 
60 HRUBÝ, S. Výživa v kostce. Úvaly: Ratio, 2005, s. 51. 
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1.3.2 Potraviny rostlinného původu 

 

Mezi potraviny rostlinného původu patří obiloviny, luštěniny, výrobky z nich, brambory, ovoce 

a zelenina.61 

 

Obiloviny  

Obiloviny tvoří důležitou a nezanedbatelnou součást výživy dětí. V našich podmínkách jsou 

nejznámější pšenice, žito, ječmen a oves, ve světovém měřítku je velmi významná rýže a 

kukuřice. K obilovinám se přiřazují tzv. pseudocereálie, např. pohanka, amaranth, kinoa, atd. 

Obiloviny jsou hlavně zdrojem sacharidů, převážně škrobu, které slouží jako zdroj energie. 

Obsah bílkovin je méně významný, nejméně bílkovin obsahuje rýže, nejvíce ječmen a 

amaranth. Bílkoviny obilovin řadíme mezi neplnohodnotné, limitující aminokyselinou je lycin. 

Lipidy obilovin mají příznivé složení mastných kyselin. Obiloviny jsou zdrojem vitamínů, 

zejména skupiny B, vlákniny a minerálních látek. Pšeničné bílkoviny (lepek) nesmějí 

konzumovat pacienti s celiakií.62 

Luštěniny 

Luštěniny dříve patřily k běžným pokrmům, dnes jsou však nedoceněné a často opomíjené. 

Právě v dětském stravování se jim věnuje velmi málo pozornosti, přestože jsou velmi zdravé a 

svou výživovou hodnotou v podstatě dokáží nahradit maso – jsou dobrým zdrojem rostlinných 

bílkovin. Jejich spotřeba je nízká a bylo by dobré ji podstatně zvýšit. U nás známe především 

čočku, hrách, fazole, cizrnu a sóju, jejíž rostlinná bílkovina je velmi hodnotná. Sója se používá 

nejen jako luštěnina, ale také jako základní součást mnoha produktů – sójového masa, sójové 

sekané šunky, sójových jogurtů, sójového nápoje, sójového sýra, tofu atd.63 

Brambory 

Brambory jsou oblíbenou a všestranně využívanou potravinou. Jejich význam ve výživě 

spočívá zejména v jejich obsahu polysacharidů. Obsah bílkovin nemá prakticky význam. 

Z ochranných látek stojí za zmínku obsah vitamínu C. Brambory často podáváme jako přílohu 

k různým pokrmům. Při nákupu brambor, zvláště pro děti musíme dbát na jejich kvalitu. Dětem 

nepřipravujeme pokrmy z nazelenalých či naklíčených brambor obsahujících stopy plísní a 

                                                 
61 HRUBÝ, S. Výživa v kostce. Úvaly: Ratio, 2005, s. 52. 
62 MANDŽUKOVÁ, J. Výživa dětí chutně, pestře, moderně. Benešov: Start, 2010, s. 30-31. 
63 MANDŽUKOVÁ, J. Výživa dětí chutně, pestře, moderně. Benešov: Start, 2010, s. 32-33. 
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hniloby. Solanin v zelených bramborách, plísně a produkty jsou pro děti nebezpečnými 

škodlivinami.64  65 

Ovoce 

Ovoce je ve výživě dětí také velmi důležité, je zdrojem cenných látek, obsahuje vitamíny, 

minerální látky, sacharidy. Pro svou osvěžující chuť je ovoce v dětském jídelníčku vítanou 

potravinou. Ovoce by mělo být neoddělitelnou součástí dětských svačin. Optimální je podávat 

1-2 porce, po cca 100 g, ovoce denně. Po konzumaci čerstvého ovoce se nedoporučuje pití 

většího množství tekutin. Domácí druhy ovoce upřednostňujeme před dovezenými plody a 

čerstvé ovoce před konzervovaným. Je dobré naučit děti konzumovat ovoce místo různých 

sladkostí. Z čerstvého ovoce můžeme připravovat ovocné saláty, ovocné šťávy, tvarohové či 

jogurtové krémy a podobně. Dětské přesnídávky vybíráme se sníženým obsahem cukru nebo 

nepřislazované. Ovocné kompoty bychom měli dětem kupovat pouze výjimečně, také se 

sníženým obsahem cukru. Ovocné džemy by pro děti neměly být chemicky konzervované.66 

Zelenina 

Zelenina patří k důležitým potravinám ve výživě dětí, její velký výběr a různorodost umožňují 

připravovat rozmanité pokrmy. Je univerzální surovinou a velmi dobře se kombinuje nejen 

s masem, ale i s luštěninami, těstovinami nebo rýží.  Zelenina je bohatý zdroj vitamínů, 

minerálů a dalších cenných látek a má nízkou energetickou hodnotu. Vhodná denní dávka pro 

děti je udávána podle věku 100 – 300 g, z toho nejméně třetina by měla být v syrovém stavu. 

Čím je dítě starší, tím více syrové zeleniny může konzumovat, vhodné jsou zejména různé 

zeleninové saláty. Na jaře kupujeme zejména kedlubny, mladou kořenovou zeleninu, hlávkový 

salát a ředkvičky. V létě mladé zelí a kapustu, rajčata, okurky, květák, brokolici, papriky, 

cukety a další druhy zrající v létě. V zimě pak kořenovou zeleninu (mrkev, celer, petržel), 

hlávkové, kysané a pekingské zelí, kedlubny, ředkve, červenou řepu, pórek, dýně a další 

skladované druhy.67 

„Různé druhy ovoce a zeleniny by se měly konzumovat denně, přičemž je vhodné 

upřednostnit čerstvé a lokálně pěstované druhy“68 

 

 

V další části si povíme o zásadách správné výživy a o správných kombinacích potravin. 

                                                 
64 MANDŽUKOVÁ, J. Výživa dětí chutně, pestře, moderně. Benešov: Start, 2010, s. 36. 
65 HRUBÝ, S. Výživa v kostce. Úvaly: Ratio, 2005, s. 53. 
66 MANDŽUKOVÁ, J. Výživa dětí chutně, pestře, moderně. Benešov: Start, 2010, s. 36-37. 
67 MANDŽUKOVÁ, J. Výživa dětí chutně, pestře, moderně. Benešov: Start, 2010, s. 34-35. 
68 FOŘT, P. Aby dětem chutnalo. Praha: Euromedia Group, 2013, s. 122. 
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1.4 Zásady správné výživy dětí 

 
Výživa je jedním z nejdůležitějších činitelů zevního prostředí, ovlivňujících vývoj a zdraví 

dítěte. Správná výživa je velmi důležitá v předcházení nemocem (tzv. primární prevence). 

Ovlivňuje zdravotní stav dětí, zdatnost a odolnost, výkonnost, psychickou stabilitu i pocit 

subjektivní pohody.69 Nedostatečné množství některých nezbytných látek, které se objevuje při 

nevyrovnané výživě, vede ke zvýšené únavě dětí, ke snížení obranyschopnosti a ke vzrůstu 

alergií. Nemoci nepřicházejí najednou a bez příčiny, ale postupně se vyvíjejí. Mnoho 

civilizačních nemocí vzniká nepozorovaně již od dětství. Pro děti více než pro dospělé platí, že 

jejich zdraví je poškozováno nejen tím, co nezdravého jedí, ale také tím, co zdravého nesnědly 

a pro správný růst a vývoj sníst měly.70  

„Je velmi lehkomyslné spokojovat se s tím, že vaše dítě je teď zdravé, neboť každodenní 

strava rozhoduje o tom, jaký bude jeho pozdější zdravotní stav.“71 

 

 

1.4.1 Desatero výživy dětí 

 

1. Dítě není dospělý, proto je dětský jídelníček nutno přizpůsobit věku dítěte. Dětský 

jídelníček by měl obsahovat pestrou a vyváženou stravu, bohatou na celozrnné 

potraviny, tmavé pečivo, mléčné výrobky, ryby, drůbež, ovoce a zeleninu. Pozor 

musíme dávat na potravinové alergie. Nové potraviny zařazujeme jednotlivě po dobu 

2-3 dnů. 

2. Děti by měly jíst pravidelně 5-6 x denně. Neměli bychom děti nechat se přejídat, ale 

ani hladovět. Velikost porce přizpůsobujeme jejich růstu, hmotnosti a pohybu. 

3. Dětský jídelníček by měl obsahovat kvalitní zdroje bílkovin –  maso, luštěniny, 

cereálie. Přednost má maso libové, více bychom dětem měli podávat světlé druhy, jako 

je kuřecí, krůtí a králičí maso. Neměli bychom také zapomínat na ryby. 

4. Mléčné výrobky by děti měly mít polotučné. V jídelníčku by jich mělo být dostatečné 

množství, odpovídající 2-3 porcím denně. Jednu porci představuje 250 ml mléka, 1 

jogurt nebo 50 g sýra.  

5. Místo živočišných tuků by k vaření, příp. smažení, přípravě pomazánek a k namazání 

na pečivo měly být používány kvalitní rostlinné tuky a oleje. 

                                                 
69 HRUBÝ, S. Výživa v kostce. Úvaly: Ratio, 2005, s. 5. 
70 MANDŽUKOVÁ, J. Výživa dětí chutně, pestře, moderně. Benešov: Start, 2010, s. 5. 
71 MANDŽUKOVÁ, J. Výživa dětí chutně, pestře, moderně. Benešov: Start, 2010, s. 5. 
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6. Obiloviny, těstoviny, rýže a pečivo by měly být u starších dětí podávány 3-4 x denně 

a měly by převažovat celozrnné druhy nad bílými. 

7. Pokrmy pro děti by se neměly přisolovat. Kvůli vysokému obsahu soli by se u dětí 

měl omezit příjem slaných pochutin, např. brambůrků, solených ořechů atd. Také je 

dobré omezit instantní potraviny a jídla ze stánků a restaurací rychlého občerstvení.  

8. U dětí by se měla omezit konzumace cukru, sladkostí a slazených nápojů. Vhodný 

je pro děti hroznový cukr v podobě čerstvého ovoce. Mlsání bychom ovšem dětem 

neměli úplně zakazovat, pouze omezit, aby se nestalo něčím vysněným.  

9. U dětí musíme hlídat dostatečný pitný režim. Starší děti by měly vypít alespoň 1,5 – 

2,5 l tekutin denně. Pokud dítě sportuje, je potřeba mu dodávat tekutin více. Tekutiny 

by měly být v podobě vody, slabého čaje, minerálních vod a ředěných ovocných šťáv 

10. Vzhledem k tomu, že děti získávají stravovací návyky v rodině, rodiče by měli jít 

svým dětem příkladem ve stravování, pravidelnosti, pitném režimu i pohybové 

aktivitě. Měli by děti učit zdravému způsobu života a stravování. Rodiče by se také 

měli zajímat o to, co jejich děti během dne jí, a to i mimo domov.72 

„Základům zdravé výživy se dítě učí v rodině. Rodiče jsou vzorem, který dítě bude více či 

méně v dospělosti kopírovat. Znamená to, že by rodiče neměli dítěti říkat: ,,Jez to či ono, 

protože to je zdravé.“. Dítě si připadá zdravé až dost a nechápe, že by mohlo být ještě 

zdravější. Účinná je každodenní praxe, v níž bez zbytečných řečí dítě, ale třeba i 

konzervativnější část rodiny, dostane na talíř to, co požadavkům na správnou výživu 

odpovídá.“73  

 

 

1.4.2 Rozložení stravy během dne 

 

V této části se zaměřím na správné rozložení stravy během dne dětí školního věku. Důležité je 

volit správnou skladbu jídelníčku a jíst pravidelně. Optimální je 5-6 menších porcí za den, po 

cca 3 hodinách. Tímto způsobem se rovnoměrně rozvrství příjem energie a tělo pak nemá 

potřebu si její část ukládat do zásoby. Pokud není strava pravidelná, když děti jedí např. jen 2 

jídla denně, tělo nemá během dne dostatek energie k dispozici, naučí se s ní tedy šetřit na chvíle, 

kdy jí nebude dostávat. Až se potom dítě nají, nespotřebuje tělo energii všechnu, ale část uloží 

do zásoby. To může vést k tloustnutí. Pravidelná strava rozdělená do celého dne zamezí 

přejídání v odpoledních a večerních hodinách. 74 

 

                                                 
72 KEJVALOVÁ, L. Výživa dětí od A do Z 2. Praha: Vyšehrad, 2010, s. 20-21. ISBN 978-80-7021-993-5. 
73 KUNOVÁ, V. Zdravá výživa. 2. přeprac. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 11.  
74 KEJVALOVÁ, L. Výživa dětí od A do Z 2. Praha: Vyšehrad, 2010, s. 26. 
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Snídaně 

Začátkem dne by měla být vydatná snídaně. Po ránu je potřeba dodat tělu dostatek energie – 

přesto, že se dítě v noci aktivně nehýbalo, jeho tělo spotřebovávalo energii na bazální 

metabolismus. Snídaně by měla tvořit 20–25 % celkového denního příjmu energie. Není vhodné 

dítě do jídla nutit, ale naučit ho jíst alespoň menší porce. Snídaně by měla být zdrojem energie, 

vhodné je např. celozrnné pečivo s nějakou bílkovinou – sýr, šunka, tvaroh, nebo ovesné vločky 

s mlékem či jogurtem, dítěti můžeme dát i ovesnou kaši, příp. ovoce s jogurtem, zeleninu. Také 

by ráno dítě mělo vypít dostatek tekutin k doplnění po noční pauze. Jejich nedostatek se může 

přes den projevit únavou, bolestmi hlavy či nepozorností.  

 

Dopolední svačina 

Neméně důležitá je dopolední svačina. Slouží k doplnění energie, zejména ve škole. Svačina 

by ideálně měla být složena z celozrnného pečiva doplněného bílkovinou – sýr, šunka, vejce, 

tvarohová pomazánka a ovocem či zeleninou. Pochopitelně se dítě musí také napít. Svačina by 

měla být připravována doma. Taková svačina ze školního automatu (což je dnes již ve školách 

zakázáno), či nákupu v obchodě cestou do školy, v podobě chipsů, sladkostí, majonézových 

baget a sladkých vod, není pro děti vhodná.75 

,,Co bychom měli dávat dětem na svačinu do školy? 

Dítě by mělo ve škole během dopoledne doplnit: 

1. Tekutiny: Ideální je voda nebo lehká minerálka (s nižším obsahem sodíku) nebo džus 

ředěný vodou. Kompromisem může být voda se sirupem bez konzervačních látek a 

barviv (pokud je dítě zvyklé na sladké pití, množství sirupu lze pokaždé o něco snížit). 

2. Živiny (bílkoviny), sacharidy s nižším glykemickým indexem (tak, aby byla co 

nejstálejší hladina cukru v krvi, při výkyvech glykemie může být zhoršená pozornost a 

vštípivost nových informací) a malé množství zdraví prospěšných tuků, vitaminy, 

minerální látky a vlákninu. 

V žádném případě nestačí dát dítěti jen ovoce nebo zeleninu, a to ani v případě, že má sklon 

k nadváze.“76 

 

 

Oběd 

Oběd je podstatnou součástí jídelníčku dítěte. Měl by být složen z polévky a hlavního jídla. 

Součástí oběda by mělo být i doplnění tekutin vhodnými nápoji – minerální voda, ovocný čaj, 

ředěné ovocné džusy. Přes týden děti tohoto věku obědvají převážně ve školních jídelnách. 

Obecně platí, že všechny jídelny, které připravují stravu pro děti, by se měly řídit stanovenými 

normami racionální výživy. Tyto normy stanovují nutriční a energetické složení a skladby 

                                                 
75 KEJVALOVÁ, L. Výživa dětí od A do Z 2. Praha: Vyšehrad, 2010, s. 26-28. 
76 KUNOVÁ, V. Zdravá výživa a hubnutí v otázkách a odpovědích. Praha: Grada, 2005, s. 10. ISBN 978-80-247-

3433-0.  
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jídelníčku. Ve školách by měl být výběr ze dvou jídel.77 Pokud má dítě možnost ve školní 

jídelně vybrat si ze dvou pokrmů, je vhodné preferovat co nejzdravější jídla (nesmažené, 

s přílohou zeleniny atd.).78 O víkendech bychom měli obědy přizpůsobit zvyklostem rodiny. Už 

od předškolního věku bychom děti měli vést ke zvyku na zeleninový salát či zeleninovou 

oblohu. Sladká hlavní jídla omezujeme maximálně na 1x týdně v kombinaci s polévkou. 

Nahrazovat oběd párkem v rohlíku nebo smaženými hranolky je pro děti nevhodné. 

 

Odpolední svačina 

Odpolední svačina záleží hlavně na aktivitě dítěte. Pokud má dítě nějakou pravidelnou 

sportovní aktivitu, je možno zařadit k ovoci, zelenině či jogurtu i další zdroj energie v podobě 

např. celozrnného pečiva, mysli tyčinek. Důležitý je opět pitný režim. Odpolední svačina tvoří 

jen desetinu denního energetického příjmu.  

 

Večeře 

Večeře by měla být podávána do 19. hodiny a měla by tvořit 15-20 % celkového energetického 

příjmu. Nemusí být denně teplá, ale musí být nutričně vyvážená. Z teplých pokrmů preferujeme 

polévky s celozrnným pečivem, rizoto, maso pečené, vařené, dušené s přílohou v menším 

množství, nejlépe celozrnnou. Ze studených večeří např. těstovinový salát (opět nejlépe 

z celozrnných těstovin) s jogurtem nebo celozrnné pečivo s tvarohovou pomazánkou. Součástí 

večeře by měla být zelenina, příp. zeleninový salát.  

 

Druhá večeře 

Druhou večeří rozumíme poslední jídlo asi 2-3 hodiny před spaním. Měla by být formou ovoce, 

zeleniny, příp. jogurtu.79 

 

1.4.3 Co by ve výživě dětí být nemělo 

 

Sladkosti  

Sladkosti a sladká jídla jsou častou chybou ve složení dětského jídelníčku. Nadměrná 

konzumace sladkostí a oblíbených sladkých pokrmů – buchty, žemlovky, palačinky, lívance, 

vdolky, sladké kaše, ovocné knedlíky apod., by měla být spíše výjimkou ve skladbě stravy dítěte 

                                                 
77 KEJVALOVÁ, L. Výživa dětí od A do Z 2. Praha: Vyšehrad, 2010, s. 29-30. 
78 ZLATOHLÁVEK, L. a kol. Klinická dietologie a výživa. Praha: Current Media, 2016, s. 105. 
79 KEJVALOVÁ, L. Výživa dětí od A do Z 2. Praha: Vyšehrad, 2010, s. 30-31. 
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a to zvláště, pokud to není kompenzováno zvýšenou tělesnou aktivitou. Sladká jídla nejsou 

vhodná zejména k večeři – rychlá energie dělá děti aktivnější a špatně usínají, pokud je energie 

nevyužitá, je uložená do zásob. V jídelníčku zdravých dětí mají jistě sladkosti své místo, 

neměly by ale tvořit jeho základ. Můžeme volit zdravější varianty sladkého např. kvalitní 

čokolády s vysokým podílem kakaa, sušené ovoce, ořechy, mysli výrobky.80 

 

Slané pochutiny a slaná strava 

Slané pochutiny patří u dětí k oblíbeným pokrmům – např. chipsy, pražené solené ořechy, 

křupky, tyčinky atd. Nadměrný přísun soli zatěžuje ledviny, zvyšuje krevní tlak a zadržuje vodu 

v těle. Tyto slané pochutiny obsahují vysoký obsah tuků a trans mastných kyselin a podílí se na 

zvýšené hladině cholesterolu. Nejsou proto vhodné ani pro dospělé, natož pro děti.81  

Nejvhodnější pro děti tohoto věku je strava málo slaná. Celkový denní příjem soli by u dětí 

školního věku měl být přibližně 3-4g, podle věku a hmotnosti dítěte. Toto množství zahrnuje i 

sůl v pečivu a v ostatních potravinách. Přisolování stravy proto není nutné.82 

 

Strava z fast foodu  

Fast food neboli rychlé občerstvení je spojením všech rizik nezdravého stravování. Právě fast 

foody a nedostatek pohybu v dětské populaci jsou označovány jako hlavní viníci v nárůstu 

obezity u dětí. Princip tohoto rychlého občerstvení je: 

- vysoký přísun tuků, hlavně nasycených a trans mastných kyselin 

- vysoký podíl soli  

- nadměrný přísun potravin s vysokým glykemickým indexem (hamburgerové 

housky z bílé mouky, sladké limonády) 

- absolutní absence nebo minimální podíl vlákniny a čerstvého ovoce nebo zeleniny. 

Tento typ jídel je u dětí ovšem oblíbený. 83 

Výživovou nedostatečnost těchto jídel vyjadřuje i termín junk-food (junk – odpadky) – 

odpadkovým jídlem je míněno jídlo bez nutriční hodnoty. Obvyklá je jednotvárnost, často 

používané je smažení masa, které je nevhodné i při kvalitním a často měněném oleji, dále velký 

příjem hranolků, majonézy, masa typu hamburgerů atd.84 

 

                                                 
80 KEJVALOVÁ, L. Výživa dětí od A do Z 2. Praha: Vyšehrad, 2010, s. 31. 
81 KEJVALOVÁ, L. Výživa dětí od A do Z 2. Praha: Vyšehrad, 2010, s. 32. 
82 FOŘT, P. Aby dětem chutnalo. Praha: Euromedia Group, 2013, s. 124. 
83 KEJVALOVÁ, L. Výživa dětí od A do Z 2. Praha: Vyšehrad, 2010, s. 32. 
84 ZLATOHLÁVEK, L. a kol. Klinická dietologie a výživa. Praha: Current Media, 2016, s. 342. 
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Nízkotučné potraviny  

Někteří rodiče ze strachu z obezity dítěte příliš omezují přísun tuků v dětské stravě. Podle 

evropských výživových norem nepatří do dětského jídelníčku nízkotučné potraviny, jako jsou 

jogurty, odtučněné tvarohy a nízkotučná mléka. Tuky a cholesterol jsou totiž stavebním prvkem 

mnoha částí a struktur lidského těla, jsou proto nezbytné pro vyvíjecí se organismus. Jsou také 

potřebné pro využití a vstřebávání nezbytných vitamínů rozpustných v tucích.85 

 

Také by se ve výživě dětí nemělo objevovat: 

o trvanlivé salámy, paštiky, kupované pomazánky 

o hamburgery, párky v rohlíku, klobásy 

o majonézové saláty (obzvláště ty kupované) 

o sladké pečivo (koblihy, crossianty, koláče) 

o sušenky a oplatky (výjimkou jsou vydařené Bebe dobré ráno celozrnné 

sušenky)86 

 

Následkům nesprávné výživy je věnována další část. 

 

  

                                                 
85 KEJVALOVÁ, L. Výživa dětí od A do Z 2. Praha: Vyšehrad, 2010, s. 32. 
86 KEJVALOVÁ, L. Výživa dětí od A do Z 2. Praha: Vyšehrad, 2010, s. 29. 
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1.5 Následky nesprávné výživy 

 

Jídlo může mít mnoho psychologických a sociálních významů. Bývá zdrojem pohody, radosti, 

únikem před úzkostí, ale může být i trestem. Může kompenzovat nedostatek uspokojení 

v sociálních vztazích, při neúspěchu, vyrovnává emoční rozladění nebo pomáhá zvládat zátěž.  

Jídlo pak začíná plnit zcela jiné funkce a ztrácí schopnost uspokojit základní potřebu – nasytit.87 

Nedostatek nebo nadbytek přijaté energie působí nepříznivě na metabolické procesy organismu 

a může vést k nedostatečné nebo neadekvátní tvorbě tkání, což se obecně může projevit 

malnutricí nebo obezitou. Významnou úlohu v tomto procesu však má i celkový zdravotní stav 

dítěte a jeho pohybová aktivita.88 

 

1.5.1 Nadváha a obezita u dětí 

 

Většina dětí v naší populaci netrpí hladem, spíše je tomu naopak, proto se obezita objevuje již 

v období předškolního a školního věku. Statistiky varovně upozorňují na stále se zvyšující 

množství obézních dětí, podle výzkumů má téměř čtvrtina dětí problémy s nadváhou a obezitou. 

Také obezita rodičů více než trojnásobně zvyšuje riziko, že budou obézní i děti. Příčinou 

obezity u dětí je nejčastěji nesprávné složení stravy (mnoho cukru, sladkostí, bílého pečiva, 

tuků, sladkých tučných mléčných výrobků, majonéz, šlehačky apod.). Základní příčinou 

obezity je energetický nadbytek. U překrmovaných dětí se vytváří větší počet tukových buněk, 

které sice nemusí ihned založit obezitu, ale do budoucna mohou být nebezpečným startem pro 

celoživotní problémy s nadměrnou hmotností. O tělesné hmotnosti v dospělosti se do značné 

míry rozhoduje již v dětském věku.89 Obezita není jen kosmetický problém, ale hlavně 

zdravotní problém přinášející mnohá zdravotní rizika. Výskyt obezity v dětském věku nejen 

zvyšuje pravděpodobnost jejího výskytu i v dospělosti, ale zároveň jsou s ní spojené negativní 

zdravotní dopady projevující se už v průběhu dětství i dospívání a přetrvávající do pozdějšího 

věku (metabolická onemocnění – cukrovka, dna, dále kardiovaskulární onemocnění – vysoký 

krevní tlak, také cévní nemoci, nádorová onemocnění trávicího traktu atd.) 

Hlavním problémem nadváhy a obezity, kromě nedostatku pohybu, je fakt, že děti nemají 

správný a vyvážený jídelníček. Děti by měly svou stravu doplnit o dostatečné množství 

čerstvého ovoce a zeleniny a pravidelně snídat. Je prokázáno, že lidé, kteří nesnídají, mají větší 

                                                 
87 ZLATOHLÁVEK, L. a kol. Klinická dietologie a výživa. Praha: Current Media, 2016, s. 295. 
88 NEVORAL, J. Výživa v dětském věku. Jinočany: H&H, 2003, s. 126 
89 MANDŽUKOVÁ, J. Výživa dětí chutně, pestře, moderně. Benešov: Start, 2010, s. 15. 
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předpoklady stát se obézními. Proto je nutné dbát na správnou výživu a zdravý životní styl již 

od dětství.90 

„Dětská obezita je v současné době celosvětovým problémem, tedy ani Česká republika 

není výjimkou. Právě nárůstem dětské obezity se ČR řadí na jedno z prvních míst. 

Důsledkem nadváhy je nepravidelná strava, jídlo ve fast foodech, sladké sušenky a 

limonády, a v neposlední řadě i počítačový věk s nedostatkem pohybu.“91 

 
 

1.5.2 BMI – Body Mass Index 

 
Body Mass Index je klasifikace obezity pomocí vypočteného indexu. BMI vypočteme z tělesné 

hmotnosti uvedené v kilogramech a dělíme ji druhou mocninou výšky uvedené v metrech  

( BMI = váha v kg / (výška v m)2 ). Nadváha a obezita se klasifikuje podle hodnoty BMI. Se 

stoupající hodnotou BMI stoupá zdravotní riziko. Podle hodnoty BMI se klasifikuje rovněž 

podváha, v tomto případě stoupá zdravotní riziko se snižujícím se BMI. Kategorizace podle 

BMI je pouze zjednodušeným modelem. BMI je méně přesný právě u dětí, starších lidí a 

aktivních sportovců. Do celkového posouzení se zahrnují i parametry věkové, pohlaví, typ 

postavy, ale i parametry životního stylu posuzované osoby.  

Hodnocení tělesné hmotnosti podle BMI: 

➢ BMI pod 18,5 = podváha, vysoká zdravotní rizika 

➢ BMI 18,5 – 19,9 = nízká váha, riziko výskytu různých onemocnění a zdravotních 

problémů 

➢ BMI 20 – 24,9 = norma, ideální BMI, vyvážený stav těla, minimální zdravotní rizika 

➢ BMI 25 – 29,9 = nadváha, nízká až lehce vyšší zdravotní rizika  

➢ BMI 30 – 34,9 = obezita 1. stupně, zvýšená zdravotní rizika 

➢ BMI 35 – 39,9 = obezita 2. stupně (závažná), vysoká zdravotní rizika 

➢ BMI nad 40 = obezita 3. stupně (těžká), velmi vysoká zdravotní rizika 

Zdravotní rizika v souvislosti s podváhou jsou velká, příčinou nízké váhy může být např. 

zvýšená funkce štítné žlázy, chronické střevní záněty či zánět slinivky břišní, také se může 

jednat o poruchu příjmu potravy. Mezi zdravotní problémy a rizika v souvislosti s obezitou patří 

např. vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu, u dívek a žen poruchy cyklu a plodnosti 

a riziko vzniku rakoviny prsu, rakovina tlustého střeva. Často se objevuje cukrovka, bolesti 

kloubů a zad.  V případě těžké obezity je velmi vysoké riziko selhání některých orgánů.92 

                                                 
90 KEJVALOVÁ, L. Výživa dětí od A do Z 2. Praha: Vyšehrad, 2010, s. 15–16. 
91 KEJVALOVÁ, L. Výživa dětí od A do Z 2. Praha: Vyšehrad, 2010, s. 15. 
92 KEJVALOVÁ, L. Výživa dětí od A do Z 2. Praha: Vyšehrad, 2010, s. 16-18. 
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1.5.3 GI - Glykemický index 

 

Glykemický index je číselné vyjádření rychlosti vzestupu glykémie po konzumaci jednotlivých 

druhů sacharidů. Čím vyšší je číslo, tím rychleji po jídle stoupá glykémie.93 Glukóza je hlavní 

pohonnou látkou našeho těla. Vzniká štěpením škrobů a sacharidů obsažených v jídle. Snědené 

potraviny jsou v žaludku rozloženy a tělo je stráví. Po jídle tedy stoupne hladina cukru v krvi a 

vyplaví se hormon inzulín. Tento hormon zajišťuje pokles krevního cukru jeho přesunutím do 

buněk. Zde je glukóza okamžitě využita nebo je uložena do tukové tkáně pro pozdější využití. 

K tomuto procesu dojde vždy, ať sníme zeleninový salát nebo koblihu. Rozdíl je pouze v tom, 

jakou rychlostí vše proběhne. Potraviny s vysokým glykemickým indexem (např. bílý chléb, 

hranolky, sušenky, sladké limonády, meloun) se na glukózu přeměňují rychle. U 

nízkoglykemických potravin (např. celozrnné těstoviny, zelenina, ořechy, mléko) tato přeměna 

probíhá pozvolněji. 

Určení hodnoty glykemického indexu: 

Vychází se z hodnoty glykemického indexu glukózy, která má hodnotu 100. Index udává 

schopnost sacharidové potraviny zvýšit hladinu krevního cukru. Čím více se hodnota blíží 100, 

tím je zákeřnější, některé potraviny mohou hodnotu 100 i převyšovat. Pokud chceme zhubnout, 

zařazujeme potraviny s GI pod 55, tedy s nízkým GI (např. vařené brambory, celozrnné 

těstoviny, špagety a rýže, luštěniny, polotučné mléčné výrobky, většina ovoce a zeleniny), a 

vyvarujeme se potravin s vysokým GI, nad 70 (např. pečené a smažené brambory, chipsy, 

sladké cereálie, bramborová kaše, rýžová a pšeničná mouka, coca - cola). Prevencí nadváhy 

jsou potraviny s maximálním GI 70. 94 

 

1.5.4 Poruchy příjmu potravy 

 

V průběhu dětství se mohou objevit závažné projevy odmítání jídla, které můžeme zařadit do 

součásti projevů poruch příjmu potravy.95 Poruchu příjmu potravy můžeme nalézt u dětí 

s různým organickým onemocněním. Terminologicky však mezi onemocnění s poruchou 

příjmu potravy zahrnujeme pouze onemocnění psychosomatická. Psychické příznaky a 

somatické změny se u dětí s poruchou příjmu potravy vzájemně propojují a posilují, zjišťujeme 

u nich problematiku bio-psycho-sociální.  

                                                 
93 NEVORAL, J. Výživa v dětském věku. Jinočany: H&H, 2003, s. 285. 
94 KEJVALOVÁ, L. Výživa dětí od A do Z 2. Praha: Vyšehrad, 2010, s. 33-37. 
95 FRAŇKOVÁ S., PAŘÍZKOVÁ J., MALICHOVÁ E. Jídlo v životě dítěte a adolescenta - Teorie, výzkum, praxe. 

Praha: Karolinum, 2013, s. 113. 
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Poruchy příjmu potravy se vyskytují ve dvou formách: 

➢ Restriktivní – mentální anorexie (nechutenství, odmítání příjmu potravy) 

➢ Bulimické – mentální bulimie (záchvatovité přejídání a následné zvracení) 

Obě tyto formy se mohou vzájemně prolínat.96 

Problémy s jídlem u dětí a adolescentů jsou v dětském věku poměrně časté. Mohou být 

dočasnou epizodou v životě dítěte, ale někdy mohou poznamenat celý jeho život. Mnozí 

školáci, kteří mají odchylky od normálního jídelního chování, měli potíže s jídlem i v časném 

dětství. Poruchy příjmu potravy, vztahu k jídlu a narušené jídelní chování jsou velice rozmanité. 

Příčiny mohou být jak somatické povahy, tak průvodním jevem či důsledkem psychogenních 

faktorů. Hranice mezi somatickými a psychologickými poruchami nemusí být jasně vymezené. 

Spektrum poruch jídelního chování je velmi pestré, od mírných forem spíše nevhodného 

chování ve vztahu k jídlu, až po těžké formy, jež mohou zcela zdevastovat osobnost a vážně 

ohrozit život dítěte a adolescenta. V období školního věku a dospívání vyvstávají v oblasti 

jídelního chování a postojů k jídlu důležité jídelní a psychologické problémy spojené s mentální 

anorexií, mentální bulimií a obezitou. V tomto věku lze pozorovat změny v jídelním chování a 

příjmu potravy, jimž podléhají zejména dívky a ženy v období adolescence, ale i později 

(chlapci a muži méně často).  Jednoznačnými příčinami tohoto jevu jsou strach z tloušťky a 

jejích důsledků, jako je ztráta atraktivity, problémy se společenským a pracovním uplatněním 

atd. Kulturní vlivy se projevují ve vytváření norem optimálních proporcí. Vznikají představy 

ideálních a žádoucích, ve skutečnosti však nereálných, tělesných proporcí a hmotnosti, jež jsou 

podporovány společenským tlakem i masivní reklamou.97 

„Příčin poruch výživy je mnoho, mají různý původ, projevy, intenzitu a délku trvání, 

somatické i psychické příčiny.“98 

 

1.5.4.1 Mentální anorexie 

 

Mentální anorexie postihuje převážně pubertální a adolescentní dívky a mladé ženy. Chlapci a 

muži nejsou úplně vyloučeni, ale odhaduje se 1 chlapec na 10 – 20 dívek a žen. U mentální 

anorexie prakticky nejde o klinické nechutenství, ale o redukci příjmu potravy a přemáhání 

hladu ve snaze snížit hmotnost. Nejprve začínají omezovat vydatná tučná jídla, postupně 

začnou redukovat i potraviny s minimální kalorickou hodnotou, často i příjem tekutin nebo pijí 

                                                 
96 NEVORAL, J. Výživa v dětském věku. Jinočany: H&H, 2003, s. 248.  
97 FRAŇKOVÁ S., PAŘÍZKOVÁ J., MALICHOVÁ E. Jídlo v životě dítěte a adolescenta - Teorie, výzkum, praxe. 

Praha: Karolinum, 2013, s. 104-109. 
98 FRAŇKOVÁ S., PAŘÍZKOVÁ J., MALICHOVÁ E. Jídlo v životě dítěte a adolescenta - Teorie, výzkum, praxe. 

Praha: Karolinum, 2013, s. 220. 
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jen čistou vodu. Bývají velmi hubení, ale přesto mají pocit, že jsou tlustí, a to v oblasti břicha, 

hýždí a stehen. Pokud tyto děti hladovění nevydrží, nebo jsou donuceni rodiči jíst, tak si 

záměrně vyvolávají zvracení, které je v těchto případech součástí způsobu, jak si udržet nízkou 

váhu. Často nadměrně cvičí. Kvůli problémům s jídlem se dostávají do konfliktů s rodiči, často 

jim v souvislosti s jídlem lžou a podvádějí je. Nechtějí si připustit, že nejsou v pořádku, často 

zlostně reagují. Omezování příjmu potravy, zvracení, nadměrná aktivita a cvičení mají za 

následek kontrolu hmotnosti a někdy až zastavení pubertálního dospívání.99 Hubnutí pak u 

dětí vede k podstatným tělesným změnám: ztráta menstruace u dívek, vypadávání vlasů, 

suchost kůže, zvýšená lomivost nehtů, bolesti břicha, zácpa, typicky zvýšená hladina 

cholesterolu, snížení tepové frekvence, srdečních arytmií a až k srdeční zástavě, metabolické 

změny, svalová slabost, změny v krevním obrazu, změny hormonální, osteoporóza atd.100  U 

takto nemocných dětí se velmi často vyskytují depresivní projevy v chování, které jsou vázány 

na hladovění. Také trpí poruchami spánku, špatně se koncentrují, často se sociálně izolují. 

Nemocné dívky, příp. i chlapci, jsou velmi citliví na stres, na negativní vlivy, na narušené 

vztahy a komunikaci v rodině a mezi vrstevníky, na požadavky školy.  

Léčba mentální anorexie probíhá hospitalizací dítěte na psychiatrickém nebo pediatrickém 

oddělení. Doba hospitalizace je 2-3 měsíce. Léčba se zaměřuje jak na váhový přírůstek, tak na 

psychologické problémy dítěte. Na léčbě se v týmové spolupráci podílí pediatr, odborník na 

výživu, psycholog, dětský psychiatr, zdravotní sestry, ergoterapeut, učitel, gynekolog, příp. 

rehabilitační pracovník. Terapie závisí na fázi onemocnění.101 

 

1.5.4.2 Mentální bulimie 

 

Mentální bulimie se vyskytuje zejména u dívek a mladých žen, u chlapců a mužů pouze 

ojediněle. Objevuje se většinou kolem 16. a 18. roku a výše, zcela výjimečně již kolem 13. až 

14. roku. Výskyt v populaci je asi 1-3 %.  Jedná se o opakující se epizody záchvatovitého 

přejídání – konzumace velkého množství jídla během krátkého časového úseku. Pocit ztráty 

kontroly nad jídlem, kdy pacienti nemohou přestat jíst, pokud nemají pocit plnosti. Mentální 

bulimie je opakované nepřiměřené chování, jehož cílem je zabránit navýšení hmotnosti pomocí 

zvracení bezprostředně po jídle. Pacienti mají nejméně dvě epizody přejedení týdně po dobu 

alespoň třech měsíců. Také často užívají laxativa a diuretika. V řadě případů souvisí s mentální 

anorexií, kterou měli v minulosti. Obě psychosomatické poruchy mají některé společné 

                                                 
99 NEVORAL, J. Výživa v dětském věku. Jinočany: H&H, 2003, s. 249-250. 
100 ZLATOHLÁVEK, L. a kol. Klinická dietologie a výživa. Praha: Current Media, 2016, s. 296. 
101 NEVORAL, J. Výživa v dětském věku. Jinočany: H&H, 2003, s. 249–251. 
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symptomy, zejména postoj vůči tělesné hmotnosti a tvaru postavy. Přejídání a zvracení u 

pacientů s mentální bulimií doprovází pocit zahanbení a viny. Stávají se uzavřenými a postupně 

ztrácejí své přátele. U nemocných se v důsledku častého zvracení objevují zdravotní 

komplikace – bolesti břicha, zvětšení slinných žláz, bolest v krku,102 poničení zubní skloviny. 

Také lze u nemocných pozorovat záchvaty zimnice, deprese, časté zácpy a průjmy, poruchy 

ledvin – pokud jsou opakovaně používány prostředky k odvodnění. Dále se dostavují prudké 

změny nálady, podrážděnost a přecitlivělost.103 

Léčba mentální bulimie spočívá v psychoterapeutických sezeních. Je nutné nahradit 

záchvatovité přejídání pravidelným jídelním režimem. Pacienti si vedou záznam o svém jídle 

během dne, zaznamenávají si své myšlenky a pocity spojené s jídlem. O svých problémech 

hovoří s psychoterapeutem. Podle toho, jak se pacientům daří udržet kontrolu nad jídlem, 

posléze nastane i pokles depresivních stavů kolísavých nálad. 104 

,,Vzhledem k tomu, že mentální anorexie i mentální bulimie jsou charakterizovány jako 

poruchy chování, kdy se pacienti pro hladovění rozhodli dobrovolně ze své vůle, tak i léčba 

musí být založena na přesvědčení, že jejich stravovací návyky nejsou vhodné, ba mohou být 

i životu nebezpečné.“105 

 

 

 

                                                 
102 NEVORAL, J. Výživa v dětském věku. Jinočany: H&H, 2003, s. 256. 
103 ZLATOHLÁVEK, L. a kol. Klinická dietologie a výživa. Praha: Current Media, 2016, s. 297. 
104 NEVORAL, J. Výživa v dětském věku. Jinočany: H&H, 2003, s. 257. 
105 ZLATOHLÁVEK, L. a kol. Klinická dietologie a výživa. Praha: Current Media, 2016, s. 297. 
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2 Praktická část 

 

 

V praktické části uvádím metodologii výzkumu, popisuji a vyhodnocuji dotazníkové šetření na 

téma Stravování dětí 2. stupně základní školy, které zmapovalo rozložení a skladbu stravy a 

pitný režim těchto dětí během dne. Po shrnutí výsledků a vyhodnocení cílů následuje komparace 

dat a výživové doporučení. 

Hlavním cílem bylo zjistit stravovací návyky dětí druhého stupně vybrané základní školy, dětí 

ve věku cca 11-15 let. 

Dílčím cílem bylo: 

▪ Zjistit kolikrát denně jsou děti zvyklé jíst, zda dodržují 5 jídel denně.  

▪ Zjistit, co jsou děti zvyklé jíst – zdali přes den jedí vyváženou skladbu potravin, 

kolik jedí sladkostí.  

▪ Zjistit, zda děti dodržují pitný režim, co jsou zvyklé přes den pít.  

 

2.1 Metodologie 
 

Jako metodiku výzkumu pro mou bakalářskou práci jsem použila dotazníkové šetření.  

Vytvořila jsem tištěný dotazník – 30 otázek, jednalo se o otázky na rozložení a skladbu jídla a 

na pitný režim dětí 2. stupně základní školy během dne. Otázky byly uzavřené i otevřené. První 

část otázek byla zaměřena na snídani, další část na dopolední svačinu, dále na oběd, pak byly 

otázky na odpolední svačinu a na večeři. Následovala otázka na pitný režim, dále byly otázky 

na konzumaci ovoce, zeleniny, luštěnin, mléčných výrobků, sladkostí, masa a příloh. 

V dotazníku byla také otázka na četnost návštěvy fast foodů a na pití energetických a 

kofeinových nápojů. V závěru dotazníku byla otázka na nejčastější způsob přípravy jídla u dětí 

doma.  

Výzkum jsem prováděla na Základní škole Písnická v Praze 12, jedná se o sídlištní školu střední 

velikosti. Ve škole jsem se také informovala na výuku o výživě. Tato výuka ve škole probíhá 

podrobně v šestém ročníku a od sedmého do devátého ročníku je probíráno vždy opakování. 

V devátém ročníku mají žáci předmět Příprava pokrmů, kde se např. učí sestavovat jídelníček. 

Ve škole také probíhají různé přednášky o výživě, škola byla zapojena do Projektu prevence 

rizik výživy. Všichni dotazovaní žáci tedy byli již teoreticky o výživě poučeni. 
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2.2 Průběh dotazníkového šetření 
 

Dotazníkové šetření jsem prováděla osobně, v listopadu 2017, po předchozí telefonické 

domluvě s paní ředitelkou. Dotazníky jsem dala zcela anonymně vyplnit žákům druhého stupně 

této základní školy, ze 6.-9. třídy, z každého ročníku jedna třída. Děti dotazníky vyplňovaly cca 

20 – 25 minut. Vyplňování probíhalo na začátku 1.- 4. vyučovací hodiny, vždy jedna třída. 

Žákům jsem nejprve vysvětlila způsob vyplňování. V záhlaví dotazníku měli žáci zatrhnout, 

zda se jedná o chlapce či dívku, kolik je jim let a jaký ročník ZŠ navštěvují. U každé z třiceti 

otázek mohli zatrhnout 1 – 3 odpovědi, u otevřených otázek měli doplnit např. množství atd. 

Žáci zadání pochopili a dotazníky vyplnili. U některých otázek žáci zatrhli více než 3 odpovědi. 

V některých případech nebyla doplněna otevřená otázka. Ve výjimečných případech žáci 

některou otázku přeskočili. Výzkumu se zúčastnilo celkem 90 dětí. Poměr dívek a chlapců, 

kteří se zúčastnili dotazníkového šetření byl zcela vyrovnaný, jednalo se o 45 dívek a 45 

chlapců. 

  

 

Graf č. 1 - Počet žáků z jednotlivých tříd, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření 

Dotazovaných žáků bylo 25 ze šesté třídy (28 %), ze sedmé třídy také 25 (28 %), z osmé třídy 

bylo 22 žáků (24 %) a 18 žáků bylo z deváté třídy (20 %). 

 

 

6.třída; 25; 28%

7.třída ; 25; 28%

8.třída ; 22; 24%

9.třída ; 18; 20%

Celkový počet žáků v jednotlivých třídách

6.třída

7.třída

8.třída

9.třída
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Tabulka č. 1 – Počet dotazovaných chlapců/dívek v jednotlivých třídách 

 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 

Chlapci 12 14 9 10 

Dívky 13 11 13 8 

 

Počet dotazovaných chlapců byl v šesté třídě 12, dívek 13. V sedmé třídě bylo 14 chlapců a 11 

dívek. V osmé třídě odpovídalo 9 chlapců a 13 dívek. V deváté třídě to bylo 10 chlapců a 8 

dívek.  

 

Graf č. 2 - Věk dotazovaných žáků 

Tento graf znázorňuje věk dotazovaných žáků, kteří byli ve věku 11-16 let (jeden ze žáků deváté 

třídy byl šestnáctiletý). Nejvíce žáků, kteří se výzkumu zúčastnili, bylo 12 a 13letých, jedná se 

o větší polovinu žáků ze šesté třídy, o všechny žáky ze sedmé třídy, a o více než dvě třetiny 

osmáků. Jedenáctiletých žáků bylo 11 (12 %), dvanáctiletých žáků bylo 28 (31 %), 

třináctiletých také 28 (31 %), čtrnáctiletých bylo 16 (18 %), patnáctiletých 6 (7 %) a jeden žák 

byl šestnáctiletý (1 %).  

 

11 let; 11; 12%

12 let; 28; 31%

13 let; 28; 31%

14 let; 16; 18%

15 let; 6; 7%
16 let; 1; 1%

Věk dotazovaných žáků

11 let

12 let

13 let

14 let

15 let

16 let
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Tabulka č. 2 – Věk dotazovaných žáků v jednotlivých třídách 

 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 

11 let 11     ----------     ----------    ---------- 

12 let 14 14    ----------    ---------- 

13 let    ---------- 11 17    --------- 

14 let    ----------    ---------- 5 11 

15 let    ----------    ----------    ---------- 6 

16 let    ----------    ----------    ---------- 1 

 

V šesté třídě bylo 11 jedenáctiletých dětí a 14 dvanáctiletých. V sedmé třídě bylo 14 

dvanáctiletých dětí a 11 třináctiletých. V osmé třídě bylo 17 třináctiletých dětí a 5 

čtrnáctiletých. Ve třídě deváté bylo 11 dětí čtrnáctiletých, 6 patnáctiletých a jeden žák byl 

šestnáctiletý. 
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2.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření 
 

V této části uvádím výsledky dotazníkového šetření. Vždy je uvedena otázka, tak jak byla 

položena v dotazníku, pod ní je graf výsledků, celkového počtu odpovědí u jednotlivých otázek 

(vyznačen je také počet odpovědí chlapců - modře a počet odpovědí dívek - oranžově) a 

procentuální vyjádření celkových odpovědí. Pod grafem je shrnutí výsledků. Pokud jsou u 

otázky podotázky, tak následuje zhodnocení a v některých případech další graf výsledků těchto 

podotázek. Žáci mohli označovat až 3 odpovědi, proto je celkový počet odpovědí často vyšší, 

než byl počet dotazovaných žáků. V některých odpovědích, kde neodpověděli všichni žáci, je 

počet celkových odpovědí nižší než celkový počet žáků. 

 

Otázka 1 -  Jsi obvykle zvyklý/á snídat? 

 

a) Ano, každý den 

b) Ano, v pracovní dny 

c) Ano, o víkendu 

d) Pouze někdy 

e) Nesnídám 

 

 
 

Graf č. 3 – Jsi obvykle zvyklý/á snídat? 

 

49 odpovědí (54 %) bylo, že jsou žáci zvyklí každý den snídat. Čtvrtina odpovědí, 23 (25 %), 

byla, že jsou žáci zvyklí snídat pouze někdy. Snídani pouze o víkendu onačili žáci ve 14 

odpovědích (15 %), pouze ve všední den ve 3 odpovědích (3 %). Další 3 odpovědi (3 %) byly, 

že žáci nesnídají.  
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Otázka 2 - Pokud snídáš, tak nejčastěji: 

 
a) Pečivo s 

o Salám 

o Šunka 

o Sýr 

o Vejce 

o Pouze máslo 

b) Sladké pečivo – bábovka, vánočka apod.  

c) Sladké: sušenky 

d) Mysli/cornflakes 

o S mlékem 

o Bez mléka 

e) Jogurt 

f) Jiné, uveď 

 

 

 
 

Graf č. 4 – Co žáci nejčastěji snídají 

 

Nejčastější odpověď na tuto otázku (84 odpovědí, 46 %) byla ta, že žáci snídají pečivo s něčím. 

Následovala odpověď mysli či cornflakes (51 odpovědí, 28 %). Sladké pečivo uvedli žáci ve 

20 odpovědích (11 %), sušenky v 10 odpovědích (5 %). Nejméně žáků, 8 odpovědí (4 %), 

uvedlo jako snídani jogurt. Jako jiné (12 odpovědí, 6 %) žáci uváděli ovesné vločky, tvaroh, 

tuňákovou bagetu, vajíčka, palačinky, puding, 2x přesnídávku, 2x ovoce, pečivo s marmeládou, 

pečivo s medem, ochucený crossiant. Někteří žáci uvedli, že mají větší snídani o víkendu, když 

je více času na přípravu.  
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Graf č. 5 – S čím pečivo žáci snídají nejčastěji  

Na otázku, s čím pečivo žáci nejčastěji snídají, byla nejčastější odpovědí šunka (29 odpovědí, 

34 %), následoval sýr (24 odpovědí, 29 %). Pouze máslo mělo 11 odpovědí (13 %), vejce 10 

odpovědí (12 %), salám 7 odpovědí (8 %).  Nejméně odpovědí, 3 odpovědi (4 %), mělo pouze 

suché pečivo. Dále také žáci uvedli marmeládu a med, a to vždy v jednom případě. 

 

 

 

Graf č. 6 – Zda žáci snídají mysli/cornflakes s mlékem  

 

Na otázku, zda mysli či cornflakes snídají žáci s mlékem nebo bez mléka, ve 43 odpovědích 

(84 %) uvedli, že s mlékem. Bez mléka to bylo 8 odpovědí (16 %). 

suché; 3; 4%

salám; 7; 8%

šunka; 29; 34%

sýr; 24; 29%

vejce; 10; 12%

pouze máslo; 11; 13%

Otázka 2a

suché

salám

šunka

sýr

vejce

pouze máslo

s mlékem; 43; 84%

bez mléka; 8; 16%

Otázka 2d

s mlékem

bez mléka



45 

 

Otázka 3 - Pokud snídáš, tak obvykle kde? 

 

a) Doma, hned po probuzení 

b) Doma, před odchodem do školy 

c) Cestou do školy 

d) Ve škole 

 

 
 

Graf č. 7 – Kde obvykle žáci snídají 

 

59 odpovědí (64 %) na tuto otázku bylo, že žáci snídají doma hned po probuzení. Odpověď 

doma před odchodem do školy byla uvedena ve 28 odpovědích (30 %). 5 odpovědí (5 %) bylo, 

že žáci snídají ve škole, snídaně cestou do školy měla pouze 1 odpověď (1 %). 

 

 

Otázka 4 - Co obvykle piješ k snídani? 

 

a) Čaj b) Kakao c) Mléko d) Šťávu e) Vodu f) Džus 

g) Jiné, uveď h) Nepiji 

 

 
 

Graf č.  8 -  Co žáci obvykle pijí k snídani 
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48 odpovědí (35 %) na tuto otázku bylo, že děti pijí k snídani čaj.  Následovalo kakao, které 

mělo 24 odpovědí (18 %). Voda měla 17 odpovědí (12 %), mléko 15 odpovědí (11 %). Džus 

uvedly děti ve 12 odpovědích (9 %), šťávu v 11 odpovědích (8 %). 4 odpovědi (3 %) byly, že 

žáci k snídani nepijí. Jako jiné nápoje (5 odpovědí, 4 %) děti uvedly actimel, kofolu, kávu, 2x 

ochucenou vodu.   

 

 

Otázka 5 - Jíš obvykle dopolední svačinu? 

 

a) Ano 

b) Ne 

c) Pouze ve všední dny ve škole 

d) Pouze o víkendu 

 

 

 
 

Graf č. 9 – Konzumace dopolední svačiny 

 

Na tuto otázku odpovědělo pouze 89 žáků. Větší polovina, 46 žáků (52 %), uvedla, že dopolední 

svačinu jí. Více než jedna třetina, 38 žáků (43 %), odpověděla, že dopolední svačinu jí pouze 

ve všední den ve škole. Dopoledne nesvačí 4 z dotazovaných žáků (4 %), svačinu pouze o 

víkendu uvedl 1 žák (1 %). 

 

 

Otázka 6 - Pokud dopoledne svačíš, tak máš obvykle: 

 

a) Svačinu z domova 

b) Svačinu si kupuji cestou do školy 

c) Jiné, uveď 
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Graf č. 10 - Odkud mají děti dopolední svačinu 

 

83 odpovědí (90 %) bylo, že děti mají svačinu z domova. Možnost, že si děti kupují svačinu 

cestou do školy, měla 9 odpovědí (10 %). Možnost jiné neměla žádnou odpověď (0 %). 

 

 

Otázka 7 - Pokud dopoledne svačíš, tak obvykle: 

 

a) Pečivo se 

o Salámem 

o Sýrem 

o Šunkou 

o Vejcem 

o S něčím jiným, uveď 

b) Jogurt 

 c) Ovoce 

 d) Sladká svačina 

 e) Jiné, uveď 

 

 
 

Graf č. 11 – Co děti obvykle dopoledne svačí  
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Na tuto otázku bylo nejvíce odpovědí (125 odpovědí, 64 %), že děti svačí pečivo s něčím. Také 

děti mívají ke svačině ovoce, které bylo ve 37 odpovědích (19 %). Sladká svačina měla 18 

odpovědí (9 %), jogurt 10 odpovědí (5 %). Jako jiné děti (5 odpovědí, 3 %) uvedly 2x zeleninu, 

2x přesnídávku, 1x párek v rohlíku. 

 

 

Graf č. 12 – Pečivo s čím děti obvykle dopoledne svačí 

 

Z grafu vyplývá, že nejobvykleji děti svačí pečivo se šunkou (54 odpovědí, 43 %) a dále se 

sýrem (42 odpovědí, 33 %). Také děti svačí pečivo se salámem (16 odpovědí, 13 %) a s vejcem 

(1 odpověď, 1 %). Suché pečivo mělo také 1 odpověď (1%). V kolonce ,,s něčím jiným“ (11 

odpovědí, 9 %) děti uváděly pomazánkové máslo, pomazánka, tavený sýr, paštika, nutela, salát, 

6x pouze máslo.   

 

 

Otázka 8  - Jsi zvyklý/á obědvat? 

 

a) Ano, každý den 

b) Ano, pouze o víkendu 

c) Ano, pouze ve všední den 

d) Neobědvám  

e) Jiné, uveď 
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Graf č. 13 – Jak jsou děti zvyklé obědvat 

 

Na tuto otázku odpovědělo pouze 89 dětí. Z grafu vyplývá, že 79 dotazovaných dětí (89 %) je 

zvyklých každý den obědvat. Pouze o víkendu obědvá 1 žák (1%), pouze ve všední den obědvají 

2 žáci (2 %). Pouze 1 žák (1 %) uvedl, že neobědvá. Jako jiné (6 žáků, 7 %) žáci uváděli: ,,jen 

když mám hlad, jak kdy, jen když je chuť, jen když je čas, jen občas, klidně dvakrát“.  

 

 

Otázka 9 - Pokud obědváš, tak obvykle kde? 

 

a) Ve školní jídelně 

b) Doma 

c) Oběd si nosím z domova 

d) Oběd si kupuji, uveď, kde a co 

 

 

 
 

Graf č. 14 – Kde děti obvykle obědvají  
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Nejčastější odpovědí (76 odpovědí, 67 %) bylo, že děti obědvají ve školní jídelně. Následuje 

odpověď, že děti obědvají doma (36 odpovědí, 32 %). Jedna odpověď (1 %) byla, že si žák 

oběd kupuje, a to párek v crossiantu. 

 

 

Otázka 10 -  Jíš obvykle odpolední svačinu? 

 

a) Ano, pravidelně 

b) Pouze někdy 

c) Nesvačím  

 

 

 
 

Graf č. 15 – Děti a odpolední svačina 

 

Dvě třetiny dětí (61 dětí, 68 %) uvedly, že odpoledne svačí pouze někdy. Pravidelně odpoledne 

svačí necelá čtvrtina (17 dětí, 19 %) dotazovaných dětí. 12 dětí (13 %) odpoledne nesvačí. 

 

 

Otázka 11 - Pokud odpoledne svačíš, tak co obvykle? 

 

a) Pečivo s… 

b) Jogurt 

c) Ovoce 

d) Sladké, uveď co 

e) Brambůrky atd. 

f) Svačinu si kupuji venku, uveď, co obvykle 
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Graf č. 16 – Co děti odpoledne svačí 

 

Jako odpolední svačinu děti nejčastěji uváděly ovoce, které mělo nejvíce odpovědí (30 

odpovědí, 27 %), těsně za ním následoval jogurt (29 odpovědí, 26 %). Pečivo s něčím mělo 24 

odpovědí (22 %), děti uváděly nejčastěji šunku a sýr, dále máslo, vajíčko, zeleninu, máslo a 

med, salám, tavený sýr, marmeládu, hermelín, lučinu, pomazánku. Odpověď sladké byla ve 13 

odpovědích (12 %), děti uváděly bábovku doma pečenou, buchty, koláč, sušenky, čokoládu, 

tatranku, donut, sladkou tyčinku. Brambůrky, příp. jiné slané pochutiny jako odpolední svačina 

měly 8 odpovědí (7 %). Pokud si děti svačinu kupují venku (7 odpovědí, 6 %), tak většinou 

sladké pečivo, příp. sušenky, také rohlík s hořčicí nebo povidly. Děti také uváděly: ,,Podle toho, 

na co mám chuť“. 

 

Otázka 12 - Večeříš obvykle? 

 

a) Ano, pravidelně 

b) Pouze někdy 

c) Nevečeřím  

 

 

 
 

Graf č. 17 – Zda děti obvykle večeří 
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Na tuto otázku odpovědělo pouze 89 žáků. 77 dotazovaných dětí (87 %) uvedlo, že pravidelně 

večeří. Pouze někdy večeří 12 dotazovaných dětí (13 %). Nikdo z dětí neuvedl, že by obvykle 

nevečeřel (0 %). 

 

 

Otázka 13 - Pokud večeříš, tak obvykle: 

 

a) Teplou večeři, např…. 

b) Studenou večeři, např…. 

c) Večeři si kupuji, napiš, co obvykle 

 

 

 
 

Graf č. 18 – Co děti obvykle večeří 

 

Na tuto otázku odpovědělo pouze 89 dětí. Dvě třetiny dětí (60 dětí, 61 %) uvedly, že obvykle 

večeří teplou večeři. Studenou večeři uvedlo 37 dětí (37 %). 2 žáci (2 %) uvedli, že si večeři 

kupují, a to instantní polévku nebo pečivo s anglickou slaninou. V případě teplé večeře děti 

uváděly nejčastěji: rizoto, špagety, kuskus, pizzu, polévky, fazole, rajskou, kaši s masem či 

řízkem, vajíčka, maso s omáčkou a s různými přílohami, maso a hranolky, kuře či kuřecí prsa 

s různými přílohami, těstoviny, i zapečené, dále pečené brambory, palačinky nebo ovocné 

knedlíky. Také byla uvedena ryba s brambory a losos s rýží, párky či klobásy, maso se 

zeleninou. Jako studenou večeři děti nejčastěji uváděly různé druhy pečiva s něčím (šunka, 

sýr, pomazánka, salám, máslo, vejce, tuňák atd.), sadwich, jogurt, loupák, mozarrelu s rajčaty 

a zeleninové saláty. 
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Otázka 14 – Co jsi zvyklý/á přes den nejčastěji pít? 

 

U každé označené odpovědi uveď, kolik nápoje přibližně vypiješ za den (na litry). 

a) Vodu 

b) Šťávu 

c) Čaj 

d) Džus 

e) Limonády 

f) Coca cola, Pepsi cola 

g) Energetické nápoje 

h) Jiné nápoje, uveď 

 

 
 

Graf č. 19 – Co jsou děti zvyklé přes den nejčastěji pít 

 

Jak z grafu vyplývá, tak nejvíce odpovědí (59 odpovědí, 32 %) bylo, že jsou děti zvyklé přes 

den pít vodu. V odpovědích na nápoje, které děti obvykle přes den pijí, následuje šťáva (38 

odpovědí, 20 %) a čaj (27 odpovědí, 14 %). Množství vody a šťávy děti uváděly od 0,5 l do 

2,75 l denně, spíše převažovalo vyšší množství. V jednom případě bylo uvedeno 4,5 l vody. 

Množství čaje bylo uváděno od hrnečku čaje k snídani do 1,5 l denně. V jednom případě byly 

uvedeny 2-3 l čaje denně. Džus měl 18 odpovědí (10 %), limonáda měla 17 odpovědí (9 %), 

Coca-cola či Pepsi-Cola měly také 17 odpovědí (9 %). Množství džusu, limonád, Coca Coly a 

Pepsi Coly děti uváděly většinou malé množství, od skleničky denně do max.1 litru. Pouze ve 

zcela výjimečných případech bylo uvedeno vyšší množství colových nápojů, a to od 2 až přes 

3litry denně. Energetické nápoje byly uvedeny v 6 odpovědích (3 %), a to většinou v množství 

1 plechovky denně, ale ne každý den. Jako jiné (5 odpovědí, 3 %) děti uváděly mléko, kakao, 
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kapučíno, kofolu, dobrou vodu ochucenou. Průměrné množství všech nápojů, které děti uvedly, 

že přes den pijí, bylo 2-2,5 l denně. 

 

 

Otázka 15 – Jíš ovoce? 

 

a) Ano, každý den, uveď kolik ovoce 

b) Ano, ale ne každý den, asi tak…..x týdně……ks (uveď kolikrát týdně a kolik) 

c) Pouze výjimečně 

d) Ovoce nejím  

 

 

 
 

Graf č. 20 - Zda děti jedí ovoce 

 

Více než polovina odpovědí (48 odpovědí, 53 %), byla ta, že dotazované děti ovoce jedí, ale ne 

každý den. Průměrně tyto děti konzumují ovoce 2-6x týdně, a to 2-5 kusů ovoce. 32 odpovědí 

(35 %) bylo, že dotazované děti jedí ovoce každý den.  Tyto děti konzumují průměrně 1-4 kusy 

ovoce denně. V případě hroznového vína je jako kus míněn trs (jak někteří ze žáků v dotazníku 

upozornili). Výjimečná konzumace ovoce byla uvedena v 11 odpovědích (12 %). Nikdo z dětí 

neuvedl, že by ovoce nejedl (0 %). 

 

Otázka 16 - Pokud jíš ovoce, tak nejčastěji jaké? 

 

a) Jablka  

b)  Banány 

c)  Hroznové víno   

d)  Mandarinky 

e)  Pomeranče   

f)  Hrušky    
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g)  Ananas   

h)  Pomelo 

i) Jiné, uveď 

 

 

 

 
 

Graf č. 21 – Jaké ovoce děti konzumují nejčastěji 

 

V této otázce děti ve většině případů zatrhávaly více než 3 možnosti, proto je tolik celkových 

odpovědí. Vyplynulo z toho, že děti mají ovoce opravdu rády, což je dobře. Několik jich 

dokonce uvedlo, že jí všechny nabídnuté druhy ovoce. Nejvíce odpovědí měla jablka (67 

odpovědí, 26 %), následují mandarinky (49 odpovědí, 18 %) a banány (42 odpovědí, 16 %). 

Hroznové víno mělo 27 odpovědí (10 %), pomeranče 24 odpovědí (9 %). U hrušek a pomela 

byl shodný počet odpovědí (vždy 14 odpovědí, 6 %). Jak je z grafu patrno, tak žádné ovoce 

z nabídky nezůstalo s nulovou odpovědí. Naopak v možnosti jiné děti uváděly další druhy 

ovoce (12 odpovědí, 5 %), viz graf č. 22. 

 

 
 

Graf č. 22 – Jiné druhy ovoce, které děti konzumují 
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Jako jiné druhy ovoce děti uváděly broskev (3x), jahody (2x), maliny (2x), meruňky (2x). Dále 

nektarinky, třešně, granátové jablko a mango (vždy 1x). 

 

 

Otázka 17 - Jíš zeleninu? 

 

a) Ano, každý den, uveď kolik… 

b) Ano, ale ne každý den, asi tak …..x týdně……ks (uveď kolikrát týdně a kolik) 

c) Pouze výjimečně 

d) Zeleninu nejím  

 

 
 

Graf č. 23 – Zda děti konzumují zeleninu 

 

Na tuto otázku odpovědělo pouze 89 dětí. Nejvíce dětí konzumuje zeleninu několikrát do týdne 

(39 dětí, 44 %). Průměrně děti uváděly, že zeleninu jí 1-6x týdně, 1-5 kusů. Každý den 

konzumuje zeleninu 26 dětí (29 %), a to průměrně 1-4 kusy. Výjimečně jí zeleninu přibližně 

čtvrtina žáků (23 žáků, 26 %). V jednom případě (1 %) byla odpověď, že žák zeleninu nejí. 

 

 

Otázka 18 - Pokud jíš zeleninu, tak nejčastěji: 

 

a) Vařenou v polévce 

b) Vařenou v jídle 

c) V salátech 

d) Samotnou  
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Graf č. 24 – Jak žáci jedí zeleninu nejčastěji 

 

Děti nejčastěji konzumují zeleninu samotnou (55 odpovědí, 38 %), příp. v salátech (44 

odpovědí, 30 %). Konzumace zeleniny nejčastěji v polévce byla uvedena ve 27 odpovědích (19 

%), vařená v jídle v 19 odpovědích (13 %). Jeden ze žáků u této otázky uvedl: ,,Nejím tepelně 

upravenou, je sladká“. 

 

Dále uveď, jakou zeleninu jíš nejčastěji: 

 

a) Rajče b) Salát c) Brokolice d) Mrkev e) Petržel f) Paprika g) Ředkvičky h) Květák i) Celer 

j) Cibule, jiné, uveď… 

 

 
 

Graf č. 25 – Jakou zeleninu jedí žáci nejčastěji 
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U této otázky, podobně jako u ovoce, děti často uváděly více než 3 odpovědi, což značí, že děti 

jedí různé druhy zeleniny. Nejčastější odpovědí na tuto otázku bylo rajče, které děti uvedly v 62 

odpovědích (23 %). O druhé místo se dělí mrkev a paprika (obě 51 odpovědí, 19 %).  Následuje 

salát, který měl 39 odpovědí (15 %). Ředkvičky měly 21 odpovědí (8 %), cibule měla 15 

odpovědí (6 %), květák 10 odpovědí (4 %), brokolice 7 odpovědí (3 %), petržel 6 odpovědí (2 

%). Nejméně děti konzumují celer (1 odpověď, 1 %). Další druhy zeleniny, kterou obvykle jedí, 

uváděly děti jako jiné, viz graf č. 26. 

Graf č. 26 – Jiné druhy zeleniny, které žáci konzumují 

 

Jako jiné nejvíce žáků uvedlo okurku (19 žáků, 58 %), dále meloun, který uvedlo 5 žáků (15 

%). Kukuřici a kedlubnu uvedli shodně vždy 3 žáci (vždy 9 %), 2 žáci (6 %) uvedli hrášek a 1 

žák (3 %) uvedl česnek. 

 

 

Otázka 19 - Jíš luštěniny? 

 

a) Ano, každý den 

b) Ano, několikrát týdně 

c) Ano, jednou týdně 

d) Ano, jednou za dva týdny 

e) Ano, jednou měsíčně 

f) Pouze výjimečně 

g) Nejím luštěniny  
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Graf č. 27 – Jak často žáci jedí luštěniny 

 

Na tuto otázku odpovědělo pouze 89 žáků. Nikdo ze žáků (0 % odpovědí) neuvedl, že jí 

luštěniny každý den, 2 žáci (2 %) uvedli, že jedí luštěniny několikrát týdně, Shodně vždy 12 

žáků (vždy 13 %) konzumuje luštěniny jednou týdně nebo jednou za dva týdny. Jednou měsíčně 

jí luštěniny 13 žáků (15 %), 38 žáků (44 %) konzumuje luštěniny pouze výjimečně. Luštěniny 

nejí 12 žáků (13 %). 

 

Otázka 20 - Pokud jíš luštěniny, tak obvykle jaké? 

 

a) Čočka 

b) Hrách  

c) Fazole 

d) Sója 

e) Jiné, uveď 

 

 
 

Graf č. 28 – Jaké luštěniny žáci obvykle jedí 
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Téměř polovina odpovědí (44 odpovědí, 39 %) byla, že žáci konzumují z luštěnin obvykle 

čočku, následuje hrách (36 odpovědí, 32 %) a fazole (29 odpovědí, 25 %). Pouze 4 žáci (4 %) 

uvedli, že jí sóju. Jiné luštěniny nikdo neuvedl (0 %). 

 

 

Otázka 21 – Jaké mléčné výrobky obvykle jíš nebo piješ? 

 

(uveď kolik týdně a případně jaké příchutě máš nejraději)) 

a) Jogurty 

b) Tvarohy 

c) Kefíry 

d) Mléko 

e) Mléčné tyčinky 

f) Jiné, uveď 

g) Nejím mléčné výrobky 

 

 
 

Graf č. 29 – Jaké mléčné výrobky žáci nejčastěji konzumují 

Z mléčných výrobků uvedli žáci, že konzumují nejvíce jogurty (62 odpovědí, 39 %) a mléko 

(55 odpovědí, 35 %). U jogurtů žáci uváděli, že je konzumují průměrně 2-6x týdně, v různých 

příchutích, viz graf č. 30. Konzumaci mléka žáci uváděli v průměru 3-7x týdně, preferují 

polotučné mléko bez příchuti. V některých případech bylo uvedeno množství vypitého mléka 

1-3 litry týdně, v jednom případě 1 litr mléka denně. Žáci také uváděli, že mléko pijí např. jako 

kakao, jako koktejl s banánem, příp. s křupíny či s cornflakes. Výjimečně bylo uvedeno, že žák 

pije mléko kozí. Tvaroh měl 14 odpovědí (9 %), kefír 12 odpovědí (8 %). Žáci, kteří jedí tvaroh 

a pijí kefír, uváděli jejich konzumaci 2-5x týdně. Někteří uváděli, že tvaroh jedí 

v pomazánkách. U kefíru uváděli, že ho konzumují buď bez příchuti nebo s příchutí jahodovou, 
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kokosovou či s cereáliemi. Mléčné tyčinky žáci konzumují pouze výjimečně (8 odpovědí, 5 %). 

Jako jiné (5 odpovědí, 3 %) děti uvedly 2x Actimel a 3x sýr. Dvě odpovědi (1 %) byly, že žáci 

mléčné výrobky nejí. 

 

 

Graf č. 30 – Nejoblíbenější příchutě jogurtů  

 

Z příchutí jogurtů je u dětí nejoblíbenější příchuť jahodová, kterou uvedlo 15 dětí (28 %), 

následuje vanilková, tu uvedlo 10 dětí (19 %). Dále děti uváděly jogurt bez příchuti – čistý bílý 

(8 dětí, 15 %).  Lesní směs uvedlo 7 dětí (13 %). Shodně 5 dětí uvedlo příchuť čokoládovou a 

borůvkovou (vždy 9 %). Příchuť broskev uvedly 4 děti (7 %). 

 

 

Otázka 22 - Navštěvuješ McDonald, KFC, apod.? 

 

a) Ano, denně 

b) Ano, několikrát týdně, uveď kolikrát 

c) Ano, 1x týdně 

d) Ano, několikrát za měsíc, uveď přibližně kolikrát 

e) Ano, 1x měsíčně 

f) Pouze výjimečně 

g) Nenavštěvuji 

 

 
 

Graf č. 31 – Jak často žáci navštěvují McDonald nebo KFC  
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Každý den žádný z žáků KFC či McDonald nenavštěvuje (0 %). Nejčastější odpovědí na tuto 

otázku bylo, že žáci KFC či McDonald navštěvují pouze výjimečně (37 žáků, 41 %). 22 žáků 

(24 %) odpovědělo, že 1x měsíčně, 16 žáků (18 %) navštěvuje KFC či McDonald několikrát 

měsíčně, průměrně 2-4x měsíčně.  Žáci, kteří odpovídali, že několikrát týdně (6 žáků, 7 %), 

uváděli v průměru 2-4x týdně. Jednou týdně KFC či McDonald navštěvuje také 6 žáků (7 %).  

3 žáci (3 %) KFC ani McDonald nenavštěvují.  

 

 

Otázka 23 - Jíš sladkosti?  

 

a) Ano, každý den 

b) Ano, několikrát týdně 

c) Ano, 1x týdně 

d) Pouze občas 

e) Nejím sladkosti  

 

 

 
 

Graf č. 32 – Jak často žáci konzumují sladkosti 

 

Každý den konzumuje sladkosti 16 dotazovaných žáků (18 %). Téměř polovina žáků (44 žáků, 

49 %) uvedla, že jí sladkosti několikrát týdně. Necelá jedna čtvrtina žáků (20 žáků, 22 %) 

uvedla, že pouze občas, 1x týdně 10 žáků (11 %). Nikdo z žáků neuvedl, že sladkosti nejí.   

 

 

Otázka 24 – Pokud jíš sladkosti, tak nejčastěji? 

 

(uveď, jaké množství přibližně sníš) 

a) Sušenky, oplatky    b) Čokoládu    c) Bonbony d) Mysli / mysli tyčinky    

e) Zmrzlinu    f) Dorty    g) Jiné, uveď… 
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Graf č. 33 – Jaké sladkosti děti konzumují nejčastěji 

 

U této otázky děti také často zaškrtávaly více než 3 odpovědi. Nejvíce odpovědí (64 odpovědí, 

32 %) bylo, že žáci jedí čokoládu. V jedné třídě čokoládu uvedly všechny dívky. 43 odpovědí 

(21 %) bylo, že žáci jedí nejčastěji sušenky a jen o něco málo odpovědí (41 odpovědí, 20 %) 

měly bonbony. V případě čokolády žáci uváděli jako množství většinou pár čtverečků či jeden 

řádek, někdo uvedl půl tabulky, zcela výjimečně 1 tabulku. Někdo uváděl tabulku za měsíc, jiní 

žáci uváděli konzumaci čokolády 1-2x týdně. U sušenek žáci uváděli, že sní pár kusů několikrát 

týdně, většinou 2-5 kusů. Mysli tyčinky měly 21 odpovědí (11 %), děti uváděly, že je jí 1-3x 

týdně, někdo uváděl, že si je dává po tréninku. V případě zmrzliny (20 odpovědí, 10 %) děti 

uváděly točenou, často, že ji konzumují v létě. U dortů (13 odpovědí, 6 %) zase děti uváděly, 

že je jedí většinou při oslavách, a to v přiměřeném množství. Jiné sladkosti děti neuváděly (0 

%). 

 

 

Otázka 25 - Jak často jíš maso? 

 

a) Pravidelně 2x denně (oběd, večeře) 

b) Pravidelně 1x denně 

c) Obden 

d)  ……. x týdně (uveď kolikrát týdně) 

e) Pouze výjimečně, uveď přibližně jak často 

f) Maso nejím  
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Graf č. 34 – Jak často děti jedí maso 

 

Téměř polovina odpovědí (42 odpovědí, 45 %) byla, že děti jedí maso pravidelně 1x denně. 

Čtvrtina odpovědí (22 odpovědí, 24 %) byla, že děti konzumují maso 2x denně. Konzumaci 

masa obden uvedly děti v 11 odpovědích (12 %), několikrát týdně v 10 odpovědích (11 %). 

Možnost pouze výjimečně měla 6 odpovědí (6 %), Dvě odpovědi (2 %) byly, že žáci maso 

nejedí. 

 

 

Otázka 26 – Pokud jíš maso, tak které nejčastěji a které máš nejraději? 

 

a) Kuřecí maso 

b) Krůtí maso 

c) Vepřové maso 

d) Hovězí maso 

e) Ryby 

f) Jiné maso, uveď 

 

 
 

Graf č. 35 – Jaké maso děti jedí nejčastěji 
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U této otázky děti také často označovaly více než 3 odpovědi. Jasně vyhrálo kuřecí maso, které 

mělo 75 odpovědí (43 %). Vepřové maso mělo 29 odpovědí (16 %) a jen o něco málo odpovědí 

(27 odpovědí, 15 %) měly ryby. Krůtí a hovězí maso mělo shodně 22 odpovědí (vždy 12 %). 

Jeden ze žáků uvedl, že jí všechna nabídnutá masa, v jednom případě žák uvedl, že má nejraději 

ryby. Jako jiné maso (4 odpovědi, 2 %) uváděly děti: 1x jehněčí maso, 2x králičí maso, 1x 

zvěřina. 

 

 

Otázka 27 - Kterou přílohu k jídlu máš nejraději? 

 

a) Knedlíky 

b) Rýže 

c) Těstoviny 

d) Hranolky 

e) Krokety 

f) Brambory 

g) Jinou, uveď 

 

 
 

Graf č. 36 – Jakou přílohu mají děti nejraději 

 

Jak z tohoto grafu vyplývá, tak děti konzumují všechny z nabídnutých příloh. Opět většinou 

děti označovaly více odpovědí než tři. V jednom případě žák uvedl, že jí všechny přílohy. 

Nejvíce odpovědí, 49 (21 %), měly těstoviny, 45 odpovědí (19 %) měla rýže. Hranolky měly 

41 odpovědí (17 %), brambory 39 odpovědí (16 %). Knedlíky měly 32 odpovědí (13 %), 

krokety 30 odpovědí (12 %). Jako jiné přílohy (6 odpovědí, 2 %) dívky uvedly 2x bramborovou 

kaši, 2x bramborové knedlíky, 1x pohanku a 1x zeleninu. 
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Otázka 28 - Piješ energetické nápoje? 

 

a) Ano, uveď jak často a kolik 

b) Ne 

c) Někdy, uveď jak často a kolik 

 

 
 

Graf č. 37 – Jak pijí žáci energetické nápoje 

 

U této otázky bylo zcela shodně odpovědí, že energetické nápoje žáci buď nepijí, nebo že je 

pijí někdy (vždy 42 žáků, 47 %). U odpovědi, že energetické nápoje pijí někdy, žáci uváděli, že 

průměrně 2-3x týdně až 1x měsíčně. Šest žáků (6 %) odpovědělo, že energetické nápoje pije, 

množství u této odpovědi bylo uvedeno od 3x týdně do 1x měsíčně.  

 

 

Otázka 29 – Piješ nápoje s obsahem kofeinu? 

(Uveď kolikrát týdně a kolik) 

 

a) Ano, Coca colu 

b) Ano, Pepsi colu 

c) Ano, Kofolu 

d) Ano, kávu, uveď jakou 

e) Nepiji 

 

 
 

Graf č. 38 – Jaké kofeinové nápoje žáci pijí 
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Možnost Coca cola měla 51 odpovědí (39 %), následovala Kofola (35 odpovědí, 26 %). Téměř 

shodně odpovědí pak měla Pepsi cola (18 odpovědí, 14 %) a káva (17 odpovědí, 13 %). 

Množství kofeinových nápojů děti uváděly průměrně od dvou skleniček do 0,75 l, a to 1-5x 

týdně. Některé děti také uváděly, že kofeinové nápoje pijí občas. Ve dvou případech byly 

uvedeny 2 a 3 litry Coca coly denně. Kávu děti uváděly, že pijí průměrně několikrát do měsíce, 

uváděly, že pijí kapučíno, dětskou kávu, nescafé, kupovanou, bez kofeinu. Možnost, že 

kofeinové nápoje žáci nepijí měla celkem 11 odpovědí (8 %). 

 

 

Otázka 30 - Jaký způsob přípravy jídla je u vás doma nejčastější? 

 

a) Vaření 

b) Pečení 

c) Smažení: -na pánvi -ve friťáku 

 

 

 
 

Graf č. 39 – Jaký způsob přípravy jídla doma je nejčastější 

 

Jako nejčastější způsob přípravy jídla doma děti uvedly jednoznačně vaření (74 odpovědí, 58 

%). Pečení mělo 25 odpovědí (20 %) a smažení 28 odpovědí (22 %). Preferovaný způsob 

smažení je na pánvi (možnost ve friťáku měla 5 odpovědí). 
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2.4 Diskuse 
 

V této části hodnotím výsledky dotazníkového šetření. Nejprve vyhodnocuji cíle, nejdříve 

hlavní cíl a následně dílčí cíle. Poté provádím komparaci dat. Závěrem jsem vypracovala pro 

děti výživové doporučení. 

 

2.4.1 Vyhodnocení cílů 

 

Hlavním cílem bylo zjistit stravovací návyky dětí druhého stupně vybrané základní školy.  

Dílčím cílem bylo: 

1.) Zjistit kolikrát denně jsou děti zvyklé jíst, zda dodržují 5 jídel denně.  

2.) Zjistit, co jsou děti zvyklé jíst – zdali přes den jedí vyváženou skladbu potravin, kolik jedí 

sladkostí.  

3.) Zjistit, zda děti dodržují pitný režim, co jsou zvyklé přes den pít.  

 

Vyhodnocení hlavního cíle, kterým bylo zjistit stravovací návyky dětí druhého stupně 

vybrané základní školy.  

Vyhodnocení hlavního cíle jsem provedla na základě odpovědí na otázky 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 25, 26, 27 a 30 a také na základě vyhodnocení dílčích cílů. Děti v dotazníkovém šetření 

uváděly, že jedí poměrně vyváženou a správně rozloženou stravu (viz vyhodnocení dílčích cílů 

č. 1 a č. 2) a že dodržují pitný režim (viz vyhodnocení dílčího cíle č. 3). Děti také konzumují 

dostatek ovoce i zeleniny. Obliba ovoce u dětí se potvrdila zejména tím, že děti zatrhávaly ve 

většině případů více než tři možnosti, většinou všechny druhy ovoce, které konzumují. Z ovoce 

v dotazníku vyhrála jednoznačně jablka, která měla, jako nejčastěji konzumované ovoce, 26 % 

odpovědí. Dále byly mandarinky s 18 % odpovědí, následovaly banány s 16 % odpovědí. 

Hroznové víno mělo 10 % odpovědí, pomeranče 9 %, hrušky 6 %, ananas 4 % a pomelo 6 % 

odpovědí. Jako jiné ovoce (5 % odpovědí) děti uváděly maliny, jahody, broskev, nektarinky, 

meruňky, třešně, granátové jablko, mango. Třetina dětí (35 % odpovědí) uvedla, že jí ovoce 

každý den, více než polovina dětí (53 % odpovědí) uvedla, že ovoce jí několikrát do týdne. 

Odpověď, že konzumují ovoce pouze výjimečně děti uvedly ve 12 % odpovědí. Nikdo ze žáků 

neuvedl, že ovoce nejí. V případě zeleniny více než čtvrtina dětí (29 % odpovědí) uvedla, že ji 

konzumuje každý den. Konzumaci zeleniny několikrát do týdne uvedla necelá polovina dětí (44 

% odpovědí). Výjimečnou konzumaci zeleniny uvedly děti ve 26 % odpovědích, zeleninu nejí 

pouze jeden z dotazovaných žáků (1 % odpovědí). Nejvíce jsou u dětí oblíbena rajčata, která 
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měla 23 % odpovědí. Salát měl 15 % odpovědí, brokolice 3 %, mrkev 19 %, petržel 2 %, paprika 

19 %, ředkvičky 8 %, květák 4 %, celer 1 % a cibule 6 % odpovědí. Jako jinou konzumovanou 

zeleninu žáci uváděli zejména okurku, dále kedlubnu, kukuřici, meloun, hrášek a česnek. Velice 

pozitivní bylo zjištění, že děti konzumují zeleninu nejčastěji samotnou (38 % odpovědí) a dále 

v salátech (30 % odpovědí), čímž ze zeleniny přijímají nejvíce vitamínů a minerálních látek. 

Zelenina konzumovaná nejčastěji v polévce měla 19 % odpovědí, vařená v jídle 13 % odpovědí.  

Téměř všechny děti, kromě dvou (1 % odpovědí), uvedly, že jedí mléčné výrobky. Jako 

nejčastěji konzumovaný mléčný výrobek děti uvedly jogurty (39 % odpovědí) a jen o něco málo 

odpovědí (35 %) mělo mléko. Tvaroh měl 9 % odpovědí, kefír 8 %, mléčné tyčinky 5 % 

odpovědí. Jako jiné mléčné výrobky (3 % odpovědí) uváděly děti sýr a actimel.  

Necelá polovina dotazovaných dětí (45 % odpovědí) konzumuje pravidelně 1x denně maso, 

čtvrtina dětí (24 % odpovědí) maso konzumuje pravidelně 2x denně. Možnost obden měla 12 

% odpovědí, několikrát týdně 11 % a výjimečně 6 % odpovědí. Maso nejedí pouze dva 

z dotazovaných žáků (2 % odpovědí). Nejvíce dětí jí nejčastěji maso kuřecí (43 % odpovědí). 

Dále bylo maso vepřové, které mělo 16 % odpovědí. Možnost ryby měla 15 % odpovědí, což 

považuji za velice dobré zjištění. Krůtí a hovězí maso mělo shodně 12 % odpovědí. Jako jiné 

maso (2 % odpovědí) děti uváděly jehněčí, králičí a zvěřinu.  

Jako přílohy jsou u dětí nejoblíbenější těstoviny (21 % odpovědí) a rýže (19 % odpovědí). Dále 

hranolky (17 % odpovědí) a brambory (16 % odpovědí). Knedlíky měly 13 % a krokety 12 % 

odpovědí. Jako jiné přílohy (2 % odpovědí) děti uváděly bramborovou kaši, bramborové 

knedlíky, pohanku a zeleninu. 

U otázky, jak často děti navštěvují McDonald nebo KFC, měla možnost pouze výjimečně 41 % 

odpovědí, možnost 1x měsíčně 24 % odpovědí. Možnost několikrát měsíčně uvedli žáci v 18 

% odpovědí, několikrát týdně v 7 % odpovědí, jednou týdně také v 7 % odpovědí. Možnost 

každý den neměla žádnou odpověď, 3 % odpovědí byla, že žáci uvedené fast foody 

nenavštěvují. 

Co se týče konzumace luštěnin, tak bylo 13 % odpovědí, že děti luštěniny nejedí. Téměř 

polovina žáků (44 % odpovědí) uvedla, že luštěniny jí pouze výjimečně. Odpověď jednou 

měsíčně měla 15 % odpovědí. Konzumaci luštěnin několikrát týdně uvedly děti ve 2 % 

odpovědí, jednou týdně a jednou za dva týdny vždy ve 13 % odpovědí.  Nejčastější luštěninou, 

kterou žáci konzumují, je čočka (39 % odpovědí), dále hrách (32 % odpovědí), fazole (25 % 

odpovědí) a sója (4 % odpovědí). 
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Jako nejčastější způsob přípravy jídla doma děti v 58 % odpovědí uvedly vaření, což je, 

z nabídnutých variant v otázce, nejvhodnější způsob přípravy pokrmů. Nejšetrnější je vaření 

pokrmů na páře, při kterém se zachovává většina vitamínů a minerálních látek.106 

Vyhodnocení dílčího cíle č. 1.) - Zjistit kolikrát denně jsou děti zvyklé jíst, zda dodržují 5 

jídel denně. 

Vyhodnocení tohoto dílčího cíle uvádím na základě odpovědí na otázky 1, 5, 8, 10 a 12. 

Pravidelnou snídani každý den uvedly děti v 54 % odpovědí, pouze někdy ve 25 % odpovědí, 

pouze o víkendu v 15 % odpovědí, pouze v pracovní dny ve 3 % odpovědí. Další 3 % odpovědí 

byla, že děti nesnídají.  Dopolední svačinu uvedly děti v 52 % odpovědí, pouze ve všední den 

ve 43 % odpovědí a pouze o víkendu v 1 % odpovědí. Děti uvedly, že dopoledne nesvačí ve 4 

% odpovědí. Žáci uvedli, že každý den obědvají v 89 % odpovědí, pouze ve všední den ve 2 % 

odpovědí, pouze o víkendu v 1 % odpovědí. 1 % žáků uvedlo, že neobědvá. Odpověď ,,jiné“ 

byla u otázky na oběd v 7 % odpovědí. Pravidelnou odpolední svačinu uvedli žáci v 19 % 

odpovědí, pouze někdy v 68 % odpovědí a že nesvačí uvedli žáci v 13 % odpovědí. Pravidelnou 

večeři uvedli žáci v 87 % odpovědí, pouze někdy v 13 % odpovědí. Nikdo z dotazovaných žáků 

neuvedl, že by nevečeřel. 

Vyhodnocení dílčího cíle č. 2.) - Zjistit, co jsou děti zvyklé jíst – zdali přes den jedí 

vyváženou skladbu potravin, kolik jedí sladkostí. 

Tento dílčí cíl jsem vyhodnocovala podle odpovědí na otázky 2, 7, 9, 11, 13 a 23. Děti uváděly 

v podstatě vyváženou denní stravu. K snídani děti ve 46 % odpovědí uváděly, že jedí pečivo 

s něčím, nejčastěji se šunkou (34 % odpovědí) a sýrem (29 % odpovědí), příp. mysli či 

cornflakes (28 % odpovědí), z toho s mlékem 84 % odpovědí. Na dopolední svačinu mělo 

nejvíce odpovědí opět pečivo s něčím (64 %), nejčastěji se šunkou (34 % odpovědí) či sýrem 

(29 % odpovědí). Často bývá dopolední svačina doplněna ovocem (19 % odpovědí). Obědvat 

je většina dětí (76; 67 % odpovědí) zvyklá ve školní jídelně, kde je záruka nutriční vyváženosti 

oběda. Jako odpolední svačina měl jogurt 26 % odpovědí a ovoce 27 % odpovědí. Pečivo 

s něčím mělo 22 % odpovědí, nejčastěji se opět jednalo o šunku a sýr. 12 % odpovědí bylo, že 

děti jedí ke svačině sladké, většinou se jednalo o pečivo doma upečené. Často žáci uváděli 

kombinaci výše uvedených nabídek. Brambůrky apod. měly jako odpolední svačina pouze 7 % 

odpovědí. Dvě třetiny žáků uvedly, že večeří teplou večeři (61 % odpovědí), 37 % odpovědí 

                                                 
106 https://www.prokondici.cz/jak-ktery-zpusob-pripravy-jidla-pusobi-na-zdravi/ 
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bylo, že žáci večeří studenou večeři. Žáci zatrhávali i obě možnosti - někdy mají teplou a někdy 

studenou večeři. Z příkladů jídel k večeři se ve dvou třetinách jednalo o nutričně vyvážené 

pokrmy, často doplněné zeleninovým salátem. 

V případě sladkostí se dotazníkovým šetřením zjistilo, že žáci konzumují sladkostí dost, nikdo 

ze žáků neuvedl, že sladkosti nejí. Téměř polovina odpovědí žáků (49 %) byla, že sladkosti jedí 

několikrát týdně. Konzumaci sladkostí každý den uvedli žáci v 18 % odpovědí. Téměř čtvrtina 

odpovědí (22 %) byla, že sladkosti děti konzumují pouze občas. Odpověď jedenkrát týdně žáci 

uvedli v 11 % odpovědí. Nejvíce žáků uvedlo, že ze sladkostí jí obvykle čokoládu (32 % 

odpovědí), následovaly sušenky nebo oplatky (21 % odpovědí) a bonbony (20 % odpovědí). 

Mysli či cornflakes měly 11 % odpovědí, zmrzlina 10 % a dorty 6 % odpovědí. Denní množství 

konzumovaných sladkostí děti uváděly ve většině případů v přijatelném množství. 

Vyhodnocení dílčího cíle č. 3.) - Zjistit, zda děti dodržují pitný režim, co jsou zvyklé přes 

den pít.  

Tento dílčí cíl je vyhodnocen na základě odpovědí na otázku 4, 14, 28 a 29. Děti pitný režim 

dodržují, průměrně uvedly, že vypijí 2-2,5 litru tekutin denně. Nejvíce odpovědí na otázku, co 

jsou děti zvyklé přes den pít, měla voda (32 %), dále šťáva (20 %) a čaj (14 %). Denní množství 

vody a šťávy děti průměrně uváděly od 0,5 l až téměř do tří litrů. Čaj byl uváděn od hrnečku 

k snídani až do 1,5 l denně. Džus byl uveden v 10 % odpovědí, limonády v 9 %, Coca cola či 

Pepsi cola také v 9 % odpovědí. Tyto sladké nápoje děti ve většině případů uváděly v 

přijatelném množství, většinou od skleničky do 0,5 l denně, výjimečně 1 l denně. V případě 

otázky na konzumaci energetických nápojů bylo 6 % odpovědí, že je žáci pijí. Téměř polovina 

žáků (42, 47 % odpovědí) uvedla, že je nepije a další stejná téměř polovina (42 žáků, 47 % 

odpovědí) uvedla, že je pije někdy (průměrně 2-3x týdně až 1x měsíčně, v množství 1 

plechovky). Jako nápoj, který jsou děti přes den zvyklé pít měly energetické nápoje 3 % 

odpovědí. Z kofeinových nápojů u dětí převažuje pití Coca-coly, která měla 39 % odpovědí, 

Pepsi-cola měla 14 % odpovědí, kofola 26 % odpovědí, káva 13 % odpovědí. Kofeinové nápoje 

většinou děti pijí v rozumném množství, pouze ve dvou případech byly uvedeny 2, resp. 3 litry 

denně. 8 % odpovědí bylo, že děti kofeinové nápoje nepijí. Jako nápoj k snídani uváděly děti 

čaj ve 35 % odpovědí, kakao v 18 % odpovědí, mléko v 11 % odpovědí, vodu ve 12 % 

odpovědí, šťávu v 8 % odpovědí, džus v 9 % odpovědí. 3 % odpovědí byla, že žáci ráno nepijí. 
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2.4.2 Komparace dat 

 

Pro komparaci dat jsem vybrala dotazníky žáků, kteří nesnídají (3 žáci), dále 1 žáka, který 

neobědvá, 2 žáků, kteří nejedí mléčné výrobky a 2 žáků, kteří nejedí maso. V jednom případě 

žák nesnídá a zároveň nejí mléčné výrobky, pro komparaci dat jsem tedy použila 7 dotazníků. 

Žák, který nesnídá a zároveň nejí mléčné výrobky, dopoledne svačí pouze ve všední dny ve 

škole, obědvá pravidelně každý den, odpoledne svačí pouze někdy, večeří pravidelně. Maso jí 

přibližně 3x do týdne. Luštěniny jí pouze výjimečně. Ovoce konzumuje 3x týdně, zeleninu 1x 

týdně. Tomuto žákovi bych doporučila začít snídat a pravidelně odpoledne svačit. Vzhledem 

k tomu, že nejí mléčné výrobky, tak bych doporučovala zařadit maso každý den a konzumovat 

jiný zdroj vápníku, např. jíst čočku a brokolici. Také by mohl pít rostlinné náhražky mléka 

obohacené vápníkem. Rovněž by měl zvýšit příjem ovoce a zeleniny. 

Další žák, který nesnídá, dopoledne svačí pouze ve všední dny ve škole, obědvá každý den, 

odpoledne svačí pouze někdy, večeří pravidelně. Konzumuje mléčné výrobky a 2x denně maso. 

Luštěniny jí pouze výjimečně. Ovoce jí 3x týdně, zeleninu každý den. Tomuto žákovi 

doporučuji začít snídat a pravidelně odpoledne svačit. Také by měl ovoce zařadit častěji než 3x 

týdně. 

Třetí žák, který nesnídá, dopoledne svačí pouze o víkendu, obědvá každý den, odpoledne svačí 

pouze někdy, večeří pravidelně. Konzumuje mléčné výrobky a 1x denně maso. Luštěniny jí 1x 

za dva týdny. Ovoce jí pouze výjimečně, zeleninu 4x týdně. Tomuto žákovi především 

doporučuji začít snídat a dopoledne svačit i ve všední dny ve škole. Také by měl zařazovat 

odpolední svačinu, např. alespoň ovoce, které uvádí, že jí pouze výjimečně. 

Žák, který neobědvá, snídá pouze někdy, dopoledne obvykle nesvačí, odpoledne svačí pouze 

někdy, večeří také pouze někdy. Uvádí, že mléčných výrobků konzumuje dost a maso 1x denně. 

Luštěniny jí pouze výjimečně. Ovoce jí každý den, zeleninu 3x týdně. Tento žák denně pije 1 

energetický nápoj a kávu. Žák tedy přes den téměř nejí, chybějící energii doplňuje 

energetickými nápoji a kávou. V tomto případě bych doporučila konzultaci s pediatrem, příp. s 

výživovým poradcem. 

Žák, který nejí mléčné výrobky, snídá v pracovní dny, dopoledne svačí, každý den obědvá, 

odpoledne svačí pouze někdy, večeří pravidelně. Maso jí 2x denně, luštěniny jednou měsíčně. 

Ovoce a zeleninu jí každý den. Žákovi doporučuji každý den odpoledne svačit a zařadit jiné 

zdroje vápníku, např. čočka, brokolice, rostlinné náhražky mléka obohacené vápníkem. 
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Žák, který nejí maso, každý den snídá, dopoledne svačí, každý den obědvá, odpoledne svačí 

pouze někdy, pravidelně večeří. Z mléčných výrobků jí někdy jogurt, luštěniny jí pouze 

výjimečně. Ovoce konzumuje každý den, zeleninu pouze výjimečně. Doporučuji pravidelně 

odpoledne svačit, např. právě jogurt nebo jiné mléčné výrobky. Jako náhražku masa doporučuji 

doplnit kvalitní rostlinné bílkoviny, např. zařadit sóju nebo tofu, a také jíst více zeleniny a 

luštěnin. 

Druhý žák, který nejí maso, každý den snídá, jí dopolední svačinu, každý den obědvá, 

odpoledne svačí pouze někdy, večeří pravidelně. Mléčné výrobky jí pravidelně, luštěniny pouze 

výjimečně. Ovoce i zeleninu konzumuje každý den. V tomto případě doporučuji jíst dostatek 

mléčných výrobků a zařadit rostlinné bílkoviny.  

 

2.4.3 Doporučení 

 

Z vyhodnocení dotazníků vyplynulo, že se děti 2. stupně této základní školy stravují vesměs 

správně a pravidelně a že dodržují pitný režim. Doporučuji těmto dětem, aby v pravidelné a 

vyvážené stravě a v dodržování správného pitného režimu pokračovaly i nadále. Zejména dětem 

doporučuji pravidelně snídat a konzumovat odpolední svačinu. Doporučení pro žáky, jejichž 

dotazníky byly zařazeny do komparace dat, je uvedeno výše. 

Mé doporučení pro děti, které buď zcela nebo jen zčásti nespadají do výše uvedeného, je 

následující:  

Dětem, které ve 25 % odpovědí uvedly, že snídají pouze někdy a třem žákům (3 % odpovědí), 

kteří uvedli, že nesnídají, doporučuji, aby začali snídat alespoň něco málo, zejména ve všední 

dny před školou. Tělu je ráno potřeba dodat energii, ve škole pak budou méně unaveni a bude 

jim to lépe myslet. Čtyřem žákům (3 % odpovědí), kteří ráno nepijí, doporučuji, aby ráno vypili 

alespoň hrneček nějakého nápoje, předejdou tím možné únavě, bolestem hlavy či nepozornosti. 

Čtyřem žákům (4 % odpovědí), kteří uvedli, že dopoledne nesvačí a jednomu žákovi (1 % 

odpovědí), který svačí pouze o víkendu doporučuji, aby ve škole dopoledne svačili, budou se 

pak lépe soustředit na výuku. Devíti žákům, kteří obědvají buď pouze o víkendu (1 žák) nebo 

pouze ve všední den (2 žáci), příp. se v poledne stravují jinak (6 žáků) - třeba jen když mají 

hlad nebo chuť nebo si koupí párek v rohlíku, a jedné žákyni, která neobědvá doporučuji, aby 

začali obědvat pravidelně každý den, oběd je totiž podstatnou součástí jídelníčku dětí. Oběd by 

měl být tím největším jídlem dne, proto má tvořit 30-35 % denního příjmu. Správný oběd by 

měla tvořit třetina sacharidů (příloha), třetina bílkovin (maso) a třetina zeleniny, která je 
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důležitým zdrojem vlákniny.107 Odpolední svačinu doporučuji konzumovat všem dětem, 

alespoň ve formě ovoce nebo jogurtu, které uvedlo, že svačí, nejvíce dětí (celkem 53 % 

odpovědí). Těm dětem, kteří mají odpoledne nějakou sportovní aktivitu, doporučuji zařadit 

ještě další zdroj energie, např. celozrnné pečivo. Večeří, jak uvedly, všechny děti, což je 

správné. Nemusí být denně teplá večeře, ale musí být nutričně vyvážená, což ve většině případů 

děti uváděly. Nedoporučuji dětem konzumovat sladké večeře, které některé z nich uváděly, že 

večeří. Sladké je zdrojem rychlé energie, děti pak mohou špatně usínat, příp. se jim přebytek 

energie uloží do zásob.  

„Je nutno dodržovat správný stravovací režim: jíst pravidelně – tři hlavní denní jídla s 

maximálním energetickým obsahem pro snídani 20 %, oběd 35 % a večeři 25 – 30 % a 

dopolední a odpolední svačinu s maximálně 5 – 10 energetickými % a pauzou přibližně 3 

hodiny mezi jednotlivými denními jídly.“108 

 

V pitném režimu doporučuji těm žákům, kteří uváděli, že přes den pijí větší množství colových 

nápojů nebo limonád, aby toto množství omezili a doplnili nebo nahradili vodou, příp. šťávou 

nebo čajem, jako více než polovina jejich spolužáků (celkem 66 % odpovědí). Základem 

pitného režimu je čistá voda. Pitím slazených nápojů se organismus velmi zatěžuje. Tělo tak 

totiž dostává během celého dne příděl cukru a chemických látek, které jsou pro organismus cizí 

a tělo s nimi musí během celého dne bojovat, což organismus velmi vyčerpává.109  

V případě ovoce a zeleniny dětem doporučuji, aby i nadále konzumovaly alespoň takové 

množství a tolik druhů, jak uvedly v dotazníku. Těm žákům, kteří uvedli, že ovoce nebo 

zeleninu jedí pouze výjimečně (ovoce 12 % odpovědí, zelenina 26 % odpovědí), doporučuji, 

aby konzumaci ovoce, resp. zeleniny zvýšili, získají tím mnoho důležitých vitamínů a 

minerálních látek. Jednomu žákovi, který zeleninu nejí, doporučuji, aby si ji dal alespoň občas. 

 Co se týče luštěnin, tak chválím ty dva žáky, kteří jedí luštěniny několikrát týdně a dvanáct 

žáků, kteří luštěniny konzumují jednou týdně. Ostatním žákům doporučuji luštěniny zařadit do 

jídelníčku alespoň jedenkrát týdně (např. je jíst, když jsou v nabídce školní jídelny), protože 

jsou dobrým zdrojem rostlinných bílkovin a komplexních sacharidů. Z luštěnin žáci uváděli, že 

jedí nejčastěji čočku (37 % odpovědí), což je mezi luštěninami dobrá volba. Čočka obsahuje 

hodnotné bílkoviny, vlákninu, řadu vitamínů skupiny B, draslík, hořčík, fosfor a vápník. Má 

                                                 
107 https://zena.aktualne.cz/zdravi/jak-spravne-obedvat-a-jak-moc-radi-petr-havlicek/r~i:article:806061/ 
108 http://www.vyzivaspol.cz/vyzivova-doporuceni-pro-obyvatelstvo-ceske-republiky/ 
109 http://marie-vavrochova.cz/3-zasady-pro-spravny-pitny-rezim/ 
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v sobě také hodně železa, doporučuje se na krvetvorbu, pomáhá snižovat cholesterol, reguluje 

činnost střev a působí proti zácpě.110  

Mléčné výrobky konzumuje většina z dotazovaných žáků (99 % odpovědí), zejména jogurty a 

mléko. Dvěma žákům (1 % odpovědí), kteří uvedli, že mléčné výrobky nejedí, doporučuji, aby 

je do svého jídelníčku zařadili, jsou zdrojem vápníku, který je pro děti v tomto věku 

nepostradatelný. 

V případě návštěv McDonald nebo KFC, apod. doporučuji žákům, aby rozhodně nezvyšovali 

počet návštěv těchto zařízení, spíše aby je omezovali. Jídla z tohoto rychlého občerstvení jsou 

pro děti nevhodná - obsahují vysoký obsah tuku, hodně soli, mají vysoký glykemický index a 

téměř v nich chybí zelenina a vláknina.  

V konzumaci masa doporučuji těm dětem, které ho jedí pouze výjimečně (6 dětí) nebo maso 

nejedí vůbec (2 děti), aby maso zařadili alespoň 1x týdně. Maso je zdroj komplexních bílkovin 

a vitamínu B12. V případě, že tyto děti, ať již z jakéhokoli důvodu, maso konzumovat odmítají, 

je nutná náhrada v podobě rostlinných bílkovin (např. sója, tofu, čočka) a mléčných výrobků a 

také doplňovat vitamín B12, např. potravinovými doplňky. Vitamín B12 (kobalamin) se podílí 

na krvetvorbě a fungování nervového systému. Nevyskytuje se v rostlinné stravě. Když se ze 

stravy vyřadí maso a mléčné výrobky, přichází se o něj. Velmi nízký příjem vitamínu B12 může 

způsobit chudokrevnost a poškození nervového systému.111 Dětem, které uvedly, že jedí ryby 

(15 % odpovědí), doporučuji, aby v jejich konzumaci pokračovaly, jsou zdrojem vitamínu D, 

který je důležitý pro vstřebávání vápníku do kostí, a zdrojem omega-3 nenasycených mastných 

kyselin. Ostatním dětem doporučuji ryby zařadit alespoň občas. 

Z příloh jedí děti různé druhy, v případě rýže a těstovin doporučuji konzumaci především 

celozrnných druhů. V jednom případě byla u otázky příloh odpověď, že žák konzumuje 

pohanku, kterou bych doporučila, aby ji i ostatní děti ochutnaly a případně zařadily do svého 

jídelníčku. Pohanka má vysoký obsah lehce stravitelných bílkovin, příznivé složení tuků, 

množství vitamínů skupiny B, například cholin, který pomáhá regenerovat jaterní buňky. Také 

obsahuje vitamín E, hořčík, zinek, železo, měď a zejména rutin, který je obsažený v semenech 

i ve slupkách pohanky. Rutin napomáhá vstřebávání vitamínu C, má příznivý vliv na trávení, 

srdce a krevní oběh.112 Také doporučuji omezit smažené přílohy – hranolky a krokety. 

                                                 
110 MANDŽUKOVÁ, J. Potraviny pro zdravou výživu od A do Z. 2. rozš. vyd. Praha: Vyšehrad, 2011, s. 36. ISBN 

978-80-7429-193-7. 
111 https://www.tuhykorinek.cz/2016/10/nedostatek-vitaminu-b12/ 
112 MANDŽUKOVÁ, J. Potraviny pro zdravou výživu od A do Z. 2. rozš. vyd. Praha: Vyšehrad, 2011, s. 111. 
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K pití kofeinových a zejména energetických nápojů dětem doporučuji, aby nezvyšovaly jejich 

množství, spíše aby se snažily množství snižovat. Děti (a to ani dospívající) by neměly pít 

energetické nápoje. Jejich tělo je nepotřebuje a na některé obsažené látky reaguje mnohem 

intenzivněji než dospělé tělo. Nebezpečné pro dětský organismus je zejména množství kofeinu 

- v průměru je cca 70 až 80 mg v jedné plechovce. Toto množství je více než třikrát větší než 

obsah kofeinu v běžném pití kolového typu.113 

Všem žákům doporučuji, aby dodržovali denní stravovací režim, aby jedli pravidelně, aby 

dodržovali správný nutriční poměr potravin a aby jedli dostatek ovoce a zeleniny.  Dodají tak 

svému tělu všechny potřebné živiny, vitamíny a minerály, potřebné pro správný růst a vývoj. 

Také žákům doporučuji dodržovat pitný režim, nejlépe pitím vody a omezením colových a 

energetických nápojů. 

„Strava dětí ve školním a adolescenčním věku by měla i dále obsahovat v každé porci 

obiloviny – pečivo (s preferencí celozrnných výrobků) nebo rýži, těstovinu. Denně by měly 

děti tohoto věku dostávat ve 3-5 porcích zeleninu a ovoce. Dále by mělo mít dítě ve dvou 

až třech porcích mléko a mléčné výrobky, v 1-2 porcích maso (nezapomínat na ryby a 

drůbež), vejce nebo rostlinné produkty s obsahem kvalitní bílkoviny (sójové výrobky, 

luštěniny). Volné tuky a cukry by měly být konzumovány omezeně. Džusy a slazené nápoje 

by měly být ředěny vodou.“114 

 

Také doporučuji, aby žáci i nadále sbírali informace o výživě, např. prostřednictvím výuky ve 

škole nebo na různých přednáškách o výživě, příp. z časopisů nebo z internetových zdrojů, a 

snažili se výživová doporučení dodržovat. 

  

                                                 
113 http://www.ovodarenstvi.cz/clanky/lekari-opet-varuji-pred-ucinky-energetickych-napoju 
114 http://www.vyzivaspol.cz/vyzivova-doporuceni-pro-obyvatelstvo-ceske-republiky/ 
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Závěr 

 

Tématem mé bakalářské práce bylo Stravování žáků 2. stupně vybrané základní školy. Toto 

téma jsem si vybrala proto, že mám přehled o stravování dětí této věkové skupiny a domnívám 

se, že je potřeba se otázkami výživy dětí školního věku zabývat, protože nesprávná výživa 

v tomto věku může mít pro děti následky do budoucna. 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit stravovací návyky dětí druhého stupně základní 

školy, ve věku 11 – 15 let.  

Dotazované děti jedí vesměs vyváženou stravu, i dostatek ovoce a zeleniny. Luštěnin jí děti 

málo.  

Dílčím cílem bylo: 

1.) Zjistit kolikrát denně jsou děti zvyklé jíst, zda dodržují 5 jídel denně.  

Děti, až na výjimky, dodržují denní rozdělení stravy, jsou zvyklé jíst 4x-5x denně, ne všichni 

žáci odpoledne svačí.  

2.) Zjistit, co jsou děti zvyklé jíst – zdali přes den jedí vyváženou skladbu potravin, kolik jedí 

sladkostí.  

Děti uváděly ve většině odpovědí vyváženou skladbu potravin konzumovaných během dne. 

Sladkostí děti jedí dost, nikdo z nich neuvedl, že by sladkosti nejedl. 

3.) Zjistit, zda děti dodržují pitný režim, co jsou zvyklé přes den pít.  

Děti pitný režim dodržují, průměrně uváděly denní příjem 2-2,5 l tekutin. Děti jako nápoj, který 

jsou zvyklé přes den pít, nejvíce uváděly vodu, dále šťávu a čaj.  

V teoretické části bakalářské práce jsem se věnovala problematice výživy dětí školního věku, 

popisovala jsem základní složky výživy a druhy potravin, dále zásady správné výživy a 

výživová doporučení. Také jsem zmínila, jaké by mělo být optimální denní rozložení stravy a 

jaká skladba jídla, a co by děti jíst neměly. Dále jsem se zaměřila na následky nesprávné výživy, 

jak na nadváhu nebo obezitu, tak na poruchy příjmu potravy – mentální anorexii a mentální 

bulimii. 

V praktické části bakalářské práce jsem popisovala a vyhodnocovala dotazníkové šetření. 

Nejprve jsem popsala metodologii výzkumu - tištěný dotazník, 30 otázek, který měl zmapovat 

stravovací návyky a pitný režim těchto dětí během dne. Dále jsem popsala průběh 

dotazníkového šetření a uvedla základní údaje o počtu, věku, třídách, poměru dotazovaných 

chlapců a dívek. Následně jsem vyhodnotila jednotlivé otázky z dotazníku pomocí grafů a 
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popisu. Na základě těchto výsledků jsem vyhodnotila hlavní cíl a vedlejší cíle, také jsem 

provedla komparaci dat. Podle tohoto vyhodnocení jsem provedla shrnutí a doporučení. 

Závěrem uvádím, že jsem byla s výsledkem dotazníkového šetření spokojena. Dotazované děti 

jedí v zásadě vyváženou stravu, konzumují v dostatečné míře ovoce a zeleninu, pijí dostatek 

nápojů, zejména vody, šťávy a čaje. Nepijí ve větší míře energetické ani kofeinové nápoje. 

Sladkostí jedí děti dost, ale ani toto množství není nijak závratné. Patrně k tomuto dobrému 

výsledku přispěla dobrá informovanost žáků o výživě ve škole, a to zařazováním výuky o 

výživě a pořádáním různých přednášek na téma výživa. 

Nutno podotknout, že se jednalo o výzkum v jedné škole, že jinde by třeba výsledky nebyly 

takto uspokojivé a dotazníkové šetření by vyšlo úplně jinak. 
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Z důvodu zachování anonymity dotazovaných žáků, je u nascenovaného dotazníku 

překryta část s úvodními údaji a záměrně byl použit dotazník, kde není u otevřených 

otázek téměř nic dopisováno. 
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Dotazník k bakalářské práci na téma: 

Stravování dětí 2. stupně základní školy 

 
 

Dobrý den, 

prosím vás o spolupráci vyplněním následujícího anonymního dotazníku. U každé otázky 

zakroužkujte jednu, max. 3 odpovědi. Vždy označte to, co je nejčastější (co je nejobvykleji). 

 

 

Chlapec / dívka   Věk:……………..  Třída (ročník):……….….. 

 

      

     1.Jsi obvykle zvyklý/á snídat? 

f) Ano, každý den 

g) Ano, v pracovní dny 

h) Ano, o víkendu 

i) Pouze někdy 

j) Nesnídám (v tomto případě přejdi rovnou k otázce 5) 

 

2. Pokud snídáš, tak nejčastěji: 

a) Pečivo s 

o Salám 

o Šunka 

o Sýr 

o Vejce 

o Pouze máslo 

b) Sladké pečivo – bábovka, vánočka apod.  

c) Sladké: sušenky 

d) Mysli/cornflakes 

o S mlékem 

o Bez mléka 

e) Jogurt 

f) Jiné, uveď………………………………………………………………. 

 

3. Pokud snídáš, tak obvykle kde? 

a) Doma, hned po probuzení 

b) Doma, před odchodem do školy 

c) Cestou do školy 

d) Ve škole 

 

4. Co obvykle piješ k snídani? 

a) Čaj 

b) Kakao 

c) Mléko 

d) Šťávu 

e) Vodu 

f) Džus 

g) Jiné, uveď……………………………………………………………. 

h) Nepiji 
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5. Jíš obvykle dopolední svačinu? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Pouze ve všední dny ve škole 

d) Pouze o víkendu 

e) Nesvačím (v tomto případě přejdi rovnou k otázce 8) 

 

6. Pokud dopoledne svačíš, tak máš obvykle: 

a) Svačinu z domova 

b) Svačinu si kupuji cestou do školy 

c) Jiné, uveď……………………………………………………………… 

 

7. Pokud dopoledne svačíš, tak obvykle: 

a) Pečivo se 

o Salámem 

o Sýrem 

o Šunkou 

o Vejcem 

o S něčím jiným, uveď………………………………………….. 

b) Jogurt 

c) Ovoce 

d) Sladká svačina 

e) Jiné, uveď……………………………………………………………… 

 

8. Jsi zvyklý/á obědvat? 

a) Ano, každý den 

b) Ano, pouze o víkendu 

c) Ano, pouze ve všední den 

d) Neobědvám (v tomto případě přejdi rovnou k otázce 10) 

e) Jiné, uveď…………………………………………………………………. 

 

9. Pokud obědváš, tak obvykle kde? 

a) Ve školní jídelně 

b) Doma 

c) Oběd si nosím z domova 

d) Oběd si kupuji, uveď, kde a co……………………………………………… 

 

10. Jíš obvykle odpolední svačinu? 

a) Ano, pravidelně 

b) Pouze někdy 

c) Nesvačím (v tomto případě přejdi rovnou k otázce 12) 

 

11. Pokud odpoledne svačíš, tak co obvykle? 

a) Pečivo s ………………………………… 

b) Jogurt 

c) Ovoce 

d) Sladké, uveď co…………………………………… 

e) Brambůrky atd. 

f) Svačinu si kupuji venku, uveď, co obvykle……………………………... 

g) Nesvačím  
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12. Večeříš obvykle? 

a) Ano, pravidelně 

b) Pouze někdy 

c) Nevečeřím (v tomto případě přejdi rovnou k otázce 14) 

 

13. Pokud večeříš, tak obvykle: 

a) Teplou večeři, např……………………………………………………………... 

b) Studenou večeři, např…………………………………………………………... 

c) Večeři si kupuji, napiš co obvykle……………………………………………… 

 

14. Co jsi zvyklý přes den nejčastěji pít? U každé označené odpovědi uveď, kolik nápoje 

přibližně vypiješ za den (na litry). 

a) Vodu…………………………. 

b) Šťávu…………………………. 

c) Čaj……………………………. 

d) Džus………………………….. 

e) Limonády ……………………. 

f) Coca cola, Pepsi cola…………….. 

g) Energetické nápoje………………. 

h) Jiné nápoje, uveď…………………………………………………………. 

 

15. Jíš ovoce?  

a) Ano, každý den, uveď kolik ovoce………. 

b) Ano, ale ne každý den, asi tak…..x týdně……ks (uveď kolikrát týdně a kolik) 

c) Pouze výjimečně 

d) Ovoce nejím ( v tomto případě přejdi rovnou k otázce 17 ) 

 

16. Pokud jíš ovoce, tak nejčastěji jaké? 

a) Jablka 

b) Banány 

c) Hroznové víno 

d) Mandarinky 

e) Pomeranče 

f) Hrušky 

g) Ananas 

h) Pomelo 

i) Jiné, uveď……………………………………………………………………… 

 

17. Jíš zeleninu? 

a) Ano, každý den, uveď kolik……….. 

b) Ano, ale ne každý den, asi tak …..x týdně……ks (uveď kolikrát týdně a kolik) 

c) Pouze výjimečně 

d) Zeleninu nejím ( v tomto případě přejdi rovnou k otázce 19) 

 

18. Pokud jíš zeleninu, tak nejčastěji: 

a) Vařenou v polévce 

b) Vařenou v jídle 

c) V salátech 

d) Samotnou  

 



Příloha 1 

4 

 

Dále uveď (zatrhni), jakou zeleninu  jíš nejčastěji 

-Rajče -Paprika 

-Salát -Ředkvičky 

-Brokolice -Květák 

-Mrkev -Celer 

-Petržel -Cibule 

-Jiné, uveď………………………………………………………..  

  

19. Jíš luštěniny? 

a) Ano, každý den 

b) Ano, několikrát týdně 

c) Ano, jednou týdně 

d) Ano, jednou za dva týdny 

e) Ano, jednou měsíčně 

f) Pouze výjimečně 

g) Nejím luštěniny (v tomto případě přejdi rovnou k otázce 21 ) 

 

20. Pokud jíš luštěniny, tak obvykle jaké? 

a) Čočka 

b) Hrách  

c) Fazole 

d) Sója 

e) Jiné, uveď……………………………………………………………….. 

 

21. Jaké mléčné výrobky obvykle jíš nebo piješ? (uveď kolik týdně a případně jaké 

příchutě máš nejraději)) 

a) Jogurty……………………………………………………………… 

b) Tvarohy……………………………………….…………………….. 

c) Kefíry……………….……………………….……………………… 

d) Mléko……………….……………………….……………………… 

e) Mléčné tyčinky…………………………….………………………... 

f) Jiné, uveď………………………………...…………………………. 

g) Nejím mléčné výrobky 

 

22. Navštěvuješ Mc Donald, KFC, apod.? 

a) Ano, denně 

b) Ano, několikrát týdně, uveď kolikrát……………………………………. 

c) Ano, 1x týdně 

d) Ano, několikrát za měsíc, uveď přibližně kolikrát……………………….. 

e) Ano, 1x měsíčně 

f) Pouze výjimečně 

g) Nenavštěvuji 

 

23. Jíš sladkosti?  

a) Ano, každý den 

b) Ano, několikrát týdně 

c) Ano, 1x týdně 

d) Pouze občas 

e) Nejím sladkosti (v tomto případě přejdi rovnou k otázce 25) 
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24. Pokud jíš sladkosti, tak nejčastěji (uveď jaké množství přibližně sníš): 

a) Sušenky, oplatky………………………………… 

b) Čokoládu………………………………………… 

c) Bonbony…………………………………………. 

d) Mysli / mysli tyčinky……………………………. 

e) Zmrzlinu…………………………….…………… 

f) Dorty…………………………………………….. 

g) Jiné, uveď……………………………………………………………………… 

 

25. Jak často jíš maso? 

a) Pravidelně 2x denně (oběd, večeře) 

b) Pravidelně 1x denně 

c) Obden 

d)  ……..x týdně (uveď kolikrát týdně) 

e) Pouze výjimečně, uveď přibližně jak často…………………………………. 

f) Maso nejím (v tomto případě přejdi rovnou k otázce 27) 

 

26. Pokud jíš maso, tak které nejčastěji a které máš nejraději? 

a) Kuřecí maso 

b) Krůtí maso 

c) Vepřové maso 

d) Hovězí maso 

e) Ryby 

f) Jiné maso, uveď……………………………………… 

 

27. Kterou přílohu k jídlu máš nejraději? 

a) Knedlíky 

b) Rýže 

c) Těstoviny 

d) Hranolky 

e) Krokety 

f) Brambory 

g) Jinou, uveď………………………………………….. 

 

28. Piješ energetické nápoje? 

a) Ano, uveď jak často a kolik………………………………… 

b) Ne 

c) Někdy, uveď jak často a kolik………………………………. 

 

29. Piješ nápoje s obsahem kofeinu? (Uveď kolikrát týdně a kolik) 

a) Ano, Coca colu……………………………………………. 

b) Ano, Pepsi colu……………………………………………. 

c) Ano, Kofolu.………………………………………………. 

d) Ano, kávu, uveď jakou……..……………………………… 

e) Nepiji 

 

30. Jaký způsob přípravy jídla je u vás doma nejčastější? 

a) Vaření 

b) Pečení 

c) Smažení:  -na pánvi -ve friťáku        Děkuji za váš čas
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