
Abstrakt 

Nízkosacharidová strava, jejímž charakteristickým znakem je snížení příjmu 

sacharidů oproti běžným doporučením, nabývá v poslední době na popularitě a je také 

předmětem bádání v řadě vědeckých studií. V teoretické části této bakalářské práce jsou 

představeny některé její varianty a shrnuty možné přínosy i rizika. Následně je pojednáno 

o jejím vztahu k vybraným chronickým onemocněním. Popsána je zde dieta uplatňující se 

v léčbě farmakorezistentní epilepsie. Dále je rozebrána nízkosacharidová strava 

v souvislosti s diabetes melitus, která má potenciál se uplatnit v léčbě tohoto onemocnění 

a zároveň i v prevenci komplikací při něm hrozících, a popsána je také nízkosacharidová 

strava v souvislosti s redukcí hmotnosti, která by sloužila především jakožto preventivní 

prostředek. Na závěr teoretické části jsou ještě představena některá další onemocnění, u 

nichž byl již vliv nízkosacharidové stravy také zkoumán. 

Praktická část se zabývá tím, jaké zkušenosti s nízkosacharidovou stravou mají lidé, 

kteří se takto stravovali nebo stravují. Úkolem této části bylo zmapovat okolnosti zahájení 

zmiňovaného stravování, jeho průběh i plán budoucího naložení s ním. Kromě toho se 

soustředila také na způsob pojetí stravy a změny pociťované v souvislosti s ní. K získání 

dat bylo použito dotazníkové šetření a dotazník o 14 otázkách byl sdílen do tematické 

skupiny na sociální síti. Celkem se zúčastnilo 766 osob, z nichž 754 bylo vyhovujících.  

Většina respondentů se v době vyplňování dotazníku nízkosacharidově stravovala a měla 

v plánu se takto stravovat i nadále. Nejčastějším důvodem pro zahájení tohoto stravování 

byla redukce hmotnosti. Snížení hmotnosti bylo také nejčastěji uváděnou změnou, kterou 

respondenti pocítili v souvislosti s přechodem na dotazovanou stravu. Kromě toho 

zmiňovali i další změny v oblasti zdraví a většinou se jednalo o pozitivní dopady. 

Na konec lze říci, že nízkosacharidová strava je zajímavým a aktuálním tématem. 

Předtím než bude možné učinit jednoznačný závěr o její prospěšnosti, bude ještě potřeba 

rozsáhlejších studií s několikaletým trváním. Již dnes je však zřejmé, že pro některé 

pacienty může být skutečně nápomocná. 
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