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Abstrakt: 

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biologických a lékařských věd 

Student: Bc. Hana Beránková 

Školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, PhD.  

Název diplomové práce: Hodnocení kompozice stravy dotazníkovou metodou 

Teoretický úvod a cíle: Ačkoliv existuje celá řada zaručených správných postupů a definic 

pro zdravé stravování a množství přijatých živin je zcela individuální záležitost, obecně lze 

říci, že jde především o vyvážené množství základních živin (sacharidy, proteiny, lipidy), 

doplňkových živin (vitamíny a minerály) a dostatečné množství vody, které udržuje lidský 

organismus ve stabilní homeostázi. Cílem této práce bylo získat přehled v této problematice a 

zaměřit se na praktický výzkum spočívající ve sledování nutričního příjmu energie, živin, 

vitaminů a minerálních látek u vybrané skupiny osob a v závěru porovnat zjištěné hodnoty 

s těmi doporučenými.  

Metody: Testování probíhalo formou týdenních záznamů veškeré přijaté potravy a fyzické 

činnosti u skupiny náhodně vybraných osob ve věku 20-30 let. Studie probíhala v období od 

března do května 2018. Data byla zpracována pomocí počítačového programu NutriDan a 

tabulek Compendium of physical activities z roku 2011. 

Výsledky: Výsledné hodnoty ukázaly, že energetický výdej většinou převažoval příjem, 

proto byla energetická bilance negativní. Příjem základních živin (sacharidů, lipidů a 

proteinů) byl relativně v normě s doporučenými denními dávkami. Přísun mikronutrientů byl 

ovšem nevyvážený. Více než polovina zjišťovaných vitamínů i stopových prvků se 

pohybovala mimo doporučené hodnoty. 

Závěr: Správný příjem základních živin a negativní energetickou bilanci lze přisoudit 

novodobému trendu zdravého životního stylu a věkové skupině 20-30 let, která jím žije 

nejčastěji. Spousta lidí ale sleduje a dodržuje vyvážený poměr pouze makronutrientů a 

zapomíná na mikronutrienty. 

Klíčová slova: výživa, kompozice stravy, doporučená denní dávka, energetická bilance 
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Abstract: 

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 
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Author: Hana Beránková 

Supervisor: PharmDr. Miroslav Kovařík, PhD. 

Title of the thesis: Evaluation of diet composition by questionnaire method 

Theoretical introduction and aim of the thesis: Although there are a number of guaranteed 

good practices and definitions for healthy eating and the amount of recieved nutrients is a 

totally individual matter, in general we can say it is mainly a balanced amount of essential 

nutrients (carbohydrates, proteins, lipids), additional nutrients (vitamins and minerals) and 

sufficient amount of water that keeps the human body in stable homeostasis. The aim of this 

thesis was to get an overview of this issue and to focus on practical research consisting in 

monitoring of nutritional intake of energy, nutrients, vitamins and minerals in a selected 

group of people and in the end to compare the results with the recommended values. 

Methods: Testing took place in the form of weekly records of all food intake and physical 

activity in a group of randomly selected persons aged 20-30. The study was conducted from 

March to May 2018. The data were processed by NutriDan computer program and with using 

Compendium of physical activities from 2011. 

Results: The results of such measurements showed that energy expenditure mostly exceeded 

energy income, so the energy balance was negative. The uptake of essential nutrients 

(carbohydrates, lipids and proteins) was relatively normal with the recommended daily doses. 

However, the supply of micronutrients was unbalanced. More than half of the detected 

vitamins and trace elements were out of the recommended values. 

Conclusion: The correct intake of essential nutrients and negative energy balance can be 

attributed to the trend of modern healthy lifestyle and age group of 20-30 years, which mostly 

lives by it. But a lot of people check and maintain only balanced ratio of macronutrients and 

they forget about micronutrients. 

Keywords: nutrition, diet composition, recommended daily dose, energy balance 
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Úvod 

Tato práce je v první části zaměřena teoreticky. Podklady jsem získávala z tištěné i 

elektronické odborné literatury. Problematika výživy je velice rozsáhlé téma. Já v této práci 

shrnuji podstatné informace o základních a doplňkových složkách výživy se zaměřením na 

zásady racionální výživy a také zmiňuji způsoby detekce stavu výživy. 

V druhé části se věnuji vyhodnocení praktického výzkumu založenému na sedmidenním 

sledování přijatých živin u 25 osob. Kromě energetického příjmu jsem u těchto osob 

sledovala také energetický výdej, díky kterému se dala dopočítat energetická bilance. 

V závěru jsem výsledky z dotazníků porovnávala s doporučenými hodnotami. 

Pojem zdravá výživa je dnes vcelku populární téma, zvlášť mezi mladými. Těm zpravidla 

záleží na tom, jak vypadají, ať už kvůli opačnému pohlaví nebo společnosti jako takové. 

Společnost a veškerá média na nás v dnešní době vyvíjí tlak v podobě kultu štíhlosti a ideálů 

krásy, mnoho lidí se však uchyluje k drastickým dietám nebo mění svůj jídelníček podle 

nepodložených rad na internetu. Právě tato skutečnost ovlivnila mé rozhodování při volbě 

tématu diplomové práce a také věkové skupiny. Myslím, že je vhodné se touto problematikou 

zabývat a shrnout důležité informace. Předpokládám, že tím získám přehled nejen sama pro 

sebe, ale budu moci sumarizované informace a výsledky poskytnout mým kamarádům, kteří 

vyplnili dotazník a mohou se tak dozvědět v čem by mohli své stravování případně vylepšit, 

neboť nesprávná výživa může usnadnit vznik některých onemocnění. 
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Zadání diplomové práce – cíl práce 

Cílem této práce bylo nejprve vypracovat literární rešerši z odborné literatury 

o problematice výživy. Zaměřit se na kompozici stravy, poukázat na zásady racionální 

výživy a zmínit také možnosti vyšetření stavu výživy, na které navazovala dotazníková 

metoda. V praktické části šlo o sběr dat na dostatečně velkém vzorku osob, statistické 

zpracování a interpretace výsledků. Záměrem práce bylo popsat stravovací zvyklosti 

dotázaných osob v porovnání s doporučenými denními hodnotami.  
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1 Výživa a její význam 

1.1 Historie výživy člověka 

První zástupci rodu Homo se objevili na konci třetihor. Oblastmi výskytu prvních 

hominoidů byly převážně pralesy a podstatnou složku jejich potravy tvořila potrava 

rostlinného původu (plody, semena). Tuto stravu občas doplňovali hmyzem, měkkýši a 

dalšími drobnými živočichy. 

V mladší době kamenné došlo k rozvoji zemědělství, který umožnil pěstování obilovin 

jako významné složky stravy. Také chov dobytka přispěl k získávání mléka jako 

významného zdroje bílkovin. 

Během starověku se zemědělství zdokonalilo, začaly se pěstovat luštěniny a okopaniny. 

Člověk se naučil lovit zvěř, ryby a chytat drobné ptactvo. Kvůli nedostatku ovoce byla 

v severní a střední Evropě hlavním zdrojem vitamínu C pouze zelenina. Stravování mělo 

nedostatečnou hygienickou úroveň, zásoby bývaly malé, proto na konci zimy, začátkem jara 

a v době neúrody člověk často trpěl hladem.  

Ve středověku byl z hlediska výživy významný rozdíl mezi jídelníčkem bohatých a 

chudých. Přejídání se, velká spotřeba potravin živočišného původu, sladkostí a 

alkoholických nápojů vedly u bohatých k metabolickým poruchám, obezitě a chorobám 

trávicí soustavy. Naopak chudí se živili převážně rostlinnou stravou, která byla dost 

jednotvárná. Z potravin živočišného původu bylo kvůli bílkovinám důležité mléko a sýry. 

Maso jedli jen o svátcích a stravy bylo obecně málo, proto chudina často trpěla hladem. 

Ovoce se objevovalo v jídelníčku hlavně bohatých, zelenina byla součástí stravy spíše 

chudého obyvatelstva. Typický byl nedostatek hygieny a nízká kultura stolování. V pozdním 

středověku výživovou situaci zkomplikovalo přelidnění a nepomohlo tomu ani zhoršené 

klima. Řešením situace byl nakonec zlepšení zemědělství a zavedení nových zemědělských 

plodin na začátku novověku. 

Významné změny ve výživě přišly od počátku vlády Marie Terezie. Životní úroveň 

venkovanů se zvyšovala, jídelníček obohatily brambory a rajčata, rozšířilo se pěstování 

kukuřice a slunečnice a zvýšila se spotřeba cukru. Součástí jídelníčku chudých byly 

především výrobky z obilovin (pečivo, kaše). Zdrojem bílkovin byly mléčné výrobky a 

mléko, tukem bylo nejčastěji sádlo a máslo. Svátečními pokrmy byly buchty a koláče, jako 

pamlsky se jedly ořechy a sušené ovoce. Tato strava je dnes nazývána jako česká lidová 
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strava. Bohatší měšťanská strava, která byla energeticky bohatší, dala později vzniknout 

české národní kuchyni.  

Během 20. století se v tradicích české kuchyně pokračovalo, ovšem k výraznému 

zhoršení situace docházelo během první a druhé světové války, kdy se projevil nedostatek 

potravin, špatné zásobování a distribuce potravin. Téměř zmizel rozdíl mezi stravou bohaté 

a chudé vrstvy obyvatel.  

V následujících čtyřiceti letech se zásobování potravinami zlepšilo. Kladl se větší důraz 

na soběstačnost v produkci potravin a dovoz se z velké části omezil, což ale zapříčinilo úzký 

sortiment potravin. Naopak se zvýšila produkce obilovin a vepřového masa. Vzrostla 

konzumace alkoholu a cukrovinek. Strava obyvatel obsahovala přebytek energie, byla 

jednotvárná, málo pestrá a chudá na důležité vitamíny. 

Od 90. let 20. století díky dovozu vznikla rozšířená nabídka potravin a potravinářských 

výrobků. Zkvalitnilo se zásobování ovocem a zeleninou. Většina spotřebitelů se kvůli 

zvyšujícím se cenám potravin omezila jen na nákup nejlevnějších potravinářských výrobků 

bez ohledu na jejich výživovou hodnotu. Koncem 20. století docházelo k rozšiřování 

takzvaných fast foodů. Rychlé a levné občerstvení, oblíbené především mezi mladými lidmi, 

nenabízí příliš pestrou nabídku. Pokrmy jsou tučné s vysokým obsahem soli či tuku. Výživa 

obyvatelstva v posledních letech se dá charakterizovat nadměrným obsahem energie  

ve stravě, nadměrnou konzumací tuků, cholesterolu, alkoholu, cukru a soli. Typický je 

nedostatek vitamínu C, železa, selenu, fluoru a jodu a také nedostatečný obsah vlákniny 

(Čermák, 2002).  

1.2 Pojem výživa  

Výživa je podstatný faktor pro fungování všeho živého, tudíž i pro činnost lidského těla 

(Petrová a Šmídová, 2014). Představuje soubor pochodů, při kterých organismus dokáže 

přijmout, zpracovat a využít potravu, tj. látky potřebné k růstu, udržení a obnově funkcí 

organismu. K významným funkcím výživy patří dodávání živin a látek nutných pro tvorbu a 

obnovu tkání v organismu, poskytování energie nezbytné pro činnost organismu, výživa je 

také zdrojem tepla, reguluje tělesnou teplotu a je schopna vytvářet záložní zdroje 

z bezprostředně nevyužitých složek potravy (Astl a kol., 2009; Grofová, 2007; Kunová, 

2004). Výživa je také významným faktorem, který ovlivňuje člověka i po stránce psychické, 

zdravotní i sociální (Petrová a Šmídová, 2014). Stav výživy ovlivňují různé faktory. Patří 
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k nim hlad či chuť, kouření, drogy, sociální úroveň, ekonomická situace, dostupnost 

potravin, úroveň vzdělání, reklama a mnoho dalších (Frej, 2006; Komprda, 2003).  

1.3 Základní složky výživy 

Látky přijímané v potravě lze rozdělit na výživné (živiny), ochranné (vitamíny, minerály) 

a vodu. Jiný způsob dělení rozlišuje dva velké celky: makronutrienty a mikronutrienty. Do 

skupiny makronutrientů se řadí sacharidy, lipidy a proteiny. Představují základní stavební 

kameny a zdroj energie pro celé tělo. Mikronutrienty představují vitamíny, minerály a 

stopové prvky, které neslouží jako zdroj energie, ale mají nezastupitelný význam při 

metabolických pochodech (Astl a kol., 2009, Kovář, 1999; Kunová, 2004; Petrová a 

Šmídová, 2014). V potravinách lze najít i další složky, které nejsou řazeny ani do jedné 

z těchto skupin a označují se jako seminutrienty. Pro lidský organismus nejsou nezbytné, 

avšak jejich příjem má pozitivní vliv na zdraví člověka. Příkladem mohou být probiotika, 

symbiotika, rostlinná barviva jako je chlorofyl, dále nukleotidy a mnoho dalších.  

Každá potravina, kterou člověk zkonzumuje, se skládá z těchto složek potravy. Všechny 

tyto složky jsou následně metabolismem zpracovány a využívány (Petrová a Šmídová, 

2014). 

1.3.1 Sacharidy 

Sacharidy, nepřesně nazývané cukry, uhlovodany, uhlohydráty, karbohydráty, či dokonce 

glycidy, představují rychlý a pohotovostní zdroj energie pro člověka. Vznikají v přírodě 

převážně v zelených rostlinách, při procesu fotosyntézy, kde dochází za přítomnosti 

světelného záření a zeleného barviva chlorofylu k přeměně oxidu uhličitého a vody na 

sacharidy a kyslík. Živočichové přijímají sacharidy v potravě. Z chemického hlediska se 

jedná o polyhydroxyaldehydy a polyhydroxyketony. (Holeček, 2006; Komprda, 2003; 

Petrová a Šmídová, 2014).  

1.3.1.1 Funkce sacharidů 

Sacharidy pokrývají polovinu a často dokonce většinu energetické potřeby člověka, 

obvykle 50-80 %. 1 gram glukózy obsahuje přibližně 17 kJ neboli 4 kcal. Jejich další funkce 

je podpůrná, jsou totiž základní složkou bakteriálních a rostlinných buněčných stěn. Tvoří 

také součást některých biologicky aktivních látek (hormonů, koenzymů a jiných). 

V neposlední řadě mají podíl na funkci stavební, jsou součástí glykoproteinů a glykolipidů. 
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Zásobárnu cukru v těle tvoří glykogen, zásobní polysacharid uložený v játrech a svalech 

(Kastnerová, 2011; Komprda, 2003).  

1.3.1.2 Dělení sacharidů 

Základním stavebním kamenem sacharidů je tzv. cukerná jednotka, tj. jednoduchý 

sacharid, který už nelze dále rozštěpit. Tyto molekuly vytváří různě dlouhé řetězce. Podle 

počtu cukerných jednotek se jednoduché sacharidy člení na monosacharidy (jedna jednotka), 

disacharidy (hydrolýzou vznikají dvě molekuly stejných či odlišných monosacharidů), 

oligosacharidy (při hydrolýze poskytují 3-10 molekul monosacharidů a polysacharidy 

(hydrolýzou vzniká více než 10 monosacharidových jednotek). Složené (komplexní) 

sacharidy obsahují i jiné sloučeniny, například lipidy, peptidy a proteiny (Holeček, 2006; 

Svačina, 2008). Jednotlivé typy sacharidů jsou v potravě zastoupeny značně nerovnoměrně. 

Obecně se dá říci, že čím složitější je jejich molekula, tím méně sladké a rozpustné ve vodě 

cukry jsou (Petrová a Šmídová, 2014). 

1.3.1.2.1 Monosacharidy 

U těchto jednoduchých cukrů se rozlišuje řada aldóz a ketóz. Dle počtu uhlíků v molekule 

se řadí mezi významné zástupce pentózy a hexózy (Kastnerová, 2011). Jejich výčet uvádí 

tabulka č. 1. Čísla v závorce vyjadřují počet uhlíků v molekule. 

Tabulka 1: Přehled monosacharidů  

 

MONOSACHARIDY 

aldózy ketózy 

ribóza (5) 

glukóza (6) 

galaktóza (6) 

ribulóza (5) 

fruktóza (6) 

 

 

 Hlavním monosacharidem většiny potravin je glukóza (hroznový cukr) a fruktóza 

(ovocný cukr). Oba cukry jsou v poměrně velkém množství zastoupeny v medu a také ovoci, 

ovšem jejich obsah značně kolísá v závislosti na druhu a stupni zralosti plodu (Svačina, 

2008). Glukóza, jedna z nejrozšířenějších sloučenin na zemi, je pro existenci lidského 

organismu naprosto nezbytná jako základní a nejrychlejší zdroj energie. Nenahraditelná je 

především pro mozek a erytrocyty, pro které představuje jediný zdroj energie. 
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 Udržení stálé hladiny cukru v krvi je složitý proces, při kterém jsou metabolickým 

centrem játra. V případě, že je energetická potřeba rychlé energie pro buňky splněna, 

začínají se doplňovat zásoby jaterního a svalového glykogenu díky působení hormonu 

inzulinu. Při poklesu hladiny glukózy (hypoglykémie) dochází v pankreatu k vylučování 

hormonu glukagonu, který stimuluje odbourávání jaterního glykogenu na využitelnou 

glukózu, a tak se její hladina v krvi opět zvýší (Fořt, 2003; Petrová a Šmídová, 2014). 

1.3.1.2.2 Disacharidy a oligosacharidy 

Značnou část z celkových sacharidů v lidské potravě tvoří disacharidy, zejména 

sacharóza. Chemicky jde o β-D-fruktofuranosyl-α-D-glukopyranosid, ze kterého hydrolýzou 

vzniká jedna jednotka glukózy a jedna fruktózy. Vyskytuje se převážně v cukrové řepě a 

třtině, proto je přezdívána jako řepný a třtinový cukr. Tímto disacharidem se běžně sladí a 

její průměrná spotřeba se pohybuje mezi 100 a 200 gramy na osobu za den. Sacharóza patří 

mezi kariogenní složky potravy, tj. podílí se při souhře s mikrobiální flórou v dutině ústní na 

vzniku zubního kazu. Podobné účinky má také glukóza a fruktóza. Dalším zástupcem je 

laktóza (glukóza + galaktóza), vyskytující se v mléce, a proto je nazývána mléčným cukrem. 

Po příjmu potravy je v tenkém střevě štěpena enzymem laktázou, při jehož nedostatečné 

produkci v organismu vzniká tzv. laktózová intolerance (nesnášenlivost) – nejčastější 

porucha trávení disacharidů u nás. Oproti sacharóze je laktóza jen málo kariogenní 

(Kastnerová, 2011; Komprda, 2003; Martiník, 2005).  

Oligosacharidy jsou ve větších množstvích přítomny v luštěninách. Za zmínku stojí také 

rafinóza či stachyóza (Kastnerová, 2011; Komprda, 2003).  

1.3.1.2.3 Polysacharidy 

Stavebními jednotkami této nejrozšířenější skupiny sacharidů jsou glukóza, galaktóza, 

manóza, fruktóza a arabinóza. Polysacharidy se stejnými monosacharidovými jednotkami se 

nazývají homopolysacharidy, naopak ty, které obsahují různé monosacharidové jednotky, 

jsou označovány jako heteropolysacharidy. Jejich vlastnosti závisí na druhu monosacharidu, 

ale také na způsobu, jakým jsou jednotlivé monosacharidy spojeny a na větvení 

(Kastnerová, 2011).  

Klasickým zdrojem sacharidů v potravě je škrob. Strukturně se jeho makromolekula 

skládá ze dvou polysacharidových komponent, amylózy a amylopektinu. Amylóza je 

tvořena lineárními řetězci, zatímco amylopektin je řetězec rozvětvený. Monomerní 

jednotkou je glukóza. Škrob je hlavním zásobním polysacharidem rostlin, obsažený hlavně 
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v obilovinách, bramborách a luštěninách. Dalšími zástupci polysacharidů jsou glykogen  

(škrobový zásobní polysacharid živočichů uložený v játrech nebo svalech), chitin (stavební 

polysacharid hub a členovců) nebo chondroitinsulfát (stavební polysacharid pojivových 

tkání živočichů) (Kastnerová, 2011; Komprda, 2003; Petrová a Šmídová, 2014).  

Polysacharidy z potravy se podle možnosti být štěpeny sacharidázami dělí na tzv. 

využitelné (stravitelné, vstřebatelné) a nevyužitelné polysacharidy (či využitelné jen z malé 

části).  Mezi využitelné patří většina polysacharidů škrobové povahy, které jsou při trávení 

v gastrointestinálním traktu štěpeny na jednodušší substance (oligosacharidy a 

monosacharidy), které se dají využít jako zdroj energie. Potravinovým zdrojem škrobových 

polysacharidů jsou škroby přítomné především v obilovinách a jejich produktech. Některé 

škrobové polysacharidy, označované jako rezistentní škroby, jsou společně s neškrobovými 

polysacharidy rezistentní vůči hydrolýze trávicími šťávami a jsou tedy nevyužitelné. Takové 

látky jsou spolu s ligninem (látkou nesacharidové povahy) komplexně označovány jako 

vláknina (popřípadě hrubá vláknina či nevyužitelné sacharidy). Tyto polysacharidy, 

nejčastěji rostlinného původu, prochází v nezměněné formě tenkým střevem a mohou být 

fermentovány až účinkem enzymů mikroflóry tlustého střeva za vzniku již využitelných 

mastných kyselin s nízkým počtem uhlíků. Konečným produktem fermentace je oxid 

uhličitý. Vlákninu obsahují luštěniny, zelenina, ovoce nebo obiloviny a brambory a 

pochopitelně i výrobky z nich (Astl a kol., 2009; Martiník, 2005; Svačina, 2008).  

Podle rozpustnosti ve vodě se dá vláknina členit na rozpustnou vlákninu, kterou tvoří 

beta-glukany, pektin, inulin, část hemicelulóz, rostlinné slizy, gumy, polysacharidy 

mořských řas a modifikované škroby a celulózy. Ta váže velké množství vody, bobtná a má 

sklon k tvorbě rosolovitých roztoků. Zpomaluje rychlost pasáže trávicím traktem, což 

snižuje pocit hladu a s ním i příjem potravy. V tenkém střevě omezuje absorpci některých 

živin a zpomaluje také rychlost resorpce glukózy, což snižuje strmost vzestupu glykémie. 

Nerozpustnou vlákninu zastupuje celulóza, některé hemicelulózy a lignin. Tuhost potravin 

způsobená přítomností nerozpustné vlákniny přispívá k vyšší pevnosti zubů a čelistí, 

odstranění zubního plaku a přispívá k prevenci vzniku zubního kazu. Tyto polysacharidy 

zvyšují objem stolice, tím zřeďují koncentraci toxických látek a zkracují čas průchodu 

stolice tlustým střevem. Tím omezují kontakt i vstřebávání toxických látek buňkami střeva. 

Do jisté míry mají i mechanickou čistící funkci ve střevě (Kastnerová, 2011; Svačina, 2008). 

Nedostatek vlákniny ve stravě negativně ovlivňuje pasáž tráveniny tenkým střevem a tím 

pádem i rychlost resorpce živin. Většinou se jedná o poruchy funkce tlustého střeva – 
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divertikulózu a dráždivý tračník. K dostatečné prevenci proti těmto chorobám a  

pro správnou peristaltiku a vyprazdňování střev, je doporučená dávka vlákniny  

pro dospělého zhruba 30-40 gramů a zároveň by měl být poměr vlákniny nerozpustné a 

rozpustné 3 : 1 (Kastnerová, 2011).   

Doporučovaný denní příjem stravitelných sacharidů v potravě je 55-60 % celkového 

energetického příjmu, tedy kolem 270-350 gramů denně podle celkové dávky energie. Na 1 

gram bílkovin a 1 gram tuků by tak ve výživě dospělého člověka měly připadat 4 gramy 

sacharidů. Je nezbytné dávat přednost polysacharidu škrobu před jednoduchými cukry, 

především sacharózou. Přemíra jednoduchých sacharidů je spojována s náchylností 

k obezitě. Avšak i mezi jednotlivými, převážně škrob obsahujícími potravinami, se vyskytují 

značné rozdíly v postprandiálním zvýšení glykémie a inzulinémie. Takové rozdíly jsou 

nazývány jako glykemický index (Kastnerová, 2011; Svačina, 2008).  

1.3.1.3 Glykemický index 

Glykémií se označuje hladina (koncentrace) glukózy v krvi, která je udržována  

v poměrně stabilním rozmezí, protože řada orgánů je na nepřetržitém přísunu cukru závislá. 

Glykemický index (GI) udává do jaké míry je potrava obsahující sacharidy schopna zvýšit 

glykémii (Komprda, 2003; Kunová, 2011).  Podle Kastnerové (2011) je definován jako 

poměr plochy vzestupu glykémie po dvou hodinách u zdravých lidí anebo po třech hodinách 

u diabetiků, ve srovnání s příjmem ekvivalentního množství glukózy nebo chleba jako 

referenčních sacharidových zdrojů. Čím dříve se sacharidy z potravy dostanou do krve, tím 

vyšší hodnotu GI má určitá potravina (Klimešová a Stelzer, 2013). Graf č. 1 vyjadřuje 

porovnání hladiny cukru v krvi po konzumaci potraviny s nízkým a vysokým GI. Množství 

sacharidů (cukrů i škrobů) v testovaném a referenčním vzorku musí být vždy stejné 

(Kunová, 2011).  
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Graf  1: Glykémie po konzumaci potraviny s nízkým a vysokým glykemickým indexem 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZDROJ: (Fourová, 2017) 

Glykemický index umožňuje porovnání různých potravin z hlediska jejich vlivu na 

hodnotu glykémie po požití totožného množství sacharidů v nich obsažených. Platí zde 

pravidlo, že potraviny s nízkým GI mají méně markantní vzestup glykémie. Zvýšení hladiny 

cukru v krvi provokuje pankreas k vyplavení hormonu inzulinu. Čím více glykémie po jídle 

stoupne, tím více inzulinu je potřeba. Dochází pak ke střídání vysokých a nízkých hladin 

cukru, což je pro lidský organismus nápor. Každému tedy prospěje strava s nižším GI. 

Konzumace takových potravin přispívá k prevenci kardiovaskulárních chorob, diabetu či 

obezity (Klimešová a Stelzer, 2013; Komprda, 2003, Kunová, 2011). Nejen, že lidé 

konzumující potraviny s vysokým GI mají častěji hlad, ale zároveň energii, kterou získávají 

stravou, ukládají do tukových buněk (Martiník, 2005).  

Hodnota GI je ovlivněna především působením obsahu sacharidů, poměrem sacharidů, 

tuků a bílkovin nebo také obsahem a druhem vlákniny. Velký vliv má také zpracování 

potravy, kyselost potravy či velikost porce (Klimešová a Stelzer, 2013). Tabulka č. 2 uvádí 

příklady vybraných potravin a jejich glykemických indexů.  
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Tabulka 2: Přehled potravin a jejich glykemický index 

 

TESTOVANÁ POTRAVINA GLYKEMICKÝ INDEX (GI) 

vodní meloun 72 

syrová mrkev 16 

vařená mrkev 49 

špagety vařené 5 minut 34 

špagety vařené 15 minut 41 

hranolky zmražený polotovar 

ohřátý v mikrovlnné troubě 

75 

brambory vařené v osolené vodě 15 

minut 

58 

rýže dlouhozrnná, vařená 20 minut 75 

Fanta pomerančový nápoj 68 

banán 65 

jablko 30 

 

ZDROJ: (Klimešová a Stelzer, 2013; Piťha a Poledne, 2009) 

1.3.1.4 Trávení a vstřebávání sacharidů  

Trávení sacharidů začíná v dutině ústní, kde se již částečně tráví škroby na jednodušší 

sacharidy působením enzymu slinných žláz – amylázy (ptyalinu). V žaludku je však  

po promísení potravy s kyselou žaludeční šťávou působení slinné amylázy inaktivováno 

(slinná amyláza je účinná pouze při neutrálním pH). Další štěpení škrobů na oligosacharidy 

a disacharidy tedy probíhá až v tenkém střevě účinkem amylázy vylučované do střeva 

z pankreatu. Štěpení disacharidů již neprobíhá ve střevním lumen, nýbrž na kartáčovém 

lemu střevních buněk (enterocytů). Většina monosacharidů vstřebaných z tenkého střeva je 

portálním oběhem transportována do jater. Pouze část glukózy je metabolizována enterocyty 

a využita pro tvorbu adenosintrifosfátu (ATP). Velmi malý podíl sacharidů zůstává 

nevstřebaný a putuje do tlustého střeva, kde dochází k jejich fermentaci působením bakterií 

(Kastnerová, 2011; Klimešová a Stelzer, 2013; Šmídová a Petrová, 2014).  
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1.3.2 Lipidy 

Lipidy jsou estery vyšších mastných kyselin (MK) a alkoholů či jejich derivátů. Jsou ve 

vodě nerozpustné, ale v organických rozpouštědlech jako je ethanol, chloroform nebo ether, 

se rozpustit dají. Příjem lipidů ve výživě je pro organismus důležitý především z hlediska 

jejich zásobní energetické funkce. Vedle menší skupiny lipidů (sfingolipidy, gangliolipidy), 

které hrají podstatnou roli v metabolismu neuronů a steroidních molekul, jsou hlavními 

lipidy lidského organismu mastné kyseliny a volný a esterifikovaný cholesterol. Ty jsou 

nenahraditelnou složkou lipoproteinů. Mezi tuky se dají najít i složky významné pro lidské 

zdraví. Jde zejména o vysoce nenasycené MK – kyseliny olejové. Díky obsahu lipidů se 

zvyšuje chutnost potravy udržováním příjemné vůně a dodáváním krémové konzistence 

(Kastnerová, 2011; Svačina, 2008). Tuky pocházejí ve stravě z živočišných a rostlinných 

zdrojů. Živočišné a rostlinné tuky mají stejnou strukturu i chemickou skladbu, ovšem 

fyzikální vlastnosti jsou rozdílné. Rostlinné oleje mají při pokojové teplotě charakter 

kapaliny, zatímco živočišné tuky jsou tuhé (Klimešová a Stelzer, 2013).  

1.3.2.1 Funkce lipidů 

Tuky jsou velice efektivním zdrojem a rezervou energie v potravě. Jeden gram tuku je 

zdrojem 38 kJ tj. 9 kcal. Dále mají funkci strukturní, jsou nepostradatelnou součástí 

fosfolipidové dvojvrstvy membrány každé buňky. Tím, že tvoří významnou obsahovou 

složku nervové tkáně, podílí se na přenosu podnětů. Mají ochrannou funkci – slouží jako 

mechanická opora a ochrana orgánů, izolační funkci – zabraňují ztrátám tepla a vody,  

ve střevě jsou nezbytné pro využití vitamínů rozpustných v tucích (A, D, E, K) a 

karotenoidů a jsou stavebním kamenem pro tvorbu steroidních hormonů (kortikoidy, 

pohlavní hormony) (Kastnerová, 2011; Klimešová a Stelzer, 2013).  

1.3.2.2 Dělení lipidů 

Podle jejich skupenství při pokojové teplotě jsou nazývány tuky či oleji. Přesnější dělení 

je odvozeno z chemického složení: homolipidy, heterolipidy, komplexní lipidy, volné MK. 

Fyziologický význam má dělení na lipidy neutrální, představované triacylglyceroly (TAG) a 

polární lipidy prezentované fosfolipidy či steroly. Lipidy se samozřejmě dají dělit 

podle dalších parametrů, například dle nasycení či délky řetězce (Komprda, 2003; Svačina, 

2008).  
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Přijme-li lidský organismus tuk stravou, dochází k jeho rozložení na glycerol a volné 

MK. Mastné kyseliny se dělí podle počtu dvojných vazeb mezi atomy uhlíku v molekule  

na nasycené, nenasycené s jednou dvojnou vazbou (mononenasycené) a nenasycené s více 

dvojnými vazbami (polynenasycené) (Kunová, 2011; Martiník, 2005).  

1.3.2.2.1 Nasycené MK 

Tyto mastné kyseliny neobsahují ve své molekule žádnou dvojnou vazbu, tvoří dlouhé 

přímé řetězce. Jsou obsaženy hlavně v živočišných tucích (sádlo, máslo) jako energetická 

zásoba. Jsou také v rostlinných tucích (palmový olej). Tím, že jsou nasycené MK z jater  

na periferii distribuovány a navázány v lipoproteinových částicích VLDL (very low density 

lipoprotein) obsahujících velké množství cholesterolu, průkazně zvyšují hladinu 

cholesterolu v krvi, a proto je konzumace potravin s vysokým obsahem nasycených tuků 

spojována s rizikem kardiovaskulárních chorob. Hladinu sérového cholesterolu zvyšují 

především kyselina laurová, myristová a palmitová (Kastnerová, 2011; Klimešová a Stelzer, 

2013; Martiník, 2005).  

1.3.2.2.2 Mononenasycené MK 

Mononenasycené neboli monoenové MK obsahují v řetězci jednu dvojnou vazbu. 

Většina z nich se nachází v konfiguraci cis. Ty zrychlují odbourávání lipoproteinu LDL (low 

density lipoprotein) a zvyšují prospěšnou HDL frakci (high density lipoprotein), což 

příznivě působí na zdraví. Zdrojem je například olivový olej a olivy, ořechy a jádra nebo 

avokádo. Kdežto izomery v konfiguraci trans (transmastné kyseliny) hladinu cholesterolu 

zvyšují. Transmastné kyseliny lze najít v některých ztužených tucích. Mohou vzniknout 

vlivem tepla z cis nenasycených MK (Kastnerová, 2011; Klimešová a Stelzer, 2013; 

Kunová, 2011).  

1.3.2.2.3 Polynenasycené MK 

Polyenové MK mají v molekule více než jednu dvojnou vazbu. Množství vazeb ovlivňuje 

jejich vlastnosti. Platí, že čím více dvojných vazeb kyselina má, tím je bod tání nižší a 

stoupá riziko její oxidace (tuk je citlivější na poškození světlem či teplem). Nasycené a 

nenasycené MK si může organismus vytvářet ze sacharidů, bílkovin a alkoholu. Některé 

polynenasycené MK si lidské tělo vyrobit nedokáže, proto je nutné je přijímat potravou. 

Nazývány jsou jako takzvané esenciální MK. Poměrně dobrým zdrojem je většina 

rostlinných a rybích olejů. Většina z polynenasycených MK hladinu sérového cholesterolu 

snižuje (Kastnerová, 2011, Klimešová a Stelzer, 2013; Kunová, 2011). Podle umístění první 
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dvojné vazby od methylového uhlíku se dají dále rozlišovat. Mastné kyseliny n-6  

(omega 6) mají umístěnou první vazbu na 6. uhlíku od methylové skupiny. Mezi zástupce 

patří kyselina linolová nebo arachidonová.  Jsou potřebnou součástí buněčných membrán a 

tvoří se z nich eikosanoidy. Nalézt se dají v rostlinných olejích i živočišných tucích. První 

dvojná vazba mastných kyselin n-3 (omega 3) je umístěna na 3. uhlíku od methylové 

skupiny. Zástupci jsou kyselina α-linolenová, eikosapentaenová (EPA) nebo 

dokosahexaenová (DHA). Tyto MK jsou nepostradatelné pro správný vývoj mozku a oční 

sítnice při vyvíjení lidského plodu, mají také antitrombotické a protizánětlivé vlastnosti. 

Zdrojem jsou rostlinné oleje (sójový, řepkový), z živočišných zdrojů jsou to sardinky, 

makrela či losos, ale nacházejí se tak v mateřském mléce (Klimešová a Stelzer, 2013; 

Svačina, 2008). Za ideální poměr těchto dvou skupin MK ve stravě je považován poměr  

2 : 5. Podle novějších informací je vhodné snížit podíl n-3 dokonce až na 1 : 1 (Institute od 

medicine, 2005; Klimešová a Stelzer, 2013).   

1.3.2.3 Trávení a vstřebávání lipidů 

Malá část lipidů je štěpena už v ústech a žaludku působením slinné a žaludeční lipázy. 

Většina je trávena až v tenkém střevě, kde dochází vlivem žluči k jejich emulgaci a tím se 

mnohonásobně zvětší povrch pro působení lipáz. Pankreatická lipáza rozkládá TAG na 

jednotlivé MK a glycerol, které se spolu s cholesterolem formují do micel. Ty putují  

do enterocytů, kde se znovu resyntetizují na TAG a kompletují se do lipoproteinových 

komplexů zvaných chylomikra, které putují lymfatickou cestou zpět do krevního řečiště a 

odtud do jater. Pouze menšina MK vstupuje přímo portální krví do jater (Klimešová a 

Stelzer, 2013; Svačina, 2008).  

Příjem tuků potravou za den by neměl být vyšší, než 30-35 % z celkového denního 

příjmu energie (to představuje zhruba 60-80 gramů) a stejně tak by neměl klesnout pod 20 % 

(Klimešová a Stelzer, 2013). V případě, že má člověk v úmyslu snížit svou váhu, denní 

příjem tuků by se měl pohybovat kolem hodnoty 40 gramů (Kunová, 2011). Poměr složek 

přijaté energie by měl podle Martiníka (2005) být: 1/3 tuky s nenasycenými MK, 1/3 

s mononenasycenými kyselinami a 1/3 s polyenovými kyselinami. Vysoký příjem tuků 

způsobuje poruchy v lipidovém spektru, které jsou považovány za jeden z rizikových 

faktorů rozvoje aterosklerotických změn směřujících k různým civilizačním onemocněním.  
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1.3.3 Proteiny 

Také bílkoviny patří společně s lipidy a sacharidy k hlavním živinám. Jedná se o 

biologické makromolekuly skládající se z polypeptidových řetězců, které obsahují více než 

100 aminokyselinových (AK) zbytků vzájemně vázaných peptidovou vazbou (Svačina, 

2008). V přirozeně nacházejících se AK bývá aminoskupina (-NH2) skoro vždy na α uhlíku, 

jde tedy o α- AK. Ty se vyskytují v konfiguraci L nebo D. Zatímco s D konfigurací se dá 

setkat spíše u vybraných antibiotik, virů a bakterií, přirozené AK jsou především L-α 

(Klimešová a Stelzer, 2013). Mnohé obsahují kromě uhlíku, kyslíku, vodíku a dusíku ještě 

síru či fosfor (Kastnerová, 2011). K vysoce kvalitním zdrojům bílkovin patří živočišné 

potraviny jako jsou vejce, mléko a maso. Potraviny rostlinného původu jsou řazeny do 

skupiny s nižší biologickou kvalitou (Klimešová a Stelzer, 2013). 

1.3.3.1 Funkce proteinů 

Jako zdroj energie jsou proteiny méně důležité než ostatní živiny, protože ve správně 

složené stravě hradí obvykle pouze 10-15 % energie. Bílkoviny jsou hlavní stavební součástí 

podpůrných orgánů a svalstva. Ve formě enzymů, hormonů a protilátek plní řadu dalších 

fyziologických funkcí. Jeden gram bílkoviny poskytuje přibližně 17 kJ energie (4kcal). 

Ovšem k využívání proteinů jako zdroje energie dochází až při nedostatečném přijmu 

ostatních živin a vyčerpání tělesných zásob sacharidů a lipidů. I za normálních, 

fyziologických podmínek však probíhá v organismu základní přeměna a degradace bílkovin 

(přibližně 0,8 gramů na kilogram tělesné hmotnosti za den). Jednotlivé AK mají 

v organismu svou specifickou funkci při detoxikačních procesech, při ochraně hepatocytů a 

podobně (Kastnerová, 2011; Petrová a Šmídová, 2014).  

1.3.3.2   Dělení proteinů 

Rozlišit se podle počtu přítomných AK dají dipeptidy, tripeptidy, tetrapeptidy, dále 

oligopeptidy (5-10 AK), polypeptidy (11-100 AK) a proteiny (makropeptidy s více 

než 100 AK). Bílkoviny přijaté z potravy se v trávicím ústrojí rozkládají na AK a opět se 

skládají na potřebné bílkoviny, které jsou tělu vlastní. V játrech se mohou jednotlivé AK 

přesunout na jinou AK procesem zvaným transaminace pomocí jaterních transamináz 

(Martiník, 2005).  

AK se ve stravě nacházejí jako základní stavební jednotka bílkovin, peptidů, ale i jako 

volné látky. Dohromady jich bylo prokázáno zhruba 700, ovšem v bílkovinách je vázáno jen 

20 z nich. Mohou se však v bílkovinném řetězci vícekrát opakovat, takže molekula se 
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nakonec skládá až z 500 AK seřazených ve specifickém pořadí. Toto základní řetězení je 

nazýváno primární strukturou. Na základě stabilizace primární struktury polypeptidového 

vlákna vodíkovými vazbami vzniká sekundární struktura (α-helix a β-skládaný list). 

Terciární strukturou se označuje vzájemné prostorové uspořádání částí polypeptidového 

řetězce (globulární nebo fibrilární). Toto postavení má zásadní vliv na biologickou aktivitu 

bílkoviny. Kvartérní struktura řeší prostorové uspořádání řetězců vůči sobě. Narušení 

struktury proteinu vede k její denaturaci, která je vždy spjatá se ztrátou fyziologické 

účinnosti (Klimešová a Stelzer, 2013). V potravinách dochází prakticky jen k fyzikální 

denaturaci vlivem vysokých teplot, například při tepelné přípravě pokrmu, nebo nízkých 

teplot při zpracování v mrazáku (Pánek, 2002). Z výživového hlediska je denaturace 

převážně žádoucí, protože zvyšuje přístupnost trávicích enzymů, což vede ke zvýšení 

využitelnosti bílkovin (Komprda, 2003).  

  AK se rozlišují z hlediska postradatelnosti pro organismus. Esenciální (tj. nezbytné) 

musí organismus přijmout stravou, protože si je nedokáže vytvořit endogenně.  

Semiesenciální jsou nezbytné pouze v určitých situacích (růst, nemoc) a neesenciální 

(postradatelné) AK si organismus dokáže vytvořit sám z těch esenciálních (Kastnerová, 

2011). Klasifikaci AK uvádí tabulka č. 3. 

Tabulka 3: Klasifikace aminokyselin 

 

NEESENCIÁLNÍ ESENCIÁLNÍ SEMIESENCIÁLNÍ 

Alanin 

Asparagin 

Aspartát 

Glutamát 

Serin 

Fenylalanin 

Histidin 

Isoleucin 

Leucin 

Lysin 

Methionin 

Threonin 

Tryptofan 

Valin 

Arginin 

Cystein 

Glutamin 

Glycin 

Prolin 

Tyrosin 

 

ZDROJ: (Maňásková, 2013) 

Bílkoviny lze dělit z hlediska fyzikálního stavu na nativní (zachovány biologické funkce), 

denaturované (ztráta funkcí) a upravené (následkem chemické modifikace). Běžně se 

rozdělují na bílkoviny živočišného a rostlinného původu. Z pohledu výživy je možné je dělit 

na plnohodnotné, které obsahují všechny esenciální AK v potřebném množství a správném 

vzájemném poměru, téměř plnohodnotné a neplnohodnotné, které mají nedostatek 
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esenciálních AK. Další způsoby dělení rozlišují bílkoviny jednoduché a složené, globulární 

a fibrilární nebo rozpustné a nerozpustné (Komprda, 2003).   

1.3.3.3 Trávení a vstřebávání proteinů  

Trávení bílkovin v trávicím systému člověka je fakticky enzymová hydrolýza probíhající 

v několika stupních lokalizovaných v různých částech trávicí soustavy. Začíná v žaludku 

účinkem enzymu pepsinu produkovaného žaludeční sliznicí. Působením pepsinu se delší 

řetězce bílkovin štěpí na kratší. Jeho účinek usnadňuje kyselina chlorovodíková denaturací 

bílkovin a vytvořením ideálního pH (1,5). Ukončí se vzestupem pH po smísení tráveniny se 

střevním obsahem ve dvanáctníku. V tenkém střevě probíhá hlavní trávení bílkovin. Jsou 

štěpeny účinkem enzymů pankreatu (trypsin, chymotrypsin, elastáza a karboxypeptidázy)  

na oligopeptidy.  Ty jsou dále štěpeny na jednotlivé AK pomocí enzymů tvořených sliznicí 

tenkého střeva. Během 3-5 hodin se proteiny téměř úplně rozloží a uvolněné AK se potom 

vstřebávají v tenkém střevě a přechází do krevního oběhu. Procesu trávení unikne jen 

minimum bílkovin, které prochází do tlustého střeva, kde je využito střevní mikroflórou 

(Klimešová a Stelzer, 2013; Pánek, 2002; Petrová a Šmídová, 2014).   

Na nedostatečný přísun proteinů je velmi citlivý vyvíjející se organismus, tedy děti a 

dospívající.  Rizikem bývá opožděný růst, snížení tělesné hmotnosti a tuku v těle nebo 

svalová atrofie. Pro těhotné ženy a děti je příjem bílkovin jen z rostlinných zdrojů 

považován za výrazně nevhodný. Problémem je nejen nedostatek esenciálních AK, ale i 

železa, zinku, vápníku, vitamínu B12 a dalších látek. Nadměrný přívod proteinů je také 

rizikový, může totiž způsobit orgánové funkční změny. Je to například onemocnění ledvin či 

porucha jaterních funkcí, tedy orgánů podílejících se na odstraňování toxických produktů 

metabolismu bílkovin (Klimešová a Stelzer, 2013). 

Rozdíl mezi přijatým a vyloučeným dusíkem obsaženým v AK je nazýván jako dusíková 

bilance. Vyrovnaná dusíková bilance nastává, když příjem dusíku potravou a jeho výdej 

močí, stolicí, potem, popřípadě dalšími cestami, je v rovnováze. Při pozitivní dusíkové 

bilanci je výdej dusíku menší než příjem. Jde o anabolismus, tedy růst tělesné hmoty. 

Negativní dusíková bilance je v případě, že jsou ztráty dusíku větší, než jeho příjem 

(katabolický stav) (Martiník, 2005; Svačina, 2008). 
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1.3.4 Vitamíny 

Vitamíny jsou nízkomolekulární sloučeniny, které lidský organismus není schopen 

syntetizovat, a proto je musí přijímat ve stravě. Mají zcela odlišné chemické struktury a 

biochemické funkce a většinou i odlišné zdroje. Tyto biologicky aktivní látky sice 

neposkytují tělu žádnou energii, přesto jsou nezbytnou (esenciální) složkou naší stravy, 

neboť zajišťují životně důležité funkce (Klimešová a Stelzer, 2013; Komprda, 2003; Pánek 

2002). Vitamíny působí jako prekursory biokatalyzátorů chemických reakcí v organismu, 

například kofaktorů enzymů a hormonů, některé z nich jsou významnými antioxidanty 

(Pánek, 2002). Nedostatečný příjem vitamínů ve stravě se v organismu projevuje 

rozmanitými poruchami. V těch lehčích případech se hovoří o hypovitaminózách, těžší 

formou jsou avitaminózy. 

1.3.4.1 Dělení vitamínů 

Vzhledem k jejich strukturní i funkční heterogenitě, se vitamíny tradičně dělí podle 

rozpustnosti na ve vodě rozpustné (hydrofilní, hydrosolubilní) a v tucích rozpustné (lipofilní, 

liposolubilní). V tabulce č. 4 jsou uvedeni zástupci jednotlivých skupin. Detailněji jsou 

popsáni jen někteří. 

Tabulka 4: Seznam vitamínů 

 

LIPOFILNÍ 

VITAMÍNY 

HYDROFILNÍ 

VITAMÍNY 

A B1 

D B2 

E B3 

K B5 

B7 (H) 

B6 

B9 

B12 

B13 

B15 

B17 

C 

 

ZDROJ: (Mindell a Mundis, 2010) 
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1.3.4.1.1 Vitamín A 

Vitamín A se vyskytuje ve dvou formách. V potravě živočišného původu ve formě 

retinolu. Karotenoidy, provitamíny A, jsou obsažené spíše v rostlinných zdrojích (ovoce, 

zelenina), ale vyskytují se i v živočišných produktech (mléko, vejce) (Mindell a Mundis, 

2010). Vitamín A má v organismu spoustu významných funkcí. Je nezbytný pro oči a 

vidění, růst kostí, schopnost rozmnožování a embryogenezi, normální vývoj kůže a sliznic a 

imunitní systém (Agerbo a Andersen, 1997). Zkracuje a ulehčuje průběh některých 

onemocnění, pomáhá proti stařeckým skvrnám na kůži, léčí akné, spáleniny, kožní záněty a 

vředy. Jeho množství, stejně jako u všech vitamínů, se vyjadřuje v mezinárodních 

jednotkách (I.U.). Doporučený denní příjem se mění podle stáří a pohlaví. Pro dospělé může 

je doporučováno 5000 I.U. a pro ženy 4000 I.U. Nedostatek vitamínu A způsobuje problémy 

se zrakem v podobě noční slepoty, vysoušení rohovky a snížené ochrany proti opotřebení,  

ve vážnějších případech se na rohovce tvoří vřídky vedoucí k oslepnutí. Dochází k oslabení 

imunitního systému a zpomalenému růstu a vývoje dětí. Mezi příznaky předávkování 

vitamínem A (většinou v případě nadměrného užívání vitamínových doplňků stravy) patří 

bolest hlavy, nauzea, suchá pokožka, vypadávání vlasů, ztráta chuti a nepravidelná 

menstruace (Agerbo a Andersen, 1997; Mindell a Mundis, 2010).  

1.3.4.1.2 Vitamín D 

Vyskytuje se v lidském organismu ve více formách. Jako ergokalciferol (vitamín D2) se 

nachází v rostlinné stravě, cholekalciferol (vitamín D3) je přítomný v živočišné stravě. D2 i 

D3 musí být v játrech a ledvinách přeměněny na kalcitriol – aktivní formu. Kromě příjmu 

potravou je vitamín D v těle také syntetizován působením slunečního záření (Klimešová a 

Stelzer, 2013). Nejvhodnějšími zdroji jsou ryby, mléko a mléčné výrobky. Jeho přítomnost 

je důležitá pro absorpci vápníku a fosforu obsažených v potravinách, které člověk 

konzumuje. Navíc brání ledvinám v nadbytečné tvorbě vápníku v moči, čímž pomáhá 

udržovat vyšší hladinu vápníku v krvi. Zajišťuje tedy, že krev obsahuje dost vápníku a 

fosforu na to, aby byly kosti a zuby tvrdé a silné. Tyto dva prvky jsou regulovány 

parathormonem, kalcitoninem a kalcitriolem. Vitamín D má rovněž výrazné účinky na 

imunitní systém, aktivuje tvorbu ochranných protilátek proti virům a bakteriím. Potlačuje 

také nežádoucí autoimunitní reakce. Potřeba vitamínu D se pohybuje mezi 5 až 10 µg  

na den, což odpovídá zhruba 200-400 I.U. V těhotenství se kvůli vývoji plodu potřeba 

zvyšuje. Riziko nedostatku se zvyšuje s nedostatečnou konzumací ryb, mléka a mléčných 

výrobků, nedostatečným vystavováním kůže slunečnímu záření či poruchou ledvin. 
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Nedostatek vitamínu D působí osteomalacii (měknutí kostí). U dětí je osteomalacie 

označována jako křivice či rachitida. V případě předávkování je vitamín D nejjedovatější  

ze všech vitamínů. Proto je důležité nepřekračovat dávkování u vitamínových doplňků a 

sledovat jejich obsah. Příznakem otravy je nevolnost a zvracení, průjmy, ztráta chuti či 

bolest hlavy (Agerbo a Andersen, 1997; Mindell a Mundis, 2010; Prietl a kol., 2013) 

1.3.4.1.3 Vitamín E 

Vitamín E existuje v několika odlišných formách, které se liší svou biologickou 

účinností. Tou nejúčinnější formou je α-tokoferol působící jako účinný antioxidant 

(Klimešová a Stelzer, 2013). Chrání tedy buňky proti volným radikálům, to znamená, že 

může posilovat obranyschopnost lidského těla proti kardiovaskulárním onemocněním a 

rakovině. Podporuje také činnost vitamínu A. Nachází se v široké škále potravin rostlinného 

původu, zejména v rostlinném oleji. Potřebná dávka je 8-10 I.U. Více než polovina přijatého 

vitamínu se vylučuje stolicí. Oproti jiným v tuku rozpustným vitamínům se vitamín E v těle 

ukládá jen krátkou dobu jako třeba vitamíny B a C. Pro organismus tak není toxický. 

Při jeho nedostatku však hrozí porucha krvetvorby, jater a reprodukce (Agerbo a Andersen, 

1997; Klimešová a Stelzer, 2013; Mindell a Mundis, 2010). 

1.3.4.1.4 Vitamín K 

Vitamín K je souhrnný název pro skupinu sloučenin odvozených  

od 2-methyl-1,4-naftachinonu. V rostlinách se dá najít pouze vitamín K1 (fylochinon), 

bakterie střevní flóry produkují vitamín K2 (menachinon), ten se vyskytuje i v živočišných 

zdrojích. Vitamín K3 je vyráběn synteticky (Klimešová a Stelzer, 2013). Nejvýznamnějším 

zdrojem vitamínu K jsou zelené druhy zeleniny (brokolice, špenát) a jen malé množství se 

dá najít v obilných a mléčných výrobcích. Jeho nejvýznamnějším úkolem je zajistit, že je 

krev schopná koagulovat a zabránit vykrvácení. Potřebná dávka pro dospělé činí 65-80 µg. 

Lidská strava obsahuje dostatek vitamínu na pokrytí potřeb. Zvýšit riziko nedostatku však 

může nevyvážená strava, předčasné narození, velké operace či těžké nemoci. Ani 

dlouhodobě přijímané vysoké dávky výlučně nevytvářejí riziko předávkování (Agerbo a 

Andersen, 1997; Mindell a Mundis, 2010) 

1.3.4.1.5 Vitamín B1 (thiamin) 

Thiamin je ve vodě rozpustný, a proto jej (jako všechny hydrosolubilní vitamíny) nelze 

v těle skladovat a jeho přebytek se okamžitě vylučuje. Je tedy nutný jeho každodenní příjem 

(Mindell a Mundis, 2010.) Nalézá se ve většině potravin živočišného původu i ve spoustě 
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potravin s původem rostlinným (Agerbo a Andersen, 1997). Tento vitamín je nejméně stálý, 

proto slouží mimo jiné jako indikátor šetrné úpravy potravin. Vstřebává se v duodenu, 

rozsah absorpce ovlivňuje zdravotní stav člověka, stupeň saturace organismu vitamínem a 

forma a množství doprovodných látek v potravě (Komprda, 2003). Thiamin podporuje růst, 

pomáhá při trávení a v neposlední řadě zlepšuje nervovou činnost. Potřebná denní dávka 

thiaminu pro dospělého se pohybuje mezi 1,0 a 1,5 mg. Během těhotenství a kojení se 

potřeba zvyšuje. Nedostatek je často spojen s dlouhodobým nepřiměřeným požíváním 

alkoholu. Ten má diuretický účinek, což následně vede ke zvýšenému vylučování thiaminu 

močí. Deficit se projevuje ztrátou chuti k jídlu, poruchy soustředění, mravenčením 

v končetinách a v horších případech jako nervové onemocnění beri-beri (Agerbo a 

Andersen, 1997; Mindell a Mundis, 2010). Podle studií z roku 2018 nedostatek thiaminu 

přispívá k synaptické dysfunkci, která silně souvisí s Alzheimerovou chorobou (Yuqiujian a 

kol., 2018). 

1.3.4.1.6 Vitamín B2 (riboflavin) 

Riboflavin se vstřebává v horní části tenkého střeva, ke snížení absorpce může dojít při 

poškození trávicího traktu, působením alkoholu nebo léčiv (Komprda, 2003). Nachází se ve 

většině potravin, proto je jeho nedostatek spíše výjimečnou záležitostí. Vitamín B2 je 

nezbytný pro růst a dělení buněk. Hraje nezastupitelnou roli při tvorbě energie z cukrů, tuků 

a bílkovin v rámci látkové přeměny. Je také složkou FAD (flavin adenin dinukleotid) a FMN 

(flavin mononukleotid) koenzymů, které se účastní většiny chemických reakcí v rámci 

látkové přeměny. Zdravým dospělým je doporučována dávka 1,2-1,7 mg denně, během 

těhotenství a kojení se opět zvyšuje. Vzhledem k tomu, že je vitamín B2 nezbytný pro funkci 

i B3 a B6, symptomy jeho nedostatku souvisí i s deficitem těchto dvou vitamínů. Existuje 

teorie, že nedostatek riboflavinu má souvislost s karcinomem jícnu (Agerbo a Andersen, 

1997; Mindell a Mundis, 2010)  

1.3.4.1.7 Vitamín B3 (niacin) 

Vitamín B3 je možné nazývat jak niacin, tak niacinamid, což jsou v podstatě termíny  

pro kyselinu nikotinovou a nikotinamid. K absorpci vitamínu B3 dochází v tenkém střevě. 

Lidský organismus je ale sám schopen niacin syntetizovat z AK tryptofanu, důležitý je tedy 

dostatečný příjem proteinů ve stravě (Komprda, 2003; Agerbo a Andersen, 1997). Stejně 

jako riboflavin má významný podíl na metabolismu sacharidů, lipidů a proteinů, dále je 

nepostradatelný pro činnost nervové soustavy (Klimešová a Stelzer, 2013). Potřebná dávka 

je 13-19 mg pro dospělé (Mindell a Mundis, 2010). Klasickým příznakem jeho nedostatku je 
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systémové onemocnění pelagra, při které vznikají ekzémy, průjmy a demence, může být až 

smrtelná (Agerbo a Andersen, 1997). 

1.3.4.1.8 Vitamín B6 (pyridoxin) 

Vitamín B6 ve skutečnosti představuje skupina chemických látek, a to pyridoxin, 

pyridoxal a pyridoxamin, které působí současně. Vitamín B6 se nachází v naprosté většině 

potravin. Zdrojem je červené maso, drůbež a ryby. Je vhodné přijímat 1,2-2,2 mg denně. 

Lepší utilizaci přispívá současný příjem i vitamínu B12. Pyridoxin je složkou dvou 

koenzymů, které napomáhají rozkladu AK, tuků a nukleových kyselin v rámci látkové 

přeměny. Nedostatek vitamínu B6 je v Evropě spíš vzácný, nicméně je způsoben 

nedostatečně pestrou stravou. Vede například k únavě, depresím, vyrážkám a zánětům 

sliznic (Agerbo a Andersen, 1997; Mindell a Mundis, 2010). 

1.3.4.1.9 Vitamín B7 (biotin) 

Biotin patří do skupiny vitamínů B, ovšem ve starší literatuře je uváděn samostatně jako 

vitamín H neboli koenzym R. Nachází se ve většině potravin. Nejlepšími zdroji jsou droby, 

vnitřnosti, žloutek a kvasnice. Přesná denní potřeba je dosud neznámá, proto se uvádějí 

pouze odhady a ty se pohybují mezi 25 a 300 µg. Biotin je součástí několika enzymů a má 

tak velký podíl na metabolismu sacharidů, tuků a bílkovin. Mezi symptomy jeho deficitu 

patří nevolnost, zvracení, deprese či vypadávání vlasů (Agerbo a Andersen, 1997; 

Klimešová a Stelzer, 2013; Mindell a Mundis, 2010). 

1.3.4.1.10  Vitamín B9 (kyselina listová, folát) 

Tento vitamín je někdy řazen samostatně mimo číslované členy B-komplexu, známý je 

též pod jménem vitamín M, Bc nebo folacin. Dá se najít v libovém masu, zelenině a játrech. 

Potřebná denní dávka činí 180-200 µg pro dospělé, avšak u těhotných musí být až dvakrát 

vyšší. Kyselina listová je velice důležitá pro schopnost buněk dělit se a pro tvorbu červených 

krvinek. Její nedostatek tak brání buněčnému dělení a tvorbě bílkovin, což jsou podstatné 

kroky pro rychle rostoucí tkáně, včetně tvorby krvinek a kostní dřeně (Agerbo a Andersen, 

1997; Mindell a Mundis, 2010). 

1.3.4.1.11  Vitamín B12 (kobalamin) 

Vitamín B12 neboli kobalamin, kyanokobalamin či „červený vitamín“, se nachází pouze 

v potravinách živočišného původu, tedy v masu, mléce a sýru. Z trávicího traktu je 

vstřebáván ve spojení s bílkovinou, nazývanou vnitřní faktor, která je tvořena v žaludku. 

Nepřítomnost této bílkoviny způsobuje obtížnou vstřebatelnost kobalaminu a to vede 
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k anémii. Kobalamin je totiž maximálně potřebný pro dělení buněk, obzvláště pro červené 

krvinky, které roznášejí kyslík po organismu. Potřebná denní dávka pro dospělého je celkem 

nízká, a sice 2 µg (Agerbo a Andersen, 1997; Mindell a Mundis, 2010). 

1.3.4.1.12  Vitamín C (kyselina askorbová) 

Tento esenciální vitamín je kofaktorem známých enzymů, uplatňuje se tedy v procesu 

syntézy kolagenu, karnitinu a katecholaminů, redukce peroxidů či vychytávání volných 

radikálů (Komprda, 2003). Vitamín C stimuluje imunitní systém v průběhu virových i 

bakteriálních infekcí, dále se podílí na tvorbě žlučových kyselin, paratyreoidních hormonů 

nebo také noradrenalinu a serotoninu. Nedávné studie naznačují, že intravenózní podávání 

askorbátu ve velmi vysokých koncentracích působí proti rakovině, své využití může mít tedy 

i v její léčbě. Lze ho nalézt v ovoci a zelenině (především paprika a citrusy). Menší 

množství je obsaženo v masu, vejcích a mléčných výrobcích. Potřebná denní dávka je 

udávána mezi 60 a 80 mg denně. Nedostatek vitamínu se projevuje jako skorbut (kurděje) – 

nemoc starých námořníků, která se projevuje krvácejícími dásněmi a vypadáváním zubů, 

zduřením kloubů a krvácením pod kůží, pomalu hojícími se ranami nebo deformacemi kostí. 

Neléčený skorbut vede ke smrti (Agerbo a Andersen, 1997; Du a kol., 2012; Mindell a 

Mundis, 2010). 

1.3.5 Minerály a stopové prvky  

Minerály jsou anorganické látky nacházející se v kamenech a rudách. Do lidské stravy se 

dostávají skrze rostliny a zvířata, která se na nich pásla (Ursell, 2001). Některé jsou často 

klasifikovány jako samostatná skupina nazývaná stopové prvky. Rozdíl se nenachází v jejich 

funkci, ale v odlišném množství, které člověk potřebuje (Agerbo a Andersen, 1997).  

Mezi minerální prvky se pak řadí ty prvky, jejichž potřeba je vyšší, než 100 mg denně. 

U stopových prvků je požadované denní množství menší, než 100 mg (Klimešová a Stelzer, 

2013).   

Podle Klimešové a Stelzera (2013) k životně důležitým minerálům patří vápník, sodík, 

draslík, hořčík, fosfor a chlór. Potřebná denní dávka dosahuje desítek miligramů až gramů. 

Nejdůležitější stopové prvky pro lidské tělo jsou železo, zinek, síra, měď, mangan, jód, 

fluór, chróm a hliník. Tento výčet se s různými autory může lišit.  

Z hlediska zdraví je vhodné užívat a přijímat ve vyvážených proporcích. Jejich 

nedostatek, přebytek a stejně tak nevyvážený poměr, vedou k poškození orgánů a tkání. 
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Doporučené denní dávkování a zdroje minerálů i stopových prvků jsou uvedené v tabulce č. 

5. 

1.3.5.1 Minerály 

1.3.5.1.1 Vápník (Ca) 

Vápník je jako dvojmocný kationt obsažen především v kostech a zubech. Udržuje zuby 

zdravé a kosti pevné, snižuje riziko zlomenin a řídnutí kostí. Také se podílí na přenosu 

nervových vzruchů, účastní se vstřebávání železa a zajišťuje pravidelnou srdeční činnost. 

Hypokalcémie se projevuje svalovou ochablostí, křehkými kostmi, osteoporózou a křečemi. 

1.3.5.1.2 Sodík (Na) 

Tento hlavní kation těla je zčásti obsažen v kostech a zbylá část v tělních tekutinách. Je 

nezbytný pro udržení vodní rovnováhy v těle a zajištění acidobazické rovnováhy. Sodík také 

umožňuje správnou funkci nervů a svalů. Jeho nedostatek vede k dehydrataci, nízkému 

krevnímu tlaku a svalovým křečím.  

1.3.5.1.3 Draslík (K) 

Draslík je hlavní kationt intracelulárního prostoru. Většina draslíku je tedy v těle je 

uložena uvnitř buněk a je vyvažována sodíkem, který se nachází vně buněk. Draslík je 

důležitý pro šíření nervových vzruchů a normální funkci svalů. Jeho deficit způsobuje 

slabost, pomatenost a může vést i k srdečnímu selhání.  

1.3.5.1.4 Fosfor (P) 

Fosfor se váže na vápník a jako kalcium fosfát hraje důležitou roli při tvorbě pevných a 

silných kostí a zubů. Téměř 85 % fosforu je v lidském těle zabudováno v kostech, zbylých 

15 % plní jiné důležité funkce, jako je například regulace enzymové aktivity nebo tvorba 

DNA. Jeho nedostatek je vzácný. 

1.3.5.1.5 Chlór 

Chlór je společně s hydrogenuhličitanem hlavním aniontem. Nachází se ve všech tkáních, 

je nezbytný k tvorbě žaludečních šťáv a ovlivňuje acidobazickou rovnováhu. Jeho 

nedostatek se projevuje hypochloremickou alkalózou, nadbytek naopak hyperchloremickou 

acidózou.  
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1.3.5.1.6 Hořčík  

Hořčík je v těle jako kationt uložen ve všech tkáních a je nepostradatelný při růstu a 

zachování pevných kostí a zubů. Hraje také důležitou roli v přenosu nervových vzruchů a při 

svalových stazích. Mezi rizika nedostatku patří křeče a svalový třes toxický (Agerbo a 

Andersen, 1997; Klimešová a Stelzer, 2013; Ursell, 2001).  

1.3.5.2 Stopové prvky 

1.3.5.2.1 Železo 

Železo je důležitou součástí červeného krevního barviva (hemoglobinu), které přenáší 

kyslík v těle do všech buněk. Z veškerých tělesných zásob jsou zde přítomny dvě třetiny. 

Zbytek se nachází v játrech, slezině, kostní dřeni a svalech. Nedostatek železa vede k únavě, 

chudokrevnosti a snížené obranyschopnosti organismu.   

1.3.5.2.2 Síra 

Tento základní minerál se nachází ve všech tělesných buňkách, ve vyšších koncentracích 

je přítomna v kůži, nehtech a ve vlasech. Síra je složkou esenciálních AK cysteinu a 

methioninu. Je potřebná pro tvorbu keratinu a inzulinu, podílí se na tvorbě a udržování 

zdravého reprodukčního systému, na detoxikaci alkoholu či vdechnutých škodlivin ze 

vzduchu a cigaretového kouře. V evropských podmínkách se její nedostatek nevyskytuje.   

1.3.5.2.3 Jód 

Více než polovina jódu se nachází ve štítné žláze, kde se podílí na tvorbě hormonů 

(trijodthyroninu a thyroxinu), které regulují rychlost tělesného metabolismu. K rizikům 

nedostatku patří struma, kretenizmus, hrubá kůže či apatie. 

1.3.5.2.4 Fluór 

Fluór je nezbytná součást kostí a zubů. Hraje roli při zpevňování kostí a pomáhá 

předcházet zubnímu kazu. Z toho vyplývají symptomy jeho nedostatku: zubní kaz, špatné 

ukládání vápníku do kosti. Ve vysokých dávkách je fluór toxický (Agerbo a Andersen, 

1997; Klimešová a Stelzer, 2013; Ursell, 2001).  
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Tabulka 5: Zdroje a denní doporučené dávky stopových prvků a minerálů 

 

MINERÁLNÍ LÁTKA / 

STOPOVÝ PRVEK 

ZDROJ DDD 

vápník (Ca) mléko, ořechy, listová zelenina 0,8-1,6 g 

sodík (Na) kuchyňská sůl 1,5-2 g 

draslík (K) ovoce, zelenina 2,5 g 

fosfor (P) maso, ořechy, obiloviny 0,5-1 g 

chlór (Cl) kuchyňská sůl 2,5 g 

hořčík (Mg) luštěniny, ořechy 0,3-0,5 g 

železo (Fe) vnitřnosti, ryby, žloutek 10-20 mg 

síra (S) sýry, vejce 0,5-1 g 

jód (I) mořští živočichové, sůl 

obohacená jódem 

140 µg 

fluór (F) zubní pasty, pitná voda, čaj 3-5 mg 

 

DDD – denní doporučená dávka 

ZDROJ: (Klimešová a Stelzer, 2013) 

 

1.3.6 Voda a pitný režim 

Lidské tělo tvoří zhruba 75 % vody a 25 % pevné hmoty. Rozlišována je tekutina 

extracelulární (ECT), kam patří krev, lymfa a tekutina mezi buňkami a intracelulární (ICT), 

která je uvnitř buněk. 

Voda volně vyplňuje prázdná prostory v těle, funguje jako dopravní prostředek pro oběh 

krevních buněk, jako rozpouštědlo pro určité látky, včetně kyslíku. Voda je hlavním zdrojem 

energie, generuje elektrickou a magnetickou energii uvnitř každé buňky těla. Zvyšuje 

účinnost imunitního systému, je hlavním rozpouštědlem pro veškeré potraviny a zvyšuje 

rychlost, s jakou tělo vstřebává látky obsažené ve stravě. Voda se využívá k transportu 

veškerých látek v těle, je hlavním lubrikantem v kloubech, napomáhá snižovat únavu, stres a 

deprese. Voda ředí krev, tím zabraňuje jejímu srážení během cirkulace. Při nedostatku 

tekutin vzniká stav nazývaný dehydratace. Dehydratací například vznikají usazeniny 

toxických látek v kloubech, ledvinách, játrech, mozku a kůži, které by za normálních 



  Výživa a její význam 

 

- 34 - 

okolností voda odstranila. Mezi příznaky mírné dehydratace patří bolest hlavy, únava, 

zvýšená tělesná teplota či poruchy funkce ledvin. 

Lidský organismus nedisponuje žádnými zásobami vody, ze kterých by mohl čerpat 

v případě dehydratace. Proto je nutné pravidelně pít v průběhu celého dne (Batmanghelidj, 

2015). Základem pitného režimu by měla být čistá a neslazená a nesycená pitná voda. Ke 

vhodným tekutinám se řadí také neslazené čaje či ředěné šťávy. Doporučené denní množství 

však každý autor ve své publikaci uvádí jinak. Pohybuje se kolem 2-2,5 litry u dospělých. 

Potřeba tekutin je totiž značně individuální a je podmíněna spoustou vnitřních a vnějších 

faktorů: pohlaví, věk, tělesná hmotnost, složení stravy, aktuální zdravotní stav a mnoho 

dalších. Ovšem nikdy by neměla být pociťována žízeň, která se objevuje v okamžiku 1-2 % 

dehydratace. Naopak přebytek vody je označován hyperhydratací. K tomu to stavu může 

dojít při selhání ledvin nebo po velkém množství infuzí. Dochází k přetěžování ledvin a 

srdce. Projevuje se hypertenzí, oteklými sliznicemi a kůží či poslechovým plicním 

městnáním (Brázdová, 2000; Fořt, 2003; Jeligová a Kožíšek, 2010; Trojan, 2003).   
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1.4 Racionální výživa 

Téma „zdravá výživa“ je v současné době velmi diskutovaná záležitost. Na jednu stranu 

si dnes lidé rádi dopřejí nezdravá a kalorická jídla. Žijí v blahobytu a medicína je na tak 

vysoké úrovni, že spoustu chorob vyléčí, navíc fyzická aktivita postupně řídne. Podle 

Milennové a kol. (2016) má spotřeba ovoce, zeleniny, celozrnných a mléčných výrobků 

tendenci klesat, naopak konzumace rafinovaných a přidaných cukrů je vysoká, stejná situace 

se týká nasycených tuků a sodíku. Mezi nedostatečně přijímané živiny patří vitamín A, D, C, 

E, folát, vláknina, hořčík, vápník, draslík a železo. Na druhou stranu jsme skrze veškerá 

média a sociální sítě zahlcováni kultem štíhlosti, různými radami jak zhubnout a udržovat 

své zdraví. Avšak jednotný názor na správné stravování a zdravý životní styl najít nelze. 

Lidé se často uchylují ke špatným dietám. Příkladem jsou nízkotučné a nízkosacharidové. 

Ovšem nízký obsah tuku v produktu vede k nadměrnému příjmu rafinovaných sacharidů, 

s čímž souvisí riziko kardiovaskulárních a metabolických onemocnění. Ve skutečnosti 

analýza ukázala, že nahrazení jednoho makronutrientu vede do značné míry ke 

kompenzačnímu nahrazení jiným makronutrientem. Proto jsou redukční přístupy, které se 

zaměřují pouze na jednu živinu obzvláště nebezpečné (Tapsell a kol., 2016). Ale jak tedy jíst 

správně? 

Aby bylo možné stravovat se zdravě, je nutné, aby měl každý alespoň minimální znalost 

o působení jednotlivých složek stravy na lidský organismus. Stejně tak je důležité vědět, 

v jakých potravinách se výživové složky nachází a v jakém poměru je optimální jejich 

příjem. Dále je potřebné zařazovat do každodenního jídelníčku vhodné potraviny a snažit se 

eliminovat ty méně vhodné. V současné době se výživová doporučení rozdělují na obecná 

výživová tvrzení a doporučení založená na skupinách potravin (většinou uváděná ve formě 

potravinových pyramid) (Hřivnová, 2014; Svačina, 2008).  

1.4.1 Obecná výživová doporučení  

Pro Českou republiku („Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky“) byla 

vypracována a schválena v roce 2012 presidiem a správní radou Společnosti pro výživu. 

Zahrnují výživová doporučení pro dospělé i děti, ale věnuje se také specifikům výživy 

seniorů, těhotných a kojících žen (Hřivnová, 2014). 

 Dvanáct nejdůležitějších kroků ke zdravé výživě ilustrují stravovací směrnice CINDI 

podle světové zdravotnické organizace (WHO). Je důležité pochopit, že žádný z kroků není 
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posuzovaný izolovaně, nýbrž v souvislosti s těmi ostatními (Brázdová, 2000; Svačina, 

2008).  

Podle WHO je doporučováno: 

1. Jíst výživnou a rozmanitou stravu především rostlinného původu. 

2. Několikrát denně jíst chléb, obiloviny, rýži, těstoviny nebo brambory. 

3. Jíst několikrát denně rozmanité druhy ovoce a zeleniny, nejlépe čerstvé a tuzemské. 

4. Udržovat si tělesnou váhu v doporučeném rozmezí pravidelným cvičením. 

5. Kontrolovat příjem tuků (ne více než 30 % denního příjmu). 

6. Nahrazovat tučné maso fazolemi, čočkou, rybami či drůbeží. 

7. Konzumovat nízkotučné mléko a jeho produkty s nízkým obsahem tuku i soli. 

8. Vybírat potraviny s nízkým obsahem cukru a omezovat konzumaci sladkých nápojů a 

sladkostí. 

9. Volit stravu s nízkým obsahem soli. 

10. Omezovat denní příjem alkoholu na maximálně dva denně. 

11. Připravovat jídlo nezávadným a hygienickým způsobem. 

12. Podporovat výhradní výživu kojením po dobu 6 měsíců. 

Co se týká celodenního stravovacího režimu, jedno z pravidel hovoří o stravování 5-6 x 

denně. Při respektování tohoto doporučení je pro tělo zajištěn plynulý příjem energie, a 

tak nemá potřebu ukládat zásoby jako je tomu u nepravidelného stravování s dlouhými 

pauzami. Strava by se měla podávat zhruba v 3hodinovém intervalu. To minimalizuje 

přejídání v pozdních odpoledních a následně večerních hodinách. Některé zdroje hovoří o 

konzumaci posledního jídla 3-4 hodiny před ulehnutím (Hřivnová, 2014; Piťha a Poledne, 

2009). Optimální rozložení stravy uvádí tabulka č. 6. 

Tabulka 6: Optimální rozložení stravy během dne 

 

POKRM ČÁST DENNÍHO PŘÍJMU ENERGIE 

snídaně 20-25 % 

dopolední svačina 5-10 % 

oběd 30-35 % 

odpolední svačina 10-15 % 

večeře 15-20 %  

 

ZDROJ: (Hřivnová, 2014) 
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1.4.2 Potravinové pyramidy 

 Potravinových pyramid existuje celá řada. Jsou specifikovány podle národnosti, věku, 

váhy či stravovacích zvyklostí. V historii se několikrát transformovaly, avšak dnešní 

obvyklá podoba je znázorněna na obrázku č. 1.  

Obrázek 1: Potravinová pyramida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: (Fórum zdravé výživy, 2013) 

 

Pyramida graficky vyjadřuje žádoucí podíl jednotlivých potravinových skupin, které by 

měly být každý den ve stravě zastoupeny. Podle Brázdové a Fialy (1998) má čtyři patra. 

Vhodnost potravin se směrem k vrcholu pyramidy snižuje, v základně jsou tedy potraviny, 

které bychom mohli jíst denně bez omezení a ve čtvrtém patře jsou pak potravinové skupiny, 

které bychom měli do svého jídelníčku volit jen výjimečně či vůbec. V rámci jednoho patra 

jsou vhodnější potraviny umístěné vlevo a ty méně vhodné vpravo. Jestliže chce člověk 

zhubnout, měl by volit potraviny z levé části pyramidy, stejně tak by pro něj měl být tabu 

samotný vrchol pyramidy (Hřivnová, 2014; Svačina, 2008). 
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Voda podporující hydrataci těla, je umístěna u základny. Doporučuje se pít zhruba 1,5-2 

litry denně. Vodní kohoutek však není jediným zdrojem vody v našem jídelníčku. Počítají se 

i polévky a ovocné šťávy. Další položkou je ovoce a zelenina, pestrá skupina potravin 

zahrnující kořeny, cibule, stonky, listy, květenství a plody. Všechny jsou bohaté na vlákninu 

a mikroživiny. Je doporučováno konzumovat 5 porcí denně, přičemž 1 porce se rovná 

150-200 gramům. Druhé patro je obsazeno obilovinami a jejich produkty. Tyto potraviny 

jsou spolu s bramborami významným zdrojem energie. Za vhodné je považováno množství 

v podobě 4-6 porcí denně (1 porce těstovin = 60 g). Další složkou je mléko a mléčné 

výrobky, které poskytují kvalitní bílkoviny, vápník a další minerály. Doporučený příjem pro 

tuto skupinu jídel jsou 2-3 porce za den (1 porce = 200 g jogurtu, 250 ml mléka). Také 

zdravé nenasycené oleje (zejména olivový, řepkový nebo sójový) jsou neopomenutelnou 

složkou naší stravy. Konzumace bílého masa, ryb a vajec je doporučována 2-3krát denně, 

stejně jako spotřeba luštěnin a ořechů a sušeného ovoce. Produkty na vrcholu trojúhelníku 

by měly být konzumovány pouze příležitostně. Patří sem červené maso, cukrovinky a 

potraviny s vysokým obsahem tuku či cukru (Gil a kol., 2015). Pyramida není striktně dané 

pravidlo, měla by sloužit jako vodítko k sestavení zdravé stravy. Čím častěji se lidem podaří 

jíst podle doporučení, tím větší mají šanci na život bez nemocí a obezity. Je také důležité 

poznamenat, že denní příjem se u každého individuálně liší dle energetického výdeje.  

Pro udržení hmotnosti platí pravidlo, že příjem by neměl převyšovat příjem energie. 
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1.5 Detekce stavu výživy 

K vyšetřování nutričního stavu osob slouží následující informace: 

1.5.1 Osobní, rodinná, sociální a nutriční anamnéza  

Nedílnou součástí klinického vyšetření stavu výživy jedinců je cílená anamnéza. Zjišťují 

se tak veškeré okolnosti, které jakýmkoliv způsobem ovlivňují výživový stav. Nutriční 

anamnéza se zabývá současnými nutričními obtížemi, jejich vznikem, projevy a vývojem. 

Cílem je také určit, zda je strava vyvážená, jestli není nepřiměřeně chudá či naopak bohatá 

jak po energetické stránce, tak co se týče obsahu výživových faktorů. 

1.5.2 Zjišťování stravovacích zvyklostí 

1.5.2.1 Frekvenční potravinový dotazník 

 Jedinec zaznamenává frekvenci příjmu jednotlivých potravinových skupin během 

určeného období. Odpovídá na otázky typu: „Kolikrát denně jíte mléčné výrobky? Jak často 

konzumujete alkohol?“ a podobně. Výsledkem jsou údaje o vzájemném poměru 

jednotlivých položek stravy, který charakterizuje stravovací zvyklosti vyšetřované osoby. 

1.5.2.2 Průběžně zapisovaný a vzpomínaný jídelníček 

Stravovací záznam se liší pouze v tom, že průběžně zapisovaný jídelníček je časové 

neomezený a může být jak s váženými, tak odhadovanými velikostmi porcí. Časově mohou 

být zapisovány i nutriční či klinické obtíže. Vzpomínaný jídelníček je záležitost obvykle jen 

24 hodin, hodnotí se předchozí den a velikosti porcí mohou být pouze odhadované 

(Kleinwächterová a Brázdová, 2001; Svačina, 2008). 

1.5.3 Antropometrické vyšetření 

Základními antropometrickými ukazateli jsou tělesná výška při vzpřímeném postoji a 

hmotnost v ranních či dopoledních hodinách. Z nich vychází BMI (body mass index) 

definovaný jako poměr tělesné hmotnosti v kilogramech a druhé mocniny výšky v metrech. 

Hodnocení BMI udává tabulka č. 7. Dále se měří obvod pasu (eventuálně boků) pomocí 

krejčovské pásky a zastoupení tělesného tuku v těle. K rychlému stanovení se nejčastěji 

používá metodika měření tloušťky kožních řas pomocí kaliperu na čtyřech místech –  

nad bicepsem a tricepsem na volně visící paži, subskapulárně pod lopatkou a supraspinálně  

nad předním kyčelním trnem (Kleinwächterová a Brázdová, 2001; Svačina, 2008; Zelený, 

1993). Pro výpočet procenta tělesného tuku se používají tabulky podle Durnina a 

Womersleyho (1974). 
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Tabulka 7: Hodnocení body mass indexu 

 

 MUŽI ŽENY 

TĚŽKÁ MALNUTRICE ˂16 ˂ 16 

MALNUTRICE ˂17 ˂ 17 

PODVÁHA ˂20 ˂ 19 

NORMÁLNÍ VÁHA 20,0-24,9 19,0-23,9 

NADVÁHA 25-29,9 24,0-28,9 

OBEZITA ˃ 30 ˃ 29 

 

ZDROJ: (Zadák a Květina, 2011) 

1.5.4 Klinické vyšetření 

Toto vyšetření hodnotí celkový stav výživy. Pomocí aspekce a jednouchých fyzikálních 

metod odhalí podvýživu, nadváhu či obezitu. Hodnotí se také dynamika změn tělesné 

hmotnosti. Negativní zdravotní dopad v podobě většího rizika pooperačních komplikací, 

vzniku infekce nebo špatného hojení ran, má úbytek výchozí hmotnosti větší, než 10 %  

za měsíc. Sledují se vlasy, nehty, rty, dásně, zuby, dále je nezbytné hodnotit barvu kůže, 

kožní turgor, přítomnost otoků, slizniční projevy a mnoho dalších znaků, které mohou 

souviset s chorobami. Měří se krevní tlak, fragilita dásňových a kožních kapilár. 

1.5.5 Laboratorní vyšetření 

Biochemické metody umožňují zjišťování výživových faktorů v tělesných tekutinách, 

především v krvi a moči. Věnují se vyšetřování vitamínů, minerálů, stopových prvků jak 

v plazmě, tak specifických buňkách či tkáních. Hodnotí se albuminémie, plazmatické 

hladiny transferinu a celková vazebná kapacita pro železo.  

Poruchy výživy se často potýkají se sníženou imunitní odpovědi organismu. Mezi 

imunologická vyšetření patří stanovení deficitu imunoglobulinu G (IgG) a C3 složky 

komplementu, snížení chemotaxe neutrofilů, nejčastěji pak počet lymfocytů a kožní testy 

s antigeny (Kleinwächterová a Brázdová, 2001; Svačina, 2008; Zelený, 1993). 
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2 Výzkumná část 

2.1 Cíl výzkumu 

Cílem experimentální části této diplomové práce bylo prozkoumat složení stravy, pitný 

režim a životní styl jedinců. Mým úkolem bylo vyhodnotit stravu respondentů jak po stránce 

kvalitativní, tak i kvantitativní a zjistit, jestli jejich strava odpovídá současným výživovým 

doporučením.   

2.2 Charakteristika respondentů 

Celkově bylo rozdáno 35 dotazníků, avšak vyplněno a navráceno jich bylo pouze 25 

(úspěšnost 71,4 %). Do studie tedy bylo zahrnuto 25 dobrovolníků (18 žen a 7 mužů) trvale 

žijících na území České republiky ve věku 20 až 30 let. Výzkumné šetření probíhalo 7 dní 

během března a dubna 2018. 

2.3 Sběr a zpracování dat 

Údaje byly získávány pomocí dotazníku, který byl vytvořen výzkumnou skupinou na naší 

fakultě, zabývající se sledováním těhotných žen. Jeho podoba je znázorněna v příloze č. 1.  

V úvodu se zjišťovalo pohlaví respondenta, jeho věk a výška a z těchto údajů se počítal 

BMI. Bazální metabolický výdej každého jedince, neboli energie vydaná v klidovém stavu 

v teplotně neutrálním prostředí na lačno, byl dopočítán podle rovnice Harrise a Benedicta 

(Harris a Benedict, 1918). Druhá část dotazníku je záznamem všech činností během dne a 

základním odhadem času stráveného jednotlivými činnostmi a energetického výdeje. Ve 

třetí části byl zjišťován denní energetický příjem vyplněním veškerých zkonzumovaných 

potravin. Každá sledovaná osoba obdržela před zahájením i vzorový, již vyplněný dotazník, 

který by vyplňování zjednodušil a mohl napovědět při odhadování porcí potravin (viz 

příloha č. 2). Dotazník byl anonymní a výběr respondentů byl dán jejich ochotou dotazník 

vyplnit. Respondenti byli pro co nejpřesnější výsledek požádáni o uvádění pouze pravdivých 

údajů. 

Údaje z tabulek energetického výdeje se zpracovávaly pomocí souboru Compendium of 

physical activities (Ainsworth a kol., 2011), který poskytuje sbírku fyzických aktivit pro 

dospělé a jejich metabolický ekvivalent (MET).  

Analyzovaná kvalitativní i kvantitativní data z jídelníčku se zpracovávala v programu 

NutriDAN, který obsahuje potraviny s ověřenou nutriční hodnotou. Pomocí něj lze 
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jednoduše vypočítat průměrný denní příjem jednotlivých složek stravy respondenta.  

Pro zjednodušení jsem obdržela již vypracované tabulky s hmotností běžně užívaných 

potravin, podle kterých jsem se řídila. Chyběly některé dnes běžně konzumované potraviny, 

jako přesnídávka, chia semínka nebo langoš, a proto tyto potraviny, které v programu nejsou 

zařazeny, musely být nahrazeny jinými, s co nejpodobnějším složením nebo bylo nutné je 

poskládat z jednotlivých částí. Výsledné údaje z tohoto stravovacího programu byly 

porovnány se současnými výživovými doporučeními. 

2.3.1 Statistické hodnocení 

Statistické zpracování dat bylo provedeno v programu Prism 8 for Windows (version 

8.0.2), GraphPad Software, Inc. a Microsoft Excel 2010. Normální rozdělení sledovaných 

parametrů bylo hodnoceno D'Agostinovým a Pearsonovým testem normality. V případě 

normality dat jsou výsledky uvedeny jako průměr ± směrodatná odchylka (SD), v opačném 

případě jako medián (25% percentil; 75% percentil). Porovnání zjištěného příjmu vybraných 

minerálních látek a vitamínů s denní doporučenou dávkou (DDD) byl stanoven pomocí 

intervalu spolehlivosti průměru nebo mediánu (P = 0,95). 

2.4 Vyhodnocení a interpretace výsledků 

Na grafu č. 2 je vidět procentuální zastoupení pohlaví dotázaných osob. Snažila jsem se 

do cílové skupiny zařadit zhruba polovinu mužů a polovinu žen pro co nejobjektivnější 

výsledky. V konečném výsledku tvoří ženy větší podíl, což je způsobeno především méně 

zodpovědným přístupem mužů k vyplňování dotazníků.  

Graf  2: Pohlaví dotázaných 
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Graf č. 3 ukazuje věkové zastoupení respondentů. 64 % osob bylo ve věku 20-23 let, 

16 % uvedlo věk 24-26 let a 20 % bylo mezi 27 a 30 roky. Užší věkové rozmezí bylo 

sledováno záměrně kvůli zjednodušení analýzy z hlediska denních doporučených dávek.  

 

Graf  3: Přehled věku dotázaných 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4 prezentuje výšku dotázaných. Největší zastoupení měl interval výšky 171-180 

centimetrů, a to 10 osob. 

Graf  4: Přehled výšky dotázaných 
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Hmotnost respondentů uvádí graf č. 5.  

 

Graf  5: Přehled hmotnosti dotázaných 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypočítané BMI všech respondentů demonstruje graf č. 6. Většina osob měla BMI, které 

podle tabulky č. 7 odpovídá normální váze. 

Graf  6: Přehled BMI dotázaných 
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Výše zmíněné základní antropometrické údaje jsou shrnuty v tabulce č. 8. 

 

Tabulka 8: Základní antropometrické parametry dotázaných 

 

 

 

 

 

 

 

Data jsou prezentována jako průměrná hodnota ± směrodatná odchylka, případně jako medián (75% 

percentil; 25% percentil). 

BMI – body mass index 

 

 

Z tabulky č. 9 je patrné, že energetická bilance (rozdíl energetického příjmu a výdeje  

v kcal) je mírně negativní. To v praxi znamená, že energetický příjem je příliš nízký a lidské 

tělo je nuceno využívat i energii ze zásob. Tělesná hmotnost tak klesá a metabolismus 

přechází do katabolických pochodů. 

Tabulka 9: Energetický příjem, výdej a bilance 
 

 

 

 

 

 

Data jsou prezentována jako medián (75% percentil; 25% percentil). 

 

 

ÚDAJ PRŮMĚR  

VĚK [roky] 

 

24 ± 3  

VÝŠKA [cm] 

 

170 ± 10  

HMOTNOST [kg] 

 

66 (82; 56) 

BMI 

 

22,8 (24,9; 21,3) 

ENERGETICKÝ 

PŘÍJEM (kcal) 

ENERGETICKÝ 

VÝDEJ (kcal) 

ENERGETICKÁ 

BILANCE (kcal) 

2070  

(2387; 1769) 

2435 

(2995; 2226) 

-399 

(-176; -787) 
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2.4.1 Sacharidy 

Tabulka č. 10 uvádí zjištěný příjem sacharidů. Při přepočtu doporučené dávky sacharidů 

(4–6 g/kg/den) na průměrnou hmotnost respondentů, se hodnota od DDD neliší. 

Tabulka 10: Průměrný příjem sacharidů 

 

Data jsou prezentována jako průměrná hodnota ± směrodatná odchylka, případně jako medián (75% 

percentil; 25% percentil). 

 

2.4.2 Lipidy 

Denní příjem lipidů je spolu s jednotlivými typy MK a cholesterolem zaznamenán 

v tabulce č. 11. Zjištěná hodnota překračuje DDD lipidů (kolem 1 g/kg denně) téměř 

dvojnásobně. Doporučený příjem cholesterolu uveden nebyl, ale obecně je doporučováno 

v dospělosti přijímat méně než 300 mg denně 

Tabulka 11: Průměrný příjem lipidů 

 

 

Data jsou prezentována jako průměrná hodnota ± směrodatná odchylka. 

MK – mastné kyseliny 

 

 SACHARIDY  

[g] 

MONO A 

DISACHARIDY 

[g] 

LAKTÓZA 

[g] 

POLYSACHARIDY 

[g] 

VLÁKNINA 

[g] 

PŘÍJEM 80 ± 20 79 ± 33 6 ± 2 138 ± 36 18 (20; 16) 

 TUKY [g] NASYCENÉ MK 

[g] 

MONOENOVÉ 

MK [g] 

POLYENOVÉ 

MK [g] 

CHOLESTEROL 

[mg] 

PŘÍJEM 80 ± 20 31 ± 9 24 ± 6 15 ± 4 375 ± 96 
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2.4.3 Proteiny a voda 

Optimální příjem bílkovin se pohybuje kolem 0,8 g/kg/den. Zjištěný přísun (viz tabulka 

č. 12) je oproti tomuto doporučení vyšší. Denní potřeba tekutin je velice individuální 

záležitost, ale 2622 g vody z optimálního rozmezí nevybočují. 

Tabulka 12: Průměrný příjem proteinů a vody 

 

 PROTEINY [g] FENYLALANIN [mg] VODA [g] 

PŘÍJEM 76 ± 19 4,0 (5,4; 3,0) 2622 ± 504 

 

Data jsou prezentována jako průměrná hodnota ± směrodatná odchylka, případně jako medián (75% 

percentil; 25% percentil). 

 

Graf č. 7 uvádí vzájemný poměr proteinů, sacharidů a lipidů.  

Graf  7: Poměr makronutrientů 
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2.4.4 Vitamíny 

2.4.4.1 Vitamíny rozpustné v tucích 

Z tabulky č. 13 je patrný nedostatečný příjem vitamínu A. Jeho přísun je dvakrát nižší, 

než by měl být. Vitamíny D a E jsou rovněž přijímány v nedostatečném množství.  

Tabulka 13: Příjem vitamínů rozpustných v tucích 

 

 
Data jsou prezentována jako medián (75% percentil; 25% percentil). 

* - Interval spolehlivosti průměru (mediánu) významně odlišný od DDD (P = 0,95). 

DDD – denní doporučená dávka 

 

Následující grafy demonstrují, u kolika procent osob docházelo k odchylkám od DDD. 

Graf č. 8 demonstruje procentuální zastoupení osob, které příjímaly vitamín A v nevhodném 

množství. 

Graf  8: Příjem vitamínu A 
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Z grafu č. 9 je zřejmé že většina dotázaných konzumovala potraviny s nedostatečným 

množstvím vitamínu D. 

 

 

Graf  9: Příjem vitamínu D 

 

 
 

Vitamín E je podle grafu č. 10 také většinou osob přijímán v nedostatečných dávkách. 

 

Graf  10: Příjem vitamínu E 
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2.4.4.2 Vitamíny rozpustné ve vodě 

Z tabulky č. 14 pro vitamíny rozpustné ve vodě je možné vyčíst, že přísun vitamínu B3 

byl téměř dvojnásobný oproti DDD, stejně tak jako příjem vitamínu C. 

Tabulka 14: Příjem vitamínů rozpustných ve vodě 

  

Data jsou prezentována jako průměrná hodnota ± směrodatná odchylka, případně jako medián (75% 

percentil; 25% percentil). 

* - Interval spolehlivosti průměru (mediánu) významně odlišný od DDD (P = 0,95). 

DDD – denní doporučená dávka 

 

Graf č. 11 ukazuje, že většina osob přijímala vitamín B3 v nepřiměřeně vysokém 

množství.  

Graf  11: Příjem vitamínu B3 
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* 
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* 
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Z grafu č. 12 vyplývá, že vitamín B12 byl přijímán ve zhruba dvojnásobném množství, 

než jsou doporučené hodnoty u všech osob, tj. žádný z respondentů nepřijímal vitamín B12 

v rozmezí 2-2,5 µg/ den. 

Graf  12: Příjem vitamínu B12 

 

 

Vitamín C byl podle grafu č. 13 přijímán v doporučeném rozmezí pouze 3 osobami. Další 

3 osoby měly přísun nedostatečný, zatímco ostatní ho přijímaly v nadbytku.  

Graf  13: Příjem vitamínu C 
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2.4.5 Minerály  

Tabulka č. 15 uvádí průměrný denní příjem některých minerálů spolu s jejich DDD. Ve 

značném nadbytku byl přijímán sodík a draslík.   

Tabulka 15: Příjem minerálů I 

 

Data jsou prezentována jako průměrná hodnota ± směrodatná odchylka, případně jako medián (75% 

percentil; 25% percentil). 

* - Interval spolehlivosti průměru (mediánu) významně odlišný od DDD (P = 0,95). 

DDD – denní doporučená dávka 

 

Podle grafu č. 14 více než dvě třetiny osob měly během testovacího období přísun sodíku 

mnohem vyšší, než by měly. Přijímané množství dosahovalo až dvojnásobku DDD. 

Graf  14: Příjem sodíku 
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* 
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10 ± 3 15 ± 4 
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   Také draslík byl přijímán v nadbytečném množství. Procenta osob vyjadřuje graf č. 15. 

 

Graf  15: Příjem draslíku 

 

 
 

 

 

 

Další minerály a jejich zjištěný průměrný denní příjem uvádí tabulka č. 16. Součástí jsou 

také denní doporučené hodnoty těchto mikronutrientů. 

Tabulka 16: Příjem minerálů II 

 

Data jsou prezentována jako průměrná hodnota ± směrodatná odchylka, případně jako medián (75% 

percentil; 25% percentil). 

* - Interval spolehlivosti průměru (mediánu) významně odlišný od DDD (P = 0,95). 

DDD – denní doporučená dávka 
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PŘÍJEM 65 ± 38 1509 ± 335 * 1,6  

(1,8; 1,4) * 
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* 

63 (73; 51) * 

DDD 55 500-1000 1,1 3000-5000 140 
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Graf č. vyjadřuje, že naprosté většině osob se dostávaly nadbytečné dávky fosforu. 

 

Graf  16: Příjem fosforu 

 

 

Z grafu č je poznat, že také měď byla přijímána ve vysokém množství většinou osob.  

 

Graf  17: Příjem mědi 
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Naopak fluoridů by měli všichni respondenti přijímat až třikrát více. To dokazuje graf č. 

 

 

Graf  18: Příjem fluoridů 

 

 
 

Stejným případem je jód na grafu č., který by měl být všemi respondenty přijímán 

alespoň ve dvojnásobném množství.  

 

Graf  19: Příjem jódu 
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3 Diskuze 

Přes veškerou snahu o získání co nejpřesnějších výsledků formou vyhodnocení dotazníků 

vyplňovaných vybranou skupinou osob, je nutné přiznat, že získané výsledky mohou být 

zatížené určitou chybou při vyplňování dotazníků. Prvním důvodem je pravděpodobně 

nepřesný odhad dávek jednotlivých potravin. Dalším důvodem může být to, že někteří 

dotazník vyplňovali dodatečně až na konci týdne, přičemž není možné, aby si pamatovali 

přesné údaje. Poměrně velkou chybu je třeba přičíst i počítačovému programu, poněvadž 

některé užívané pokrmy neobsahuje, a proto bylo nutné v těchto případech improvizovat a 

nahrazovat skutečně zjištěná data takovými údaji, které počítačový program obsahuje.  

Pokud se množství vydané energie rovná množství přijaté, pak je energetická bilance 

vyvážená. V případě pozitivní energetické bilance organismus nadbytečnou energii ukládá 

v podobě tukových zásob a vzniká nadváha, případně obezita, která má nepříznivý vliv na 

naprostou většinu tělesných systémů. Výjimkou jsou děti a dospívající, u kterých by 

vzhledem k nárokům na růst měla být bilance pozitivní. V případě výsledku mého výzkumu, 

šlo o u dotazovaných osob o mírně negativní bilanci. Vzhledem k téměř alarmujícímu počtu 

obézních lidí v naší populaci, považuji mírně negativní energetickou bilanci za úspěch. 

Hodnoty by však neměly výrazněji klesnout, jelikož organismus začíná využívat i energii 

z vlastních zásob a tělesná hmotnost klesá.  

Bílkoviny, tuky a sacharidy by měly být tělu dodávány v určitém poměru, který 

nazýváme jako trojpoměr živin. Z celkového množství energie, kterou denně přijmeme, by 

mělo 10-30 % pocházet z bílkovin, 25-35 % z tuků a 45-65 % ze sacharidů. Výsledky této 

práce ukazují, že procenta sacharidů a proteinů byla u dotázaných osob v normě, mírně 

snížená hodnota vyšla u tuků. Ve věkové kategorii 20-30 let nelze porovnání nalézt, avšak 

Rumlová, zabývající se kompozicí stravy u mládeže v roce 2013, uvádí výsledné zastoupení 

jednotlivých živin: 15 % bílkoviny, 28 % tuky a 57 % sacharidy, což také odpovídá 

doporučeným hodnotám. 

Z vitamínů rozpustných v tucích chyběly respondentům všechny stanovované, a to A, D i 

E. Velká pozornost je v poslední době věnována vitamínu D. Prevalence jeho deficitu se liší 

v závislosti na ročním období či věku. V letním období je zpravidla množství vitamínu D 

v krvi největší a naopak v zimních měsících bývá hladina nejnižší. Rizikovou skupinou jsou 

starší osoby, které netráví tolik času na slunci. Ovšem Choi a kol. (2012) prokázali závislost, 

kdy s rostoucím věkem prevalence deficitu klesala. Zároveň i Ho-Pham a kol. (2011) 
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označili jako rizikovou skupinu populaci mladší 30 let. Také Nováková (2017) ve své studii 

potvrzuje celosvětový nedostatek vitamínu D v dospělé populaci. Tato dotazníková studie to 

také potvrzuje. Jako možné vysvětlení se nabízí dnešní způsob života mladých lidí, kteří 

tráví spoustu času v práci a u počítače a nevěnují příliš času venkovním aktivitám. 

Z vitamínů rozpustných ve vodě byl v téměř dvojnásobném množství přijímán vitamín C. 

Fantó (1992) ve své knize uvádí, že všichni trpíme nedostatkem vitaminu C, poněvadž si 

lidský organismus nedokáže kyselinu askorbovou samostatně syntetizovat, a proto je nutné 

tento vitamin každý den přijímat z potravy nebo z potravinových doplňků. S tímto tvrzením 

se neshoduje náš výsledek, který prokazuje, že přísun vitamínu C naopak převyšuje DDD, 

což se dá pravděpodobně odůvodnit značným přísunem ovoce a zeleniny v pestrém 

jídelníčku. Ve velkém nadbytku byl přijímán také vitamín B3 a B12. 

Fořt (2007) podle výsledků svých analýz tvrdí, že populace trpí nadbytkem vápníku a 

draslíku. Draslík byl opravdu během této studie přijímán v množství překračujícím DDD, 

ale přísun vápníku byl v normě. Fantó (1992) uvádí, že NaCl přijímáme daleko větší 

množství, než je potřeba, což se v mé studii potvrdilo jako nadbytečný příjem sodíku. 

V přebytku byly respondenty přijímány také měď či fosfor. Ani další tvrzení Fanta (1992), 

že ženy mívají nedostatek železa, se v této studii nepotvrdilo. V nedostatečném množství 

byly z minerálů přijímány fluoridy a jód, což lze napravit například větší konzumací 

mořských ryb či minerálních vod.  

Jednotlivá jídla by měla být během dne rozložena do pěti porcí takto: snídaně 20-25 %, 

dopolední svačina 5-10 %, oběd 30-35 %, odpolední svačina 10-15 % a nakonec večeře 

s 15-20 % podílem. Z dotazníků bylo znatelné, že spousta lidí dělá v tomto ohledu chybu – 

nesnídá, svačiny vynechává, oběd je nedostatečný a večer se přejídá, což může vést 

k nadváze. Důvodem nedodržování těchto pravidel bývá zpravidla nedostatek času či 

obtížné sloučení jídla s pracovní náplní v zaměstnání či ve škole. Orientace v tom, jak se 

správně stravovat je v dnešní době pro laickou veřejnost vcelku náročným úkolem, 

poněvadž se nás média snaží často upoutat různorodými výživovými doporučeními či 

nabídkami zázračných potravin. Výjimkou nejsou ani diety s motivem: „Pokud chcete být 

hubení, nejezte pečivo.“ a podobně. Správnou nápovědou tedy mohou být člověku grafické 

pomůcky, jako je například potravinová pyramida.  
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Z grafu č. 2 se dá usuzovat, že ženy byly mnohem ochotnější se výzkumu zúčastnit. Tato 

skutečnost může napovědět o rozdílném vztahu obou pohlaví k danému tématu. Dá se tedy 

předpokládat, že ženy se o oblast výživy více zajímají. 

Tato práce by se určitě dala rozšířit o detailnější poznatky, jako je porovnání složení 

stravy u obou pohlaví nebo u jednotlivých věkových skupin. Dostali bychom tak ještě 

ucelenější poznatky o stravě lidí v jednotlivých kategoriích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Závěr 

 

- 59 - 

4 Závěr  

Výsledky ukázaly, že příjem základních živin (tzn. cukrů, tuků, bílkovin) je relativně 

v normě s DDD týkajícími se České republiky, což bych přisoudila současnému trendu 

zdravého životního stylu mezi mladými.  

Co se týče vitamínů a minerálů, z výsledků je zřejmý nedostatečný přísun vitamínů A, D, 

E, fluoridů a jódu, zatímco vitamínu B6 a C, sodíku, draslíku, fosforu a mědi je přijímáno 

zbytečně moc.  

Výsledky jsem všem dotazovaným poskytla k tomu, aby si mohli udělat představu o tom, 

co ve svém jídelníčku případně vylepšit, což vidím jako přínos mé práce.  
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5 Použité zkratky 

 

AK aminokyselina 

BMI body mass index 

DDD denní doporučená dávka 

GI glykemický index 

I.U. mezinárodní jednotka 

MK mastná kyselina 

WHO světová zdravotnická organizace 
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11  Přílohy 

Příloha 1: Podoba formuláře 

 

 

 

Příjmení a jméno: 

Pohlaví: 

Věk: 

Výška: 

Váha: 

Léčím se s: 

 

 

 

 

Užívám pravidelně doplňky stravy (jak dlouho, typ, výrobce, dávkování…): 
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Den č.:                                                                    Datum:                                                Den v týdnu: 

Typ činnosti 

(charakterizovat) 

Trvání činnosti 

(hodiny / 

minuty) 

Typ přijaté potravy 

(jídlo i tekutiny) 

Množství přijaté potravy 

(porce, ks, g, ml) 
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Příloha 2: Vyplněný dotazník 

 

VZOR VYPLNĚNÍ                                                Datum:                                                Den v týdnu: 

Typ činnosti 

(charakterizovat) 

Trvání činnosti 

(hodiny / minuty) 

Typ přijaté potravy 

(jídlo i tekutiny) 

Množství přijaté potravy 

(porce, ks, g, ml) 

Spánek 540 rohlík celozrnný   1 ks 

Hygiena ranní a večerní 30+30 máslo   18 g 

Snídaně příprava a konzumace 15+15 med   10 g 

Cesta autem nebo MHD 15+15 ovotwist (jogurtový nápoj)   390 g 

Oběd příprava a konzumace 60+30 BeBe-dobré ráno (sušenky)   50 g 

Mytí nádobí 30 bylinný čaj 250 ml 

Povídaní s dětmi nebo s manželem 20 kuřecí vývar se zeleninou  1 porce 

Čtení 30 vepřový řízek 130 g 

Svačina příprava a konzumace 10+30 bramborová kaše 1 porce 

Zaměstnání 180 červená řepa 100 g 

Večeře příprava a konzumace 20+20 minerálka 400 ml 

Cvičení s míčem 60 Jablko, pomerančový džus (100%) 60 g, 300 ml 

Pohlavní styk 30 chleba 1 ks 

Návštěva přátel/zařízení 180 tvaroh, pažitka 45 g, 10 g 

Součet hodin za den            = 24 hodin Během dne: voda se sirupem 1500 ml 

 


