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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zdraví, zdravé výživy a zdravého životního 

stylu v kontextu středoškolského odborného vzdělávání v České republice. Cílem práce 

bylo zjistit, jaké názory zaujímají a jaké znalosti mají žáci střední odborné školy vzhledem 

k jejich věku, genderu a studovanému oboru. Text je rozdělen do dvou základních částí – 

teoretické, kde jsou představeny výše zmíněné základní koncepty doplněné o představení 

škodlivých vlivů, různých denních režimů (pitný a stravovací režim) a různých životních 

stylů. Dále je zde stručně nastíněn sociálně historický kontext zdravé výživy a školního 

stravování s jeho historií. Druhá část se zaměřuje na konkrétní provedený výzkum, kde 

byla zvolena kvantitativní metoda sběru dat prostřednictvím dotazníkového šetření. 

Výzkumu se zúčastnilo 118 respondentů a respondentek, žáků učebního oboru kuchař – 

číšník a kumulovaného učebního oboru zedník, truhlář, kominík a dále žáků maturitního 

oboru cestovní ruch střední odborné školy. Ve výzkumu byly zvoleny jedna hlavní a tři 

dílčí výzkumné cíle týkající se zjištění, jaké znalosti mají tito žáci o zdravé výživě a 

zdravém životním stylu s ohledem na různé faktory a jejich osobní charakteristiky, jako je 

gender či studovaný obor. Výsledek hlavní výzkumné otázky je, že žáci mají alespoň 

nějaké, i když povětšinou povrchní a obecné znalosti o zkoumaných tématech. Dále lze 

konstatovat, že dívky mají větší znalosti a zájem o témata než chlapci. Naopak žáci 

učebních oborů mají znalosti a povědomí o tématech a zájem o ně o něco málo větší než 

žáci maturitního oboru, i když rozdíly jsou minimální. Lze spíše říci, že jsou obdobné. 

Největší rozdíl ve znalostech a zájmu o zdravý životní styl a zdravou výživu projevili žáci 

potravinářského oboru oproti žákům ostatních oboru. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Zdraví, zdravý životní styl, zdravá výživa, výživa, živiny, stravovací režim a pitný režim 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with health issues, healthy diet and healthy lifestyle in the 

context of secondary vocational education in the Czech Republic. The aim of the thesis 

was finding out opinions and konwledge of students attending the secondary vocational 

school due to their age, gender or field of study. The thesis is divided into two parts. The 

first theoretical part, where the above-mentioned basic concepts are presented. This part is 

accompanied by the introduction of harmful influences, various daily regimens (drinking 

and eating regime) and various lifestyles. There is also briefly presented the socio-

historical context of healthy eating habits  and school catering with its history. The second 

part focuses on the specific research carried out, where the quantitative method of data 

collection was chosen. Students of different fields cooks, waiters, joiners, bricklayers, 

chimney-sweeps and A levels on the whole 118 respondents became part of the research. 

The research has chosen one main and three sub-research objectives to find out how these 

students care for a healthy diet and A healthy lifestyle, taking into account various factors 

and their personal characteristics like is gender or field of study. The result of the main 

research question is that pupils have at least some, though mostly superficial and general 

knowledge of the topics examined. We can say that girls have more knowledge and interest 

in topics than boys. Pupils of apprenticeships have knowledge and awareness of topics and 

interest in them slightly larger than graduate students, although the differences are 

minimal. Rather, they are similar. The biggest difference in knowledge and interest in 

healthy lifestyles and healthy nutrition has been shown by pupils in the food industry 

compared to pupils in other fields. 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá výživou a životním stylem v oblasti středoškolského 

vzdělávání v kontextu České republiky. Zaměřuji se na otázky týkající se skutečnosti, jaké 

názory a znalosti k tomuto tématu mají žáci jedné vybrané střední odborné školy.  

Zdravá výživa je ve stručnosti vyvážené stravování, které přináší dostatečné kvalitní živiny 

(Fořt, 1999). Životní styl je určitý návod, podle kterého se člověk řídí a jehož zásady 

dodržuje. Zdravý životní styl by měl docílit toho, že se člověk cítí lépe a zdravě. Takový 

styl je podmíněn dodržováním určitých faktorů a vlivů, které na člověka zásadně působí 

(Fořt, 2005). 

Zdraví a zdravý životní styl je velmi jednoduchá a často užívaná (možná i nadužívaná) 

formulace, ale v praxi jde o poměrně složité řešení věci. Všeobecně lidé o tomto tématu 

mají dost vědomostí, ale jejich uvedení do praxe jim neustále vázne. Vymlouvají se na 

nedostatek času, na nevhodné, ale přesto zažité zvyklosti, nedůvěru ve vše, co přináší 

nějakou změnu, na nedostatek financí. Nabízí se spousta možností řešení, která ale nikdy 

nebývají komplexní, ani jednoduchá v uvedení v praxi (Fořt, 2005).  

Vše, i zdravý životní styl, podléhá vývoji, tak jako jiné definice, pojmy a obory. Existuje 

mnoho výživových stylů, stejně jako diet, ale to stále neřeší současný problém výživy – co 

jíst, kolik toho jíst a kdy a čemu se vyhnout, aby se dalo říci, že to je to správné. Určitě 

stále platí, že výživa sama o sobě nic neznamená, pokud se nebudou dodržovat další 

aspekty, jako je pohyb, udržení kondice a zdravotního stavu. Což je neustále širokou 

veřejností podceňováno (Fořt, 2005). 

Toto téma jsem si zvolila zejména proto, že pracuji ve školství, konkrétně vyučuji odborné 

a ekonomické předměty u oboru kuchař – číšník, cestovní ruch a stravovací služby a u 

technických oborů. Uskutečňuji přednášky o zdravé výživě a zdravém životním stylu 

v rámci osvěty, dále poskytuji kurzy zdravé výživy pro školy a veřejnost v našem městě a 

blízkém okolí. Také se o toto téma zajímám v médiích, jak v tištěných, v internetových, tak 

v audiovizuálních. V neposlední řadě se sama snažím dodržovat to, o čem přednáším. 

Domnívám se, že výsledky mé práce, potažmo mého výzkumu, mohou přispět k pochopení 

současného stavu vnímání zdravého životního stylu mládeže a dále jeho uplatňování 

v praxi této věkové kategorie na konkrétní škole.  
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Má práce bude sestávat ze dvou základních částí – první teoretické a druhé praktické. V  

první části se budu zabývat zdravou výživou, zdravým životním stylem a faktory 

ovlivňujícími životní styl, o které se později budu opírat v samotné praktické části. Jedná 

se především o termíny – zdraví, zdravý životní styl, zdravá výživa, pohybová aktivita a 

duševní pohoda. A dále obecně uvedu teoretický sociálně historický kontext tématu. 

V praktické části představím výzkum, který jsem provedla v druhém pololetí školního roku 

2019. Jak jsem již uvedla, zaměřila jsem se na žáky střední odborné školy, výzkumu se 

zúčastnilo 118 respondentů třech oborů této školy. 

V kontextu těchto témat jsem si pro tuto práci určila dva základní cíle. Zaprvé chci 

představit problematiku zdravého životního stylu a zdravé výživy v kontextu mládeže a 

střední odborné školy. A následně v samotném výzkumu bych chtěla zjistit konkrétní 

názory a znalosti, jaké mají tito studenti k danému tématu, a faktory a vlivy, které je při 

dodržování zdravého životního stylu a zdravé výživy ovlivňují. 
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1 ZÁKLADNÍ TEORETICKÉ KONCEPTY  

V této části bych chtěla představit různé teoretické koncepty a pojmy, které se navzájem 

propojují a ovlivňují. Na počátku popíšu věkovou skupinu, kterou se budu zabývat, tj. 

vývojový stupeň dospívání - adolescenci, následně uvedu, co je obecně životní styl, pak 

připojím kapitoly týkající se zdravého životního stylu a další podkapitoly, které uvedou 

koncepty, které zdravý životní styl ovlivňují. Také popíšu pojmy výživa, zdravá výživa a 

stravování. Následně se budu krátce zabývat stravováním ve školní jídelně.  

1.1 Adolescence  

Zde bych chtěla uvést něco málo o vývojovém stupni dospívání, tj. adolescenci, protože 

celá práce se bude dále zabývat zdravým životním stylem a výživou mládeže. Následně 

budu pro potřeby této práce užívat pojem adolescence, případně adolescenti, jako 

ekvivalent za termín mládí a mládež. Zejména představím charakteristiku žáka střední 

školy po stránce psychologické, kdy se zaměřím na období adolescence. 

Pojem adolescence je obdobím mezi pubertou a dospělostí, které se od ostatních etap 

vývoje odlišuje a zároveň je vnitřně diferencované. Je považováno za přechod mezi 

dětstvím a dospělostí. Prvním, kdo se zmiňuje o tomto přechodu a kdo položil základ pro 

úvahy o adolescenci, byl J. J. Rousseau (1772 – 1778). Zabýval se koncepcí přirozené 

výchovy, kterou rozdělil na jednotlivé vývojové etapy života. Vývoj člověka dělí do pěti 

stádií, konkrétně adolescenci řadí mezi 15. a 20. rok života. V tomto období se prohlubuje 

dozrávání vlastní identity, sebeuvědomování, emociální dozrávání. Adolescence má svůj 

význam a rozměr sociální, zdravotní, pedagogický a kulturní. Období začátku adolescence 

je charakterizováno ukončením puberty, žák v této době dospívá, ale ještě není dospělý 

duševně ani tělesně. Znamená to, že se ještě bude dál vyvíjet v celé své osobnosti (Macek, 

2003). 

Jedná se o vývojové období, kdy žáci ještě nemají své vyhraněné názory a dají na své 

názorové vzory, ať už jimi jsou rodiče, prarodiče, učitelé či vrstevníci. Právě v tomto 

období si vytváří nebo prohlubují své návyky v oblasti stravování. A to je úzce spjato 

právě s výživou, s postojem k ní a s názory na zdraví, zdravou výživu či zdravý životní styl 

z  pohledu adolescenta, žáka střední školy, ať už se jedná o žáky maturitních nebo 

učebních oborů. Z pohledu žáka, který se připravuje na výkon určitého povolání, v určitém 

stádiu vývoje a uvědomování si toho, co je správné, zdravé, potřebné a prospěšné pro život 
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a další vývoj člověka. Právě škola je po rodině a blízkých nejvýznamnějším činitelem, 

který může ovlivnit osobnost, vztahy a každodenní zkušenost dospívajících. Mládež, 

potažmo žáci zde tráví poměrně velkou část svého života a mělo by to být druhé místo po 

rodině, kde dochází k podpoře zdraví a zdravého života. Kromě vlivu lidských činitelů jsou 

žáci ovlivňováni i médii, různými reklamami v tisku, televizi, na internetu a sociálních 

sítích. Někteří se právě díky tomuto ovlivnění předhánějí v tom, jak věří těmto zdrojům a 

jak je dokážou využít v běžném životě, pravda nesprávně. Ale to je právě ten problém, že 

oni si myslí, že toto je to správné.  Jsou totiž ve věku, kdy dají na druhé a nedokážou zvolit 

správný a vlastní směr a názor. Chtějí se vyrovnat dospělým, ale stále jsou ještě dětmi 

(Řehulka, 1997). 

1.2 Životní styl  

Životní styl vnímáme jako způsob, jakým lidé žijí. Jde o vzdělání, zábavu, cestování, práci, 

vzájemnou komunikaci, vyznávání a dodržování určitých hodnot. Můžeme též mluvit o 

úrovni životního stylu jednotlivce či skupiny. V podstatě jde o vědomé uplatňování 

určitých životních projevů. Tzv. zrychlený životní styl a nezájem rodičů o to, čím se děti 

živí během dne, tedy v čase stráveném mimo domov, je v mnoha případech alarmující. 

Většinou děti dostávají od rodičů peníze, za které si koupí to, co jim chutná, místo toho, 

aby šly na oběd do školní jídelny. Nejčastěji to jsou nezdravé sladkosti, různé pochutiny, 

jako třeba brambůrky slané a smažené, a hlavně nápoje přeslazené, dobarvované nebo 

energetické. V žádném případě to není nic zdravého a tady platí, že pro děti je důležitý 

příklad rodičů (Duffková, 2008). 

Životní styl není zcela ovlivněný vůlí jedince. Jak už jsem zmiňovala, roli hrají různé vlivy 

v celospolečenském kontextu. Mladá generace je ovlivněna výchovou v rodině, vrstevníky 

a osobnostními dispozicemi. Někteří se pokusí a dokážou změnit životní styl a s tím 

spojenou životosprávu. Naopak některým to trvá dlouho nebo to nedokážou vůbec a jedou 

stále ve stejných kolejích, což potom má zpravidla i důsledky zdravotní.  U mládeže se 

jedná zpravidla o určité přesvědčení, musí si nejprve vyzkoušet na vlastní kůži, zda jim 

tento způsob vyhovuje a hlavně musí zjistit, jaké názory na to má jejich nejbližší okolí, 

kamarádi, spolužáci atd. (Zvírotský, 2014). 

Výživové styly mohou v dnešní společnosti přesahovat hranice zdravé výživy a přesahovat 

do dalších aspektů života. Vytváří se nové subkultury založené právě na příslušnosti 

například k vegetariánství anebo k paleo stravě. S vlivem sociálních médií a globální 
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společnosti lidé vytváří nové ucelené skupiny, které dodržují společná pravidla v celé sféře 

každodenního života, kdy nejde pouze o stravování. Toto lze následně propojit s mládeží, 

tedy adolescentní věkovou skupinou, která je k tomuto přebírání nových trendů náchylná, 

neboť chce vyzkoušet vše, především něco nového (Fořt, 2007). 

1.3 Zdraví a zdravý životní styl 

1.3.1 Zdraví 

Pojem zdraví můžeme definovat negativně jako absenci nemoci, funkcionálně jako 

schopnost vyrovnat se s denními aktivitami nebo pozitivně jako způsobilost a podobu 

vyrovnanosti s příjmem a výdejem energie. Můžeme ale také říci, že zdraví není pouze 

individuální životní hodnotou, ale rovněž ovlivňuje ekonomiku a rozvoj společnosti.  

Zdraví také podmiňuje životní prostředí, včetně toho pracovního. K dalším faktorům 

vymezujícím pojem zdraví patří genetické dispozice, zdravotní péče a prevence 

nežádoucího chování (Fořt, 2005). 

Zdraví je to nejcennější, co člověk má, proto by se o něj měl co nejlépe starat. Člověk by 

měl dodržovat nejen správné stravovací návyky, ale také by měl mít dostatek spánku, 

pohybu a na druhou stranu vyhýbat se návykovým a škodlivým látkám, tímto vším lze 

přispět k udržování svého zdraví. Můžeme také říci, že zdraví není pouze nepřítomnost 

nemoci, ale je souhrnem duševní, fyzické a sociální jistoty (Fořt, 2005). 

1.3.2 Zdravý životní styl  

Zdravý životní styl se může jevit jako jednoduchý koncept, který je ve společnosti široce 

rozšířený a hojně užívaný. Avšak uvedení tohoto konceptu do praxe jde poměrně těžko. 

Ačkoli lidé mohou mít o tomto tématu dostatek všeobecných, avšak spíše povrchních 

znalostí, získaných všudypřítomnou masáží z masmédií, internetu a sociálních sítí. Avšak 

lidé hledají snadnou cestu, a proto hledají výmluvy, ať už se jedná o nedostatek času, na 

zažité zvyklosti, nedůvěru ve změnu anebo například na nedostatek financí. V celé 

společnosti lze najít spoustu možností řešení, která však nebývají komplexní ani je nelze 

jednoduše uvést do praxe (Fořt, 2005). 

Veškeré pojmy, koncepty i celé vědní obory, tedy i zdravý životní styl, podléhají vývoji v 

kontextu konkrétní společnosti a historicko-sociální situaci. V současnosti existuje mnoho 

výživových stylů, životních stylů nebo například diet, kterými se nechá dnešní mládež 

ovlivnit. Existuje na výběr tolik možností, že se lidé na základě této rozmanitosti nemohou 
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rozhodnout – co jíst, kolik toho jíst a naopak kdy a čemu se vyhnout. O žádném z těchto 

„návodů“ nelze tudíž stoprocentně říci, že to je to správné. Pouze dodržovat správnou 

zdravou výživu, jinak řečeno správně se nutričně chovat, nestačí, je spousta dalších 

faktorů, které zdravotní stav a duševní pohodu jedince značně ovlivňují, jako jsou již 

zmiňovaný pravidelný pohyb, udržení fyzické kondice a zdravotního stavu, ale třeba i 

trávit aktivně volný čas, dodržovat správný pitný režim, dostatek spánku, vyhýbat se 

stresu, dodržovat odpovídající režim práce a odpočinku a nepodléhat škodlivým návykům. 

Avšak takto komplexně lidé často na tuto problematiku nepohlížejí a její komplexnost 

podceňují (Fořt, 2005). 

Abychom mohli říci, že lidé všeobecně zvládají zdravý životní styl, tak bychom museli 

dokázat nebo předložit obrázek ideální osobnosti.  Takový člověk v ideální společnosti 

zvládá svoje emoce, má se rád, nepustí negativní myšlenky ven, umí se ovládat a umí 

používat relaxační techniky. Kdyby byli všichni takoví, tak by svět a život byl ideální.  Ale 

ve skutečnosti to tak není, člověk se neustále učí něčemu novému, v našem případě to je 

zdravému životnímu stylu, ale zase na druhou stranu se díky tomu může stát lepším, 

tolerantním, pokorným, laskavým k sobě i druhým, a možná se stává i téměř dokonalým. 

Ale zároveň na výživu, potažmo zdravou výživu, které zahrnujeme do zdravého životního 

stylu, má vliv spousta dalších okolností. Souvisí to jednak s už zmiňovanými faktory, jako 

je spánek, odpočinek, pohyb a další, ale na druhé straně také stále se utvářející osobnost 

mladého člověka, který se neustále učí a sám musí přijít na to, co je dobré a čemu by se 

měl vyhnout. To všechno bychom mohli nazvat zdravým myšlením, které zase opět souvisí 

s životním stylem a zdravou výživou (Petrásek, 2004). 

1.4 Výživa 

1.4.1 Výživa v rámci životního stylu 

Zde představím výživu jako jednu ze součástí zdravého životního stylu, potažmo zdraví. 

Výživa je jedním z důležitých činitelů, které zdraví člověka ovlivňují. Způsob stravování je 

součástí životního stylu každého z nás. Výživa je nejen zdrojem energie, ale i všech 

nutných látek pro život - konkrétně látek důležitých pro metabolismus, tedy pro jednotlivé 

procesy probíhající v lidském těle. Znamená to, že každý člověk, potažmo každý živý tvor, 

potřebuje jednotlivé živiny k růstu a obnově buněk a tkání. Tento proces uspokojujeme 

prostřednictvím stravy, která může být správně či nesprávně volená. V případě nesprávné, 

tedy nezdravé stravy je výživa následně dávána do souvislostí s civilizačními chorobami. 
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Naopak strava vyvážená a pestrá podporující správný vývoj a růst dítěte je základním 

předpokladem zdraví dospělého jedince (Marádová, 2005). 

1.4.2 Společenský význam výživy 

Způsob stravování a výživa ovlivňuje nejen zdraví, ale odráží se ve vývoji celé dané 

společnosti. Měli bychom tedy problematiku výživy vnímat celospolečensky.  Nejedná se 

jen o obyvatelstvo naší země nebo Evropy, ale o celosvětový výživový problém, který je 

hlavně otázkou nedostatečné a nedostatkové výživy v rozvojových zemích. Jde o řešení 

neuspokojivého stavu výživy v některých částech světa, kde je nestejná distribuce 

zemědělské produkce a velmi nízká ekonomická úroveň, jednoduše řečeno chudoba 

(Marádová, 2005).  

Opakem jsou vyspělé země, kde je dostatek všeho, což vede k vysoké hodnotě výživových 

faktorů. Tedy k vysoké spotřebě tuků, cukru a soli. Tento nadbytek může mít negativní 

dopad na zdraví a projevuje se nadváhou, obezitou, srdečními a cévními onemocněními, 

označovanými také jako civilizační choroby (Marádová, 2005). 

Můžeme sledovat tři celospolečenské faktory působící na výživu – biologické aspekty, 

které souvisí s fyziologickou potřebou výživy; – ekonomické aspekty, které znamenají 

možnosti uspokojování fyziologických potřeb výživy, je třeba nabídnout dostatečné 

množství kvalitních potravinářských výrobků za přijatelné ceny; – psychologické aspekty 

související s jednotlivými hospodářskými a průmyslovými odvětvími, jako je 

potravinářství, zemědělství, hotelnictví, turismus a další. Závěrem se dá říci, že na 

výživovou situaci má vliv, utváří názor a jednání spotřebitele reklama a propagace názorů 

a preferencí v médiích (Marádová, 2005). 

Nedostatky ve výživě, jako celospolečenský problém, se vážně podílejí na vzniku a rozvoji 

mnoha onemocnění, např. aterosklerózy, obezity, diabetu, nemocí srdečních a cévních, 

nemocí trávicího a zažívacího ústrojí, onemocnění kloubů, osteoporózy a nádorových 

nemocí. Tyto nedostatky pak ovlivňují celkový zdravotní stav a kvalitu života. Z toho 

plyne, že živiny, které tělo potřebuje v každém stádiu života nejvíce, jsou bílkoviny, tuky a 

sacharidy. Tyto živiny jsou zároveň i důležitým zdrojem energie. Běžný poměr 

jednotlivých živin je bílkoviny - tuky - sacharidy, v procentech vyjádřeno zhruba takto 15 : 

30 : 55. Kromě těchto tří základních živin nesmíme zapomínat na další součásti výživy, a 

to na vitaminy, minerální látky a vodu (Fořt, 2007; Hrubý, 1997). 
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Obecně lze konstatovat, že význam zdravé výživy v životě jedince již nikdo v současnosti 

nezpochybňuje. Kunová (2004) vidí problém jinde, podle ní se jedná o tzv. „informační 

explozi“ ve veřejném mediálním prostoru. Lidé nevědí, co přesně zdravá výživa je a co si 

pod tímto pojmem představit. Za nejdůležitější považuje vyzdvihnout nutriční, potažmo 

výživové výhody různých potravin či skupiny potravin. 

1.4.3 Výživa v minulosti - historický kontext 

Člověk se z lékařského pohledu anatomie řadí mezi primáty a tím pádem mezi všežravce. 

První předchůdci člověka během svého vývoje nabyli vyšší tělesné hmotnosti, a proto 

potřebovali více živin, neboť rostlinná strava pro ně už byla nedostačující. Velké množství 

živin získávali z ulovené zvěře, ale lov jim ubíral dost sil, takže nepohrdli ani potravinami 

rostlinného původu, zejména se jednalo o lesní plody a kořínky, popřípadě planě rostoucí 

plody stromů a keřů. Časem se tato strava stala pro člověka nedostupná, proto začal 

některé druhy sám pěstovat, například obiloviny, luštěniny, brambory. Postupem doby se 

zavedením zemědělství a pastevectví se člověk začal věnovat chovu zvířat, drobných 

zdomácnělých zvířat a skotu. Poměrně velký rozdíl byl ve stravě na venkově a ve městě 

(Pánek, 2002). 

Strava ve starověku byla založená na konzumaci obilovin a luštěnin, popřípadě zeleniny a 

okopanin. Zpestřena byla domácím chovem dobytka a včelařstvím.  Počátkem 2. tisíciletí 

n. l. byla strava obohacena o maso, ale to bylo dostupné pouze bohatým. Ti různorodou 

stravu doplňovali poměrně velkou konzumací alkoholických nápojů – pivo, víno, ale třeba 

i medovinou. Na jinou stravu byli zvyklí naopak na venkově, kde byla vyšší chudoba.  

Jednalo se převážně o rostlinnou stravu, maso bylo jen vzácně, např. o svátcích nebo při 

zvláštních příležitostech (Pánek, 2002).  

Zlepšení stravy, potažmo výživy přišlo v 18. a 19. století díky celospolečenskému pokroku. 

S rozvojem dopravy se do Evropy dostaly do té doby neznámé plodiny jako brambory, 

rajčata, okurky, kukuřice, ale i třeba některé pochutiny jako koření, káva či čaj (Pánek, 

2002). 

Výživa ve 20. století v českých zemích byla poznamenána 1. a 2. světovou válkou, kdy 

bylo zásobování potravinami na velmi špatné úrovni. Nejprve chyběla organizovanost 

v zásobování a důsledkem toho bylo hladovění obyvatelstva. Během 2. světové války a 

bezprostředně po ní byl zaveden přídělový systém, který měl zajistit rovnoměrný příděl 

potravin, aby už nebylo tolik hladu. Ale zde nastal problém v kvantitě, nikoli v kvalitě 
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potravin, lidé si během krátké doby chtěli vynahradit dlouhodobý nedostatek. Takže výživa 

dostávala velké rány v podobě zvýšené spotřeby cukru (pěstování cukrové řepy), sladkostí, 

pečiva, vajec a tuku. Opomíjenými se staly takové potraviny jako luštěniny, zelenina a 

ovoce. Díky domácí výrobě, tedy chovu prasat, se mnohonásobně zvýšila spotřeba 

vepřového masa (Pánek, 2002). 

V 80. a 90. letech se výživa začala pomalu zlepšovat díky větší spotřebě zeleniny a ovoce a 

častějším zařazováním ryb do jídelníčku. Avšak začínaly působit negativní vlivy na výživu 

ze strany velkých obchodů, typu hypermarkety, fast foody. Tyto se začaly vzmáhat 

prostřednictvím reklamy, která lákala na nové potraviny a výrobky. Ale zpravidla se 

jednalo o takové, které nesplňovaly požadavky výživy, natož zdravé či racionální stravy 

(Pánek, 2002).   

1.4.4 Stručně o jednotlivých živinách 

1.4.4.1 Bílkoviny 

Jak už bylo výše uvedeno, bílkoviny neboli proteiny tvoří poměrně velkou část lidského 

příjmu potravy. Avšak patří mezi živiny, které si tělo zcela nedokáže vytvořit samo, proto 

je musí přijímat prostřednictvím stravy. Vzhledem k tomu, že jejich nejdůležitější funkcí je 

výstavba tkání, jsou pro výživu nepostradatelné. Slouží jako stavební kameny našeho 

organismu. Slouží jako stavební materiál pro růst a stálou obnovu tkání, jsou nezbytné pro 

tvorbu trávicích šťáv, hormonů, vitamínů, enzymů, ochranných látek a krevního barviva, 

ovlivňují látkovou přeměnu, mají vliv na udržení plodnosti, ovlivňují činnost nervové 

soustavy a napomáhají udržet stálost vnitřního prostředí organismu. Dělíme je podle 

původu na živočišné, které jsou hodnotnější a lépe stravitelné. Jejich zdrojem je maso, 

vejce, mléčné výrobky. Druhým druhem bílkovin jsou bílkoviny rostlinného původu, 

jejichž zdrojem jsou zejména luštěniny, obiloviny, ořechy a semena rostlin. Organismus by 

prostřednictvím stravy měl přijímat převážně bílkoviny plnohodnotné (živočišné), ale 

neměl by zapomínat na příjem i rostlinných bílkovin. Proto by strava měla být pestrá. Měla 

by obsahovat obě skupiny bílkovin. A během celého života člověka by je měl jedinec 

přijímat v určité rovnováze. Nedostatek bílkovin, např. v dětství, může mít následky 

v dospělosti a vést k různým poruchám organismu. Naopak nadbytek bílkovin ve stravě, 

spíše v dospělosti, vede k nadměrné zátěži organismu. Organismus může bílkoviny 

využívat také ke krytí potřeb či ztrát při nedostatku sacharidů a tuků jako zdroj energie 

(Marádová, 2005). 
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1.4.4.2 Tuky / lipidy 

Tuky tvoří třetinu příjmu potravy. Říká se jim také lipidy. Jsou složeny z glycerolu a 

mastných kyselin. Tuky dělíme podle původu na živočišné, potažmo nasycené, a rostlinné 

neboli nenasycené. Tuky jsou hlavním zdrojem energie nejen u člověka, ale v podstatě u 

všech živých tvorů. Mají v organismu několik důležitých funkcí. Za prvé: jsou nejbohatším 

zdrojem energie, pomáhají udržovat stálou tělesnou teplotu a jsou zásobní látkou pro 

případ zvýšené energetické potřeby, za druhé: se podílejí na zpracování a vstřebávání 

vitamínů rozpustných v tucích, což jsou vitamíny A, D, E, K, za třetí: jsou zdrojem 

esenciálních mastných kyselin, stavební složkou hormonů a tvoří strukturu buněk a 

v neposlední řadě za čtvrté: mají vysokou sytící schopnost, jsou nositeli chuťových 

vlastností, zlepšují konzistenci potravin, snižují objem stravy bohaté na energii.  Pro jejich 

správné množství v organismu je opět důležitá pestrá a vyvážená strava. Je nutné správné 

rozložení a množství živočišných a rostlinných tuků, neboť rostlinné tuky jsou zdraví 

prospěšnější. Toto rozložení tuků musí být takové, aby nedocházelo k jejich nadbytku, a 

tudíž k nadměrné zátěži při zpracování v organismu či následnému ukládání v těle, což 

může vést k otylosti, ateroskleróze, degeneraci žlučníku a střev či vzniku nádorových 

onemocnění (Kružliak, 1995). 

1.4.4.3 Sacharidy 

Sacharidům se také říká cukry. Jsou důležitou složkou všech buněk, méně jich je 

v živočišných tkáních, kdežto v rostlinných pletivech tvoří až 90 % sušiny. Jsou velmi 

významnou základní živinou. Tvoří zhruba nadpoloviční většinu příjmu lidské potravy. 

Jsou základním, nejdůležitějším a nejlepším zdrojem energie pro organismus. Měly by mít 

ze všech živin největší podíl v přijaté stravě. Jsou nezbytné pro činnost jednotlivých 

orgánů, zejména mozku a centrální nervové soustavy. Jejich příjem je závislý na několika 

ukazatelích jedince, jedná se o věk, pohlaví a fyzickou zátěž. Zdrojem sacharidů jsou 

především potraviny rostlinného původu a výrobky z nich vyrobené, které jsou rychlým 

zdrojem energie. Avšak pokud není tato energie spotřebována, ukládá se do těla do zásob 

v podobě tuků (Marádová, 2005). 

Sacharidy dělíme podle chemického složení na cukry. Ty poté dělíme na monosacharidy, 

které mají nejlepší vstřebatelnost a využitelnost, neboť to jsou jednoduché cukry, glukóza 

neboli hroznový cukr, a potom fruktóza, ovocný cukr, který je obsažen v ovoci a medu. 

Jsou zdroji tzv. prázdných kalorií a tím zvyšují produkci inzulínu a přispívají k následnému 
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ukládání tuků, jsou to např. sladkosti, slazené nápoje (např. Coca-cola), pečivo z bílé 

mouky, smažené pokrmy, alkohol aj. Dále se jedná o oligosacharidy, sem řadíme 

sacharózu (řepný nebo třtinový cukr), laktózu (mléčný cukr) a maltózu (sladový cukr). 

Poslední jsou polysacharidy, sem řadíme škroby a vlákninu jako nepostradatelnou součást 

stravy, potažmo zdravé stravy. Vláknina je pro organismus velmi důležitá, protože 

jednoduše řečeno čistí trávicí ústrojí, zlepšuje peristaltiku střev a má vliv na objem stravy. 

Vlákninu dělíme na rozpustnou či stravitelnou a nerozpustnou, tedy nestravitelnou, která je 

ale přesto ve stravě nepostradatelná. Dále sem řadíme dextriny, které vznikají hydrolýzou 

škrobu, a glykogen, živočišný škrob jaterní a svalový, který tvoří sacharidovou zásobu v 

organismu (Marádová, 2005; Kružliak, 1995). 

1.4.4.4 Vitamíny a minerální látky 

Vitaminy a minerální látky jsou dvě skupiny biologicky aktivních látek, které si tělo neumí 

vytvořit samo, proto je musí přijímat ze stravy. Jsou nezbytné pro život a zdraví, pro 

výstavbu organismu, strukturu a obnovu buněk a tkání. Vitamíny dělíme podle 

rozpustnosti a následného vstřebání. Jsou buď rozpustné ve vodě, jedná se o vitaminy 

skupiny B a vitamin C, nebo rozpustné v tucích, což zahrnuje vitamin A, D, E, K. 

Optimální množství vitamínů ve stravě zajišťuje pestrá strava, bohatá na zeleninu a ovoce 

(Marádová, 1992).  

Minerální látky jsou obsaženy ve všech rostlinných i živočišných organismech. Jsou 

důležité pro výstavbu tkání, ovlivňují látkovou přeměnu, kontrolují složení tělesných 

tekutin a buněk, jsou součástí enzymů, hormonů a krevního barviva (Marádová, 1992). 

1.4.4.5 Úloha vody v organismu 

Voda je nezbytnou součástí pro dobře fungující organismus. Má několik důležitých funkcí 

v těle, např. je obsažena v každé buňce, je součástí tělních tekutin, je dopravním 

prostředkem pro rozvádění jednotlivých živin k orgánům a napomáhá jejich zpracování a 

naopak je důležitá při odvodu všech odpadních látek z těla vzniklých látkovou přeměnou, 

napomáhá detoxikaci těla, napomáhá udržovat správnou tělesnou teplotu (Dahlke, 2007). 

Voda je důležitou surovinou pro přípravu pokrmů, nápojů a dodržování pitného režimu. 

Lidské tělo je tvořeno asi ze 70 % vodou. Průměrná ztráta tekutin je velmi individuální a 

činí 2 – 3 litry denně, při určitých situacích, např. u sportovců či u osob vykonávajících 

těžkou fyzickou práci může být ztráta podstatně vyšší. Voda je z těla vylučována močí, 
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potem, vydechováním, stolicí nebo je spotřebována metabolickými procesy. Z toho plyne, 

že je potřeba tyto ztráty pokrýt minimálním denním příjmem tekutin, což je u každého 

člověka individuální, ale dalo by se říci, že je to průměrně kolem 2 litrů. Znamená to, že 

nelze podceňovat pitný režim a je potřeba ho dodržovat. Ale na druhou stranu i nadměrný 

příjem tekutin může mít pro organismus negativní následky (Marádová, 1992). 

1.5 Racionální výživa 

Pod pojmem zdravá racionální, nebo taky reálná výživa, chápeme vyvážené stravování a 

dostatečnou kvalitní výživu. Je taková, která jediná prospívá ze zdravotního hlediska. 

Prakticky se uplatňuje tak, že jedinec následuje daná výživová doporučení. O významu 

zdravé výživy dnes již nikdo nepochybuje, ale stále panují nejasnosti v tom, co si pod 

tímto pojmem představit (Fořt, 2007).  

V podstatě jde o to, jaké potraviny do jídelníčku zařadíme, zda to budou ty, které jsou pro 

organismus přínosnější. Potom na ty méně zdravé nezbude tolik prostoru, a tudíž výživa 

bude plnit spíše funkci preventivní. Při zdravém stravování bychom se měli snažit získávat 

stále nové informace v oblasti zdravé výživy. Zároveň bychom měli zvládnout jíst 

odpovídající porce, co do velikosti, tak i složení. Racionální výživa je založena na 

vědeckých poznatcích, které informují o nezbytném příjmu množství energie, jednotlivých 

živin a vody během dne, ale i delšího časového období. Faktorem není jen bezprostřední 

obsah živin, ale i jejich využitelnost v organismu. Výživové potřeby záleží také na různých 

faktorech konkrétního jedince, jako je pohlaví, věk, duševní a tělesná aktivita a 

fyziologický typ každého jedince. Existuje určitá racionální výživa, což je to, co je 

považováno za výživnou stravu, na kterou lidé/konzumenti přistupují v rámci svého 

stravování. Způsob stravování je částečně ovlivněn a zároveň závislý na celkovém způsobu 

života. Je dávána do souvislosti typicky česká strava a uspěchaný moderní život ovlivněný 

mnoha směry, např. „fast food“, které mohou negativně přispívat ke zdraví a životu. A 

v neposlední řadě všechno souvisí i s kvalitou dostupných surovin a potravin (Fořt, 1999).  

1.5.1 Další výživové směry 

Zájem o nové trendy ve výživě se stále zvyšuje. Jedná se pouze o menší skupinky zastánců 

velmi specifických způsobů stravování, označovaných jako alternativní. Podle Fořta 

(1999) se lidé sami domnívají, že se stravují racionálně, kdy jde převážně o seniory a ženy 

s vyšším vzděláním. Dále uvádí, že kvalita výživy má přímou souvislost se zdravím. 
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Vzhledem k tomu, že lidé ještě stále nemají přesnou představu o tom, co je obsahem a 

cílem různých výživových stylů, tak každý si pod tímto představuje něco jiného. Z  toho 

plyne, že je skutečně asi jen 1 – 2 % vegetariánů různých zaměření, 1 % zastánců dělené 

stravy a asi necelé 1 % makrobiotiků. Další malé skupinky se přiklánějí k novým trendům 

ve výživě současnosti, a to například k paleo stravě či raw stravě (Fořt, 1999).   

Literatura, tisk a především internet v současné době, ale již desítky let, nabízí těm, kteří 

jsou vnímaví ke svému zdraví a přístupní ke změnám, různé alternativní výživové styly. Je 

mnoho přístupů k výživě a ty se zpravidla liší v  mnoha názorech. Každý z nich klade 

důraz na něco jiného. Všichni se ale dokážou shodnout na jednom, a to na tom, že důležitý 

význam má výběr, dostupnost, kvalita surovin a způsob jejich kuchyňské úpravy, a to 

nejen v domácnostech. Zdravá, ale možná i moderní výživa je velmi blízká vegetariánství, 

jen je vhodně doplněná o libové maso, drůbež, ryby, vejce a mléčné produkty. Dalo by se 

říci, že se v lecčems podobá i stravě středomořské, bohaté na maso drůbeží, jehněčí, ryby a 

mořské plody, a velké množství různorodé zeleniny, což je u nás v České republice nemalý 

kámen úrazu. Asi největší problém je v úplné absenci nebo minimální úpravě vepřového 

masa, které je u nás, dalo by se říci, na prvním místě (Fořt, 2007). Všechny tyto 

alternativní styly jsou v současnosti ještě rozšířenější a dostupnější z důvodů široké 

dostupnosti internetu, která umožňuje všem vyhledat v podstatě cokoli. Internet umožňuje 

nejen dostupnost znalostí, ale také velké možnosti v pořízení speciálních a specifických 

potravin (Fořt, 2007). 

Vzhledem k tomu, že dnešní mladá generace nemá úplně vyjasněný pojem o zdravé výživě 

a zdravém životním stylu, snaží se zkoušet a používat různé alternativní výživové styly, 

aby zjistili, co jim více vyhovuje, co je zrovna pro ně dobré a přínosné. Proto v této části 

představím několik nejznámějších typů životního stylu, zaměřených na výživové hodnoty a 

přínos pro zdraví současné mladé populace, jedná se zejména o ty, které by mládež mohly 

nejvíce oslovit. Bude se jednat o krátké představení nejčastějších stylů výživy a moderních, 

či zapomenutých způsobů úpravy pokrmů (například tepelná úprava souvide či 

konfitování) (Fořt, 2007). 

1.5.2 Nejčastější výživové styly  

Vegetariánství 

Nejčastějším alternativním způsobem výživy současnosti je vegetariánská strava. Nelze 

říci, že by tento způsob stravy byl nedostačující, má dokonce i mnoho předností, např. 
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méně tuků, více vitamínů, minerálních látek, vlákniny, která podporuje peristaltiku střev, 

udržuje přiměřenou hmotnost. Vegetariánství má několik forem: 1) přísné veganství, bez 

všech živočišných produktů; 2) lakto-ovo-vegetariánství – občas zařazuje vejce, mléko a 

mléčné výrobky, někdy i bílé maso drůbeží, ryby; 3) frutariánství – konzumuje se pouze 

ovoce a 4) vitariánství – pouze strava syrová, bez tepelné úpravy (Marádová, 2005). 

Makrobiotika 

Jde o životní styl v duchu filozofie, kdy se vyrovnávají protiklady jin a jang jako harmonie 

přírody a života.  Strava je založena na rovnováze potravin jin a jang. Makrobiotická strava 

je převážně zastoupena cereáliemi, zeleninou, čaji, mořskými řasami, kvašenými sójovými 

výrobky a semeny. Zarputilí zastánci makrobiotické stravy tvrdí, že nejideálnější stravou je 

konzumace neloupané rýže. A tady právě hrozí nedostatek příjmu důležitých živin, může 

dojít k podvýživě, protože neloupaná rýže je energeticky velmi chudá. Makrobiotici ve 

stravě téměř vynechávají maso, výjimkou jsou ryby a mořští živočichové, živočišné 

produkty, jako je např. mléko, některé ovoce, cukr, sůl. Všeobecně konzumují velmi málo 

tekutin. Přesto všechno makrobiotici zastávají názor, že tato strava je ta nejlepší, že 

dokonce dokáže zmírnit či vyléčit některé nemoci (Marádová, 2005). 

Dělená strava 

Je to strava, která je založena na principu oddělování jednotlivých skupin potravin při 

konzumaci. Potraviny můžeme rozdělit do tří skupin – bílkovinné, neutrální, sacharidové. 

Princip je v oddělování bílkovin a sacharidů, ale zase na druhé straně obě skupiny můžeme 

kombinovat s neutrálními potravinami. Tento způsob by měl docílit jednoduššího trávení a 

umožnit snazší následné spalování stravy. Záleží na pochopení správného principu a pak 

lze říci, že jde o stravu plnohodnotnou (Ullmannová, 2004). 

Výživa podle krevních skupin 

Tento způsob výživy není všelék, ale je to způsob, jak oživit přirozené funkce imunitního 

systému, nastartovat metabolismus a vyčistit krev.  Pokud stravování podřídíme pravidlům 

tohoto způsobu, tak z toho může mít prospěch každý, ať už zdravý nebo nemocný člověk. 

Tato metoda podává mnoho informací o zdraví a o výživě, která se shoduje s biologickým 

profilem každého jedince. Vše je založeno na dynamických přírodních silách organismu 

uvnitř těla. Pokud se budeme řídit vybraným programem, tak se můžeme vyhnout běžným 
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nemocem, virům a infekcím, zhubnout, bojovat proti kardiovaskulárním chorobám, 

cukrovce a dalším nemocem či zpomalit stárnutí (D´Adamo, 1997). 

Paleo strava a paleo dieta 

Jedná se o návrat k jídlu našich předků, které vedlo ke zvýšení výkonnosti, ke zlepšení 

zdravotního stavu. Tato strava vychází ze způsobů života pravěkých lidí, který byl založen 

na přirozené stravě a fyzické aktivitě. Jde o dobu paleolitní, kdy lidé neznali žádné 

civilizační choroby, cukrovku, vysoký krevní tlak a jiné. Není to dieta jako taková, spíš jde 

o životní styl.  Jedná se o nový výživový trend, jehož základem jsou stravovací zvyklosti 

předků z období paleolitu, starší doby kamenné. Vychází se z toho, že se nezměnily lidské 

geny, ale stravovací návyky. Stravovat se takto, znamená mnoho změn ve stravování. 

Nejdůležitější jsou přirozené potraviny, které dodají tělu kvalitní kalorie, bílkoviny a tuky, 

jako zdroj energie. V jídelníčku je zastoupeno hlavně maso, ryby, vejce, tuky, zelenina a 

ovoce. Vyloučeny z jídelníčku jsou veškeré sacharidy, obiloviny, luštěniny. I přesto jde o 

plnohodnotnou, rozmanitou a velmi variabilní stravu (Paleo strava jako nový životní styl, 

2017). 

Raw strava 

Row food neboli živá strava či syrová, která je základem vegetariánství, respektive 

veganství. Složkami této výživy je především ovoce, zelenina, ořechy, semínka, luštěniny, 

obiloviny, mořské řasy a také například čerstvé kokosové mléko. Jako technologická 

úprava se používá klíčení, odšťavňování, mixování nebo vysoušení. Tento způsob výživy 

si stojí za názorem, že všechno živé zahřáté na vyšší teplotu než 43°C, maximálně 45°C se 

zničí, a tepelně upravená strava je vlastně mrtvá strava. Předností je nižší obsah tuků, 

vynechání cukru, sladidel, barviv a konzervantů. Výhodou je dostatek vlákniny a 

minerálních látek, celkově vyšší obsah všech živin, šetrné stravování nezatěžující trávicí 

ústrojí, odlehčený režim po omezenou dobu pro velkou část zaměstnaných lidí, ale třeba i 

redukce hmotnosti. Na druhou stranu ale může jít o energeticky nedostatečnou výživu, 

protože chybí např. vitamín B12, bílkoviny, vápník, omega 3 nenasycené mastné kyseliny, 

a může způsobit častější únavu a je náročnější na přípravu (Novotná, 2016). 

1.6 Výživová doporučení 

Cílem výživových doporučení je dát lidem návod, jak, co a kolik toho jíst, aby si udrželi 

dobré zdraví a fyzickou kondici. Také je důležité, aby doporučovaná strava lidem chutnala 
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a byla pro všechny dostupná. Je ale pravda, že výživová doporučení se uplatňují hlavně ve 

školním a závodním stravování, popřípadě ústavním či nemocničním stravování, v podobě 

dietních předpisů. Z těchto doporučení vyplývá, jaké potraviny bychom měli do 

stravovacího režimu zařadit přednostně a které bychom měli omezit nebo úplně vyřadit. 

Všeobecně platí, že bychom měli do stravy zařadit více zeleniny a ovoce, včetně ořechů, 

luštěnin, celozrnných obilovin a výrobků z nich vyrobených, ryb a rybích výrobků, 

mořských plodů, netučných mas, více mléčných výrobků atd. Naopak bychom měli snížit 

spotřebu živočišných potravin s vysokým podílem tuku, tj. tuků, uzenin s vysokým 

podílem soli, sladkostí a cukrářských výrobků, výrobků z bílé mouky, soli a cukru. 

V neposlední řadě, přestože se zabýváme skupinou dětí a žáků, se jedná o snížení či úplné 

vyloučení alkoholu a jiných návykových látek, souvisejících se stravováním (Marádová, 

2005). 

1.7 Pitný režim 

Tato kapitola navazuje na již uvedenou kapitolu týkající se úlohy vody v organismu, neboť 

bezprostředně souvisí s tvorbou a dodržováním pitného režimu mládeže, hlavně žáků 

během dne. Existují určitá pravidla pitného režimu pro každého jedince v každém věku. 

Jedná se především o pravidelný příjem tekutin ve vhodné formě – voda, neslazené 

minerálky, čaje, ředěné ovocné a zeleninové šťávy. Lidé by se měli vyhýbat všem 

slazeným nápojům, kávě a alkoholu. Měli by pít pravidelně po malých dávkách během 

celého dne. Nečekat na okamžik, až člověk bude mít pocit žízně. Je důležité také pít mimo 

jídlo. Rodiče by neměli dětem bránit v konzumaci nápojů, když mají chuť. Neměl by se 

potlačovat pocit žízně. Nápoje by měly mít přiměřenou teplotu, kolem 20 – 25 °C. Studené 

nebo naopak horké nápoje nejsou pro organismus vhodné. Nedoporučuje se ani pití 

chlazených nápojů v létě a horkých nápojů v zimě, protože organismus se s nimi hůře 

vyrovnává, hůře je zpracovává a mohlo by to mít i zdravotní následky (Muselík, 2019). 

1.8 Stravovací režim 

Stravovací režim je dán již od dětství a liší se dle zvyklostí každé rodiny či jednotlivce 

podle určitých blízkých vzorů. Tento režim je vždy ovlivněn sociální situací jedince. 

Způsob stravování se liší např. podle sociodemografických charakteristik, kde žijí a podle 

sociálních možností, podle pohlaví a věku. Ženy při stravování berou v potaz více faktorů, 

finanční možnosti nebo racionální a zdravou stravu. Kdežto muži se zpravidla stravují bez 
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omezení, samozřejmě ale existují výjimky, např. sportovci nebo ti, kteří přihlížejí 

k finančním možnostem nebo jsou ovlivněni předepsanou dietou. Mladší generace nehledí 

ani tak na finanční možnosti, ale spíše upřednostňuje rychlost a jednoduchost pořízení 

jídel, např. fastfood, dovozová jídla (pizzy, hamburgery apod.). Což ale není vždy 

v souladu se zdravou stravou a správnými stravovacími návyky (Marádová, 2005). 

Stravovací režim však také znamená jíst pravidelně, konzumovat všechna denní jídla 

v určitém časovém odstupu a v závislosti na fyzickém či psychickém výkonu jednotlivce.  

Dále je důležité ráno snídat, dopoledne zařadit svačinu v podobě ovoce či zeleniny, 

následně zařadit oběd, odpolední svačinu podobnou té dopolední, ale bez ovoce, lépe je 

zařadit zeleninu, mléčné výrobky a jiné bílkoviny, nakonec večeře, která by měla být lehce 

stravitelná. Všechna denní jídla bychom měli vhodně doplnit sacharidy, potraviny je 

obsahující není správné vynechávat. Odpovídající výživové rozvržení nutričních hodnot by 

mělo být zhruba následující: snídaně by měla tvořit asi 25 %, dopolední svačina 10 %, 

oběd 35 %, odpolední svačina jen 5 % a večeře 25 % celkového denního příjmu 

(Procházková, 2017). 

V současnosti mladí poměrně často některá denní jídla úplně vynechávají. Nejčastěji je to 

snídaně, což není v rámci denního stravovacího režimu správné. Tělo po noci, spánku a 

aktivním odpočinku potřebuje nastartovat, a to právě správně zvolenou snídaní. Nestačí 

vypít šálek čaje, mléčný nápoj nebo šálek kávy. Po dlouhé noční pauze se organismus 

dostatečně nezavodní a to se pak může následně projevit ve škole, popřípadě v práci 

únavou, nepozorností či bolestí hlavy. Důvody pro vynechávání snídaně jsou různé, 

nejčastěji to je nedostatek času. Potom dost často neobědvají, přestože mají většinou 

možnost navštěvovat školní jídelny. Oběd zpravidla odbudou v lepším případě bagetou či 

hranolky apod., v horším případě jsou závislí na slaných brambůrkách, sladkém nápoji 

(např. coca-cole) a různých slaných pochutinách či sladkostech. Zpravidla ani večerní a 

poslední jídlo dne leckdy neodpovídá doporučené výživě, natož zdravé výživě 

(Procházková, 2017). 

Stravovací režim úzce souvisí se zdravou stravou a jejími pravidly, z nichž některá jsem již 

uvedla výše. Jedná se o pravidelnou stravu; pestrou a vyváženou stravu; oběd jako hlavní 

jídlo dne; zvolení přiměřeného množství bílkovin, sacharidů, tuků a vlákniny; dostatek 

ovoce a zeleniny, každé jídlo doplnit alespoň hrstí jakékoli zeleniny, ať už syrové či 

tepelně upravené; omezení příjmu tuků, cukru, slazených nápojů a soli; jíst v klidném a 
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příjemném prostředí; dosáhnout potěšení z jídla a soustředit se na něj, pomalu žvýkat malá 

sousta; snažit se jíst čerstvé pokrmy, minimálně ohřívané; nepřejídat se; čas od času zařadit 

jeden odlehčovací den (ovocně – zeleninový) (Procházková, 2017). 

1.9 Zásady zdravého stravování 

Mezi zásady zdravé výživy patří:  

1. Ovoce, zelenina a obiloviny – největší podíl ve stravě má tvořit ovoce, zelenina a 

obiloviny. Celozrnné obilné výrobky obsahují vlákninu, sacharidy a zasytí. Je dobré zvolit 

alespoň 5 porcí ovoce a zeleniny denně. Dodávají vitamíny, minerální látky a vlákninu. 

2. Luštěniny – luštěniny dodávají bílkoviny, vlákninu, vitamíny a minerální látky. 

3. Tuky – je vhodné zařadit i přeměřené množství tuků, mezi které patří např. oleje, máslo. 

Je potřeba omezit margarín a sádlo. 

4. Maso – jednou ze zásad zdravé výživy je zařadit do jídelníčku maso a vejce, které 

poskytují plnohodnotné bílkoviny, vitamíny skupiny B a další minerální látky. Maso by 

mělo být nejlépe libové. Dobré je alespoň jedenkrát v týdnu zařadit ryby. 

5. Mléčné výrobky – mléčné výrobky, hlavně ty zakysané, s probiotickou kulturou, 

poskytující důležité minerální látky a vitamíny nutné pro stavbu kostí a zubů. 

Celkově je vhodné omezit konzumaci sladkostí, zahuštěných polévek a omáček, 

smažených pokrmů, dále omezit příjem cukru, soli, tuků a alkoholu (Fořt, 2006). 

1.9.1 Potravinová pyramida a výživový talíř 

Potravinová pyramida, potažmo výživový talíř, jsou velmi dobrou pomůckou pro sestavení 

pestrého a vyváženého jídelníčku, nejen dětí a mladistvých, ale i u dospělých.   

Potravinová pyramida se skládá z šesti potravinových skupin, rozdělených do čtyř pater. U 

každé potravinové skupiny je dán doporučený počet porcí, který by člověk měl za den 

sníst. Velikost porce je dána věkem, energetickým příjmem a výdejem. Vždy je dobré 

přihlédnout k pohybové aktivitě každého jedince. Toto je doporučení, ke kterému přihlíží 

právě školní jídelny při sestavování vyváženého jídelního lístku. Jsou to ale i doporučení 

vhodná pro rodiče při přípravě domácí stravy, která by měla vhodně doplňovat stravování 

ve školní jídelně. V jakémkoli věku dětí i dospělých. Potravinová – výživová pyramida je 

přehledná a pochopitelná. Vysvětluje, jakým způsobem by měly být konzumovány 

jednotlivé druhy potravin. Nejčastěji by se měly konzumovat potraviny v základně 
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pyramidy a to v největším množství, v našem případě to jsou první tři patra pyramidy. 

V dalších patrech směrem k vrcholu bychom měli být střídmí při výběru a množství 

jednotlivých potravin. Ve špičce jsou potraviny, bez kterých se dokážeme obejít. Nový 

způsob je řazení potravin na jednom patře zleva doprava (Procházková, 2017). 

Příklad výživové potravinové pyramidy je uveden níže (Zdravá výživa, 2012): 

 

Obrázek 1 – Výživová potravinová pyramida 

Zdroj: http://www.breuss.cz/domains/breuss.cz/poradna 

 

Výživový talíř neboli zdravý talíř je současná a podle někoho zdravější forma výživové 

pyramidy. Složení tohoto talíře koresponduje s moderními vědeckými poznatky. 

Prezentuje lepší cestu k udržení zdravého těla a vlastní tělesné hmotnosti. Také podporuje 

prevenci zdraví a případně léčebné účinky (Slimáková, 2012). 

Příklad výživového talíře je uveden níže (Slimáková, 2019): 
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Obrázek 2 – Zdravý talíř 

Zdroj: http://www.healthyplate.eu/cz/ 

 

1.10 Negativní vlivy na zdraví 

Velmi úzce se stravováním, životním stylem a zdravím souvisí několik dalších podkapitol 

této práce, které krátce zmíním. Jedná se o vlivy, které mohou mít negativní dopad na 

zdraví. 

Mezi negativní vlivy, kromě návykových látek, o kterých se budu dále zmiňovat, patří 

veškeré životní sociální, demografické, lokální a kontextuální vlivy. Takovými vlivy jsou 

například také celkově znečištěné ovzduší, sedavý způsob života, nedostatek pohybu, 

nadváha, stres, nedostatek spánku a odpočinku a již zmiňovaná strava ve fast foodech plná 

nezdravých tuků, solí, cukrů a dalších látek s negativním dopadem na zdraví, ale také 

držení různých diet a poruchy příjmu potravy. To vše zpětně souvisí s již zmiňovaným 

vývojem osobnosti adolescenta v určité etapě jeho života, kterou je školní docházka a vliv 

vrstevníků, spolužáků a kamarádů na způsob života, konkrétně na to, co negativně působí 
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na zdraví. Negativních vlivů je mnoho a každý jedinec se dá nějakým způsobem ovlivnit, 

rozdíl však je v jaké míře a jakým způsobem (Nešpor, 1999).  

Žáci (mládež) v tomto životním období, kromě nesprávných stravovacích návyků, 

podléhají návykům na jiné škodlivé látky, a těmi jsou hlavně cigarety a alkohol, které 

můžeme řadit mezi legální drogy. Návyky mohou mít různou podobu. Kromě již 

zmiňovaných, jako jsou cigarety a alkohol, to mohou být třeba počítače, respektive 

počítačové hry, drogy a hrací automaty, ale také třeba závislost na jídle. Dalším negativním 

vlivem či postojem může být stres, absence pohybu, nadváha a obezita, na druhou stranu 

zase třeba nedostatek – podvýživa, poruchy příjmu potravy, diety a jiné. Jako důsledek 

nesprávného stravování se mohou vyskytovat i další negativa v podobě srdečně cévních 

chorob. O všech těchto projevech budu psát v další části. Poslední, o čem se budu 

zmiňovat v rámci negativních vlivů, je vliv tisku a médií (Nešpor, 1999). 

1.10.1 Stres  

Hovoříme-li o stresu, můžeme mluvit též o zátěži. Je to stav, ve kterém se organismus 

nachází a mobilizuje všechny možné obranné mechanismy. Jde o mezní stav vypětí sil, kdy 

může následovat zhroucení tělesné nebo psychické, či obojí. Podněty pro vyvolání stresu 

mohou být psychické i fyzické, většinou dlouhodobě působící. Jde zejména o únavu, 

spěch, strach, úzkost, nedostatek času a také může jít o přemíru odpovědnosti (Vacek, 

1993). Stres můžeme označit také jako rizikový faktor pro některé choroby. V současnosti 

může být spouštěčem stresu např. používání mobilních telefonů, počítače a s tím používaná 

komunikace, postupně se vytrácí komunikace osobní, neanonymní (Zvírotský, 2014). 

1.10.2 Nedostatek pohybu 

Nedostatek pohybu velmi důrazně ovlivňuje energetickou bilanci. Energetická rovnováha 

je v organismu zajištěna, odpovídá-li energetický příjem a výdej. Výdej a spalování živin 

je ovlivněn řadou faktorů (Krch, 1999). A právě jedním z nich je pohyb. Když půjdeme do 

hluboké minulosti, tak se člověk živil lovem a sběrem rostlin a plodů, musel tedy vynaložit 

poměrně mnoho pohybu a energie a překonat vlastními silami poměrně velké vzdálenosti, 

aby vůbec přežil. V současnosti lze říci, že máme asi o dvě třetiny pohybu méně než před 

sto lety. Každý sval potřebuje mnoho podnětů během dne, aby se zvětšil a zůstal fit, 

protože na svalech visí celé tělo (Strunz, 2004). S nedostatkem pohybu poté souvisí i 

rozvoj nadváhy a obezity, poměrně dost rozšířený také u dětí a mládeže.  
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1.10.3 Nadváha, obezita a podvýživa 

Nadváhu lze popsat jako předstupeň obezity. Může být doprovázena mnoha zdravotními 

potížemi nebo je může způsobit. Je považována za důsledek několika faktorů: 1) 

dlouhodobý vysoký příjem energie (přejídání) a naopak malý výdej; 2) nevhodná skladba 

stravy; 3) kombinace obojího v kritických životních obdobích, hlavně u žen a dívek; 4) 

dědičné dispozice – riziko obezity, ale nelze říci, že všichni obézní si za svůj problém 

mohou sami, např. přejídáním nebo minimální fyzickou aktivitou; 5) chronická 

degenerativní nebo metabolická onemocnění (např. poruchy štítné žlázy, antikoncepce 

atd.); a 6) už zmiňovaný nedostatek pohybu a nesprávný životní styl jako celek (Fořt, 

1999). 

Můžeme též zmínit i to, že člověk s nedostatkem pohybu může mít narušené vnímání 

hladu. Jedná se zpravidla o jedince, kteří celý den hlad nepociťují, ale večer se potom 

přejídají. Jsou to lidé, kteří se vymlouvají na nedostatek času nebo možností, ale leckdy to 

tak není. Tady bychom mohli říci, že je na místě zvýšit pohyb a naopak omezit vysedávání 

u televize či počítače, a čas od času zařadit do denního rytmu alespoň krátkou procházku 

na čerstvém vzduchu, což zlepší nejen zdraví, např. plíce a ohebnost těla, ale i celkovou 

psychiku (Fořt, 2001). 

Poměrně často se dnes mluví o obezitě jako o světové epidemii. Stále více lidí má 

v dospělosti problém s váhou, tento problém se rozšiřuje i tam, kde byl donedávna obézní 

člověk vzácností. V současné době nejde jen o dospělou populaci, ale čím dál více trpí 

obezitou také děti, což je daleko větší problém. Medicína váhá s rozhodnutím, zda obezita 

je nebo není nemoc. Obézní jsou osoby, u nichž dochází z různých důvodů k poruše příjmu 

potravy a ke změně schopnosti využít přijatou energii (Fořt, 1999). Dneska bychom mohli 

říci, že obezita patří mezi nemoci látkové přeměny, mezi metabolická onemocnění. 

Vyznačuje se zmnožením tukové tkáně v organismu, na základě čehož se zvýší tělesná 

hmotnost, což je problém hlavně u dětí a mladé generace, neboť nebezpečí dětské obezity 

se těžko léčí a může přetrvávat až do dospělosti. Spousta rodičů říká, že z toho vyrostou, 

ale většinou je opak pravdou. Obezitu podporuje nevhodné stravování, množství a celkové 

složení stravy, nadměrný energetický příjem, přejídání, nepravidelnost stravování, 

dědičnost, ale i psychika, stres a emoce.  Zjednodušeně řečeno můžeme obezitu definovat 

taky jako stav způsobený dlouhodobou převahou příjmu energie nad výdejem (Kunová, 

2005). 
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Podvýživa je sice opakem nadváhy a obezity, ale opět je velkým výživovým problémem. 

Převážně jde o velký problém v rozvojových zemích, kde je stále velký nedostatek 

potravin a zdrojů výživy, chudoba a neznalost správné výživy. Podvýživa je nedostatečná 

výživa a způsobuje poruchy zdraví. Pokud se jedná o podvýživu v dětském věku, může být 

u dítěte rozvinuto mnoho chorob, kterých se už nezbaví, včetně narušení psychiky a vývoje 

mozku. Vzniklé škody se velmi těžce napravují, a leckdy mohou být nenapravitelné. Jedná 

se o nedostatek potřebných látek pro fungování organismu, což nemusí být na pohled 

patrné, protože podvyživený člověk nemusí být nezdravě hubený (Lepší péče, 2019). 

1.10.4 Poruchy příjmu potravy 

Problematice poruch příjmu potravy se v posledních letech věnuje velká pozornost nejen 

v odborné literatuře a výzkumných šetřeních, ale i v tisku a jiných médiích. Je zde stále 

mnoho nejasností i proto, že poruchy příjmu potravy vznikají spojením několika faktorů.  

Světovou zdravotnickou organizací byly v roce 1989 prohlášeny prioritním problémem 

světové populace. Poruchy příjmu potravy jsou nejčastějším a nejvážnějším onemocněním 

dívek a žen, velmi výjimečně chlapců a mladých mužů. Nejčastěji se příznaky objevují 

v pubertě nebo v dospívání. Poruchy příjmu potravy zasahují do všech období života, 

narušují nejen emoční a sexuální život, ale i sociální a profesní život. Mají vliv na život 

celého blízkého okolí pacientek, zejména rodinu a přátele (Procházková, 2017). 

Poruchy příjmu potravy představují závažné obtíže pro děti a adolescenty v rámci jejich 

biologického i psychického vývoje (Procházková, 2017). Mezi nejčastější a nejznámější 

poruchy příjmu potravy patří mentální anorexie a mentální bulimie. Hladovka či odmítání 

jídla patřily v minulosti k různým příznakům somatickým či psychiatrickým. Až v průběhu 

let se tyto jevy ustanovily jako tzv. patologický jev (Procházková, 2017).  

Mentální anorexie je duševní nemoc, která spočívá v odmítání potravy a zkreslené 

představě o vlastním těle. Může být spojována i s poruchami osobnosti, např. s narcismem. 

Anorexie a mentální anorexie jsou dva odlišné pojmy. Anorexie je dočasný boj s chutí a 

hladem, potěšení ve schopnosti kontrolovat se, ovládnout se, hubnout. A nemusí být 

způsobena či doprovázena psychickými problémy. Mentální anorexie je proti tomu 

dlouhodobá psychická nemoc, týkající se odmítání potravy, která může končit až smrtí. Je 

zpravidla spojována s reakcí na určitou životní situaci (Procházková, 2017). 
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Mentální bulimie je porucha, která se vyznačuje opakujícími se záchvaty přejídání spojené 

s přehnanou kontrolou hmotnosti. Každé přejedení je provázeno výčitkami a depresemi, 

kompenzuje se zvracením, projímadly a obdobím hladovění (Procházková, 2017). 

Existují i méně známé poruchy příjmu potravy – záchvatové přejídání, noční přejídání, 

ortorexie – patologická posedlost zdravou výživou, drunkorexie – záměrné snížení příjmu 

energie ve prospěch alkoholu, bigorexie – projevuje se hlavně u mužů a jedná se o 

posedlost vlastním vzhledem – např. kulturisté, diabulimie – společně s diabetem a 

projevuje se závislostí na inzulinu, pregorexie – jde o úmyslné snižování váhy 

v těhotenství, může mít fatální důsledky pro plod i budoucí rodičku (Procházková, 2017). 

1.11 Rizika nedostatku odpočinku a spánku 

Na tomto místě bych chtěla představit faktory, které také úzce souvisí s tématem, jedná se 

o volný čas, odpočinek a spánek. Jeho nedostatek pak také může mít negativní vliv na 

zdravý životní styl jedince, potažmo jeho zdraví. 

Trávení volného času patří mezi důležitá hlediska životního stylu. Každý člověk tento čas 

využívá jinak, můžeme ale říci, že je součástí běžného lidského života. Lze říci, že si 

nedokážeme bez něj běžný životní rytmus ani představit, jeho absence by mohla způsobit 

velké problémy jak v rodinném, tak i pracovním životě každého jedince. Využití volného 

času mládeže velmi úzce souvisí i se školní docházkou, je důležité, aby každý jedinec uměl 

tento čas správně využít. Pokud tento čas nebude trávit správným způsobem, tak to může 

vést k špatným výkonům ve škole, v práci ale i ve vztazích. Jedním z prvků je odpočinek, 

který je samozřejmě závislý na spoustě okolností a možností. Každý si pod tímto pojmem 

představí úplně něco jiného. Někdo bere odpočinek pouze jako spánek. Tento čas lze 

využít sportem ať už pasivně či aktivně. Nebo můžeme tento čas spojit s kulturou, 

výstavou, návštěvou kina, divadla atd. Jednoduše lze říci, že volný čas a odpočinek spolu 

úzce souvisí, jde o uspokojování určitých potřeb člověka, ať už psychických, sociálních, 

společenských, ekonomických. Volný čas je volnou disciplínou člověka, není nijak přesně 

vymezen ani definován. Může plnit několik rolí, podle potřeb nebo postojů každého 

jedince. Mezi tyto role či úkoly můžeme zařadit kromě odpočinku, rekreaci, 

sebevzdělávání, zájmové aktivity – koníčky, seberealizaci, zábavu. Tedy oprostit se od 

pravidelných povinností a načerpat síly do další práce. Kromě tohoto všeho může plnit i 

funkci zdravotní (Duffková, 2008). 
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Odpočinek a spánek jsou činnosti, které neodmyslitelně patří k životu. Jsou pro člověka 

nezbytné, během nich dochází k regeneraci sil a k uvolnění celého těla. Uvádí se, že před 

spánkem bychom neměli dvě až tři hodiny jíst, pít čaj nebo kávu. Neměli bychom se 

zatěžovat stresem či vyčerpávajícím cvičením. Naopak bychom měli dělat něco 

uklidňujícího a příjemného, prospěšného pro dobrý spánek. Například procházky, stačí i 

krátké, na čerstvém vzduchu, které prospějí celkové kondici a psychice (Vacek, 1993; 

Nešpor, 1999). 

1.12 Vlivy sdělovacích prostředků a kulturního prostředí 

V současné době má výchovné působení rodičů a blízkého okolí na stravovací návyky 

poměrně malý vliv díky velmi silnému působení kulturního prostředí. Nemůžeme své děti 

vychovávat a zároveň ochránit před působením tisku, televize, internetu či sociálních sítí.  

Sdělovací prostředky jsou velmi silným nástrojem sociálního působení na děti, mládež i 

dospělé.  Stále více dětí, i mladšího věku, tráví spoustu času u televize, počítače a 

s mobilním telefonem v ruce. Jsou to média, která se velkou měrou podílejí na utváření 

představ o společenských normách, způsobech chování, vyjadřování, oblékání, ale i 

stravování. Největším nebo nejúčinnějším prostředkem jsou reklamy, tyto reklamy mají 

zásadní vliv na jídlo, nápoje a postoje k nim. Reklama nebo reklamní kampaň je 

směrovaná na psychiku a chování člověka, dokonce by se dalo říci, že se zaměřují na určité 

věkové kategorie, které se dají snadno ovlivnit, tedy na děti, mládež a seniory. Působí na 

emoce, zdůrazňují zdravotní aspekty, ekonomičnost, rychlou a jednoduchou přípravu, ale 

opak je pravdou.  Zaměřují se na propagaci zpravidla nezdravých jídel a nápojů, jako jsou 

tučné, slané či příliš sladké potraviny, slazené nápoje, slané pochutiny a sladké cukrovinky. 

Další negativní vliv poslední doby, co se stravovacích návyků týká, je konzumace jídel a 

sledování televize či hraní her na počítači. V dnešní uspěchané době lidé nemají čas, proto 

rychle něco sní a dále se věnují tomu, co právě dělají. Také se máločemu věnují na sto 

procent, často naopak dělají několik činností zároveň. Málokterá rodina dnes zasedne 

společně k jídlu. To opět nepřináší nic dobrého do stravovacích návyků a vymyká se 

zdravé výživě a zdravému životnímu stylu (Fořt, 2007). 
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1.13 Školní stravování jako opak volných výživových stylů 

1.13.1 Historie školního stravování 

Vznik prvních školních jídelen hledejme v období před 70 léty. Jde o poválečné období, 

kdy byl ve společnosti celkový nedostatek potravin a tím trpěli nejen dospělí, ale hlavně 

mladá generace. V prvních kuchyních byla práce velmi náročná, jak časově tak i fyzicky.  

Z počátku oběd tvořila polévka nebo mléko a chleba. Později se začalo vařit složitější jídlo, 

ale překážkou stále byl nedostatek základních potravin na trhu, jako je maso, ovoce, 

zelenina. Problém byl i sehnat kuchařku, a tak velmi často vařily manželky učitelů.  Teprve 

až po roce 1951 se situace změnila, rodiče začali platit za obědy, další část nákladů hradily 

místní národní výbory, horníci nebo místní organizace. Pro sociálně slabé bylo zajištěno 

stravování bezplatně.  Od roku 1954 se začíná mluvit o tom, že školní stravování má 

blahodárný vliv na zlepšení zdravotního stavu žáků, ale i na chování a prospěch. 

V šedesátých letech minulého století má školní stravování nelehké začátky za sebou a 

začínají se utvářet určitá pravidla. V roce 1963 byla ministerstvem školství vydána první 

vyhláška o školním stravování. Postupem času byl vybudován jedinečný systém, který 

v podstatě funguje a slouží dodnes všem, kteří školní jídelny navštěvují. Dnešní kuchyně 

jsou ale vybaveny moderní technologií, práce je méně náročná jak časově, tak fyzicky 

(Školní stravování, 2018).  

1.13.2 Charakteristika současného školního stravování  

Jedná se o nabídku stravovacích služeb pro děti, žáky, studenty, pedagogy a další osoby. 

Dle vyhlášky má každý žák základní školy a nezletilý žák střední školy a konzervatoře 

právo denně odebrat jeden oběd. Zařízením, kde se tyto služby společného stravování 

poskytují, jsou vyčleněné objekty určené k poskytování stravovacích služeb. Těmito 

službami se myslí výroba, příprava nebo rozvoz jídel a nápojů za účelem jejich podávání 

většímu počtu osob. Zařízení společného stravování (ZSS), zajišťující stravování dětí, 

poskytuje stravovací služby určité skupině obyvatelstva, jedná se tedy o uzavřený typ 

stravování. Musí respektovat určitá pravidla, těmi hlavními jsou výživové potřeby 

stravovaných osob, zejména dětí dle věku. Dalším pravidlem jsou vyšší nároky na hygienu 

potravin, konkrétně na zdravotní nezávadnost a jakost potravin a na jejich šetrnou 

kuchyňskou úpravu. Také jsou zde zvýšené nároky na energetickou a biologickou hodnotu 

pokrmů, v neposlední řadě dále na hygienu práce a pracovního prostředí (Vyhláška o 

školním stravování, 2005; Gajdůšek, 1999). 
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Z  obecného hlediska hodnocení školního stravování můžeme říci, že možnost konzumace 

jednoho teplého jídla denně je pro výživu dětí přínosem.  Dalším pozitivním přínosem 

může být i to, že děti získají určité stravovací návyky, základy zdravé výživy a její zásady. 

Např. snížený příjem tuků, tučného masa, jednoduchých cukrů, soli a výrobků z bílé 

mouky a naopak zvýšený příjem zdravých potravin bohatých na vlákninu, bílkoviny 

rostlinného původu, sacharidy, vitamíny a minerální látky. Zařazením opomíjených a 

netradičních potravin a příloh, jako jsou luštěniny, bulgur, quinoa, jáhly, pohanka, kuskus, 

špalda a další, ale třeba i více zeleniny, ovoce, ryb a mořských živočichů, obohatí svůj 

jídelníček a celkově své stravovací návyky (Marádová, 2005). 

Existují metodické pomůcky, jakýsi Manuál pro školní jídelny. Jedná se o pravidla určená 

pro zdravou školní jídelnu. Těchto kritérií je 10 a zahrnují:  

1. Jednoduché zásady správné výživy užité v praxi dle výživové pyramidy, 2. Pestrý 

jídelníček s nabídkou neslazených nápojů (sestavený dle doporučení Ministerstva 

zdravotnictví ČR ke spotřebnímu koši), 3. Správné a bezchybné vedení spotřebního koše, 

4. Čerstvé a sezonní potraviny jako základ pokrmů, 5. Střídmé solení s ohledem na věk 

strávníka, 6. Omezení používání dochucovadel a instantních směsí, 7. Podpora národních, 

regionálních a mezinárodních tradic a kuchyní, 8. Vzdělávání personálu školní jídelny, 9. 

Výživová gramotnost a podpora správných stravovacích návyků u dětí a mládeže, 10. 

Prezentace školní jídelny a správná komunikace s učiteli, dětmi a jejich rodiči (Zdravá 

školní jídelna, 2015). 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 Výzkum, výzkumné cíle a otázky 

Druhá část mé práce se bude zabývat výzkumem týkajícím se názorů a znalostí žáků, které 

zaujímají ke zdravému životnímu stylu a zdraví obecně. Má bakalářská práce bude opřena 

o kvantitativní výzkum provedený prostřednictvím dotazníkového šetření, poté budu 

prezentovat výsledky pomocí grafů a konkrétních vysvětlení. 

Cílem výzkumu je zjistit povědomí a znalosti o zdravém životním stylu a o zdravé výživě, 

které mají žáci střední odborné školy v adolescentním věku. Hlavní výzkumná otázka je: 

jaké povědomí a znalosti mají žáci střední odborné školy o zdravém životním stylu a 

zdravé výživě?  

Na základě výše uvedeného jsem si následně zvolila tři dílčí výzkumné cíle. Jak jsem již 

výše naznačila, domnívám se, že toto téma je genderované. Genderované chápu tak, že 

dívky a chlapci mají odlišné znalosti a vnímání daného tématu. Mediálně je zdravá výživa 

více propagovaná pro ženy, nebo dokonce ženami. Z toho plyne první dílčí cíl, zjistit, zda 

dívky mají o zdravé výživě a zdravém životním stylu odlišné znalosti než chlapci.  

Dále si myslím, že budou odlišnosti ve vnímání zdravého životního stylu u maturitních 

oborů a učebních oborů, s tím, že při zvyšující se vzdělanosti roste zájem o zdravý životní 

styl a zdravou výživu. Tedy mým druhým cílem je zjistit, zda při vyšším vzdělání jsou žáci 

tzv. uvědomělejší, zda tedy konkrétně žáci maturitních oborů mají rozdílné znalosti o 

zdravé výživě než žáci učňovských oborů. 

Poslední cíl je založený na odlišnostech oborů vyučovaných na této konkrétní škole, tedy 

zda žáci potravinářských oborů mají odlišné znalosti o zdravé výživě a zdravém životním 

stylu než žáci ostatních oborů. 

Výzkumným problémem je zjistit skutečnost, co ovlivňuje mládež, konkrétně žáky střední 

školy a učiliště, aby dodržovali zdravý životní styl, a jejich názory na toto téma. Na 

základě teoretické části jsem si zvolila konkrétní tematické okruhy, které mohou 

ovlivňovat zdravý životní styl. 

Z výše popsaného plynou tři dílčí výzkumné otázky. Mají chlapci a dívky střední odborné 

školy odlišné znalosti a postoje k zdravé výživě a zdravému životnímu stylu? Mají žáci 

maturitních oborů odlišné znalosti a postoje k zdravé výživě a zdravému životnímu stylu 
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než žáci učebních oborů? Mají žáci potravinářských oborů odlišné znalosti a postoje k 

zdravé výživě a zdravému životnímu stylu než žáci ostatních oborů?  

2.2 Metodika výzkumu 

Pro svůj výzkum jsem zvolila kvantitativní metodu dotazníkového šetření, které 

zahrnovalo strukturovaný dotazník obsahující deset tematických okruhů, včetně 

demografických údajů o respondentech, s převážně uzavřenými a několika otevřenými 

otázkami. Uzavřených otázek bylo v dotazníku celkem 33, tři otázky byly otevřené 

s možností vypsat odpověď. Z těchto 36 otázek bylo šest nepovinných, ostatní byly 

povinné. 

Strukturovaný dotazník je tvořen seznamem otázek, které jsou seskupeny do několika 

blízkých témat
1
. Výsledky tohoto šetření lze analyzovat za použití matematických a 

statistických metod. V případě mé práce lze výsledky následně aplikovat v rámci konkrétní 

zkoumané školy pro zlepšení znalostí žáků týkající se této problematiky a následné 

zlepšení podmínek v rámci vzdělávání a stravování ve školní jídelně především proto, aby 

žáci dodržovali zdravou výživu, zdravý životní styl a měli lepší stravovací návyky.  

Konkrétní struktura okruhů významných pro můj výzkumný záměr vypadala takto. Jednalo 

se o otázky týkající se: 

1. demografických údajů respondentů, 

2. sportu a pohybových aktivit,  

3. volnočasových a mimoškolních aktivit,  

4. povědomí a zájmu o zdravou výživu a zdravý životní styl,  

5. stravovacího režimu,  

6. zájmu o zdravou výživu.   

7. pitného režimu,  

8. důležitosti spánku a odpočinku,  

9. škodlivých návyků  

a 10. stresu a životní pohody.  

                                                           
1
 Strukturovaný dotazník je přiložený v kapitole Přílohy, viz příloha 5.1 
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Dotazníky byly předloženy respondentům na konci měsíce května 2019 a v červnu 2019. 

Byly zaslány vybraným žákům, kteří je anonymně vyplnili během vyučování různých 

předmětů v počítačové učebně. Dotazník byl vytvořen online na internetu a žákům byl 

zaslán na jejich email prostřednictvím hypertextového odkazu. Po stisknutí tohoto odkazu 

byli žáci přesměrováni na samotný dotazník, jejich odpověď byla následně zaslána a 

uložena na internetovém úložišti. Odpovědět na otázky trvalo žákům zhruba 10 až 15 

minut.  Samotný výzkum jsem prováděla sama, jako učitelka odborných předmětů na výše 

uvedené škole. S žáky jsem v denním kontaktu, ať už během výuky, nebo i při 

mimoškolních aktivitách.  

Výzkum proběhl v Integrované střední škole v Rakovníku. Jedná se o odbornou střední 

školu, která poskytuje především učňovské tříleté vzdělání v tradičních oborech kominík, 

truhlář, zedník a kuchař – číšník pro denní studium zakončené výučním listem. Také 

poskytuje dva maturitní obory, čtyřletý cestovní ruch a dvouleté nástavbové studium oboru 

podnikání taktéž pro denní studium zakončené maturitou. Součástí školy je internát, který 

poskytuje ubytování pro žáky a studenty všech středních škol v Rakovníku, kapacita je asi 

60 lůžek. Dále je součástí školní stravovací zařízení – jídelna. Tato má v současnosti 

kapacitu 300 porcí.  

Výzkum na této škole proběhl v druhém pololetí školního roku 2018/2019. V tomto 

školním roce bylo ve škole celkem 277 žáků, z toho 124 chlapců a 153 dívek. Jsou zde tři 

třídy (první, druhý a třetí ročník) oboru kuchař – číšník, kde bylo 86 žáků, poměr 

dívek/chlapců je 61 : 25. Dále tři třídy oboru truhlář, zedník, kominík, v každém ročníku 

jedna kumulovaná třída, kterou navštěvovalo celkem 55 chlapců. Dále jsou zde čtyři 

ročníky maturitního oboru cestovní ruch, kde studovalo 99 žáků, poměr dívek/chlapců je 

76 : 23. Dále pak maturitní nástavba oboru podnikání, kde ve dvou ročnících studovalo 37 

žáků, poměr dívek/chlapců je 16 : 21. 

Výzkumu se nakonec zúčastnilo 118 respondentů. Jediné kritérium pro volbu výzkumného 

vzorku byla skutečnost, zda respondentka či respondent jsou žákyní/žákem dané 

integrované střední školy. Respondenti pocházejí a současně se zdržují převážně ve 

Středočeském kraji. Zúčastnění participanti byli v době výzkumu ve věku 16 – 21 let. 

Dotazníky zodpovědělo 25 (21,2 %) žáků druhého a třetího ročníku oboru truhlář, zedník, 

kominík, které tvoří samí chlapci ve věku 16 až 19 let. Dále je zodpovědělo 43 (36,4 %) 

žáků oboru kuchař – číšník druhého a třetího ročníku, z toho bylo 14 chlapců a 29 dívek, 
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tito respondenti byli ve věku 16 až 21 let. V neposlední řadě respondenty tvořili žáci 

druhého a třetího ročníku oboru cestovní ruch, kterých bylo 50 (42,4 %), z toho 14 bylo 

chlapců a 36 dívek, tito respondenti byli ve věku 16 až 21 let.  

2.4 Výsledky výzkumné části 

Tato část představuje výsledky dotazníkového šetření, které jsou často znázorněny pomocí 

grafů. Budu zde používat některé zkratky a to především při popisu grafů, jedná se o „CR“ 

– obor cestovní ruch, „KČ“ – obor kuchař – číšník a „TZK“ – obor truhlář, zedník, 

kominík. Tematické členění této části odpovídá struktuře dotazníku.  

Výzkumu se celkem zúčastnilo 118 respondentů, 7 respondentů ve věku 16 let (5,9 %), 35 

ve věku 17 let (29,7 %), 50 respondentů ve věku 18 let (42,4 %), 21 ve věku 19 let (17,8 

%), 2 ve věku 20 let (1,7 %) a 3 ve věku 21 let (2,5 %). Jednalo se o 58 žáků (49,2 %) 

druhého ročníku a 60 žáků (50,8 %) třetího ročníku. Vzorek tvořilo 65 dívek (55,1 %) a 53 

chlapců (44,9 %). Dále se jednalo o 43 žáků (36,4 %) oboru kuchař – číšník, 25 žáků (21,2 

%) kumulovaného oboru zedník, truhlář, kominík a 50 žáků (42,4 %) maturitního oboru 

cestovní ruch. 

První část otázek se týkala sportovních a pohybových aktivit. Na otázku, jak často 

sportuješ, 18 (15,3 %) dotázaných odpovědělo „denně“, 30 žáků (25,4 %) odpovědělo „2x 

až 3x týdně“, 30 (25,4 %) odpovědělo „1x týdně“, 11 (9,3 %) zvolilo odpověď „alespoň 1x 

měsíčně“ a 29 (24,6 %) odpovědělo, že „nesportuje“. Výsledky této otázky jsou graficky 

znázorněny v Grafu 1. 
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Graf 1 – Četnost sportování 

Zdroj: vlastní šetření. 

 

Celkem vyrovnané odpovědi byly na otázku, zda mají žáci rádi tělesnou výchovu. „Ano“ 

zvolilo 34 žáků (28,8 %), „spíše ano“ zvolilo 27 žáků (22,9 %), „spíše ne“ si vybralo 32 

dotázaných (27,1 %) a odpověď „ne“ zvolilo 25 respondentů (21,2 %).    

 

Graf 2 – Obliba tělesné výchovy 
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Zdroj: vlastní šetření. 

 

Na otázku, zda žáci chodí do hodin tělesné výchovy, odpovědělo celkem 118 respondentů. 

Z toho „ano, vždy a baví mě to“ odpověděla téměř polovina z dotázaných, a to v počtu 51 

(43,2 %.) Odpověď „ano, ale nesnáším to“ zvolilo 33 dotázaných (28,0 %). Odpověď „ne, 

nebaví mě to“ vybralo 28 respondentů (15,3 %). Poslední z možných odpovědí „ne, kvůli 

zdraví nemohu“ zvolilo jen 16 dotázaných (13,6 %).  

 

Graf 3 – Tělesná výchova 

Zdroj: vlastní šetření. 

 

Další otázka se týkala označení pravdivého tvrzení ohledně sportu. Odpovědělo na ni 

celkem 118 respondentů, ale odpovědí bylo 159, neboť v této otázce mohl každý 

respondent zvolit více správných možností. Tvrzení „sportuji od malička, vedli mě k tomu 

rodiče“ bylo zodpovězeno 16 x (10,1 %). „Sportuji od malička, chtěl jsem sám/a“ bylo 

označeno za pravdivé 26 x (16,3 %). Další tvrzení „rodiče či sourozenci vždy sportovali“ 

tato odpověď byla zvolena pouze 8 x (5,0 %). Tvrzení „sportuji a cvičím kvůli sobě a 

svému zdraví“ označila téměř pětina z celkového počtu žáků, tj. celkem 34 odpovědí (21,4 

%). Tvrzení „neboť sportuji/cvičím, jsem zdravější“ bylo zvoleno 18 x (11,3 %). Tvrzení 
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„nesnáším sport“ za pravdivé bylo označeno pouze 6 (3,8 %) odpovědí. Nejčastěji bylo za 

pravdivé tvrzení označeno to poslední, „nesportuji“, kde bylo 40 (25,2 %) odpovědí. 

 

Graf 4 – Sport 

Zdroj: vlastní šetření. 

 

Další otázka, ze sekce volnočasových aktivit, se žáků tázala, jakou aktivitou tráví svůj 

volný čas (nejčastěji). Neboť se opět jednalo o možnost více četných odpovědí, 118 

respondentů zvolilo celkem 221 odpovědí. Na jednotlivá tvrzení bylo odpovězeno takto: 

„sport a cvičení“ bylo zvoleno 26 (11,8 %) odpovědí, „brigáda“ bylo vybráno 41 x (18,5 

%), na dotaz kolik času tráví sledováním „televize“ bylo 17 (7,7 %) odpovědí, čas u „knihy 

a literatury“ bylo zvoleno pouze 9 x (4,1 %), „PC, tablet, internet“ bylo označeno 44 x 
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Graf 5 – Volný čas 

Zdroj: vlastní šetření. 

 

Další otázka se týkala zjištění, kolik času žáci tráví sledováním televize. „ 1 hodinu denně“ 

zvolilo 32 respondentů (27,1 %). „2 – 3 hodiny denně“ vybralo 27 respondentů (22,9 %). 

„Více, jak 3 hodiny denně“ označilo pouze 5 dotázaných (4,2 %). „Netrávím čas u TV“ 

zvolil největší podíl respondentů, tj. 53 (44,9 %). „Nemám TV“ odpověděl pouze 1 (0,8 %) 

žák. 
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Graf 6 – Čas strávený u televize 

Zdroj: vlastní šetření. 

 

Podobná otázka zjišťovala, kolik času žáci tráví na počítači, tabletu, internetu a podobných 

zařízeních. Odpovědělo na ni všech 118 respondentů. U PC, mobilu, tabletu průměrně tráví 

„ 1 hodinu denně“ 6 (5,1 %) žáků, „2 – 3 hodiny denně zvolilo 43 respondentů (36,4 %), 

„více, jak 3 hodiny denně“ odpověděli žáci nejčastěji, 66 respondentů (55,9 %). „Netrávím 

tak čas“ zvolili 3 (2,5 %) žáci a „nemám PC, tablet aj.“ nezvolil nikdo (0,0 %). 
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Graf 7 – Čas strávený na PC, tabletu, internetu apod. 

Zdroj: vlastní šetření. 

 

Na otázku, zda mají žáci představu, co je zdravý životní styl, odpovědělo „ano“ 83 (70,3 

%) z nich a „ne“ odpovědělo 35 (29,7 %) žáků.  

 

     Graf 8 – Zdravý životní styl 

Zdroj: vlastní šetření. 
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Další otázka byla nepovinná. Měl na ni odpovědět ten, kdo v předchozí otázce odpověděl 

ano. Na otázku, co si žáci představují pod pojmem zdravý životní styl, odpovědělo celkem 

74 žáků. Odpovědi jsem rozdělila podle obsahu do 6 kategorií. Nejčastěji žáci uvedli 

„sport a pohyb“, 54 odpovědí. Obdobně často vypsali neurčité „zdravá strava, zdravý 

životní styl, pitný režim“, 53 odpovědí. Dále připomněli „vyvarovat se škodlivým 

návykům, látkám atd. (jako alkoholu, kávě, kouření apod.)“, 10 odpovědí. Poté 9 odpovědí 

znělo „důležitost spánku a odpočinku“. V neposlední řadě 8 odpovědí se dá označit jako 

„jiné“. 

 

Graf 9 – Představa, co je zdravý životní styl 

Zdroj: vlastní šetření. 

 

Další otázka zněla, zda mají žací představu, co je zdravá výživa, kdy „ano“ odpovědělo 97 

respondentů (82,2 %) a „ne“ odpovědělo 21 dotázaných (17,8 %).  
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      Graf 9 – Zdravá výživa 

 Zdroj: vlastní šetření. 

 

Na otázku, co si žáci představují pod pojmem zdravý životní styl, odpovědělo celkem 84 

žáků. Také tato otázka byla nepovinná a podmíněná odpovědí „ano“ na předchozí otázku. 

Odpovědi jsem opět podle obsahu rozdělila do 6 kategorií. 28 odpovědí znělo neurčitě 

„zdravé jídlo“. 28 krát pak také konkrétnější odpověď „pestrá, vyvážená a pravidelná 

strava a pitný režim“. Odpověď „pít vodu, jíst ovoce a zeleninu“ zazněla 31 krát. 13 krát 

také žáci připomněli „nejíst nezdravá jídla, jako jsou smažené, sladké nápoje, jídla plná 

cukru a tuku atd.“. Také se zde objevil negativní postoj ve formě, že žáci „nemusí zdravou 

výživu“, a to 3 krát. V neposlední řadě se 11 odpovědí dá označit jako „jiné“. 

29 

13 
16 

30 

9 

0 1 

9 
6 

4 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

KČ - dívky KČ - 
chlapci 

TZK - 
chlapci 

CR - dívky CR - 
chlapci 

P
o

če
t 

žá
ků

 

Mají žáci představu, co je 

zdravá výživa? 

ano 

ne 



 

46 
 

 

Graf 10 – Představa, co je zdravá výživa 

Zdroj: vlastní šetření. 

 

Na otázku, zda se žáci zajímají o téma zdraví, zdravého životního stylu a zdravé výživy, 

zvolilo „ano, sleduji tato témata v TV a na internetu“ 15 respondentů (12,7 %), odpověď 

„ano, vyhledávám si názory na tato témata“ zvolilo 18 respondentů (15,3 %). Odpověď 

„nevyhledávám to, ale když to někde vidím, přečtu si to nebo zhlédnu video“ zvolil 

největší počet respondentů, tj. 61 (51,7 %), poslední odpověď „ne“ zvolilo 24 respondentů 

(20,3 %). 
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Graf 11 – Zájem o zdraví, zdravý životní styl a zdravou výživu 

Zdroj: vlastní šetření. 

 

Následovala série otázek týkající se režimu denního stravování. Na otázku, zda žáci jí 

pravidelně, 25 (21,2 %) z nich odpovědělo, že jí pravidelně „3x denně“. „5x denně“ jí 33 

(28,0 %) dotázaných. Největší množství 51 (43,2 %) odpovědělo, že „jí nepravidelně, 

podle okolností“. Odpověď „ne, nezajímá mě to, žádný režim nedodržuji“ zvolilo pouze 8 

žáků (6,8 %). Jeden člověk (0,8 %) vypsal vlastní odpověď „2x denně, občas 1x“. 
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Graf 12 – Pravidelnost jídla 

Zdroj: vlastní šetření. 

 

Na otázku, zda žáci snídají, 29 (24,6 %) z nich odpovědělo, že snídají „každý den“. 

Nejčastější odpověď „občas“ zvolila téměř polovina dotázaných, tj. 58 (49,2 %). „Ne“ 

odpovědělo 31 žáků (26,3 %).  

 

Graf 13 – Snídaně 
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Zdroj: vlastní šetření. 

 

Na otázku, zda mají žáci denně teplé jídlo, zvolilo 32 (27,1 %) dotázaných odpověď „ano, 

oběd a večeři“. Nejčastěji respondenti vybrali odpověď „ano, alespoň jedno jídlo“, tj. 66 

z nich (55,9 %). 15 žáků (12,7 %) odpovědělo, že „spíše teplé jídlo nemají“. Pouze 5 (4,2 

%) dotázaných odpovědělo „ne“.  

 

Graf 14 – Teplé jídlo 

Zdroj: vlastní šetření. 

 

Na otázku, zda si žáci nosí do školy svačinu, 40 z nich (33,9 %) odpovědělo, že „ano, 

připravuji si ji doma já nebo rodiče“. 27 (22,9 %) žáků si ji kupuje cestou do školy. 20 

dotázaných (16,9 %) si ji „občas připravuje“. 26 žáků (22,0 %) si svačinu „občas kupuje“. 

Pouze 5 (4,2 %) respondentů odpovědělo, že svačinu nenosí „nikdy“. 
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Graf 15 – Svačina 

Zdroj: vlastní šetření. 

 

Další série otázek se týkala zájmu o stravování. Na otázku, zda žáci sledují složení 

jednotlivých potravin, prosté „ano“ zvolilo 12 z nich (10,2 %). Nejčastěji respondenti 

odpověděli, že „někdy“, tj. 72 (61,0 %) z nich. 34 žáků (28,8 %) zvolilo odpověď, že „je to 

nezajímá“. 
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Graf 16 – Složení potravin 

Zdroj: vlastní šetření. 

 

Na otázku, zda se žáci snaží o vyvážený příjem živin, byla stejná skladba nabízených 

odpovědí. „Ano“ zvolilo 25 žáků (21,2 %). Téměř polovina dotázaných, tj. 58 (49,2 %) 

odpověděla „někdy“. „Nezajímá mě to“ vybralo 35 (29,7 %) žáků.  

 

Graf 17 – Vyváženost příjmu živin 
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Zdroj: vlastní šetření. 

 

Na otázku, jaké živiny žáci v jídle preferují, odpověděl největší počet, tj. 54 z nich (45,8 

%), že preferuje „bílkoviny“. „Sacharidy“ zvolilo 12 (10,2 %) žáků. „Tuky“ zvolilo 11 (9,3 

%) dotázaných. Poslední „vitamíny a minerální látky“ zvolilo 41 (34,7 %) respondentů.  

 

Graf 18 – Preference živin v jídle 

Zdroj: vlastní šetření. 

 

Dále následovala část otázek zaměřující se na pitný režim. Na otázku, zda mají žáci 

představu, co je pitný režim, valná většina, 103 z nich (87,3 %) odpověděla, že „ano“. 15 

(12,7 %) žáků odpovědělo, že „ne“.  
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          Graf 19 – Pitný režim 

           Zdroj: vlastní šetření. 

 

Následující otázka, byla podmíněna kladnou odpovědí na tu předchozí. Respondenti měli 

v krátkosti popsat, co je pitný režim, což však učinilo pouze 85 žáků. Obsah odpovědí jsem 

rozdělila tentokrát do 7 kategorií. Nejčastěji (65x ) žáci uvedli odpověď, že to znamená 

„pravidelně a hodně pít určité množství tekutin“, s tím, že toto množství se odpověď od 

odpovědi lišilo (od 1l do 5l denně). 19 krát žáci uvedli odpověď „pít vodu, neslazené 

nápoje atd.“. 2 krát zde byla odpověď, že „tělo si samo řekne, když má doplnit tekutiny“. 

„Ostatní odpovědi“ byly 14 krát. Jedna z odpovědí byla, že se jedná o „důležitou 

povinnost“. Jeden žák také uvedl, že „neví, jak to definovat“.  
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Graf 20 – Představa, co je pitný režim 

Zdroj: vlastní šetření. 

 

Na otázku, zda pijí žáci (většinou) pravidelně, přes polovinu dotázaných, 68 z nich (57,6 

%), odpovědělo, že „pije pravidelně celý den“. 44 (37,3 %) žáků zvolilo odpověď „spíše 

nepravidelně, jen při pocitu žízně“. 6 dotázaných (5,1 %) „to nepovažuje za důležité“.   

 

Graf 21 – Pravidelnost pití 

Zdroj: vlastní šetření. 

14 

1 

1 

2 

19 

65 

0 10 20 30 40 50 60 70 

ostatní 

neví, jak to definovat 

důležitá povinnost 

tělo si řekne, když má doplnit tekutiny 

pít vodu, neslazené nápoje aj. 

pravidelně a hodně pít 

Co si žáci představí pod pojmem pitný 

režim? 

počet odpovědí 

18 

14 

16 16 

4 

11 

0 

5 

20 

8 

0 0 

4 

0 

2 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

KČ - 

dívky 

KČ - 

chlapci 

TZK - 

chlapci 

CR - dívky CR - 

chlapci 

P
o

če
t 

žá
k
ů
 

Pijí žáci pravidelně? 

ano, pijí pravidelně 

spíše nepravidelně, jen při pocitu 

žízně 

ne, nepovažují to za důležité 



 

55 
 

 

Na otázku, co nejčastěji žáci pijí, 36 z nich (30,5 %) uvedlo, že „převážně vodu“. 

„Minerální vody“ uvedlo 42 (35,6 %) dotázaných. „Slazené nápoje, jako jsou džusy, 

slazené čaje aj.“ pije nejčastěji 28 (23,7 %) žáků. „Čaj“ uvedli 2 respondenti (1,7 %), 

„kávu“ 3 (2,5 %) žáci a 2 (1,7 %) „energetické nápoje“. Alarmující je, že 5 žáků (4,2 %) 

uvedlo, že nejčastěji pije „alkohol“. Jednalo se o chlapce učebního oboru truhlář, zedník, 

kominík.    

 

Graf 22 – Druh pití 

Zdroj: vlastní šetření. 

 

Následující dvě otázky se týkají spánku a odpočinku. Na otázku, zda žáci považují spánek 

a odpočinek za důležitý, převážná většina, tj. 100 (84,7%) odpověděla, že „ano“. 11 (9,3 

%) z nich zvolilo odpověď „spíše ano“. „Spíše ne“ vybrali 4 (3,4 %) dotázaní. „Ne“ 

odpověděli 3 (2,5 %) respondenti.  
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Graf 23 – Důležitost spánku 

Zdroj: vlastní šetření. 

 

Na otázku, kolik hodin denně žáci průměrně spí, 15 (12,7 %) z nich odpovědělo, že „více 

než 8 hodin“. Skoro dvě třetiny dotázaných, tj. 81 (68,6 %) uvedlo, že spí „6 až 8 hodin“. 

„Méně než 6 hodin“ spí 22 žáků (18,6 %), kdy se jedná zejména o chlapce napříč obory. 

 

Graf 24 – Množství spánku 
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Zdroj: vlastní šetření. 

 

Následující část otázek se zabývá škodlivými látkami. Na otázku, zda žáci kouří tabákové 

výrobky, bezmála polovina dotázaných, tj. 56 (47,5 %), uvedla, že „kouří denně“. 17 žáků 

(14,4 %) „kouří příležitostně“. Zbylých 45 (38,1 %) uvedlo, že „nekouří“.  

 

Graf 25 – Kouření 

Zdroj: vlastní šetření. 

 

Na otázku, zda žáci pijí alkohol, 4 z nich (3,4 %) odpověděli „ano, denně“. „Zhruba 1x 

týdně“ pije alkohol 24 dotázaných (20,3 %). Nejčastěji respondenti pijí alkohol 

„příležitostně, během oslav“, kdy se jedná o 64 žáků (54,2 %). 23 žáků (19,5 %) „nepije 

alkohol vůbec“. Tři žáci (2,5 %) uvedli „jiné“, kdy jeden z nich uvedl „o víkendech, občas 

přes týden pivo“. Další dva by se svou odpovědí dali zařadit pod „příležitostně, během 

oslav“. Denně pijí alkohol chlapci z učebního oboru kuchař – číšník. 
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Graf 26 – Alkohol 

Zdroj: vlastní šetření. 

 

Na otázku, zda žáci užívají nějaké drogy (ať už lehké či tvrdé), „ano, pravidelně“ 

odpovědělo 5 z nich (4,2 %). „Občas“ nějaké drogy užívá 11 dotázaných (9,3 %). 42 (35,6 

%) žáků „drogy neužívá, ale již to zkusili“. Zhruba polovina respondentů, tj. 60 (50,8 %) 

uvedlo, že „je neužívá, ani žádnou nezkusili“.  Pravidelně užívají drogy chlapci z učebního 

oboru truhlář, zedník, kominík. Na otázku, jak často užívají žáci drogy, měli odpovědět 

žáci, kteří na předchozí otázku odpověděli „občas“. Nakonec na tuto otázku však 

odpovědělo 17 respondentů. Tito respondenti uvedli například: „2x denně tráva“, 2x „3x za 

týden“ a 3x „několikrát měsíčně“. Jeden žák uvedl toto: „takže tráva u mě není žádná 

droga, užívám ji pouze v silných nervech a depresích, protože mě to uklidní, jinak jsem 

nikdy žádnou drogu nezkusila a ani bych nikdy nechtěla“. Druhý zajímavý komentář byl: 

„dle stresového faktoru ovlivňující jedince během náročné práce, psychicky náročných 

úkonů a řešení životně důležitých situací“.  
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Graf 27 – Užívání drog 

Zdroj: vlastní šetření. 

 

Poslední série otázek se týká stresu a životní pohody žáků. Na otázku, jak se v současnosti 

obecně cítí, uvedlo 48 (40,7 %) z nich, že se cítí „v pohodě, nemají žádné problémy“. 

Bezmála polovina 57 (48,3 %) žáků odpovědělo, že „jsou občas ve stresu, necítí se úplně 

dobře“. Zbytek 13 (11,0 %) respondentů uvedlo, že „jsou neustále v depresi“.   

2 
3 

4 

2 

0 

11 

2 

8 

16 

6 

16 

9 9 

18 

9 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

KČ - dívky KČ - 

chlapci 

TZK - 

chlapci 

CR - dívky CR - 

chlapci 

P
o

če
t 

žá
k
ů
 

Užívají žáci drogy (lehké či tvrdé)? 

ano, pravidelně 

občas 

ne, ale zkusil/a to 

ne, ani žádnou nezkusil/a 



 

60 
 

 

Graf 28 – Životní pohoda 

Zdroj: vlastní šetření. 

 

Na nepovinnou otázku, když se žáci necítí dobře, je to proto, že mají nějaké problémy. Na 

tuto otázku odpovědělo 108 respondentů. 16 žáků (14,8 %) žáků uvedlo, že má „problémy 

v rodině“. „Finanční problémy“ uvedlo 14 respondentů (13,0 %). „Problémy ve škole“ 

uvedlo 8 žáků (7,4 %). Nejčastěji, tj. 70 (64,8 %) respondentů uvedlo, že mají „problémy 

v osobním životě“. 
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Graf 29 – Problémy 

Zdroj: vlastní šetření. 

 

Poslední otázka, taktéž nepovinná, se tázala na to, s kým žáci svůj stres a nepohodu řeší. 

Na otázku odpovědělo 114 respondentů. Více než polovina dotázaných, 66 (57,9 %), „řeší 

tuto situaci sami“. 13 (11,4 %) se „obrátí na své rodiče“. Pouze 1 (0,9 %) žák se obrátí na 

někoho ve škole (např. učitele, výchovného poradce aj.). 31 žáků (27,2 %) se „svěří 

kamarádovi“. Zbytek, 3 (2,6 %) žáci, se obrátí na někoho cizího (např. lékaře, terapeuta či 

internetové poradny). 
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Graf 30 – Řešení stresu 

Zdroj: vlastní šetření. 

 

2.5 Diskuze 

Zde bych ráda uvedla odpovědi na své výzkumné otázky, potažmo, zda bylo dosaženo 

hlavního výzkumného a dalších dílčích cílů. Hlavním výzkumným cílem této práce bylo 

zjistit povědomí a znalosti o zdravém životním stylu, které mají žáci střední odborné školy. 

Výzkumná otázka tedy zněla, jaké povědomí a znalosti mají tito žáci. Na tuto otázku lze 

zejména odpovědět pomocí otázek v dotazníku 3.1 až 3.3. Jedná se o okruh týkající se 

zájmu o zdravý životní styl a zdravou výživu.  

Na otázku (3.1), zda mají žáci představu, co je zdravý životní styl, odpovědělo „ano“ 83 

(70,3 %) z nich a „ne“ odpovědělo 35 (29,7 %) žáků. Avšak jen 74 žáků skutečně 

odpovědělo, co si představují pod pojmem zdravý životní styl, neboť neodpověděli všichni, 

kteří uvedli, že mají představu, co to je. Nejčastěji (54x) žáci uvedli „sport a pohyb“, 

obdobně často (53x) vypsali „zdravá strava, zdravý životní styl, pitný režim“. Dále (10x) 

připomněli „vyvarovat se škodlivým návykům, látkám atd. (jako alkoholu, kávě, kouření 

apod.)“, v 9 případech odpovědí zaznělo „důležitost spánku a odpočinku“. 

Další otázka (3.2) zněla, zda mají žáci představu, co je zdravá výživa, kdy „ano“ 

odpovědělo 97 respondentů (82,2 %) a „ne“ odpovědělo 21 dotázaných (17,8 %). Avšak na 

otázku, co si představují pod pojmem zdravý životní styl, opět odpovědělo pouze 84 žáků. 
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Velmi často (28x) žáci uvedli neurčité „zdravé jídlo“, taktéž konkrétnější odpověď „pestrá, 

vyvážená a pravidelná strava a pitný režim“ se objevila 28 krát. Odpověď „pít vodu, jíst 

ovoce a zeleninu“ zaznělo 31 krát. 13 krát také žáci připomněli „nejíst nezdravá jídla jako 

jsou smažené, sladké nápoje, jídla plná cukru a tuku atd.“. 

Dále je zde otázka (číslo 3.3 v dotazníku), zda se žáci zajímají o téma zdraví, zdravého 

životního stylu a zdravé výživy, kdy odpověď „ano, sleduji tato témata v TV a na 

internetu“ zvolilo 15 respondentů (12,7 %), odpověď „ano, vyhledávám si názory na tato 

témata“ vybralo 18 respondentů (15,3 %). Odpověď „nevyhledávám to, ale když to někde 

vidím, přečtu si to nebo zhlédnu“ zvolila více, než polovina respondentů 61 (51,7 %), 

poslední odpověď „ne“ zvolilo 24 respondentů (20,3 %). 

Z výše popsaného lze vypozorovat, že převážná většina (přes 76,3 % - jedná se o průměr 

těch, co odpověděli „ano“ na otázku 3.1 a 3.2) participantů tohoto výzkumu má nějaké 

alespoň povrchní povědomí a znalosti o zdravém životním stylu a zdravé výživě. O něco 

klesající tendenci lze vypozorovat u těch respondentů, kteří se vyjádřili na otázky 3.1.1 a 

3.2.1, kdy měli popsat, co si představují pod pojmy zdravý životní styl a zdravá výživa. Na 

první otázku odpovědělo 62,7 % ze všech respondentů, na tu druhou pak 71,2 % ze všech 

žáků. Jejich průměr tedy činil 67,0 %, kteří se vůbec vyjádřili. Ačkoliv se mohli 

respondenti podle svých znalostí v odpovědi rozepsat, volili spíše krátké několikaslovné 

odpovědi. Z výsledků je také patrné, že koncept zdravé výživy je celkově o něco 

uchopitelnější, konkrétnější a snadno definovatelnější než koncept zdravého životního 

stylu. Dále z otázky 3.3 lze vypozorovat zájem respondentů o tato témata. Z výsledků je 

patrné, že pouze zhruba 20 % žáků se o tato témata vůbec nezajímá. Zbylých 80 % se o 

témata zajímá, kdy lze vypozorovat spíše pasivní zájem (cca 52 % žáků témata 

„nevyhledává, ale když to někde vidí, přečte si to nebo zhlédne“). 

Prvním dílčím cílem bylo zjistit, zda dívky mají o zdravé výživě a zdravém životním stylu 

odlišné znalosti než chlapci. Otázka zněla takto: mají chlapci a dívky střední odborné školy 

odlišné znalosti a postoje k zdravé výživě a zdravému životnímu stylu? Na tuto otázku lze 

zejména odpovědět pomocí otázek v dotazníku 3.1 až 3.3. Jedná se o okruh týkající se 

zájmu o zdravý životní styl a zdravou výživu a dále otázky č. 6.1 až 6.2, které se zabývají 

pitným režimem. 

Na otázku, zda mají povědomí o zdravém životním stylu, odpovědělo „ano“ 33 (62 %), 

chlapců a 50 (76,9 %) dívek. Odpověď „ne“ zvolilo 20 chlapců (38 %) a 15 (23,1 %) 
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dívek. Z tohoto je patrné, že větší znalosti a povědomí o zdravém životním stylu mají 

dívky, o 14,9 % více, avšak je to povědomí, které sami respondenti přiznávají. To 

znamená, že se jedná o jejich subjektivní názor na tuto věc. Z 33 chlapců, kteří odpověděli 

„ano“, se dále 31 (94 %) vyjádřilo k tomu, co si pod pojmem zdravý životní styl 

představují. Z 50 dívek se vyjádřilo 42, což je 84 %. Chlapci se vyjádřili takto (rozděleno 

do kategorií): 18 x „jíst zdravě“, 23 x „sportovat“, 2 x „dodržovat pitný režim“, 5 x „jíst 

ovoce, zeleninu, vitamíny“, 6 x „vyvarovat se škodlivých látek a vlivů“, 3 x „pravidelný 

spánek“. Dívky následovně: 34 x „jíst zdravě“, 33 x „sportovat“, 4 x „vyvarovat se 

škodlivých látek a vlivů“, 5 x „pravidelný spánek“, 4 x „příjem tekutin“, 2 x „pozitivní 

myšlení“. Znalosti mají dívky a chlapci podobné. Lze je charakterizovat jako povrchní, 

málokdo z nich se rozepsal podrobněji a odborněji (toto udělali 3 respondenti, 2 dívky a 1 

chlapec). Obecně však lze konstatovat, že dívky se rozepsaly ve svých odpovědích o 

trochu lépe a sofistikovaněji. A chlapci především zdůraznili sport, pohyb a cvičení. 

Formulace „jíst zdravě“ případně „zdravá výživa“ byla v odpovědích velice užívaná, avšak 

je spíše obecná a nic nevypovídající. 

Na otázku, zda mají povědomí o zdravé výživě, odpovědělo „ano“ 38 (71,7 %) chlapců a 

59 (90,8 %) dívek. Odpověď „ne“ vybralo 15 (28,3 %) chlapců a 6 (9,2 %) dívek. 

Z výsledků je vidět, že o 19,1 % více dívek přiznává nějakou znalost o zdravé výživě. Z 38 

chlapců se 35 (92,1 %) a z 65 dívek 49 (83 %) vyjádřilo k tomu, co si představují pod 

pojmem zdravá výživa. Chlapci se vyjádřili, převedeno do kategorií, následovně: 20 x „jíst 

zdravě“, 7 x „vynechat škodlivé látky (cukry, tuky)“, 15 x „jíst ovoce, zeleninu, vitamíny“, 

7 x „pravidelnost a vyváženost jídla“, 2 x „pitný režim“, 1 x „mléčné výrobky a maso“. 

Dívky vypsaly tyto odpovědi: 20 x „jíst zdravě“, 10 x „vynechat škodlivé látky (cukry, 

tuky, smažené)“, 12 x „jíst ovoce, zeleninu, vitamíny“, 9 x „pravidelnost a vyváženost 

jídla“, 4 x „příjem vody, tekutin (potažmo pitný režim)“, 2 x „maso“, 2 x „nepřejídat se“, 1 

x „nekonzumovat maso“. Na tuto otázku byly konkrétní odpovědi dívek a chlapců 

konzistentní a obsahově se příliš nelišily. 

Otázka (číslo 3.3 v dotazníku), zda se žáci zajímají o téma zdraví, zdravého životního stylu 

a zdravé výživy, přinesla zajímavé výsledky, mírně potvrzující předešlé pravidlo. Odpověď 

„ano, sleduji tato témata v TV a na internetu“ zvolilo 8 (15,1 %) chlapců a 7 (10,8 %) 

dívek. Odpověď „ano, vyhledávám si názory na tato témata“ vybralo 7 (13,2 %) chlapců a 

11 (16,9 %) dívek. Odpověď „nevyhledávám to, ale když to někde vidím, přečtu si to nebo 
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zhlédnu“ zvolila více než polovina respondentů v obou kategoriích, 26 (49,1 %) chlapců a 

35 (53,8 %) dívek, poslední odpověď „ne“ zvolilo 12 (22,6 %) chlapců a 12 (18,5 %) 

dívek. To znamená, že dívky mají celkově mírně větší zájem o výše uvedená témata, 

vyjádřeno v procentech celkem 81,5 % a chlapci 77,4 %, tj. dívky mají o 4,1 % větší 

zájem. Avšak aktivní zájem projevují chlapci mírně více (28,3 %) než dívky (27,7 %). 

Zájem dívek lze především definovat jako pasivní, kdy více než polovina dívek zvolila 

odpověď „nevyhledávám to, ale když to někde vidím, přečtu si to nebo zhlédnu“ (53,8 % 

oproti 49,1 % u chlapců). Výsledky na tuto otázku byly hodně vyrovnané, kdy se dá 

konstatovat mírně větší, i když spíše pasivní, zájem dívek.  

Poslední ze série vyhodnocovaných otázek se týká pitného režimu. Na otázku, zda vědí, co 

je pitný režim, odpovědělo „ano“ 45 (84,9 %) chlapců a 58 (89,2 %) dívek, „ne“ potom 

zvolilo 8 (15,1 %) chlapců a 7 (10,8 %) dívek. Ze 45 chlapců se 40 (88,9 %) a z 65 dívek 

45 (77,6 %) vyjádřilo k otázce, co si představují pod pojmem pitný režim. Chlapci své 

znalosti formulovali, převedeno do kategorií, takto: 31 x „vypít denně určité množství 

tekutin“, 3 x „pravidelnost“, 2 x „blbost a mýtus“, 3 x „dostatek vody“, 1x „důležitá 

povinnost“. Dívky se vyjádřily následovně: 37 x „vypít denně určité množství tekutin“, 11 

x „pravidelnost“, 3 x „dostatek vody“. Z tohoto je patrné, že opět mírně větší znalost 

přiznávají dívky a to o 4,3 %.  

Z výše uvedených otázek lze odpovědět na první dílčí výzkumnou otázku tak, že dívky 

mají rozdílné znalosti než chlapci. Celkově projevují mírně větší zájem a přiznávají své 

znalosti o něco více než chlapci. Větší rozdíl je vidět zejména u otázky týkající se zdravého 

životního stylu a zdravé výživy. Obsahově byly odpovědi respondentů velmi podobné, u 

dívek i chlapců. Přestože k otázce „co si žáci představují pod pojmem …“ se vždy 

vyjádřilo větší procento chlapců než dívek, což bych však spíše připisovala k povaze a 

vlastnostem chlapců, jako je například disciplinovanost, než k větším znalostem na dané 

téma. 

Druhým dílčím cílem této práce bylo zjistit, zda žáci maturitních oborů mají rozdílné 

znalosti o zdravé výživě než žáci učebních oborů. Výzkumná otázka zněla takto: mají žáci 

maturitních oborů odlišné znalosti a postoje k zdravé výživě a zdravému životnímu stylu 

než žáci učebních oborů? Taktéž na tuto otázku lze odpovědět prostřednictvím otázek 

v dotazníku 3.1 až 3.3 a dále otázek č. 6.1 a 6.2. Jedná se o okruh týkající se zájmu o 

zdravý životní styl, zdravou výživu a potažmo pitného režimu. 
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Na otázku, zda mají žáci povědomí, co to je zdravý životní styl, odpovědělo „ano“ 49 (72,1 

%) žáků učebního oboru (z celkového počtu 68 ti žáků oborů kuchař-číšník a zedník, 

truhlář, kominík) a 34 (68,0 %) žáků z maturitního oboru (z celkového počtu 50 ti žáků 

oboru cestovní ruch). Odpověď „ne“ zvolilo 19 (27,9 %) žáků učebního oboru a 16 žáků 

maturitního oboru. Na otázku, co si představují pod pojmem zdravý životní styl, se 

vyjádřilo 44 žáků učebních oborů ze  49 (89,9 %) a 29 žáků maturitního oboru z 34 (85,3 

%), kteří odpověděli na předešlou otázku „ano“. Rozdíly mezi obory jsou v první otázce 

subtilní, o 4,1 % více žáků z učebního oboru odpovědělo pozitivně na první otázku, 

následně se v další otázce vyjádřilo o 4,5 % více žáků učebního oboru než žáků z oboru 

maturitního. 

Na další otázku, zda mají žáci povědomí, co je zdravá výživa, zvolilo odpověď „ano“ 58 

(85,3 %) žáků učebních oborů a 39 (78,0 %) žáků z maturitního oboru. Odpověď „ne“ 

vybralo 10 (14,7 %) učňů a 11 (22,0 %) maturantů. Na otázku, co si představují pod 

pojmem zdravá výživa, se vyjádřilo 50 (86,2 %) žáků učebního oboru a 34 (87,2 %) žáků 

maturitního oboru. V této sérii otázek se objevil zajímavý výsledek. Učni zvolili v první 

otázce o 7,3 % vícekrát odpověď „ano“ než maturanti, naproti tomu maturanti se o 1 % 

více vyjádřili v otázce, co si pod pojmem zdravá výživa představují. 

V otázce, zda se žáci zajímají o témata zdravého životního stylu a zdravé výživy, odpověď 

„ano, sleduji tato témata v TV a na internetu“ zvolilo 10 (14,7 %) učňů a 5 (10,0 %) 

maturantů. Odpověď „ano, vyhledávám si názory na tato témata“ vybralo 12 (17,6 %) učňů 

a 6 (12,0 %) maturantů. Odpověď „nevyhledávám to, ale když to někde vidím, přečtu si to 

nebo zhlédnu“ zvolila více než polovina respondentů v obou kategoriích, tedy 35 (51,5 %) 

učňů a 26 (52,0%) maturantů, poslední odpověď „ne“ zvolilo 11 (16,2 %) učňů a 13 (26,0 

%) maturantů. Pozitivní zájem celkem vyjádřilo 57 (83,8 %) žáků učebních oborů a 37 

(74,0 %) žáků maturitního oboru, z toho aktivní zájem vyslovilo 22 (32,4 %) učňů a 11 

(22,0 %) maturantů. Z výše uvedeného vyplývá rozdíl na pozitivním zájmu o témata 

(sečtením prvních tří odpovědí), kde vyšlo, že učni mají o 9,8 % větší zájem než maturanti, 

také vyšlo, že učni mají o 10,4 % větší aktivní zájem (výsledek součtu prvních dvou 

odpovědí) než maturanti. 

Následovaly dvě otázky týkající se pitného režimu. V otázce, zda vědí, co je pitný režim, 

59 (86,8 %) žáků učebních oborů a 44 (88,8 %) žáků maturitního oboru odpovědělo „ano“. 

„Ne“ zvolilo 9 (13,2 %) učňů a 6 (12,0 %) maturantů. Na otázku, co je pitný režim, se 
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vyjádřilo 48 (81,4 %) učňů a 36 (81,8 %) maturantů. V problematice pitného režimu 

poprvé vícekrát (o 2,0 %) vyjádřili svou znalost žáci maturitního oboru. Dále se žáci 

maturitního oboru o 0,4 % vícekrát vyjádřili na otázku, co si pod pojmem pitný režim 

představují. Rozdíly jsou však minimální. 

Z výše uvedeného je patrné, že žáci učebních oborů mají znalosti větší, alespoň co se týká 

jejich subjektivního vyjádření. Avšak rozdíly ve všech zkoumaných oblastech jsou 

minimální. Na otázky o zdravém životním stylu a zdravé výživě měli mírně větší znalosti 

žáci učebních oborů než žáci z maturitního oboru. V zájmu o tato témata se trend ještě 

zvětšil na zhruba 10 % rozdíl. Velmi mírnou převahu měli žáci maturitního oboru pouze 

v otázkách týkajících se pitného režimu. Celkově lze konstatovat, že znalosti a povědomí o 

zdravém životním stylu, zdravé výživě, pitného režimu a zájmu o ně, mají o něco málo 

větší a více žáci učebních oborů. I když lze spíše říci, že jsou obdobné. Vyjádření žáků na 

otázky, co si představují pod pojmy, se obsahově také výrazně neliší, proto jsem je na 

tomto místě znovu nepředstavovala. Domnívám se však, že výsledky této výzkumné 

otázky jsou ovlivněny efektem oboru kuchař-číšník, který budu prezentovat v následující 

části.  

Posledním dílčím cílem bylo zjistit, zda žáci potravinářských oborů mají rozdílné znalosti 

o zdravé výživě a zdravém životním stylu než žáci ostatních oborů. Výzkumná otázka 

zněla následně: mají žáci potravinářských oborů odlišné znalosti a postoje ke zdravé 

výživě a zdravému životnímu stylu než žáci ostatních oborů? Za potravinářský obor lze ve 

zkoumaném vzorku považovat učební obor kuchař-číšník, ostatní obory pak bude 

zastupovat učební technický obor zedník, truhlář, kominík a maturitní obor cestovní ruch. 

Na první otázku, zda mají povědomí, co je zdravý životní styl, odpovědělo „ano“ 37 ze 43 

žáků potravinářského oboru (86,0 %) a 46 ze 75 žáků ostatních oborů (61,3 %). Odpověď 

„ne“ zvolilo 6 (14,0 %) žáků potravinářského oboru (kuchař-číšník) a 29 (38,7 %) žáků 

ostatních oborů (zedník, truhlář, kominík a cestovní ruch). Na otázku, co si představují pod 

pojmem zdravý životní styl, se vyjádřilo 33 (89,2 %) žáků potravinářského oboru a 40 

(87,0 %) žáků ostatních oborů. Zde lze vidět téměř 25 % rozdíl v pozitivní odpovědi na 

první otázku mezi žáky potravinářského a ostatních oborů, přičemž tento rozdíl je ve 

prospěch potravinářského oboru. Také se tito žáci vyjádřili o 2,2 % četněji než žáci 

ostatních oborů. 
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Na otázku, zda mají povědomí o zdravé výživě, odpovědělo „ano“ 42 (97,7 %) žáků 

potravinářského oboru a 55 (73,3 %) žáků ostatních oborů. „Ne“ odpověděl pouze 1 (2,3 

%) žák potravinářského oboru a 20 (26,7 %) žáků ostatních oborů. Na druhou otázku, kde 

se žáci měli vyjádřit, co si představují pod pojmem zdravá výživa, se vyjádřilo 37 (88,1 %) 

žáků potravinářského oboru kuchař-číšník a 47 (85,5 %) žáků ostatních dvou oborů. V  

problematice zdravé výživy se žáci potravinářského oboru vyjádřili o 24,4 % vícekrát 

pozitivní odpovědí „ano“. Dále se tito žáci o trochu častěji (o 2,6 %) vyjádřili v otázce, co 

si představují pod pojmem zdravá výživa. 

Dále následovala otázka týkající se zájmu o daná témata, kdy odpověď „ano, sleduji tato 

témata v TV a na internetu“ zvolilo 6 (13,9 %) žáků potravinářského oboru a 9 (12,0 %) 

žáků ostatních oborů. Odpověď „ano, vyhledávám si názory na tato témata“ 10 (23,3 %) 

žáků potravinářského oboru a 8 (10,7 %) žáků ostatních oborů. Odpověď „nevyhledávám 

to, ale když to někde vidím, přečtu si to nebo zhlédnu“ zvolila více než polovina 

respondentů v obou kategoriích, tedy 22 (51,2 %) kuchařů-číšníků a 39 (52,0 %) žáků 

ostatních oborů. Poslední odpověď „ne“ zvolilo 5 (11,6 %) žáků potravinářského oboru a 

19 (25,3 %) žáků ostatních oborů. Pozitivní zájem celkem vyjádřilo 38 (88,4 %) žáků 

potravinářského oboru a 56 (74,7 %) žáků ostatních oborů, z toho aktivní zájem vyslovilo 

16 (37,2 %) žáků potravinářského oboru a 11 (22,7 %) žáků ostatních oborů. Z výše 

uvedeného vyplývá rozdíl na pozitivním zájmu o témata o 13,7 % větší u žáků 

potravinářského oboru a o 14,5 % mají žáci potravinářského oboru větší aktivní zájem než 

žáci ostatních oborů. 

Poslední vyhodnocované otázky se týkaly tématu pitného režimu. První z otázek, zda mají 

žáci povědomí, co je pitný režim, „ano“ zvolilo 42 (97,7 %) žáků potravinářského oboru a 

61 (81,3 %) žáků ostatních oborů. „Ne“ odpověděl 1 (2,3 %) žák potravinářského oboru a 

14 (18,7 %) žáků ostatních oborů. Na otázku, co si představují pod pojmem pitný režim, se 

vyjádřilo 34 (81,0 %) žáků potravinářského oboru a 50 (82,0 %) žáků ostatních oborů. 

V tématu pitného režimu se žáci potravinářského oboru vyjádřili o 16,4 % vícekrát 

pozitivní odpovědí „ano“. Naproti tomu se žáci ostatních oborů o 1 % více vyjádřili 

v otázce, co si představují pod pojmem zdravá výživa. 

Z výše uvedeného lze vypozorovat, že žáci potravinářského oboru mají mnohem větší 

zájem a znalosti v daných tématech zdravého životního stylu, zdravé výživy potažmo 

pitného režimu. Rozdíly v této dílčí výzkumné otázce jsou mezi zkoumaným kategoriemi 
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největší. Je však otázkou, zda je důvodem jejich skutečná znalost. Výsledky lze také 

interpretovat tak, že si žáci potravinářského oboru sami o sobě myslí, že takové znalosti 

skutečně mají. Je totiž možné, že sice žáci tvrdí, že mají znalosti a povědomí o daných 

tématech, avšak v praxi své znalosti neuplatňují. Navíc se nedá říci, že by se jejich znalosti 

citelně objevily v jejich obsahovém vyjádření ohledně pojmů. 

2.6 Komparace dat 

Na tomto místě bych ráda pro představu prezentovala tři žáky, kdy uvedu jejich odpovědi 

na všechny otázky, abych mohla ukázat data v kontextu jednoho respondenta. Jedná se o 

určitý druh tzv. případových studií jednotlivých respondentů. Žáky jsem vybrala podle 

zajímavosti některých jejich odpovědí na jednotlivé otázky. Tento výběr byl zcela 

subjektivní. 

V prvním případě se jedná o žáka, chlapce, druhého ročníku učebního oboru kuchař-číšník, 

kterému je 18 let. Uvedl, že sportuje 2x – 3x týdně, má rád tělesnou výchovu, sport a TV 

ho baví, sportuje odmalička, vedli ho k tomu rodiče. Volný čas tráví sportem a cvičením, 

občas brigádou nebo venku s kamarády. Netráví mnoho času u televize, ale na PC a 

sociálních sítích je více, jak 3 hodiny denně. Má určitou představu o tom, co je zdravý 

životní styl, myslí si, že to má spojitost s tím, „co tělo potřebuje a říká si o to, např. pohyb, 

jíst potraviny bohaté na živiny“, má představu i o tom, co je zdravá výživa, a v rámci toho 

se vyjádřil tak, že to znamená „konzumovat zeleninu, vitamíny, ovoce, prostě to, co je pro 

tělo a mysl potřebné“. Zmiňovaná témata nijak nevyhledává, ale když o tom někde slyší 

nebo vidí upoutávku, tak si to poslechne, přečte či zhlédne. Spánek a odpočinek považuje 

za důležitý, průměrně spí 6 – 8 hodin. Ví, co je denní stravovací režim, jí pravidelně 3x 

denně, snídá jen občas, denně má alespoň jedno teplé jídlo, dokonce si občas připraví i 

svačinu. Občas sleduje složení potravin, ale o vyvážený poměr živin se nezajímá, ale 

přesto v jídle preferuje vitamíny a minerální látky. Má představu, co je pitný režim, myslí 

si, že „by se mělo vypít tolik tekutin, aby bylo tělo zdravé“, pije pravidelně po celý den, 

převážně minerální vody. Denně kouří, alkohol konzumuje převážně jen o víkendech, jinak 

pije pivo. Pravidelně užívá drogy. Cítí se v pohodě, nemá žádné problémy, pouze občas 

v osobním životě, ale vždy se snaží to řešit sám.  

Závěrem lze říci, že ačkoli na jednu stranu dbá o své zdraví a zdravý životní styl, neboť 

sportuje a občas se snaží o zdravou výživu, také má nějaké povědomí a znalosti o zdravém 
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životním stylu a zdravé výživě, avšak naproti tomu denně kouří a užívá nějaké drogy, také 

pravidelně užívá alkohol. V tomto je vidět značný rozpor v jeho znalostech a návycích. 

V druhém případě se jedná o žáka, chlapce, druhého ročníku učebního oboru zedník, 

truhlář, kominík, kterému je 18 let. Uvedl, že nesportuje, nemá rád tělesnou výchovu a 

nebaví ho sport. Volný čas tráví venku s kamarády, netráví mnoho času u televize, ale u 

PC nebo mobilu je více, jak 3 hodiny denně. Vůbec nemá představu o tom, co je zdravý 

životní styl, ale má představu o tom, co je zdravá výživa, ale nijak to v konkrétní otázce 

nepopsal. Tato témata občas sleduje v TV a na internetu, ale nijak zvlášť je nevyhledává. 

Spánek a odpočinek považuje za důležitý, ale denně spí méně než 6 hodin. Na otázku, co je 

režim denního stravování odpovídá, že jí nepravidelně, jak okolnosti dovolí, nesnídá, nemá 

denně teplé jídlo, svačiny si občas připravuje sám, nezajímá ho složení potravin, ale občas 

se snaží o vyvážený příjem živin, z kterých preferuje vitaminy a minerální látky. Má 

představu o tom, co je pitný režim, ale nevyjádřil se k tomu více, avšak pije pravidelně 

celý den, nejčastěji slazené nápoje. Denně kouří, alkohol si dá zhruba 1x týdně, pravidelně 

užívá drogy. Momentálně je občas ve stresu a necítí se úplně dobře, má problémy 

v osobním životě, ale řeší to sám.  

Zde se dá z odpovědí usoudit, že nemá představu o tom, co je zdravý životní styl a zdravá 

výživa, nezajímá se o tato témata. Nejí pravidelně, nesnídá atd. Sice pije pravidelně, avšak 

nejčastěji slazené nápoje. Souvisí to i s jeho druhou stránkou života, tou negativní, která je 

dle jeho odpovědí závislá na určitých návykových látkách, jako jsou tabákové výrobky, 

drogy a alkohol, které užívá denně. S tím může souviset i jeho současný psychický stav, 

kdy se necítí zcela spokojen. V tomto případě shledávám, že se jedná o jedince, který skoro 

ve všech ohledech nedbá na zdravou výživu, respektive zdravý životní styl, neboť 

pravidelně podléhá škodlivým vlivům a ne vždy dodržuje pravidla nejen racionální výživy. 

Jeho postoj je negativní ve většině zkoumaných ohledů. 

Poslední vybranou respondentkou je žákyně, dívka, druhého ročníku učebního oboru 

kuchař-číšník, které je 17 let. Uvedla, že sportuje 2x – 3x týdně, ale tělesnou výchovu 

nemá v oblibě, nesnáší ji, ale cvičí a sportuje kvůli sobě a svému zdraví. Volný čas tráví 

sportem a cvičením, občas brigádou a ostatními aktivitami. U TV tráví denně asi 1 hodinu, 

u PC a na sociálních sítích tráví asi 2 – 3 hodiny denně. Má představu o tom, co je zdravý 

životní styl, popisuje to tak, že to znamená „jíst zdravě, udržovat se v kondici a sportovat“. 

Má i představu, co je zdravá výživa, vyjadřuje se v tomto případě o tom tak, že „je důležitá 
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kvůli zdraví“. Nevyhledává informace o tomto tématu, ale když toto téma někde vidí, tak si 

o tom přečte nebo zhlédne. Spánek a odpočinek považuje za důležitý, v průměru spí 6 – 8 

hodin. Co se týká odpovědí na otázku stravovacího režimu, tak uvádí, že jí pravidelně, 3x 

denně, snídá ale pouze občas, má alespoň 1 teplé jídlo denně a svačinu si kupuje cestou. 

Někdy sleduje složení potravin, snaží se o vyvážený příjem, preferuje bílkoviny ve stravě. 

Zmiňuje se, že ví, co je pitný režim, vyjadřuje to jako „dostatek vody, minimálně 2 – 3l 

denně“. Pije pravidelně, převážně slazené nápoje, denně kouří, alkohol nekonzumuje, 

pouze příležitostně, občas užívá nějaké drogy. Dále je v neustálé depresi, protože má 

problémy v osobním životě, ale řeší to sama. Co se týká drog, tak uvádí, že „tráva u ní není 

žádná droga, užívá ji pouze v silných nervech a depresích“. 

V tomto případě je vidět zajímavý rozpor, neboť respondentka zjevně sportuje, má nějaké 

znalostí o zdravé výživě, zdravém životním stylu, dbá o sebe a své zdraví. Přesto však 

užívá drogy, kdy dle svých slov je používá na deprese a nervy, které zažívá neustále. 

Přesto se své problémy snaží zvládnout sama. 

Na těchto příkladech jsem chtěla ukázat, jak rozporuplné, někdy plné špatných návyků a 

negativismu jsou některé odpovědi jednotlivých respondentů. Lze z toho vidět, jak je 

mládež ve svém věku náchylná a snadno ovlivnitelná a jak také vše prožívá na „svých 

plných 100 %“. Toto však byla pouhá ukázka z některého úhlu zajímavých jedinců, závěry 

na ně však nelze stáhnout na celý zkoumaný vzorek ani na zkoumanou skupinu jako celek.  

2.7 Doporučení 

Dle mého názoru, který vyplývá z celého výzkumu, mohu doporučit v rámci výuky více 

času věnovat právě zmiňovanému životnímu stylu, zdravému životnímu stylu, výživě, 

zdravé výživě, potažmo dodržování určitých pravidel. Přesto, že na naší škole se tomu 

tématu věnuje v každém ročníku několik hodin, tak je vidět, že je to stále málo. Jsou to 

témata, která se nemusí zařazovat jen do odborných předmětů či tělesné výchovy, ale 

mohou být součástí v podstatě všech předmětů jako prevence a osvěta všech žáků. 

Avšak nejde jen o samotnou osvětu, cílem školy i školní jídelny by mělo být dosáhnout 

toho, aby žáci žili zdravým životním stylem a vyznávali zdravou výživu, aby celkově byli 

zdraví, zdatní a schopní se po celou školní docházku soustředit na svůj výkon (ať už 

teoretickou nebo praktickou výuku). Ale toto by mělo být i celkovým cílem společnosti, 

neboť pouze zdravý schopný žák je poté snáze schopen se zařadit do pracovního procesu v 
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produktivním věku. Je především nutné se zaměřit na děti a mládež, neboť jedince v 

mladém věku lze snadněji utvářet. Mládež přejímá zvyky a vzorce (ale také zlozvyky) 

nejen z rodiny, ale také od vrstevníků a v samotné škole. Proto je vhodné naučit žáky 

středních škol, aby i jejich cílem bylo dodržovat zdravý životní styl a zdravou výživu.  

K tomuto by měla škola přistoupit tak, aby žáci nejen měli znalosti o tom, co je zdravá 

výživa a zdravý životní styl, ale také jak jich dosáhnout a umožnit, potažmo pomoci jim 

jich dosáhnout. V případě školní jídelny je nutné, aby jídelníček i prostředí bylo nejen 

výživné, ale i zajímavé a dá se říci moderní, aby žáci odbourali negativní konotace, které 

mají spojené se školní jídelnou.  

V neposlední řadě je dobré zmínit, že pro vhodný denní režim je nutná zejména 

pravidelnost. Nevhodný denní režim může mít také vliv na stravování, proto by mělo být 

cílem školy dosáhnout pravidelného denního režimu žáků, což může souviset i s 

jednotlivými obory na středních školách. Jedná se např. o nepravidelný začátek vyučování, 

kdy učební obory v teoretické výuce začínají zpravidla kolem osmé hodiny ráno, ale v 

době odborného výcviku, dle oboru, začínají mnohem dříve, a to například kolem šesté 

hodiny ráno. To znamená, že žáci nemají stálý čas na jídlo, nemají stálý denní režim. A to 

všeobecně neprospívá stravování, neboť tady platí pravidelnost. Ale nejen to, že není 

pravidelný, dále je důležité, aby denní, respektive stravovací režim, byl dostatečný a 

vyvážený. V tomto je potřeba pomoci ze strany školy. Lze pouze doporučit, aby praktická 

a teoretická výuka byla nastavena podobně, aby žáci neměli denní nepravidelný režim, aby 

naopak denní režim všech žáků byl nastaven podobně. Aby žáci měli i při praktické výuce 

čas na snídani, oběd a svačinu. A nejen čas, ale i možnost si jídlo pořídit či připravit. 

Také bych ráda uvedla, že v dnešní době globálního internetu, kdy si děti a mládež, 

respektive žáci, mohou vyhledat jakékoliv informace, je potřeba, aby měli zájem 

vyhledávat si informace a znalosti ohledně těchto témat, tedy ohledně zdravého životního 

stylu a zdravé výživy. A dále aby byli sami schopni rozeznat relevantní informace od těch 

marketingových a reklamních anebo od těch zcela nesprávných, což pro ně může být to 

nejtěžší. Proto by i rodina, škola a školní prostředí měly nabízet pomoc v těchto otázkách. 
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3 ZÁVĚR 

Zdravá výživa a zdravý životní styl na nás každodenně útočí ze všech stran, kam se 

podíváme, z médií, z televize, z internetu a z široce rozšířených sociálních sítí. Cílem mé 

práce bylo představit zkoumané téma a problematiku. Krátce jsem uvedla základní 

koncepty, které jsem se pokusila historicky zasadit do společenského kontextu. Dále jsem 

se snažila popsat principy zdravé výživy a zdravého životního stylu i s jejich méně či více 

ovlivňujícími faktory (pohyb, škodlivé návyky) a negativními důsledky (například různé 

poruchy příjmu potravy). Tyto obecné a základní teorie jsem doplnila o popis školního 

stravovacího zařízení.  

Ve svém výzkumu jsem zkoumala názory a znalosti, které mají žáci střední odborné školy 

na zdravou výživu a zdravý životní styl. Snažila jsem se naplnit všechny mé výzkumné 

cíle, což se mi z mého pohledu podařilo. Odpověděla jsem na všechny výzkumné otázky, 

ačkoli některá dílčí zjištění byla někdy překvapivá, anebo naopak nejednoznačná. Na 

hlavní výzkumnou otázku lze odpovědět, že žáci mají alespoň nějaké, i když povětšinou 

povrchní a obecné znalosti o zkoumaných tématech. Dále lze konstatovat, že dívky mají 

větší znalosti a zájem o témata než chlapci. Naopak žáci učebních oborů mají znalosti a 

povědomí o tématech a zájem o ně o něco málo větší než žáci maturitního oboru, i když 

rozdíly jsou minimální. Lze spíše říci, že jsou obdobné. Největší rozdíl ve znalostech a 

zájmu o zdravý životní styl a zdravou výživu projevili žáci potravinářského oboru oproti 

žákům ostatních oboru. Na tato zjištění o tom, jak se liší jejich povědomí, znalosti a zájem, 

je však nutné nahlížet s odstupem, neboť jsem nezkoumala „skutečnost“, ale pouze 

subjektivní pohled žáků na jejich znalosti, povědomí a zájem o danou problematiku. 

Také je nutno připomenout, že výsledky mé analýzy nelze prezentovat jednoznačně a 

aplikovat široce na celou skupinu, tj. na všechny adolescenty, tedy na všechny žáky 

středních odborných škol. Můj výzkumný vzorek zahrnoval v podstatě malé množství 

žáků. Naznačuje nám to jen nějaké trendy a tendence, které tito žáci střední odborné školy 

mají. Tyto tendence a ukazatele bychom následně měli v rámci zdravé výživy a zdravého 

životního stylu dál zkoumat, aby příští mladé generace automaticky nepřejímaly negativní 

návyky široce rozšířené ve společnosti a aby se v rámci vzdělávání třetího stupně (i všech 

ostatních) mohly tyto negativní vlivy odstranit.  

Na základě výše uvedených doporučení je vhodné celou mou práci, zejména dílčí zjištění, 

aplikovat na vybranou zkoumanou střední školu a alespoň na tomto místě pomoci zlepšit 



 

74 
 

nejen to, jaké mají žáci střední odborné školy znalosti o zdravé výživě a zdravém životním 

stylu, ale také aby své do budoucna nabyté znalosti mohly vhodně uplatnit nejen doma v 

rodinách, ale také na poli střední školy. 
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5 PŘÍLOHY 

5.1 Dotazník 

Věk: 16 – 17 – 18 – 19 – 20 - 21 

Ročník ve škole: 2. ročník – 3. ročník 

Gender: Muž – Žena 

Název oboru: cestovní ruch – kuchař-číšník – truhlář, zedník, kominík 

 

1 Pohybové aktivity 

1.1 Jak často sportuješ? 

a) Denně 

b) 2-3x týdně 

c) 1x týdně 

d) Alespoň 1x za měsíc 

e) Nesportuji 

1.1 Máš rád/a tělesnou výchovu ve škole? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

1.2 Chodíš na hodiny tělesné výchovy? 

a) Ano, vždy, baví mě to. 

b) Ano, ale nesnáším to. 

c) Ne, nebaví mě to, hledám výmluvy, abych na hodiny TV nemusel/a. 

d) Ne, kvůli zdraví nemohu. 

1.3 Označ pravdivé tvrzení (může jich být více). 

a) Sportuji od malička. Vedli mě k tomu rodiče. 

b) Sportuji od malička. Chtěla jsem sám/a. 

c) Rodiče či sourozenci vždy sportovali, cvičili. 

d) Sportuji a cvičím kvůli sobě a svému zdraví. 

e) Neboť sportuji/cvičím, jsem zdravější, vypadám a cítím se lépe. 

f) Musím sportovat/cvičit, protože mi to doporučil lékař. 

g) Nesnáším sport. 

h) Nesportuji. 
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2 Volnočasové aktivity 

2.1 Jakou aktivitou trávíš volný čas (nejčastěji)? 

a) Sport, cvičení 

b) Brigáda 

c) Televize 

d) Čtení knih a literatury 

e) Počítač, tablet, internet 

f) Trávením času venku s kamarády 

g) Zájmový kroužek, jaký? Vypiš ________________ 

2.2 Doplň větu. U televize průměrně trávím: 

a) 1 hodinu denně 

b) 2-3 h denně 

c) Více, jak 3 h denně 

d) Netrávím čas u TV 

e) Nemám TV 

2.3 Na počítači (internetu, tabletu) průměrně trávím: 

a) 1 hodinu denně 

b) 2-3 h denně 

c) Více, jak 3 h denně 

d) Netrávím čas u PC, tabletu, aj. 

e) Nemám PC, tablet, aj. 

 

3 Zájem o zdravou výživu a zdravý životní styl 

3.1 Máš představu, co je zdravý životní styl? 

a) Ano 

b) Ne 

3.1.1 V případě odpovědi ANO v otázce č. 3.1: Co si představuješ pod pojmem zdravý 

životní styl? 

 

3.2 Máš představu, co je zdravá výživa? 

a) Ano 

b) Ne 

3.2.1 V případě odpovědi ANO v otázce č. 3.2: Co si představuješ pod pojmem zdravá 

výživa? 

 

3.3 Zaškrtni pravdivé tvrzení: Zajímáš se o téma zdraví, zdravý životní styl a zdravá 
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výživa? 

a) Ano, sleduji tato témata v TV a na internetu. 

b) Ano, vyhledávám si názory na tato témata. 

c) Nevyhledávám to, ale když někde tato témata vidím, přečtu si to nebo shlédnu 

pořad/video. 

d) Ne. 

 

4 4 Režim denního stravování 

4.1 Jíš většinou pravidelně? 

a) Ano, 3x denně 

b) Ano, 5x denně 

c) Ne, jím nepravidelně (jak okolnosti dovolí) 

d) Ne, nezajímá mě to, žádný režim nedodržuji 

e) Jiné ……………………………… 

4.2 Snídáš? 

a) Ano, každý den 

b) Občas 

c) Ne 

4.3 Máš denně teplé jídlo? 

a) Ano, oběd a večeři 

b) Ano, alespoň jedno jídlo 

c) Spíš ne 

d) Ne 

4.4 Nosíš si svačiny? Vyber pravdivé tvrzení: 

a) ano, připravuji si je doma já nebo rodiče 

b) ano, kupuji si je cestou 

c) občas, připravuji si je 

d) občas, kupuji si ji 

e) nikdy 

 

5 Zájem o stravu 

5.1 Sleduješ složení jednotlivých potravin? 

a) ano 

b) někdy 
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c) nezajímá mě to 

5.2 Snažíš se o vyvážený příjem živin? 

a) ano 

b) někdy 

c) nezajímá mě to 

5.3 Jaké živiny v jídle preferuješ? 

a) bílkoviny 

b) sacharidy 

c) tuky 

d) vitamíny a minerální látky 

 

6 Pitný režim 

6.1 Máš představu, co znamená pitný režim? 

a) ano 

b) ne 

6.2 V případě kladné odpovědi na předchozí otázku, v krátkosti popiš, co je pitný režim. 

 

6.3 Piješ pravidelně? 

a) ano, piji pravidelně celý den 

b) spíše nepravidelně, jen při pocitu žízně 

c) ne, nepovažuji to za důležité 

6.4 Co nejčastěji piješ? 

a) převážně vodu 

b) minerální vody 

c) slazené nápoje (džus, cola, slazený čaj aj.) 

d) kávu  

e) čaj 

d) alkohol 

e) energetické nápoje 

 

7 Spánek 

7.1 Považuješ spánek a odpočinek za důležitý? 

a) Ano 

b) Spíše ano 
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c) Spíše ne 

d) Ne 

7.2 Kolik hodin denně průměrně spíš? 

a) Více než 8 h 

b) 6 – 8 h 

c) Méně než 6 h 

 

8 Škodlivé návyky 

8.1 Kouříš tabákové výrobky? 

a) ano, kouřím denně 

b) ano, příležitostně 

c) ne 

8.2 Piješ alkohol? 

a) ano, denně 

b) zhruba 1x týdně 

c) příležitostně (během oslav) 

d) ne 

8.3 Užíváš nějaké drogy? (ať už lehké či tvrdé) 

a) ano, pravidelně 

b) občas 

c) ne, ale zkusil/a jsem to 

d) ne 

 

9 Stres a životní pohoda 

9.1 V současnosti se obecně cítím: (doplň větu) 

a) …v pohodě, nemám žádný problém. 

b) …občas jsem ve stresu, necítím se úplně dobře. 

c) …jsem neustále v depresi. 

9.2 Když se necítíš dobře, je to proto, že… 

a) mám problémy v rodině. 

b) mám finanční problémy. 

c) mám problémy ve škole. 

d) mám problémy v osobním životě. 

9.3 Jak stres a neshodu řešíš? 
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a) řeším to sám 

b) obrátím se na rodiče 

c) obrátím se na někoho ve škole (učitel, výchovný poradce, někdo jiný) 

d) svěřím se kamarádovi/kamarádce  

e) obrátím se na někoho cizího (např. lékaře, terapeuta, internetové poradny) 

 

5.2 Seznam obrázků 
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