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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá postoji žáků ke zdravé stravě při možnosti vlastní svobodné 

volby. Představuje možná opodstatněná rizika nastávající při nedostatečně včasné 

informovanosti. Většina ohrožení psychických i zdravotních nastává již ve starším školním 

věku. Z tohoto důvodu je má část zaměřena na mladší školní věk, kde je nezbytné primární 

prevenci proti těmto hrozbám již aplikovat. 

Cílem mé diplomové práce je podat informace o úrovni znalostí žáků o zdravém způsobu 

stravování se zohledněním biologický, psychologických a sociálních aspektů, kterými jsou 

ovlivňováni. Výzkum jsem realizovala na 1. stupni pražské základní školy.  

Jako metody výzkumy byly použity kvantitativní dotazníkové šetření, složené z uzavřených 

a otevřených otázek. 

Výsledky podávají ucelený obraz o postojích a úrovni informovanosti žáků o zdravé stravě 

s ohledem na jejich vlastní stravovací návyky před koncem 1. stupně ZŠ a před přestupem 

na 2. stupeň ZŠ nebo odchodem na víceletá gymnázia. Z výzkumu vyplynula příležitost 

k ovlivňování těchto názorů ve chvíli, kdy se v mladším školním věku utvářejí a zpevňují, 

samostatným školním předmětem. Tím dát žákům příležitost zvýšit, rozšířit a utřídit si 

informace poskytované rodinou, které jsou někdy nedostačující a zavádějící. Často jsou tyto 

znalosti ovlivněny socioekonomickou situací rodiny, která se projevuje ve skladbě 

jídelníčku a s tím souvisejících znalostech žáků. 

Z provedeného výzkumu jasně vyplývá, že žáci prvního stupně vybrané základní školy, kteří 

byli zařazeni do výzkumu, mají znalosti o zdravé stravě na základní úrovni, ale nejsou 

schopni ještě samostatně pracovat se svými poznatky. Chybí u nich vzájemné propojení. 

V jejich chování je patrný velmi významný vliv rodiny.  Z toho důvodu jsou u jednotlivých 

skupin odlišné stupně informovanosti vycházející také ze socioekonomické situace dané 

rodiny a vstupních znalostí rodičů, kteří svým dětem předávají rodinné zvyklosti v oblasti 

stravovacích návyků.  

V oblasti jednotlivých složek potravin a jejich vlivu na vlastní zdravotní stav jsou znalosti 

žáků velmi malé. Z toho důvodu není jejich vlastní výběr konzumovaných, resp. 

preferovaných potravin zcela mimo skupinu zdravý prospěšných jídel. 

Závěry výzkumného šetření definují postoje a potřeby změn, které by vedly k zvýšené osvětě 

v oboru zdravého stravování. Rozšířením předmětu výchova ke zdraví i na první stupeň ZŠ.  
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ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the attitude of students to a healthy diet with the possibility of 

their own free choice. It represents possible justified risks arising from insufficiently timely 

information. Most mental and health threats occur in old school age. For this reason, my part 

is focused on the younger school age, where it is necessary to apply primary prevention 

against these threats. 

The aim of my diploma thesis is to provide information about the level of students' 

knowledge of healthy eating, taking into account the biological, psychological and social 

aspects by which they are affected. I carried out the research at the 1st stage of a Prague 

primary school. 

Quantitative questionnaire surveys, consisting of closed and open questions, were used as 

research methods. 

The results provide a comprehensive picture of students' attitudes and levels of awareness of 

healthy eating with regard to their own eating habits before the end of primary school and 

before transfer to secondary school or leaving for multi-year grammar schools. The research 

revealed an opportunity to influence these views at a time when they are being formed and 

strengthened at a younger school age by a separate school subject. This gives pupils the 

opportunity to increase, expand and organize the information provided by the family, which 

is sometimes insufficient and misleading. Often, this knowledge is influenced by the socio-

economic situation of the family, which is reflected in the composition of the menu and the 

related knowledge of students. 

The research clearly shows that the examined sample of primary school pupils of the selected 

primary school has a certain awareness of a healthy diet, but they are not yet able to work 

independently with their knowledge. A very significant influence of the family is evident in 

their behavior. For this reason, there are different levels of awareness in individual groups, 

also based on the socio-economic situation of the family and the initial knowledge of parents 

who pass on family habits in the field of eating habits to their children. 

Pupils' knowledge of the individual components of food and their influence on their own 

health is very insignificant. For this reason, their own choice is not consumed, respectively. 

preferred foods completely outside the group of healthy beneficial meals. 



The conclusions of the research survey define the attitudes and needs for change that would 

lead to increased education in the field of healthy eating. By extending the subject of health 

education to the first stage of elementary school: 
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family 
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Úvod  

Téma zdravého stravování je jedno z celospolečensky aktuálních témat. Zdravá strava je 

pojem, který prodává. Jakmile je produkt ve spojení se slovem zdraví, okamžité dostává 

punc atraktivity. Ale často složením, způsobem výroby, přístupem k jeho vypěstování se 

koncový zákazník vůbec nezabývá. Neřeší, zda skutečně tento termín je opodstatněný. Často 

ani neví, co za informace, o takovém produktu by ho měly zajímat.  

Speciálně na výrobcích pro děti se objevují informace a popisky dávající dané výrobky do 

souvislosti se zdravím, ať už se například jedná o pochutiny plné mléka, či zdravé vody. 

Zákazník už dál nezkoumá, zda není informace zavádějící. Případně co vlastně všechno je 

součástí tohoto zdravého produktu. Dochází pouze k aha spojení mléko = zdraví, voda = 

zdraví.  

V koncové spotřebitelské části mu unikne, že potomkovi zakoupí a poskytne svačinu plnou 

jednoduchých sacharidů, stabilizátorů, emulgátorů, která má do zdravé stravy velmi daleko. 

Jenom dlouhá doba trvanlivosti by měla být pro zákazníka jedním z varovných signálů.  

Regulace v příjmu a dostupnosti potravin na školách je řízena státem a ten zavedl jasná 

pravidla a udal směr kudy ano, kudy ne.  

Po vstoupení v platnost Vyhlášky č. 282 / 2016 o požadavcích na potraviny, pro které je 

přípustná reklama a které lze prodávat ve školách a školských zařízeních, byly na většině 

škol zrušeny bufety a automaty na prodej občerstvení. Důvodem byla skutečnost, že většina 

výrobků složením nevyhovovala požadovaným nutričním hodnotám. Ve školních jídelnách 

vaří na základě požadavků daných spotřebním košem, doporučenou pestrostí stravy a 

finančním limitem.  

Složení spotřebního koše vychází z výživových dávek uvedených ve Vyhlášce č. 107/2005 

Sb., o školním stravování. Školní jídelna je jednou, ale ne jedinou ze složek, která formuje 

stravovací návyky žáků. Rodičovská sdružení se snaží ovlivnit nabídku předkládaných jídel, 

za výrazné preference druhů jídel spadajících pod zdravou výživu. Při pozorování chování 

dětí při výběru jídel a jejich konzumace se často projevuje preference klasických jídel české 

kuchyně.  

Tyto zvyky dětí ovšem jsou v rozporu s tím, co je rodiči prezentováno a požadováno. 

Pozitivní vliv rodičů na stravu dětí je důležitý, ale vhodné by bylo, aby se děti již od raného 

dětství měly možnost seznámit se zásadami racionální stravy i mimo domov a nastavená 



11 
 

rodinná pravidla. Naučit se své získané informace aplikovat praxi a prosazovat je v 

kolektivu. Být sám člen s rozhodujícím hlasem, a ne pouze tím komu je předkládáno a on 

pouze příjemcem.  

Pro děti by měla být vytvořena možnost sdílení přinášených informací získaných v rodině a 

přiřazování informací nově získaných, jak to probíhá v jiných rodinách, státech, 

kontinentech, a kde může k návykům správného stravování pomoct, generační sdílení 

přijímaných informací v kolektivu, možné praktické zkušenosti sdílet s vrstevníky, sám 

rozhodovat o svém vlivu na své zdraví.  

Se zásadami racionální výživy by měly být děti seznamovány, co nejdříve, aby měly tyto 

pravidla již dostatečně zpevněna a jejich informovanost byla na vysoké úrovni, před 

začátkem možných zdravotních komplikací. Ať se jedná o zdravotní, fyzické či psychické 

komplikace. Stále roste množství mladších obézních dětí, také psychické onemocnění ve 

formě bulimie a anorexie se objevuje u stále mladších dětí. Včasná informovanost je jedním 

ze základů podmínek účinné prevence. 

Zvýšená informovanost v této oblasti je podstatná i pro prosazování doporučení WHO 

k celkovému zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva.  Která nabízejí postupy a omezení, 

jak si své zdraví zachovat. 

Protože na druhou stranu pozitivní stravovací návyky nejsou zvykem ve všech rodinách, 

měly by tyto alespoň základní informace přijít k dětem, co nejdříve a dále se pak rozvíjet 

v cyklickém sledu. 

Stravovací režim a přístup k němu výrazně ovlivňuje kvalitu života každého z nás.  

V pohledu do ostatních států Evropy zjistíme, že trend učit děti správně se stravovat je 

nastaven ve všech státech podporován.  

Krátké shrnutí principů školního stravování v zahraničí na základě poznatků z Informačního 

portálu hromadného stravování.  

Když se rozhlédneme po evropských státech a jejich přístupu ke zdravému školnímu 

stravování je jedním z nejvýraznějších Velká Británie, kde se pokusil o změnu Jamie Oliver. 

Známý kuchař se snažil změnit přístup svých spoluobčanů ke svému stravování. Zapojil do 

své snahy i tehdejšího ministerského předsedu Tonyho Blaira a z jeho popudu vznikla i 

nadace. Tonymu Blairovi předvedl aktuální podobu obědů podávaných ve školních jídelnách 

a seznámil ho se svou vizí, že zpracuje návrh jak tyto nevábné a nezdravé obědy nahradí 
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stravou splňující podmínky zdravé stravy. Obědy podle jeho návrhů měly i podpořit klesání 

dětské obezity. Tomuto svému plánu věnoval deset let, po kterých musel konstatovat, že 

jeho úspěchy nesplnily představy, s kterými do projektu vstupoval.  

V Německu a v Rakousku je nabídka stravováni velmi malá, a to z toho důvodu, že dětem 

nabízí stravování pouze školy, kde děti zůstávají celý den. V případě, že vyučování končí 

kolem poledne, děti odchází, nebo jsou odváženi školním autobusem domů. V těchto zemích 

je velká a zároveň stále stoupající spotřeba bio potravin. 

V Itálii je nabídka ve školním stravování pojata ve velkém měřítku. Plánováním jídelníčku 

na 9 týdnů dopředu jsou pověřeni odborníci. Jídelníček je závazný pro všechny školy a je 

sestaven tak, aby se žádné jídlo během tohoto období neopakovalo. 

V České republice, na rozdíl od ostatních zmíněných států, je dostupnost školního stravování 

umožněna všem žákům. Je velmi precizně propracován. 

Stát se prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví zapojuje do zvýšení osvěty a praktického 

naplňování podpory výchovy žáků ke zdravým životním návykům v oblasti stravování 

v programech Zdraví 2020 a Zdravá školní jídelna. 
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Teoretická část 

1  

V teoretické části této práce se zabývám s fyzickým vývojem žáka mladšího školního věku 

a vlivem přijímané stravy na jeho zdravotní stav. V části věnované stravě jsem se zaměřila 

na podmínky racionální stravy a dostupné pomůcky pro lepší orientaci v podobě potravinové 

a nápojové pyramidy. Zde také rozebírám fyzické dopady na lidský organismus v případě, 

že není racionální strava součástí životního stylu. V rámci psychických poruch souvisejících 

se stravováním se zde zabývám možným vznikem poruch příjmů potravy, jako důsledek 

nevyhovujícího způsobu stravování a následnou snahou o urychlené snížení váhy. 

V poslední kapitole představuji vzdělávací podmínky pro žáky prvního stupně základních 

škol a vzdělávací oblasti, obory a průřezová témata, v kterých se realizují.  

1.1 Strava 

Strava je výživa organismu složená z tří hlavních složek a několika dalších v podobě 

různých minerálních látek a vitamínů, které tělo potřebuje k správnému fungování orgánů 

zajišťujících homeostázu celého organismu.  

Samotná strava by měla být založena na preferenci zdraví prospěšných jídel, které obsahují 

potraviny, s nízkým obsahem uměle vytvářených a dodávaných složek. Myšlenka zdravé 

stravy vychází ze složení jídelníčku na základě jednoduchých pravidel. Tato strava by měla 

pestrá a měly být v ní jednotlivé složky zastoupeny ve zdravotně vyváženém poměru, který 

je jasně dán, jsou to bílkoviny, tuky, sacharidy (Kunová, 2011). 

S pomocí v orientaci složení stravy pomáhá česká výživová pyramida. Aby mohla být strava 

považovaná za zdravou, neměla by obsahovat transmastné kyseliny, umělá sladidla, 

glutamát a další látky, které nejsou pro organismus vhodné a při jejich příjmu může docházet 

k nežádoucímu nepoměrnému zvyšování nevhodných látek, případně nádorovému bujení 

tkání (Kunová, 2011, Sharma, 2018). 

Obecně se za nejlepší a ke konzumaci nejvhodnější považují potraviny, které jsou lokální, 

přirozené pro dané prostředí a vypěstované podle zásad šetrného přístupu k přírodě (Kunová, 

2011). 

Strava by měla být celoživotně vyvážena. Vyvážená strava je sestavená s velkých 

potravinových skupin, které jsou zeširoka klasifikované podle hlavních živin, jež dodávají, 
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Kvantifikují se do počtu dávek tak, aby člověk konzumoval smíšenou stravu, a tudíž živiny, 

které by měly být dostatečné ke krytí jeho potřeb (Sharma, 2018, s. 104). 

V tradičním pohledu se dělí strava na hlavní, sekundární a periferní jídla.  

Skupina hlavních jídel se skládá ze základních potravin, které se během dne opakují. Jsou 

významným nositelem přijímané energie, proto se zde objevují sacharidy, bílkoviny, 

minerály a vitamíny.  

V sekundárních jídlech najdeme potraviny, které dodávají jídlu chuť, např. maso, mléčné 

výrobky, zelenina, ovoce. Jedná se o zdroj bílkovin, minerálů a vitamínů.  

Periferní jídla, jak už z názvu vyplývá, nejsou nutnou součástí jídelníčku a jejich konzumace 

není ku prospěchu organismu, jejich konzumace by měla být příležitostná, protože jsou 

velmi často plné tuků, cukrů a soli (Sharma, 2018). 

Jednotlivé potraviny mají různě zastoupené hlavní složky stravy. 

1.1.1 Složky stravy 

Hlavními složkami stravy, jsou bílkoviny, sacharidy a tuky. Poměr energetického příjmu u 

těchto položek by měl, u vyvážené stravy, být 10-15 % bílkoviny, 55-60 % sacharidy a 25-

30 % tuky (Kunová, 2011). 

Nejsou však jediné. Strava obsahuje také vlákninu, minerály a vitamíny. Všechny tyto složky 

umožňují organismu získávat energii, kterou využívá ke svému vlastnímu životu a růstu.  

Bílkoviny 

Bílkoviny (aminokyseliny) jsou základní a nenahraditelnou složkou. Jsou nepostradatelné 

při tvorbě a obnově tkání organismu.  

Tuto část potravy člověk získává z mléka, vajec a z masa, nebo také ze zeleniny. Největším 

zdrojem rostlinných bílkovin je sója a luštěniny. Pro optimální fungování je vhodné tyto dva 

typy v rozumné míře kombinovat (Kunová, 2011). 

Trávení bílkovin je pro organismus dlouhodobý proces, protože jsou převážně vůči němu 

odolné. Jejich trávicí proces začíná v ústech, pokračuje v žaludku, slinivce a končí v tenkém 

střevě, kde teprve dochází k jejich vstřebávání (Sharma, 2018). 
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Tuky 

Tuky jsou stěžejní složkou, která dodává organismu energii. Tuky také vážou chuť a mají 

vliv na vstřebávání vitamínů A, D, K, E.   

Hlavní složka mastné kyseliny se dále dělí na nasycené, mononenasycené, polynenasycené, 

transmastné kyseliny. Nevhodné je organismu tuky odpírat. Je ale nutné správně pracovat 

s výběrem tuků ve stravě, nasycené mastné kyseliny jsou pro organismus ve větší míře 

škodlivé, protože zvedají hladinu cholesterolu v krvi.  

Transkyseliny vznikají při průmyslovém zpracování rostlinných tuků a jsou jejich 

negativním projevem.  

Mononenasycené naopak zdraví prospívají a jejich příjem je pro organismus vhodný. 

Polynenasycené jsou mastné kyseliny, u kterých je nutný jejich příjem, protože si je 

neumíme sami v těle vyrobit. Opět jsou pro zdravé fungování organismu prospěšné 

(Kunová, 2011).  

Sacharidy 

Sacharidů je velké množství. Dělí se do dvou základních skupin – jednoduché a složené. Ty 

se ještě dále dělí na podskupiny. Jednoduché jsou monosacharidy (glukóza, fruktóza), 

disacharidy (sukróza, laktóza, maltóza), oligosacharidy (rafinóza, inulin, FOS). Ve skupině 

složených se pak dále dělí na škrob (stravitelný a nestravitelný), neškrobové polysacharidy 

(celulóza, necelulózové atd.) (Kunová, 2011). 

Neustále se zvyšuje potřeba cukrů přidávaných do potravin a tím se zvyšuje i jeho 

konzumace, která často přesahuje potřeby organismu. Pro splnění je požadavků na zdravou 

výživu je vhodnější používat složené sacharidy (polysacharidy) z kterých organismus 

vytváří glukózu, kterou udržuje stálou výši hladiny cukru v krvi (Sharma, 2018). 

Rozložení do jednotlivých skupin je v přímé souvislosti s průběhem trávním jednotlivých 

přijímaných sacharidů. 

Glykemický index potravin 

Glykemický index je křivka, která vyjadřuje rychlost doby, za jakou se zvýší obsah cukru 

v krvi.  

Tuto rychlost určují v potravinách obsažené sacharidy, pokud se jedná o snadno stravitelné 

cukry, je rychlost vysoká, protože organismus nemá se zpracováním velké problémy. 
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V případě škrobů, kde je metabolicky proces delší, je nástup cukru v krvi pozvolnější. 

Situaci ještě ovlivňuje přítomnost bílkovin a vlákniny v přijímané potravě (Kunová, 2011). 

Proto je vhodné vyhledávat potraviny s nižším glykemickým indexem, protože glukóza je 

uvolňována postupně. Nejedná se o vysoký okamžitý nárůst a organismus okamžitě nemusí 

řešit, okamžité zpracování přijaté hodnoty. Glukóza v krvi je naopak zpracovávaná plynule 

a pocit hladu a chuti se dostavuje za delší časový úsek, než je tomu u potravin s vysokým 

glykemickým indexem. K tomuto objevu dospěl Dr. Jenkins v roce 1981, který se zabýval 

výživou pacientů s cukrovkou. Jeho objev umožnil jednodušší přípravu diabetické diety 

(Fořt, 2000). 

Vláknina 

Vláknina je organismem získávána z potravin rostlinného původu. Je značným pomocníkem 

organismu při regulaci přítomnosti cholesterolu v krvi. Také je pozitivně vnímaným 

pomocníkem při trávení. Její dostatek ve stravě zabraňuje vzniku zácpy. (Kunová, 2011) 

Minerály 

Minerály jsou anorganické látky potřebné v organismu v malém množství. Podle jejich 

potřeby ve stravě je dělíme na hlavní minerály (makrominerály) a stopové prvky (Sharma, 

2018, s. 48). 

Vápník je nejčastější minerál v lidském těle, vyskytuje se hlavně v kostech. Příjem probíhá 

převážně mléčnými produkty. Zvýšená potřeba je v průběhu růstu. Jako druhý se svým 

výskytem je fosfor, pomáhá k tvorbě kostí a zubů, příjem mléko, maso (Sharma, 2018). 

Hořčík se podílí na metabolismu a je nezastupitelný při procesu srážení krve.  

Skupina elektrolytů zahrnuje sodík (rovnováha tekutin v těle) projevem špatné regulace 

vylučování sodíku bývá vysoký tlak; chlorid (sekrece HCl), draslík (spolupráce se sodíkem 

na rovnováze tekutin).  

Síra pomáhá detoxifikaci léků (Sharma, 2018). 

Jejich nedostatek může být kompenzován pojídáním potravinových doplňků 

Vitamíny  

Vitamíny jsou látky nezbytné pro fungování hormonů. Při jejich nedostatku se projevuje 

různými příznaky. Vitamíny se dělí na ty rozpustné ve vodě a v tucích. Mezi vitamíny 

rozpustné ve vodě řadíme vitaminy typu B – thiamin (např. vepřové maso, fazole, riboflavin 
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(např. mléko, vejce), pyridoxin (cereálie, ořechy), biotin (játra, kvasnice), kobalamin 

(živočišná potrava), niacin (maso, obiloviny), kyselina pantotenová (zelenina) (Kunová, 

2011). 

Vitamin C (ovoce, zelenina). Zjednodušeně lze říct, že vitamíny rozpustnými ve vodě se 

nemůže člověk předávkovat, protože nadbytečné vyjdou z těla močí (Kunová, 2011). 

Vitamíny rozpustné v tucích jsou: A – retinol (živočišné potraviny), karotenoid (zelenina a 

ovoce); D – UV záření, ryby, játra, vejce; E – zelenina, drůbež; K – listová zelenina, játra. 

Stopové prvky 

Železo, zinek, měď, jód, selen, mangan, fluorid, chrom 

Potravinové doplňky 

Jedná se o přípravky, které nejsou registrovány jako léčiva. Jsou to přípravky, které by měly 

být užívány v období zvýšeného požadavku organismu na přísun vitamínů, neměly by být 

ovšem využívány jako jediný přísun vitamínů. Pouze jako doplněk k vyvážené stravě. 

Období požadovaného zvýšeného přísunu vitamínu, který zcela nepokrývá přijímaná 

potravina, bývá v podzimním a zimním období, kdy dostupné ovoce a zelenina obsahují 

menší množství vitamínů, než je potřebné k obranyschopnosti organismu vyskytujícím se 

akutním respiračním a infekčním nemocem (Sharma, 2018). 

Zvýšené požadavky můžou být také zapříčiněné věkem či životním stylem. Zastoupení 

jednotlivých složek potravy je v jednotlivých potravinách různé a není snadné se v nich 

orientovat. Pro snazší orientaci byla vyvinuta potravinových pyramida.  

1.1.2 Potravinová pyramida 

Potravinová pyramida je soupis vhodných, méně vhodných potravin k denní konzumaci. 

Slouží k orientaci, jak si svůj vlastní jídelníček nastavit a je jednoduchou přehlednou 

pomůckou v oblasti stravování.  

Potravinových pyramid existuje velká řada. Vychází z příslušnosti k etniku, ze zdravotních 

omezení atd., jsou v ní zohledněny potřeby zdravého člověka.  Já jsem zde vybrala Českou 

potravinovou pyramidu, která pracuje s potravinami přirozenými pro naše podnebné pásmo 

a naše stravovací zvyklosti. A je proto vhodná k použití osvěty na našich školách. 

Veškeré potravinové pyramidy prochází vývojem a umístění jednotlivých potravin se také 

mění v důsledku nových vědeckých poznatků o jejich vlivu na lidský organismus a 
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případným aktuálním potřebám. Potraviny jsou voleny tak, aby byla denně zajištěna 

přiměřená dávka bílkovin, zdravých druhů tuků a sacharidů, dostatek vitaminů, minerálních 

látek a vlákniny (Kunová, 2011, str, 12). 

Základnu tvoří potraviny, které jsou vhodné ke konzumaci ve větším množství, v čím vyšším 

patře se potravina nachází, tím je množství její konzumace omezenější. V každém patře jsou 

vlevo umístěny potraviny, které jsou z tohoto patra vhodnější a přecházejí vpravo, které 

méně vhodné a měly by být konzumovány s rozumem (Fórum zdravé výživy, Pyramida 

FZV, 2013). 

1.1.3 Jednotlivé stupně pyramidy 

První stupeň  

Základnu výživové pyramidy tvoří potraviny, které by měli být základním stavebním 

kamenem jídelníčku, a měly by být obsaženy v každé porci. U nás se objevují dvě různé 

pyramidy jedna z nich je vydaná Ministerstvem zdravotnictví a druhá Fórem zdravé výživy. 

Rozdíl v nich spočívá v umístění první ze jmenovaných má v základně pečivo a druhá 

zeleninu a ovoce.  

Druhý stupeň 

Druhý stupeň v první zmiňované tvoří zelenina v na levé straně a ovoce na pravé. V druhé 

pyramidě v tomto stupni jsou zahrnuty mléčné produkty, přílohy jako jsou brambory, 

těstoviny a rýže a doplňování zdravotně vhodných rostlinných tuků. 

Třetí stupeň 

Třetí stupeň v oficiální pyramidě zahrnuje mléko a mléčné produkty, ryby, maso, drůbež, 

vejce, luštěniny. Ve Fórum zde má některé druhy masa, pečivo, sýry. 

Čtvrtý stupeň 

Poslední nejmenší stupeň – vrchol pyramidy je tvořen tuky, sůl a cukr. V druhé je obsáhlejší 

a jsou zde zahrnuty i uzeniny a sladkosti. 

Z obou u nás objevujících se pyramid vycházejí základní stravovací doporučení: 

1) jezte pestrou stravu rozloženou do celého dne 

2) zvyšte spotřebu zeleniny a ovoce na 600 g denně (400 g zeleniny, 200 g ovoce) 

3) denně konzumujte nejméně 2 l tekutin, přednost dávejte vodě 
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4) nezapomínejte na pravidelnou denní konzumaci mléčných výrobků, nejlépe zakysaných 

5) na teplou i studenou kuchyni používejte rostlinné oleje a kvalitní margaríny maso jezte 

jen libové, bez viditelného tuku 

6) omezte smažené pokrmy a vyhýbejte se oplatkám, keksům a sušenkám s náplní a polevou 

7) vybírejte si potraviny s nižším obsahem sodíku, nepřisolujte, udržujte si optimální tělesnou 

hmotnost, pravidelně̌ se hýbejte (Fórum zdravé výživy, nedatováno).  

Pro děti je zpracovaná vlastní – dětská potravinová pyramida, která je pro snadnější 

představivost složená z kostek.  

1.1.4 Dětská potravinová pyramida 

Je zpracovaná hravou formou. Jednotlivé skupiny potravin jsou převedeny do kostek, 

z kterých je pyramida vytvořena. Skupiny nevhodných nebo méně vhodných potravin jsou 

graficky znázorněny jako větší a v případě, že jsou do pyramidy začleněny, je celá pyramida 

rozhozena z rovnováhy. Stejně jako se to děje v organismu, v případě, že jsou tyto potraviny 

požívány. Toto zobrazení pomáhá dětem s pochopením, jak málo stačí k narušení zdravého 

přístupu ke stravě (Výživa dětí, Potravinová pyramida, nedatováno). 

Pyramida ale neznázorňuje velikosti jednotlivých porcí, slouží k obecné orientaci. Pro snazší 

skladbu jednotlivých jídel je k použití vhodnější potravinový talíř. 

1.1.5 Potravinový talíř 

Je další novější, a protože vychází z nejnovějších vědeckých poznatků v oboru stravování i 

zdravější pomůckou, která pomáhá v orientaci množství přijímaných potravin. Skladba porcí 

je názorně převedena na talíř. V jednotlivé části jsou různorodě velké podle optimálního 

množství potravin na požívanou porci.  Grafické znázornění talíře pomáhá k jednodušší 

orientaci. 

V jednotlivých sekcích jsou zařazené potraviny: 

Zelenina vyplňuje největší část přijímaných potravin, preferována by měla být zelenina 

v syrovém stavu z lokálních příp. bio zdrojů. 

Bílkoviny následují zeleninu v objemu přijímaného množství. Jedná se o příjem kvalitních 

bílkovin složený převážně z ryb, masa, vajec, mléčných produktů a rostlinných bílkovin 

v podobě luštěnin. 
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Polysacharidy opět vyplňují o trochu menší podíl než předešlé druhy. Preferovány by měly 

být jejich přirozené podoby.  

Ovoce je zobrazeno v menší části potravinového talíře, opět by stejně jako zelenina mělo 

být z lokálních zdrojů. Z důvodů vyššího obsahu sacharidů je možné jeho množství, 

v případě nutnosti hlídání váhy, nahrazovat zeleninou. 

Nejmenší část potravinového talíře vyplňují tuky, jejich příjem by měl vyházet z pojídání 

ořechů, kvalitních rostlinných olejů. 

Pro snížení příjmu vyššího počtu sacharidů jsou doporučovány neslazené tekutiny.  

1.1.6 Pitný režim 

Pro zachování rovnováhy tekutiny v těle se užívá pojem pitný režim.  Během dne 

fungováním těla odchází voda vyměšováním (moč, stolice, pot) a během dýchání.  

Dospělý jedinec by měl vypít dle doporučení 2–3 litry tekutiny vody denně. U dítěte je 

množství tekutin závislé na věku a váze. Množství také závisí na prostředí, v jakém se 

pohybuje a také na potravě, kterou během dne přijímá. Malé děti jsou náchylnější ke ztrátám 

tekutiny, protože mají vysoké ztráty a nízké pocity žízně (Kunová, 2011). 

Příjem tekutin by měl být kontinuální a rozložený po celý den. Není vhodné požití velkého 

množství tekutiny na jednou. Často je opomínán fakt, že není jedno, co pijeme. Nápoje 

s močopudným efektem nejsou k doplňování vhodné a jejich požití by mělo být 

kompenzováno zvýšeným množstvím doplněné vhodné tekutiny.  

Riziko nízkého příjmu tekutin je u dětí obzvlášť vysoké, protože má sklon k rychlému 

odvodnění. Chronickou dehydratací často bývají postiženy ledviny, které vlivem nedostatku 

tekutin musí vynakládat mnoho energie na vyrovnání tohoto stavu. Nedostatečným 

dodržováním pitného režimu vysychají sliznice dětí a tím jsou náchylnější k různým 

onemocněním (Tomicová, 2015). 

Vhodné nápoje, které by měly být základním stavebním kamenem pomyslné pyramidy, jsou: 

neperlivá pitná voda (na většině míst je kohoutková voda zdravotně nezávadná, proto je 

nejvhodnější), může být ochucená ovocným sirupem, ovocné čaje a džusy (naředěné vodou). 

Teplota nápoje by neměla při požití způsobit organismu šok jak svou nízkou, tak i vysokou 

teplotou, její optimální rozložení je mezi 20°až 24° Celsia. Pocitové určení se rovná tekutině 

odstáté v prostoru s optimální teplotou ovzduší (Kunová, 2011). 
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Nápoje nevhodné k udržování vyrovnaného vnitřního prostředí jsou: sladké limonády, 

minerální vody (jejich vhodnost a nevhodnost se liší v závislosti na věku a nárokům 

organismu způsobeným např. fyzickou aktivitou), černý čaj, káva, alkohol. 

1.1.7 Alternativní způsoby stravování 

Stravovací omezení mohou vycházet z důvodů zdravotních zapříčiněných intolerancí 

organismu k určitým složkám potravin či metabolických onemocnění. Nebo mohou být 

svobodnou volbou jednotlivce.  

U malých dětí je stravovací návyk přebírán od rodičů. V případě, že dítě pochází z rodiny, 

která vyznává vegetariánství, nebude chtít jíst maso ani v rámci školního stravování. Tyto 

alternativní směry se vyznačují omezením určité složky potraviny, která má ale z lékařského 

pohledu nezastupitelnou, ve vyvážené stravě, pozici.  

Těchto alternativních (omezujících) druhů stravy je velké množství. 

Vegetariánství  

Je velmi častou formou, se kterou se setkáváme. Spočívá v přesvědčení lidí, že mají problém 

s trávením masa a ostatních živočišných potravin. Část vyznavačů tohoto výživového směru, 

ale udává důvody etické s ohledem na nakládání zvířat na jatkách nebo vybíjení v přírodě. 

Má několik forem od mírnější flexitariánství vyloučení tmavého masa a uzenin, 

semivegetariánství je povolena konzumace pouze bílých mas, pescetariánství povoluje se 

pouze maso ryb, laktoovovegetariánství vyloučeny jsou všechny potraviny živočišného 

původu, kromě mléka a vajec, laktovegetariánství připouští pouze mléko, veganství 

povoluje pouze stravu rostlinného původu (Kunová, 2011). 

Raw strava  

Princip pravidel pro přijímané potraviny vychází z veganství, ale tato strava nesmí být 

tepelně upravena. 

Paleo strava  

Vyznavači a zastánci vycházejí ze stravovacích zásad, které jsou založené na návratu ke 

stravě lidí v počátcích lidstva a vyloučení veškerých zemědělských produktů a jakýchkoliv 

průmyslově vyráběných polotovarů. Jedná se o změnu celého životního stylu. Strava je co 

nejvíce podobná stravě pravěkých lidí z období paleolitu, kdy ještě lidé neprovozovali 
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zemědělství a byli pouze lovci a sběrači. Z jejich pohledu je vývoj metabolismu pomalejší, 

než jsou evoluční změny lidského pokolení v přístupu k získávání potravy.  

Nejedná se o jeden program, ale má více reprezentujících směrů Primal, Whole 30 (Hartwig, 

Hartwigová, 2016). 

Atkinsova dieta – Low carb 

Také často nazývána dietou hollywoodských hvězd, u kterých se těší značné oblibě. Velice 

striktní omezení veškerých sacharidů včetně ovoce, ale naopak velmi zvýšený příjem tuků. 

Je postavena na stejném principu jako Dukanova dieta nebo Paleo strava, který spočívá 

v předpokladu, že chybějící energii z vyřazených sacharidů bude tělo odčerpávat z vlastních 

tukových zásob. 

Dukanova dieta  

Založena na zvýšeném přijmu bílkovin na úkor všech ostatních živin a nízkém přijmu 

sacharidů. Konzumenti se musí držet přesně daných seznamů povolených potravin. Dieta je 

rozčleněna do čtyř fází. 1. fáze – probíhá příjem pouze bílkovin, trvá 1–7 dní. Ve 2. fázi se 

střídají bílkovinové dny s dny, kdy je možné přijímat bílkoviny spolu s povolenými druhy 

zeleniny. Tato fáze trvá do dosažení požadované váhy. Během 3. fáze dochází ke konsolidaci 

dosažené váhy. Jedná se o eliminaci možného jojo efektu a s tím souvisí nutná úprava 

skladby aktuálně přijímaných potravin. Ve 4. fázi se již strávníci vrací ke klasické stravě, 

ale se zachováním jednoho pouze dne, kdy je povolený příjem pouze bílkovin (Dukan, 

2014). 

Všechny tyto programy mají za hlavní myšlenku snížení váhy, často na úkor omezení 

důležité složky potraviny. V případě jejího až v krajnosti nezdravého vyloučení z příjmu je 

efekt hubnutí výrazný. Skupiny se na sociálních sítích motivují a vyměňují si své poznatky, 

náměty, recepty. 

 

1.2 Vliv stravy na vývoj 

Ze zpětného pohledu do historie lidstva je jasně prokázaný vliv stravy na lidské zdraví. 

Lidské tělo aktuálně reaguje na případný dlouhodobý nedostatek nebo přebytek určité 

potřebné složky potravy.  
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Vliv stravy na lidský život začíná již před jeho samotným počátkem. Strava matky by měla 

být upravena tři měsíce před plánovaným početím, pozitivní vliv má zařazení zvýšeného 

množství kyseliny listové a vyloučení alkoholu, kofeinu, nikotinu a vitamínu A 

z matčina jídelníčku.  

Strava přijímaná matkou v těhotenství ovlivňuje negativně a pozitivně vývoj plodu. 

V těhotenství by měl být zachován zvýšený příjem kyseliny listové a dále jen nutné zvýšit 

příjem železa, vápníku, vitamínu D (Sharma, 2018). 

V prvních měsících života je preferováno kojení. Skladba mateřského mléka je dokonale 

vyvážená pro lidskou konzumaci a snadno se tráví a vstřebává… Mateřské mléko obsahuje 

také protektivní faktory, jež jsou důležité v prvních týdnech života kojence, kdy ještě není 

vyvinutý jeho vlastní obranný systém (Sharma, 2018, s. 119). 

Během batolecího období až po předškolní věk dětí by měla strava obsahovat mléko, maso, 

cereálie, ovoce a zeleninu. Neměly by být do stravy zařazovány polotovary a potraviny, které 

vedou k nesprávným stravovacím návykům. 

Pokud je výživový příjem nevyhovující, nastávají růstové poruchy a hmotnostní změny. 

Obecný nízký přísun potravin může se projevovat v dlouhodobých či krátkodobých 

následcích. Projevem jsou často nízké kognitivní funkce, výkonnost, schopnost hojení ran. 

Naopak zvýšené riziko se projevuje u podléhání infekcím a vzniku chronických onemocnění. 

(Sharma, 2018).  

Ale i přes dostatečný přísun potravin může nastat situaci, kdy tělu chybí základní živiny, 

jako jsou bílkoviny, protože je na ně přijímaná potrava chudá, případně je obsahuje 

v nedostatečném množství. 

1.2.1 Nedostatek bílkovin 

Nedostatek energie z bílkovin se vede k závažné podvýživě a může se prezentovat jako 

marasmus, kwashiorkor nebo smíšený obraz těchto dvou poruch známý jako marasmický 

kwashiorkor (Sharma, 2018, s. 98). 

Při onemocnění marasmus je patrný extrémní úbytek tuku, minimální fyzická aktivita a 

zvýšená náchylnost k infekcím. Kwashiorkor se projevuje otoky, popraskanou kůží. U první 

jmenované vypadá, jedinec hladově u druhé se na první pohled malnutrice bezpečně 

neidentifikuje (Sharma, 2018). 
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Tyto nemoci mohou vzniknout z faktické nedostupnosti potřebných makroživin, případně 

dobrovolného vyčlenění z přijímané stravy vycházející z psychického onemocnění mentální 

anorexie a bulimie (Marinov, Pastucha, 2012). Vyvážený poměr v přijímané potravě je 

nezbytný i u vitamínů. Z hlediska příjmu vitamínů jsou nebezpečné oba krajní protipóly, jak 

dlouhodobý nedostatek, tak ale i opakované velké množství přijímaných dávek vitamínů.  

1.2.2 Avitaminóza a hypervitaminóza 

V případě nedostatečného obsahu vitamínů hovoříme o avitaminóze. V tomto případě se 

organismu nedostává dostatečné nebo žádné množství. Všeobecně známým příkladem jsou 

kurděje, častá nemoc a důvod k úmrtí mnoha středověkých námořníků. Vznikající 

z nedostatku vitamínu C ve stravě, kterou na lodích konzumovali.  

Nedostatečný přísun vitamínů typu B má za následek mnoho nemocí vycházejících 

z nevyvážené stravy. Většina důvodů, chybějícího vitamínu, byla u těchto nemocí Beri-beri, 

struma, anemie byla odhalena v průběhu 19. století.  

Velmi obávanou deformací kosterní stavby těla u dětí byla křivice, způsobena nedostatkem 

vitamínu D, nedostatečnou (jednotvárnou) stravou a nedostatečným pobytem na slunci. Po 

odhalení důvodů byl dětem podáván rybí tuk a doporučováno slunění na slunci včetně terapie 

na umělém horském slunci (Sharma, 2018). 

Protipólem je hypervitaminóza, která je reakcí organismu při předávkování, resp. 

opakovaných vysokých dávkách určitých vitamínů. V případě dlouhodobého překračování 

doporučených denních dávek se z původně prospěšných vitamínů se z nich stávají 

škodliviny, které mohou zapříčinit mnoho zdravotních potíží a skončit i celkovou otravou.  

Probíhá intenzivní výzkum ohledně vlivů jednotlivých složek na celkové zdraví případně 

projevy a vzniky jednotlivých nemocí, ovšem složka stravy jedna z proměnných vlivů, které 

stojí za vznikem těchto nemocí, proto není jednoduché její vliv přesně určit.   

Vlivem stravy na lidské zdraví se zabývá nutriční epidemiologie. Nutriční epidemiologie je 

vědecká disciplína zabývající se vztahem mezi stravou a nemocemi. Zkoumá sílu tohoto 

vztahu a může objevit příčinnou souvislost (Sharma, 2018, s. 6).  

V současné západní společnosti jsou hladiny vitamínu udržovány na vyšší hladině díky 

pravidelné vyvážené stravě a také možnosti doplňování jednotlivých složek potravinovými 

doplňky (Sharma, 2018). 
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Problémy, které organismus s příjmem stravy s vysokým nebo naopak nízkým příjmem 

živin nejsou ovšem jediné, s kterými se musí vyrovnat. Problémy nastávají také, při přijetí 

některé složky potravy, kterou neumí organismus zpracovat, reaguje na ní zvýšenou obranou 

odpovědí.  

1.2.3 Potravinová intolerance 

Potravinová intolerance se na rozdíl od potravinové alergie projevuje až po delším čase. 

Alergická reakce nastává bezprostředně po požití látky, na jejíž příjem organismus reaguje 

neadekvátní reakcí. Intolerance se projevuje jako dlouhodobější proces. Velmi často se 

projevují jako zažívací problémy a s nimi spojené váhové výkyvy, případně jako kožní 

problémy (Novotná, Novák, 2012). 

Mezi nejčastěji frekventované původce potravinové intolerance řadíme mléčné produkty, 

obiloviny, vejce a mořské plody. 

Laktózová intolerance se projevuje plynatostí, bolestmi břicha, případně řídkou stolicí po 

konzumaci mléka. Je to z důvodu neschopnosti organismu zpracovat mléčný cukr – laktózu. 

Laktózu ve střevech zpracovává enzym laktáza, které je v tenkém střevě u těchto lidí 

nedostatek (Společnost pro výživu, 2018). 

Zažívací problémy, které se projevují po požití výrobků z pšenice, jsou způsobeny 

nesnášenlivostí organismu lepku – bílkoviny, která je přítomna v obilovinách – celiakií.  

Celiakie je autoimunitní onemocnění, při kterém je sliznice tenkého střeva zmenšena o klky 

a mikroklky, které jsou zničeny a tím je snížené trávení a vstřebávání živin, které by tu mělo 

probíhat. Typickými příznaky jsou problémy v gastroentrálním traktu projevující se křečemi 

v břiše, zvýšenou plynatostí, průjmem. Postižení trpí poklesem tělesné váhy a zvýšenou 

únavou (Celiak.cz - Bezlepková dieta SpBD z.s, Celiaklie, nedatováno). 

Při této nesnášenlivosti je nutné dodržovat speciální dietu, kdy jsou potraviny obsahující 

lepek vyloučeny z jídelníčku a nahrazovány potravinami z kukuřice, brambor, rýže, které 

lepek neobsahují.  

Omezení ve stravě nemusí být způsobeno pouze potravinovou intolerancí, ale může to být i 

zděděné metabolické onemocnění. Takové to onemocnění je Føllingova nemoc související 

se zpracováním bílkovin v organismu je fenylketonurie, tato potravinová intolerance, která 

má dědičný základ, kdy postižený gen předávají rodiče. V tomto případě se nesnášenlivost 

neprojevuje zažívacími problémy, ale nezpracované vysoké množství fenylalaninu se ukládá 
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a ovlivňuje vývoj mozku, protože organismus neumí likvidovat fenylalanin a jeho 

usazováním se snižuje lidem postižením touto nemocí intelekt. K včasné lokalizaci se 

provádí už v porodnici novorozenecký screening (Péče o dítě s fenylketonurií nebo 

hyperfenylalaninemií, nedatováno). 

V případě pozitivní diagnostiky je nezbytně nutné okamžité nasazení přísné diety 

s vyloučením všech potraviny s jeho obsahem. Potravinové intolerance jsou činitelem, který 

ovlivňují vlastní fungování organismu. Jedinec, postižený touto intoleranci, jejich vznik 

nemůže ovlivnit. Ale v případě vzniku nemoci způsobené nesprávným způsobem stravování 

je něco, co ovlivnit může.  

1.2.4 Nemoci způsobené nesprávným stravováním 

Jedná se o onemocnění, jejichž příčina má podstatu uvnitř organismu a je způsobeno 

nesprávnými stravovací návyky postiženého. Jen velmi málo těchto onemocnění může 

vzniknout v případě dodržování pravidel racionální stravy a zdravému životnímu stylu 

doplněnému přiměřenou pohybovou aktivitou.  

Z velké části jsou jejich příčinou poruchy látkové přeměny, případně nadměrné ukládání 

specifických látek v organismu, které jsou v případě správného fungování pravidelně 

vylučovány a nejsou v orgánech hromaděny nadlimitní hodnoty.  

Toto zvýšené či snížené množství je pak viníkem poškození jak daných orgánů, ale i narušení 

harmonického fungování celého organismu (Sharma, 2018). 

Obezita 

Je onemocnění způsobené nadměrným ukládáním tělesného tuku obvykle spojeného se 

vzestupem hmotnosti. Je způsobeno nadměrným příjmem potravy, které není 

kompenzováno zvýšenou pohybovou aktivitou, ale často je doplněno sedavým způsobem 

života.  

Obezita je můstkem pro rozvoj dalších zdravotních problémů, které jsou v textu uvedeny 

níže. Rozlišujeme dva typy obezity. Obezita mužského typu (jablko) – tuk se ukládá v břišní 

části těla. Obezita ženského typu (hruška) – tuk je uložen na stehnech a hýždích.  

Prevence obezity spočívá ve správných stravovacích a pohybových návycích. U kojenců je 

doporučováno kojení jako prevence v tvorbě tukových rezerv (Marinov, Pastucha, 2012). 
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Diabetes mellitus 

Nejčastějším metabolickým onemocněním je diabetes mellitus. Projevem tohoto 

onemocnění je nadměrné množství cukru v krvi, organismus neumí nebo nezvládá nadměrný 

přísun sacharidů zpracovat. S ohledem na to zda neumí, nebo nezvládá, dělíme diabetes 

mellitus na dva typy. 

Diabetes mellitus 1. typu vzniká (je diagnostikováno) v dětství jako autoimunitní choroba, 

kdy dojde v důsledku nějaké infekce a genetické dispozice ke zničení buněk 

Langerhansových ostrůvků slinivky břišní, které produkují inzulin. Hormon inzulin má za 

úkol regulovat hladinu cukru v krevním řečišti. Tento typ diabetes je méně častý. Léčba 

probíhá aplikací dávek chybějícího inzulinu.  

V populaci však převažuje 2. typ. Ten se naopak vyskytuje převážně u dospělých jedinců, 

kteří jsou často obézní. Spoluviníkem se zmíněnou obezitou k jejímu vzniku je nezdravá 

strava, její nadměrný příjem a nedostatek pohybové aktivity. Při tomto typu diabetes 

organismus produkuje inzulin, který ovšem není schopen pokrýt požadavky metabolismu. 

Léčba spočívá v diabetické dietě, případně v podávání léků podporujících reakce tkání na 

inzulin.  

Možné komplikace, které jsou způsobené nedostatkem cukru (hypoglykémie) nebo vysokým 

množstvím cukru (hyperglykémie). Pomocí je podání cukrů v druhém případě inzulinu. 

V těhotenství se u žen může projevit tzv. gestanční, která po porodu sama vymizí 

(Diabetes mellitus – cukrovka, 2016). 

Ateroskléroza 

Podstata nemoci je v ukládání tuků ve stěnách tepny, které způsobuje narušení hladkého 

povrchu a zdrsnění neboli kornatění tepen. Na toto zdrsnění se pak zachycují aterogení látky 

proudící krví, postupně se na sebe nabalují a dochází k jejímu zúžení. Krev má pak 

nedostatečnou šanci se dostat do některých částí těla, které má za optimálních okolností 

vyživovat.  

I zde je závažným důvodem pro vznik nesprávné stravování, resp. nevhodná skladba 

jídelníčku, kde převažuje množství přijímaných tuků potřeby organismu, dále sem řadíme 

vysoký krevní tlak, obezita, kouření, genetické faktory, stres. Často je v souvislosti 

s výskytem diabetes mellitus. 
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Léčba spočívá v první řadě úpravou jídelníčku, omezením příjmu soli a alkoholu. Zařazením 

pravidelné pohybové aktivity (Ateroskléroza, 2019). 

Metabolický syndrom 

Onemocnění skládající se z několika chorobných podskupin, které mají svou přítomností 

v organismu pozitivní vliv na jeho rozvinutí. Jsou to: diabetes mellitus 2. typu, hypertenze a 

obezita, nedostatek aktivního trávení volného času, sedavé zaměstnání, nadměrné množství 

a nevhodné složení přijímané potravy, alkohol a kouření (Marinov, Pastucha, 2012). 

Spolu s těmito faktory a jistou genetickou predispozicí se také zařazuje do skupiny 

civilizačních onemocnění. Civilizační onemocnění jsou ta onemocnění, které souvisejí s 

životem v moderní civilizaci, především ve velkých průmyslových městech, a s nezdravým 

životním stylem. 

Metabolický syndrom zrychluje závažnost aterosklerózy a v důsledku může způsobit 

kardiovaskulární potíže. Léčba v první řadě spočívá v úpravě životního stylu a následně 

medikací (Marinov, Pastucha, 2012). 

Dna (pakostice) 

Vychází z problému látkové výměny purinů, k zvýšení jejich podílu v krvi.  Projevuje se 

otoky a bolestí kloubů. K bolesti dochází z důvodu usazovaní kyseliny močové převážně 

v kloubních chrupavkách. Toto usazení vyvolá zánět, který je původcem projevů. Vznik 

onemocnění je dáván do souvislosti s přejídáním nadměrného množství jídla převážně masa 

a také s důsledky nezdravého životního stylu. 

Osteoporóza 

Metabolická choroba kostí, která postihuje kostní tkáň. V jejím důsledku dochází k úbytku 

kostní hmoty, nízké hustoty kosti. Příčiny je nutné hledat již v období puberty, kdy dochází 

k jejímu vývoji. Tento vývoj je kladně podporován fyzickou aktivitou. Naopak konzumací 

alkoholu a kouřením je příčina jejího úbytku.  Projevem jsou časté zlomeniny, po 35. roce 

života kostní hmoty ubývá a člověk pociťuje bolesti zad, deformuje se mu páteř a snižuje se 

tělesná výška. V období menopauzy u žen je hlavní příčina nedostatek estrogenů. Prevence 

musí vycházet již z dětství, dále doplňování vápníku, vitamínu D (Osteoporóza, 2016). 
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Vysoký cholesterol 

Cholesterol je základní stavební jednotkou tělních buněk. Pomáhá vytvářet vitamin D, 

žlučovou kyselinu a produkuje hormony testosteronem a estrogen… Proto je důležitou a 

prospěšnou součástí metabolických procesů v těle. Na druhou stranu se usazuje na stěnách 

cév a ony díky němu ztrácejí svou původní pružnost a zužují se. Proto cholesterol dělíme na 

hodný (HDL) a zlý (LDL). 

Problém je, že zvyšující se množství špatného cholesterolu (LDL) nám tělo nedává 

dostatečně včas vědět a zvýšené množství zjistíme pouze odbornou lékařskou prohlídkou. 

Tělo nám dává vědět, až když se dosáhne hraničních hodnot, a to ischemickou chorobou 

srdeční – srdečním infarktem či Anginou pectoris (Sharma, 2018). 

Příčiny metabolických onemocnění jsou multifaktoriální, které musíme hledat jak 

v genetickém předpokladu, tak ve vlastním zodpovědném přístupu k udržení 

plnohodnotného zdraví. Prevencí proti vzniku metabolických onemocnění, které jsou často 

spojovány s termínem civilizační onemocnění, by měla být osvěta zaměřená na děti, kdy se 

jim postoje zodpovědnosti ke svému zdraví v holistickém pojetí utváří.  

S ohledem na vysoké procento obyvatel trpícími některými z výše uvedených onemocnění 

není vhodné nechávat výchovu k vlastnímu zodpovědnému chování pouze v kompetenci 

rodinného prostředí.  

Výskyt těchto onemocnění je preventivními opatřeními je vhodné konstantně ovlivňovat. Je 

důležité pojmenovat a představit i jejich velmi významný vliv na ostatní zdravotní problémy, 

jako jsou vážné poruchy orgánů, rozvoj kardiovaskulárních chorob, výskyt nádorových 

onemocnění, které mají za následek předčasného úmrtí, případně snížení kvality jedincova 

života.  

Nejčastější nemocí způsobenou nezdravou a nevyváženou stravou v dětském věku je obezita 

a nadváha.  

1.2.5 Nadváha a obezita u dětí 

Nadváha a obezita je celosvětový problém u dospělé populace. Protože děti přejímají 

stravovací i pohybové návyky od svých rodičů. V posledních letech se tento problém 

nevyhýbá ani jim. Společnost zlenivěla. Tam, kde se dříve zcela standardně chodilo pěšky, 

se dnes jezdí autem. Ještě před dvaceti lety byl rodič vezoucí své dítě do školy automobilem 

raritou. V posledních letech je naopak raritou žák, který do školy jde pěšky.   
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Stejnou proměnou prošlo i trávení volného času. Dříve děti svůj volný čas trávily venku na 

hřištích se svými vrstevníky. Teď je volný čas tráven doma u televize příp. počítače. Dětem 

je zprostředkovaná pohybová aktivita pouze ve sportovních kroužcích. Jejich přirozená 

sportovní aktivita je velice malá a v porovnání s výší přijímané energie v potravinách zcela 

nedostačující.  

V domácím prostředí ale většinu času tráví sedavými činnostmi – sledováním televize, a to 

2–4 hodiny denně, o víkendu i více, hraje počítačové hry, ve dnech volna nezřídka i 5–6 

hodin. Též snadný přístup k jídlu. Děti především preferují pochutin (Marinov, Pastucha 

2012, s. 85). 

Snížení pohybové aktivity u dětí ovšem není jediný důvod pro významný vzestup dětské 

obezity. Hlavním faktorem jsou nesprávné stravovací návyky. Ať nevhodná skladba jídel a 

s převažujícími smaženými pokrmy, doplněných o slazené nápoje. Také nedodržování 

pravidel správného stolování a pojídání jídla u televize, příp. počítače. Kdy dochází k tomu, 

že se strávník soustředí na film, hru a množství jídla neodpovídá požadovanému množství. 

Případně jí, ne z důvodu aktuální potřeby projevované pocitem hladu, ale z nudy.  

Osm základních pravidel prevence obezity 

1. pravidelné pokrmy pět až šestkrát denně s pestrou skladbou  

2. ke každému jídlu alespoň jedna porce ovoce anebo zeleniny 

3. vždy snídat 

4. jíst u stolu, ne u televize a počítače 

5. pochutiny a sladkosti maximálně jedenkrát týdně 

6. preference neslazených tekutin 

7. pohybová aktivita třikrát týdně 30 minut do zpocení, 4 km chůze denně 

8. 7-8 hodin nerušeného spánku denně 

(Marinov, Pastucha, 2012, s. 83). 

S ohledem na stupeň pohybové aktivity je vhodné sledovat energetickou hodnotu 

přijímaných potravin. 
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1.2.6 Energetická hodnota potravin 

Jedná se o hodnotu, která určuje množství energie, kterou tělo dostává přijetím stravy 

k dispozici. Tuto energii tělo využívá k vlastnímu metabolismu přijatých potravin, ale také 

k zajištění fungování orgánů a fyzické aktivitě. 

Výše přijímané energie by neměla, klesnout pod tzv. bazální metabolismus. Tento termín 

označuje hodnotu energie, která je nezbytná k zajištění harmonického fungování všech 

tělesných orgánů. Tato hodnota vychází ze skladby bílkovin, tuků a sacharidů v potravině. 

Pro stanovení úrovně tělesné váhy, se využívá index tělesné hmotnosti (Marinov, Pastucha, 

2012) 

1.2.7 Body mass index – BMI 

Body mass index – index tělesné hmotnosti je prvotním ukazatelem poměru výšky a váhy u 

dospělého jedince. Jednoduchým vzorečkem je možné si zjistit, zda je tělesná váha 

vyhovující.  

Tento údaj je pouze základním, ke kterému se při vyšetření doplňují ještě další hodnoty, jako 

jsou např. procenta tuku v těle, poměr pasu a boků, množství vnitřního tuku, procenta vody 

v těle. 

U dětí musíme vycházet z percentilových grafů BMI, není však shoda v tom, která hodnota 

přesně by měla být hranicí obezity (Marinov, Pastucha, 2012, s. 87). Názory, na kterém bodě 

už diagnostikovat se celosvětově liší. Každý z jednotlivých národů si svou hodnotu určuje 

sám. Jako kritérium obezity je v České republice určen 97. percentil BMI a jeho hranice 

nadváhy 90. percentil. Z hlediska zahájení prevence a včasné intervence hodnotíme již 85. 

percentil BMI (Marinov, Pastucha, 2012, s. 87). 

Vznik nadváhy v dětském věku je ovlivněn různými důvody. 

1.2.8 Faktory a podmínky vzniku  

Souhra několika faktorů je příčinou vzniku nadváhy až obezity v dětském věku. Může zde 

hrát významnou roli faktor genetiky. Kdy se již s předpoklady pro tento stav dítě narodí na 

základě zákonitosti dědičnosti.  

Dále je jedním z důležitých a nutným k zohlednění řešení už nastalého stavu faktor prostředí. 

V případě, že dítě pochází z rodiny, která má více členů obézních je velká pravděpodobnost, 

že i u něj se se obezita rozvine. Na základě přejímaných rodinných stravovacích návyků. Ale 
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i dítě neobézních rodičů může k obezitě snadno sklouznout. Mediální masáž na matky je 

v tomto ohledu opravdu silná.  

Dětem již v nízkém věku jsou podávány potraviny a nápoje plné jednoduchých cukrů. Děti 

si na příjemnou sladkou chuť snadno zvykají a v kombinaci se sladkými pokrmy je pro ně 

základem vzniku závislosti.  

Chybný a problémový je i častý přístup kompenzace neúspěchu či špatných zážitků jídlem.  

1.2.9 Komplikace způsobené nadváhou a obezitou 

Nejedná se pouze o uvedené zdravotní problémy, ale v také velmi zásadní a podstatné 

problémy psychického rázu. Kdy obézní děti se často stávají terčem přímého posměchu, ale 

i pozorování, případné odmítání kolektivem, protože jsou pasováni na nešikovné a zdržující 

členy skupiny.  

Tyto děti jsou pak vystavovány denním nepříjemným konfrontacím s podstatou vlastního 

těla. Ať už se jedná o přímý posměch, či jedovaté poznámky na okraj. Z psychologického 

hlediska se jako ještě horší se může často zdát nenápadné pozorování, zda např. na výletě do 

škol projde úzkou soutěskou. Případné nevinné dotazy, zda se tam či onam vešel. Při 

hodinách tělesné výchovy zůstávají jako poslední při výběrech do týmových či běžeckých 

soutěží. 

Na základě těchto skutečností a zkušeností se pak dítě začne dětskému kolektivu a 

pohybovým aktivitám ještě více vyhýbat. A právě často kompenzuje tyto zážitky zvýšeným 

příjmem stravy, která má ovšem do vyvážené a pro něj prospěšné a jeho problém řešící stravy 

daleko. 

Velmi často pak děti a mládež sklouzávají k radikálním řešením svého stavu a na tomto 

podkladu pak vznikají základy poruch příjmu potravy.  

1.2.10 Psychické poruchy spojené s příjmem potravy 

Bulimie a anorexie 

Dvě z hlavní psychické poruchy příjmu potravy. Postihují stále mladší děvčata, ale i chlapce, 

kteří již v mladším školním věku řeší svou postavu z estetických důvodů. Podléhají trendům 

poskytovaných masmédii o tom, jak vypadá šťastný a úspěšný jedinec. 
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Mentální bulimie její fáze jsou složeny z několika období. Odmítání jídla, které střídá 

období, chaotického přejídání, následované pocity provinění a zvracení přijatého pokrmu, 

aby byla snížena případně vynulována energetická hodnota přijatého pokrmu. 

Mentální anorexie často se objevuje v souvislosti s bulimií a s obsedantně-kompulzivní a 

anxiózní poruchou. Anorexie se projevuje striktním odmítáním jídla, často spojené 

s vydatnou fyzickou aktivitou. Pacienti nevnímají své tělo objektivně, a i silně vyhublý 

jedinec se vidí jako tlustý.  

Společným projevem u těchto dvou psychických poruch je záliba v hovoření o jídle případně 

o vaření. Postižení nosí velmi často volné zahalující oblečení. Tím často zůstává nemoc 

dlouho skryta i před nejbližším okolím. 

Přes sociální sítě utváří uzavřené komunity, ve kterých se k dalšímu hubnutí podněcují. 

Navzájem si chválí své úspěchy. Vyměňují si rady, jak co nejméně jíst a jak ošálit okolí, 

které se snaží je vrátit do normálního života. 

 

1.3 Zdravá strava 

Zdravá strava, zdravá výživa, racionální výživa úzce souvisí se životním stylem. Složení 

takové to stravy by mělo být ideálně rozložené do pěti denních porcí. Hlavní podíl energie 

vycházející z potravin, které jsou přijímány, by měla být nejvyšší v první polovině dne. Tzn. 

Snídaně, dopolední svačina a oběd by z ní měly pokrývat 70 % denního příjmu. Odpolední 

příjem už pouze 30 % (odpolední svačina a večeře). 

Pro splnění podmínek zdravé stravy je důležité zachování poměru a množství přijímaných 

živin. Nejedná se o žádný z alternativních výživových směrů, které jsou založené na 

vyloučení jedné nebo více živinových komodit. Základem je vyvážený příjem všech složek 

stravy.  Dle definice WHO je zdraví: Stav kompletní fyzické, duševní a sociální pohody, a 

nikoliv pouhé nepřítomnosti nemoci či vady. 

Vývojem společenských změn za posledních 30 let se změnil i náš postoj k vlastnímu zdraví. 

Tento postoj je determinován několika zásadními faktory, jakou jsou např. vzdělání, příjem, 

sociální začlenění. V neposlední řadě je nutné zohlednit mediální masáž firem produkujících 

potravinové doplňky. Slovo zdraví prodává je zaklínadlem. V případě že je propojen 

výrobek nebo potravina se slovem zdraví je pro zákazníky rázem zajímavější.  
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Za posledních třicet let se výrazně změnili naše stravovací návyky a požadavky na kvalitu 

podávaného jídla. Výživoví odborníci se intenzivně věnují optimální skladbě jídelníčku. 

1.3.1 Složení jídelníčku 

Pro optimální příjem všech požadovaných živiny by měl jídelníček splňující požadavky 

zdravé stravy denně obsahovat potraviny nebo výrobky z nich: 

Obilná zrna (pečivo) – zdroj polysacharidů, bílkovin, tuků, vitamínů skupiny B a vitamínu 

E, vápníku, železa, hořčíku, mědi, zinku a fosforu. Výrobky, z nich by měly být z celozrnné 

mouky, protože odstraněním obalu zrna dochází k odstranění části, která obsahuje vitamíny 

a minerály.  

Olejnatá semena – zdroj tuků, bílkovin, vitamínů, minerálních látek  

Zelenina a ovoce – základní zdroj vitamínů, minerálů a vlákniny 

Luštěniny – zdroj bílkovin, sacharidů, vitaminů B, vápníku, fosforu 

Maso – zdroj bílkovin, vitamínů skupiny B, vitamínu A, D, E, železa, vápníku, selenu, 

hořčíku  

Mléko – zdroj bílkovin, vitaminů A, D, E a skupiny B, vápníku 

Nejenom skladba potravin v jídelníčku je důležitá, výzkumy se zabývají i časovým 

rozložením jednotlivých přijímaných porcí stravy.   

1.3.2 Časové rozložení stravy 

V optimálním případě je příjem potravy rozložen na pět jídel denně s časovými rozestupy tří 

maximálně čtyř hodin. 

Organismus při tomto rozložení plnohodnotně využívá přijatou energii a tělo si vytváří 

návyk uchovávat zásoby na dobu hladovění, protože si pamatuje, že přísun potravy je 

pravidelný. V případě dodržování těchto pravidelných rozestupů není ani vnitřní potřeba se 

přejídat.  

V případě, že není dodržována pravidelnost je organismu nucen a připraven si vytvářet 

zásoby na dobu, kdy nebude mít energie dostatek. Také pak dochází k přejídání, kdy tělo se 

připravuje na další období hladu. 

První jídlo by mělo následovat do hodiny po probuzení snídaně by měla obsahovat 

sacharidy, kvalitní bílkovinu (např. z mléčných výrobků), tuky. Dopolední svačina by měla 
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obsahovat sacharidy (ovoce) a bílkovinu. Oběd by měl být složen z kvalitních bílkovin, 

sacharidů, vlákniny (bílé maso, zelenina, těstoviny, rýže, brambory). Odpolední svačina by 

neměla obsahovat oproti dopolední tolik sacharidů, ale spíše bílkoviny. Večeře by měla být 

bílkovinová. 

1.3.3 Obsah racionálně složeného jídelníčku 

Rozložení denních jídel do pěti dávek během dne. Obsahuje vyvážený poměr jednotlivých 

základních živin. Množství přijímaných bílkovin v případě racionálně vyvážené stravy 

vychází z tělesné váhy jedince.  Tuky, ač jsou obvykle v redukčních dietách omezovány, by 

neměly z vyváženého jídelníčku vypadnout, jsou důležitou složkou. Ve stravě by měly mít 

podíl 50 gramů na den. V této hodnotě je žádoucí také přijímání sacharidů.  

Snídaně – kaše z ovesných vloček s ovocem 

Svačina – celozrnná houska s kuřecí šunkou, rajče 

Oběd – grilované kuře s okurkovým salátem 

Svačina – kefír 

Večeře – tuňákový salát 

V návaznosti na jednotlivé výzkumy světová zdravotnická organizace vydala svá výživová 

doporučení. 

1.3.4 Výživová doporučení dle WHO pro obyvatele ČR 

Světová zdravotnická organizace na základě stále se zvyšujících onemocnění způsobených 

nesprávnými stravovacími návyky vydala svá doporučení. Ministerstvo zdravotnictví v roce 

2005 aktualizovala jejich znění pro obyvatele České republiky, k další aktualizaci proběhlo 

na základě aktivity Společnosti pro výživu, aby byl výskyt metabolických onemocnění 

v rámci možností snížen na minimum. 

Tato doporučení se týkají upravení energetické dávky a pohybové aktivity do vzájemné 

rovnováhy, aby tělesná váha jedince se držela BMI mezi 20–25. Optimalizace množství 

přijímaných tuků na 70 g/den, snížení přijímaného cholesterolu, jednoduchých cukrů, soli 

(NaCl). Obyčejnou kuchyňskou sůl doporučuje nahrazovat tou s jódem. Zvyšování denního 

příjmu vitamínu C, vlákniny a minerálů a vitamínů. 

Jednotlivá doporučení jsou: 
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 upravení příjmu celkové energetické dávky u jednotlivých populačních skupin v 

souvislosti s pohybovým režimem tak, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi jejím 

příjmem a výdejem pro udržení optimální tělesné hmotnosti v rozmezí BMI 20-25,  

 snížení příjmu tuku u dospělé populace tak, aby celkový podíl tuku v energetickém 

příjmu nepřekročil 30 % optimální energetické hodnoty (tzn. u lehce pracujících 

dospělých cca 70 g na den), u vyššího energetického výdeje 35 %,  

 dosazení podílu nasycených, monoenových a polyenových mastných kyselin 

<1:1,4:>0,6 v celkové dávce tuku, poměru mastných kyselin řady n-6:n-3 maximálně̌ 

5:1 a příjmu trans nenasycených mastných kyselin do 2 % celkového energetického 

příjmu,  

 snížení příjmu cholesterolu na max. 300 mg za den (s optimem 100 mg na 1000 kcal),  

 snížení spotřeby jednoduchých cukrů na maximálně̌ 10 % celkové energetické dávky 

(tzn. u dospělých lehce pracujících cca 60 g na den), při zvýšení podílu 

polysacharidů,  

 snížení spotřeby kuchyňské soli (NaCl) na 5–7 g za den a preferenci používání soli 

obohacené jodem,  

 zvýšení příjmu kyseliny askorbové (vitaminu C) na 100 mg denně,  

 zvýšení příjmu vlákniny na 30 g za den,  

 zvýšení příjmu dalších ochranných látek jak minerální, tak vitaminové povahy a 

dalších přírodních nutrietů, které by zajistily odpovídající antioxidační aktivitu a 

další́ ochranné procesy v organismu (zejména Zn, Se, Ca, J, Cr, karotenů, vitaminu 

E, ochranných látek obsazených v zelenině apod.) (Dietologie, s. 3, nedatováno). 

 

1.4 Charakteristika žáka 1. stupně ZŠ 

Školní věk dítěte na prvním stupni základní školy dělí Vágnerová do dvou skupin na raný 

(6–9 let) a střední školní věk (9–12 let). Dítě se v raném školním věku setkává se svou novou 

sociální rolí, která je naplněna přijímáním nových informací a dítě se učí číst, psát a počítat. 

Střední školní věk je obdobím, kdy se dítě připravuje na přechod k dalšímu stupni vzdělávání 

(Vágnerová, 2012). 

Naproti tomu Čáp se ve své publikaci zařazuje žáky prvního stupně vývojově do mladšího 

školního věku, který je ohraničen šestým až jedenáctým rokem života dítěte.  
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Děti mladšího školního věku jsou ještě hravé, jsou schopny se soustředit na jednu věc jen 

poměrně krátkou dobu (asi 10 minut), mají stále rády pohádky, jsou značně sugestibilní a ve 

svých hrách se chlapci a dívky ještě bez zábran mísí (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 119). 

1.4.1 Psychický vývoj 

Základním vlivem na psychiku v tomto období je jeho vstup do školy. Je to pro něj úkol 

náročný, protože ač je dítě zvyklé na určitou školní rutinu, která mu byla předkládána, a bylo 

jí učeno v mateřské škole.  

Vstup do základní školy se v mnohém zásadně liší. Z dětí se stávají žáci. Je zde kladen velký 

důraz na samostatnost. V mateřských školách je dětem pomáháno a jsou ještě učitelkami a 

rodiči doslova opečovávané.  

S přechodem na vyšší stupeň vzdělávání toto období zcela končí. Rodičům je oproti školkám 

do škol vstup zakázán a děti jsou odkázány samy na sebe. 

Dítě se stává samostatnou jednotkou zodpovědnou za svou školní existenci. Pro vstup do 

školy je zásadní posouzení školní zralosti a připravenosti, v případě, že odborníci shledají 

dítě na školu nepřipravené je rodičům doporučován odklad školní docházky.   

Jako každé přechodné období i tato vývojová etapa s sebou přináší vyšší rozkolísanost a 

zranitelnost, a vyžaduje proto více trpělivosti a pomoci rodičů a učitelů (Langmeier, 

Krejčířová, 2006, s. 119). 

Z pohledu Eriksonových vývojových stádií se dítě nachází ve čtvrtém stadiu Snaživost proti 

méněcennosti. Dítě se buď snaží o osvojení dovedností a dosažení úspěchu – nebo podléhá 

komplexu méněcennosti (Čáp, 2007, s. 215). 

Řada výzkumů uvádí úzkou souvislost s pozitivním přístupem učitele k žákovi a vytvořením 

tvůrčího a pozitivního klimatu ve třídě v prvních letech školní docházky jako klíčovou k jeho 

dalšímu přístupu a vnímání školní instituce po celou dobu. 

Nástup do školy lze chápat jako významnou fázi v procesu odpoutávání ze závislosti na 

rodině, kdy je její vliv postupně nahrazován působením jiných sociálních skupin (Vágnerová, 

2012, s. 327). 

1.4.2 Fyzický a tělesný vývoj 

Tělesný vývoj pokračuje ve změnách, které začaly nastávat v předškolním věku. Mají za 

následek rozvoj, který vede k postupnému vyrovnání disproporcí z let minulých. Dochází 
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k výměně mléčného chrupu za stálý. Mléčné zuby jsou postupně nahrazovány. Růst 

tělesného trupu se zpomaluje. Kosti však ještě zůstávají pružné. Při nadměrném zatížení 

jedné z tělesných částí (např. při výkonnostním sportu nebo při nesprávném držení těla) 

hrozí rozvoj deformace.  

Začínají se projevovat rozdíly mezi chlapci a dívkami. Hlavně jsou rozpoznatelné 

v preferenci pohybové aktivity, ať řízené či spontánní. U děvčat zájem klesá výrazněji než u 

chlapců. V tomto věku dochází nejen k nárůstu svalové hmoty, ale i tukových zásob a je 

vhodné zde zařadit více sportovních aktivit. V tomto věku dochází k přechodnému zhoršení 

přesnosti pohybů, protože dítě se nachází v období změn strategií, v 8 letech používají děti 

méně svalů a s nižší amplitudou než děti 4leté (Pastucha, 2011, s. 45). 

Dochází k postupnému dozrávání senzomotorických systémů a následkem dozrávání se 

postupně zlepšuje jejich koordinace. Tento věk přináší i značné zlepšení hrubé a jemné 

motoriky. 

 

1.5 Základní vzdělávání  

1.5.1 Rámcové vzdělávací programy 

Na zasedání Evropské rady v Lisabonu v roce 2000 dochází ke schválení Lisabonské 

deklarace, která vybízí k transformaci Evropy a její ekonomiky V návaznosti na tento apel 

dochází v roce 2002 v Barceloně k přijetí programu Vzdělávací a odborná příprava v Evropě 

2010. Tento program je jakýmsi návodem pro jednotlivé státy k tvorbě jejich vlastních 

vzdělávacích politik. 

Rámcové vzdělávací programy vycházejí z nové strategie vzdělávání zformulované 

v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha, 2001). Tato strategie klade 

důraz na klíčové kompetence, tzn. naučit žáky vědomosti využívat v praktickém životě. 

Prakticky jsou odstraněny dříve závazné školní osnovy. V tomto modelu jsou dané 

očekávané výstupy při ukončení určité učební etapy, např. na konci 5. a 9. ročníku ZŠ. 

Jsou podkladem k vytvoření Školních vzdělávacích programů, které si každá škola vytváří 

sama. 
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1.5.2 Školní vzdělávací programy 

Vycházejí z RVP pro ten daný časový úsek vzdělávání. Jedná se o obsah vzdělávacího 

procesu, vytváří ho členové pedagogického sboru jednotlivých škol. Školní vzdělávací 

program schvaluje ředitel příslušné školy a jedná se o veřejný dokument, který je součást 

povinné dokumentace školy.  

Jeho zveřejnění probíhá na webových stránkách školy, případně je k nahlédnutí v budově 

školy na určených místech. Vytváří prostor k autonomii školy, tím že každá škola si ho 

vytváří sama a specifikuje požadavky a výstupy. Obsahem školního vzdělávacího programu 

je identifikace školy, jak právní, tak i ideologická sloužící k propagaci školy, učební plány 

(uspořádání učiva do celků s uvedenou časovou dotací) a osnovy (definuje objem a obsah 

učiva). 

Jsou zde specifikovány didaktické cíle, klíčové kompetence (souhrn vědomostí, dovedností, 

schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena 

společnosti), obsah učiva a hodnocení výsledků činností žáků.  

1.5.3 Rozložení učiva na 1. stupni ZŠ 

V RVP je definováno deset vzdělávacích oblastí pro základní vzdělávání, které tvoří několik 

vzdělávacích oborů. Na prvním stupni se žáci vzdělávají v šesti z nich a to: Jazyk a jazyková 

komunikace, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a 

jeho svět, Umění a kultura, Člověk a zdraví.  

Vzdělávací oblasti, která se týká pouze prvního stupně a probíhá v mimo jiné osvěta 

s ohledem na správné stravování a vliv stravy na člověka je oblast Člověk a jeho svět. 

Vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, 

techniky, zdraví, bezpečí. Je zaměřen na dovednosti pro praktický život.  

Je přípravou pro rozvinutí základních vědomostí na 2. stupni ZŠ, kde zanikne a rozloží se 

do oblastí Člověk a společnost, Člověk a příroda a vznikne nový přímo na zdraví zaměřený 

vzdělávací obor Výchova ke zdraví. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je tvořena pěti 

tematickými okruhy: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitosti přírody, 

Člověk a jeho zdraví. Učivo je uspořádané v několika cyklech, které se opakují a rozvíjejí 

stávající znalosti. 
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1.5.4 Průřezová témata 

Jedná se o aktuální oblasti současnosti a budoucnosti, jsou nápomocny v osobnostním 

rozvoji žáka. Pomáhají mu formovat a utřiďovat si své postoje a hodnoty. Vycházejí 

z myšlenky žákovi individuality, ale zároveň vzájemné spolupráce s ostatními. Cílem je 

umožnění žákova fungování v rámci celku – společnosti, světa.  

Je to povinná součást vzdělávání. Téma prostupuje několika předměty, ve kterých je žák 

s myšlenkami seznamován z různých úhlů pohledu na určitou věc, názor, postoj, situaci. 

Jejich rozsah a začlenění do předmětů, případná realizace samostatným předmětem je 

specifikována ve školních vzdělávacích programech. 

1.5.5 Historie a současnost školní docházky a poskytování stravy ve školách 

Pravidla pro povinnost školní docházky se začala utvářet za vlády Marie Terezie a dále pak 

se v reformách pokračovalo, když její vládu přebral syn Josef II. V tu se dobu však veškeré 

snahy směřovaly k poskytnutí a předání poznatků. První snahy o ovlivnění, resp. poskytnutí 

stravy žákům navštěvujícím školní vyučování se formovaly po druhé světové válce. Jejich 

prioritou bylo zajistit dětem zdravou a dostupnou stravu v poválečném období. Vlastní 

iniciativa škola a obcí zapříčinila vznik školních jídelen.  

Postupně se vyvstávala potřeba na přesnější organizaci, která byla zajišťována Vyhláškami 

a pro snazší orientaci a pomoc při plánování byl uveden v praxi spotřební koš. 

Spotřební koš stanovuje, jaké výživové požadavky mají splňovat jídla podávaná ve školní 

jídelně. Legislativně jsou stanoveny určité skupiny potravin (brambory, maso, ovoce, 

zelenina atd.) a jejich doporučená spotřeba na žáka a den. Výpočtem spotřebního koše pak 

jídelna dokumentuje, jak tyto normy dodržuje. Spotřební koš se počítá za měsíční období v 

hodnotách „jak nakoupeno“ (Informační portál hromadného stravování, nedatováno). 

V současné době školní jídelny procházejí renovací zařízení a snahou o aktualizace 

jídelníčku pod tlakem předpisů a rodičovských organizací.  

1.5.6 Státní podpora zdravého stravování  

 Za podpory Ministerstva zdravotnictví k využití naplňování cílů dlouhodobého projektu 

Zdraví 2020 založili odborníci na výživu a hygienici ze Státního zdravotního ústavu 

projekt Zdravá školní jídelna, která pomáhá zapojeným školám k orientaci a správnému 

plánování nutričně vyvážené stravy.  Zapojení do tohoto projektu je dobrovolné a zcela 

v kompetenci jednotlivých jídelen, resp. škol. 
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Tvůrci tohoto projektu vytvořili metodiku, která slouží ke správnému plánování. Pro 

zjednodušení ji obsáhli v 10 kritériích, kterými doporučují se řídit: 

Kritérium 1. 

Z pyramidy na talíř – jednoduché zásady správné výživy v praxi  

Kritérium 2. 

Pestrý jídelní lístek s každodenní nabídkou neslazených nápojů (sestavený dle Nutričního 

doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke spotřebnímu koši) 

Kritérium 3. 

Správné a bezchybné vedení spotřebního koše 

Kritérium 4. 

Čerstvé a sezónní potraviny jsou základem pokrmů 

Kritérium 5. 

Střídmé solení s ohledem na dětského strávníka 

Kritérium 6. 

Omezení používání dochucovadel a instantních dehydratovaných směsí 

Kritérium 7. 

Podpora národních tradic a regionálních zvyklostí, seznamování s mezinárodní kuchyní 

Kritérium 8. 

Pravidelné vzdělávání personálu školní jídelny 

Kritérium 9. 

Zvyšování výživové gramotnosti a podpora správných stravovacích návyků dětí 

Kritérium 10. 

Prezentace školní jídelny a podpora komunikace s pedagogy, dětmi a rodiči 

(Zdravá školní jídelna, nedatováno). 

 Pozitivní přístup k jídlům, která splňují požadavky zdravé stravy, je silně provázán 

ekonomickou situací rodiny. S klesající finanční úrovní rodiny, klesá úměrně také zájem 

o zdravé jídlo. Pro sociálně slabé rodiny vznikl projekt Obědy pro děti. 
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Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy 

si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž 

situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve 

školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží 

řešit (Obědy pro děti, nedatováno). 

1.5.7 Celostátní program Ovoce (zelenina) a mléko do škol 

V rámci podpory a umožnění přístupu a seznámení dětem se zdravou formou svačiny stát 

nabízí školám program, v rámci, kterého do školy je zaváženo ovoce (zelenina) a mléko do 

škol. 

Za oběma projekty stojí snaha Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského 

intervenčního fondu, Ministerstva školství, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí 

o zlepšení zdravotního stavu dětí a boj proti dětské obezitě.  

Cílem je vytvoření správných stravovacích návyků, ke kterému patří cílené zařazování 

ovoce, zeleniny, mléka a neochucených mléčných výrobků do běžného jídelníčku každého 

z nás. Projekt není omezen pouze na dodávku vybraného druhu ovoce nebo zeleniny jednou 

týdně, v případě mléka 2x měsíčně, ale jedná se i o souhrn osvětových aktivit, které mají 

dětem rozšířit povědomí a znalosti z oblasti zdravého stravování, a do kterých je žádoucí se 

aktivně zapojit. Tyto projekty jsou spolufinancovány finančními prostředky čerpanými z 

fondů Evropské unie. (Ovoce a zelenina do škol, nedatováno) 

Princip programu spočívá v tom, že jednou týdně je žákům zdarma doručena do třídy zdravá 

svačina. Program nabízí také řadu podpůrných akcí ať už 1x ročně návštěvu maskota, který 

si s dětmi povídá a přináší jim dárky, tak pracovních listů a letáků popisujících zdravého 

vlivu toho daného produktu na organismus. V případě cizokrajného ovoce také jsou žáci 

seznámeni s tím, v jaké zemi se pěstuje.  

Složení týdenních nabídek svačin se různě obměňuje. Obsahem jsou různé druhy mléčných 

produktů mléko, bílý jogurt, žervé, plátkový sýr. V případě nabídky ovoce (zeleniny) je zde 

stejně různorodá nabídka od jablek, nejoblíbenějších banánů, mandarinek, pomerančů přes 

rajčata až po mrkev. 

Několikrát do roka přijde pro třídu i bedýnky plná ovoce a zeleniny, která obsahuje 

neobvyklé druhy. Aby děti měly možnost ochutnat i jiné než běžně dostupné druhy. 
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1.5.8 Školní jídelna  

Hromadné stravování nabylo během komunistické vlády velkého rozmachu, a to jak 

v závodních, tak i školních jídelnách bylo dlouhodobou vizí vládnoucí strany, která 

vycházela z přesvědčení hromadné kolektivizace a snaha o upozadění osobního majetku, ale 

také osobního života bez kolektivu. Architekti navrhovali byty s malými kuchyněmi, protože 

se předpokládalo, že tyto místnosti nebudou nijak zvlášť využívány a obyvatelstvo se bude 

stravovat výhradně v hromadných stravovacích organizacích.  

Pro výzkum jsem si zvolila školu v okrajové části hlavního města Prahy. Tato škola 

disponuje vlastní školní jídelnou. 

Školní jídelna vaří obědy pro žáky základní školy, praktické a pro žáky gymnázia, které sídlí 

ve stejné budově.  

Výdej a organizace školní jídelny se řídí Provozním řádem, který vychází z vyhlášky 

ministerstva školství č. 107/2005 Sb. o školním stravování. V tomto zákoně je také ukotveno 

právo žáka odebírat oběd pouze v době, kdy školu aktivně navštěvuje. 

V případě nemoci toto právo zaniká. Výjimkou je pouze první den nemoci, kdy si objednaný 

oběd může žák odebrat. V další dny své nepřítomnosti je povinností si předem přihlášené 

obědy odhlásit, pokud tak nebude učiněno, obědy pouze nepropadají, ale ještě jsou k ceně 

doúčtovány i režijní náklady. Jakýkoliv neodebraný oběd je zlikvidován. 

Školní jídelnou je denně připravována polévka, dvě hlavní jídla (v případě snížení stavu 

personálu je možné snížit na pouze jedno jídlo), případně zeleninový salát, moučník, 

kompot, ovoce a teplého nebo studeného nápoje. Hlavní jídla jsou rozdělena na: oběd č. 1 - 

ten je vždy teplý, oběd č. 2 - převážně studený v podobě salátu + pečivo. 

Oběd č. 2 mohou žáci čerpat až od 5. třídy. 

Jestliže si žáci zapomenou objednat oběd, je jim vydána pouze polévka.   

Jídelní lístek je zveřejňován týden až dva dopředu, včetně uvedených alergenů u 

jednotlivých jídel. Veškeré jídelnou podávané pokrmy jsou zde připravovány z čerstvých 

vstupních surovin. 

Obědy jsou konzumentům vydávány od 11:20 hodin do 14:00 hodin. V tomto časovém 

intervalu se v jídelně musí prostřídat žáci základní školy i gymnázia. Z tohoto důvodu jsou 

přesně určeny časy, kdy jsou obědy vydávány žákům 1. stupně ZŠ, školní družiny, gymnázia 
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a 2. stupně ZŠ. Z bezpečnostních důvodů je při výdeji vždy přítomen pedagogický dozor, 

bez jehož přítomnosti není výdej zaměstnankyněmi jídelny zahájen a vždy je striktně 

vyžadováno dodržování předepsaných časů.  

Žáci odebírají jídlo u pultů, zvlášť je výdejna obědu č. 1 a č. 2. Talíře s jídlem si pokládají 

na tácy, které jsou zde k dispozici. Každý výdej obědu je uskutečněn pouze po autorizaci 

strávníka osobním čipem u terminálu, který vydávajícímu personálu zobrazí věkovou 

kategorii, od které se odvíjí velikosti porce. Přidání jídla je možné jednou. Použité nádobí je 

žáky odnášeno do okénka, kde si je zaměstnanci jídelny odeberou. 

Školu navštěvují i žáci s různými dietologickými omezeními. Těmto žákům je nabízena 

možnost přinést si oběd ráno před vyučováním a poté si jej vyzvednout v čase oběda. S 

ohledem na dodržení všech hygienických nařízení v těchto případech sepíše škola s rodiči 

smlouvu o odpovědnosti za donesené jídlo.  

Úhrada stravného je zákonnými zástupci žáků realizována prostřednictvím zálohových 

plateb na účet žáka. Složenou sumu žák postupně čerpá na objednávání jídla. Složení zálohy 

nepředstavuje automaticky objednávku obědů, ale tu je nutné provádět následně v jídelně 

přes objednávací terminál použitím osobního čipu nebo přes aplikaci na www.strava.cz. Při 

objednání obědu si strávníci zároveň volí konkrétní jídlo z nabídky pro příslušný den. 

Objednávky lze provádět minimálně jeden den předem a nejdéle na dva týdny dopředu. 

Ukázka modelového jídelníčku: 

Pondělí 

polévka – Hovězí s masovou rýží 

oběd 1 - Čočka na kyselo, vejce, okurka, 

oběd 2 - Kuskus s tuňákem a zeleninou 

Úterý 

polévka – Z hlívy ústřičné 

oběd 1 - Svíčková na smetaně, houskový knedlík 

oběd 2 - Kachní játra na cibulce, rýže 

Středa 

polévka – Kulajda 
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oběd 1 - Srbské rizoto sypané sýrem, červená řepa 

oběd 2 - Salát z červené a černé čočky, pečivo 

doplněk – Ovocný jogurt 

Čtvrtek 

polévka – Špenátová s vejci 

oběd 1 - Holandský řízek, brambor, okurkový salát 

oběd 2 - Tutti Frutti se šlehačkou, sladký loupák 

Pátek 

polévka – Uzená s těstovinovou rýží 

oběd 1 - Vepřová pečeně štěpánská, rýže 

oběd 2 - Zabijačkový guláš, chléb 
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Praktická část 

2  

2.1 Cíl práce 

V rámci této práce jsem se snažila zjistit, na jaké úrovni jsou znalosti o zdravém způsobu 

stravování žáků prvního stupně fakultní základní školy v Praze Horních Počernicích. Zda 

jsou jejich znalosti na takové úrovni, aby byli žáci schopni sami identifikovat zdravé a 

nezdravé potraviny. A svými znalostmi byli připraveni adekvátně reagovat na nabídku 

nabízených jídel.  

Cílem mého výzkumu je zjistit do jaké míry jsou názory na zdravou stravu žáků ovlivněny 

návyky v rodině. Zda je jejich orientace ve zdravé stravě dostatečná na to, aby si v rámci 

nabídky jídel uměli vybrat jídla, která jim budou zdraví prospěšná. 

Vzbudit zájem o vlastní způsob stravování, jako součást péče o vlastní zdraví. Tento zájem 

a hlubší znalosti v oboru jim má být pomůckou k předejití možným fyzickým a psychickým 

komplikacím a důsledkům, které v jejich životě nesprávným způsobem stravování mohou 

nastat. 

Fyzická i psychická onemocnění úzce související se stravovacími návyky postihují stále 

mladší děti, proto je vhodné formu primární prevence poskytovat dětem již na prvním stupni 

základních škol. 

Didaktickým výstupem je série tří projektových dní na téma zdravé stravy, které žákům 

poskytnou prvotní ucelené informace o obsahu živin základních potravin a vlivu stravy na 

jejich vlastní zdraví.  
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2.3 Výzkumná otázka  

V praktické části mé práce se věnuji dotazníkovému šetření mezi žáky 2., 3., 4., 5. ročníku 

základní školy. Na základě zjištěných dat z dotazníkového výzkumu je praktická část 

doplněna o návrh tří na sebe navazujících projektových dnů.  

Hlavní výzkumná otázka: 

Jaká je úroveň znalostí žáků prvního stupně dané školy o zdravém způsobu stravování? 

Předpoklad: Žáci prvního stupně mají nízkou úroveň znalostí o zdravém způsobu 

stravování, která se projevuje při možnosti vlastní volby stravy. 

První dílčí výzkumná otázka: 

Do jaké míry jsou žákovy znalosti ovlivněny stravovacími návyky a zvyky v rodině? 

Předpoklad: Žáci jsou zcela ovlivněni stravovacími návyky z rodiny a tyto návyky a zvyky 

se pak projevují v jejich chování při výběru své stravy a často i neznalostí určitých druhů 

potravin. 

Druhá dílčí výzkumná otázka: 

Žáci na 1. stupni ZŠ se orientují ve zdravém způsobu stravování? 

Předpoklad: Žáci se orientují v teoretické rovině, nejsou zatím seznámeni se souvislostmi 

potravy a jejího vlivu. 

Třetí dílčí výzkumná otázka: 

Jaké jsou znalosti žáků na 1. stupni ZŠ o jednotlivých složkách potravin? 

Předpoklad: 

Žáci znají základní složky potravin. 

V postojích rodičovských sdružení, volajících po nabídce jídel zdravé stravy, by knedlíky 

určitě neobstály. Rodiče preferují zdravou stravu.  Ale tu děti, v případě, že není nikdo, kdo 

trvá na tom, že musí jídlo dojíst, odnášejí převážně nedotčené s odůvodněním, že to znají, 

ale nemají to rády. 

Při pozorování a rozhovorech s žáky ve školní jídelně je zajímavým zjištěním i omezená 

nabídka jídel v domácnostech. Stává se, že některá i klasická jídla děti vůbec neznají, 

případně jsou zvyklé pouze na určitý druh příloh. Nejedná se však pouze o žáky ze sociálně 
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slabých rodin, kde by mohla být motivací snaha uspořit finance, resp. jejich nedostatek, ale 

často se jedná se o žáky z rodin bez ekonomických problémů. 

 Důvodem je zde často snaha o ušetření času a neoblíbenost přípravy časově náročných jídel 

a příloh. Příkladem je preference těstovin před brambory. U dětí ze sociálně slabších rodin 

se naopak často projevuje neznalost chutí a vzhledu u zeleniny a ovoce. 

Z těchto indicií lze usoudit, že žáci nemají dostatečnou úroveň znalostí o zdravém způsobu 

stravování a preferují stravu nespadající do této oblast. 

2.4 Výzkumné metody a průběh výzkumu 

Pro sběr dat jsem využila dotazníků, které se zabývají zjištěním žákovských znalostí v oboru 

zdravého způsobu stravování. 

Dotazník obsahuje 14 uzavřených a polozavřených otázek.  

Vyhodnocení dotazníků bylo provedeno pouze u platných dotazníků. Po vyřazení chybně 

případně neúplně vyplněných dotazníků. Pro využití rovnoměrného zastoupení jednotlivých 

ročníků, jsem aplikovala kvótní výběr, kde jsem si pro srovnatelnou objektivitu určila kvótu 

naplnění pro každý ročník.  

Připravené výzkumné dotazníky žáci vyplňovali v rámci tematicky blízkých předmětů, a to 

v Prvouce (2. a 3. ročník) a Přírodovědě (4. a 5. ročník).  

S žáky v nižších ročnících byly otázky čteny hromadně a v případě, že někdo z žáků otázku 

nepochopil, byla mu pečlivě vysvětlena, aby skutečně věděl, na co odpovídá, a odpovědi 

mohly být považovány za objektivní a měly tedy pro výzkum vypovídající hodnotu. Žáci 

vyšších ročníků už pracovali samostatně, pouze se individuálně doptávali na jednotlivé 

otázky. Dotazy už byly velmi ojedinělé. Pouze žákům s SPU (dyslexie) byla poskytnuta větší 

míra podpory k četbě a následnému pochopení otázky, i formou pouze ujištění, že otázku 

chápe správně.  

Počet respondentů byl výrazně ovlivněn momentální situací v rámci ochranných opatření 

v rámci prevence v souvislosti s onemocněním COVID-19. Kdy byla dlouhodobě výuka 

prováděna distanční formou. Dotazníkové šetření jsem provedla v období, kdy se žáci mohli 

dobrovolně vrátit do škol. Kvótní výběr byl 15 žáků z každého ročníku. Celkový počet 

respondentů byl 60.  



49 
 

2.5 Charakteristika zařízení 

Svůj výzkum jsem umístila na základní školu. Škola se nachází v okrajové části Prahy a 

nabízí žákům vzdělávání v devíti ročnících, které je na druhém stupni rozšířeno o 

nabídku přestupu do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Podmínkou pro zařazení 

do této třídy je úspěšné složení talentových zkoušek, které probíhají v těchto 

disciplínách: 

   - rychlostní běh na 60 metrů 

   - skok do dálky       

   - hod kriketovým míčkem 

   - vytrvalostní běh na 1500 metrů 

   - šplh na tyči 

   - test míčových dovedností – s fotbalovým míčem (chlapci)  

              - s basketbalovým míčem (dívky) 

V tomto školním roce školu navštěvuje 584 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě̌ se pohybuje 

v rozmezí 22 až 27 žáků.  

Škola je účastníkem projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. 

2.6 Výzkumný vzorek 

Do výzkumného projektu jsem zařadila žáky ze tříd 2. až 5. ročníku z 1. stupně.  Věkové 

rozložení těchto dětí je 7–11 let. Jedná se o žáky různých národností a pocházejících 

rozličného sociálního prostředí. Někteří z žáků jsou zařazeni do programu Obědy pro děti.  

Jsou zde zastoupeni jak žáci z rodin, které bydlí v rodinném domě, případně mají zahrádku 

v přilehlé zahrádkářské kolonii a využívají ke konzumaci z velké části vlastní výpěstky. Tak 

žáci z panelákových domů, kteří se stravují pouze potravinami zakoupenými.  

V oblasti stravovacích omezení jsou zde názory žáků s omezeními zdravotními, 

náboženskými, ekonomickými i etnickými a v neposlední řadě i s etickými. 

Během vyplňování předložených dotazníků byly s dětmi konzultovány a byly jim 

zodpovídány doplňkové dotazy, kdy si nebyly jisté správným pochopením otázky. Z důvodu 

objektivního vyplnění a správnosti uvedených dat, která by mohla být nechtěně zkreslena 

nesprávným pochopením. 
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2.7  Výsledky 

Otázka číslo 1 – Do jakého ročníku chodíš? 

V první otázce dochází k rozlišení respondentů do jednotlivých ročníků.  U žáků jsem 

nesledovala genderové zastoupení v rámci odpovědí. Z toho důvodu, že informace a znalosti 

v rámci tématu znalostí týkajících se podmínek zdravého stravování není gender důležitý.   

Kompetence k zodpovědnému chování k vlastnímu organismu za podpory přijetí zásad 

zdravého stravování je stěžejní pro obě pohlaví stejná. Žáci jsou rozděleni do jednotlivých 

ročníků po 15 (25 %) z celkového množství. Na otázku odpovědělo všech 60 respondentů.  

 

Graf 1 - Do jakého ročníků chodíš? 

Otázka číslo 2 – Co je z tvého pohledu zdravá výživa strava? 

Ve druhé otázce se žáci zamýšleli nad dvěma skupinami potravin a měli zvolit tu, kterou by 

zařadili do skupiny zdraví prospěšné stravy. Zde jsem se zabývala jejich teoretickým 

názorem na zdravou stravu. Nejednalo se však o preferenční volbu jídla, které by jim 

chutnalo. Zabývala jsem se pouze jejich dosavadními znalostmi, ne jejich praktickým 

chováním. Otázka byla zodpovězena všemi šedesáti žáky a shodně napříč všemi ročníky, 

zcela neomylně 100 % respondentů správně určilo, která z uvedených skupin potravin 

splňuje podmínky zdravého stravování.  

Jednalo se o aktivační otázku, aby se děti začaly zamýšlet nad pokládanými otázkami. 
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Graf 2 – Co je z tvého pohledu zdravá výživa strava?  

Otázka číslo 3 – Myslíš si, že způsob, jakým se stravuješ, může ovlivnit tvé zdraví? 

V této otázce už nebyla shoda v odpovědích tak jednoznačná.  

Žáci v této oblasti nejsou zcela správně či jakkoliv informováni. Z odpovědí na tuto otázku 

vyplývá, že skoro polovina respondentů není přesvědčena, že by jejich zodpovědný přístup 

ke způsobu stravování bylo to, co ovlivňuje jejich zdravotní stav.   

Z celkového počtu pouze 26 (43 %) žáků vnímá nijak zásadní vliv stravy na jejich zdravotní 

stav a kvalitu života. V ročníkovém porovnání vychází nejlépe 4. ročník, ve kterém si spojení 

kvalitní strava = zdraví dává do souvislosti 9 (15 %) žáků, následuje je 8 (13 %) žáků 5. 

ročníku, druháci jsou v zastoupení 6 (10 %) žáků a poslední 3 (5 %) žáků 3. ročníku.   

V případě 34 (57 %) záporných odpovědí je 12 (20 %) žáků z třetích ročníků, 9 (15 %) žáků 

z druhého ročníku, 7 (12 %) žáků z 5. ročníků, 6 (10 %) ze čtvrtých ročníků. Tito žáci mají 

za to, že zdraví není to, co mohou ovlivnit oni sami, nedávají si vliv kvality stravy na 

organismus do souvislostí.  

Zde je velký prostor k seznámení a rozšíření jejich znalostí a utváření jejich zodpovědných 

postojů pro jejich kvalitní budoucí život. 
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Graf 3 – Myslíš si, že způsob, jakým se stravuješ, může ovlivnit tvé zdraví? 

Otázka číslo 4 – Myslíš si, že je tvůj způsob stravování zdravý? 

Odpovědi na tento dotaz se lišily a odhalovaly přístup a znalosti tématu.   

Z 43 (72 %) kladných odpovědí se dá i vyčíst, že část žáků spoléhá na to, že se zdravě 

stravuje, protože na stravu dohlíží maminka a ta by jim neposkytla žádnou potravinu, která 

by nesplňovala požadavky zdravé stravy 8 žáků (13,33 %), také se zde objevovaly odpovědi, 

ve kterých se jejich autoři nad svojí stravou více zamýšleli a přemýšleli o ní. Někteří z nich 

viděli podmínky zdravé stravy v tom, že se jejich rodina stravuje převážně vlastními 

výpěstky, příp. BIO potravinami 7 žáků (11,67 %), nejčastější odpovědí bylo, protože jím 

ovoce a zeleninu 18 žáků (30 %), 5 žáků (8,33 %) nejí sladkosti a 2 žáci (3,33 %) se stravují 

zdravě, protože nejí fastfood, shodně po jednom žákovi byly odpovědi, že nejí a nepije 

nezdravé věci, nejí smažené věci, nejí maso.  Z druhého ročníku je přesvědčeno o svém 

zdravém stravování 10 (16,67 %) žáků, v 3. ročníku 11 (18,33 %) žáků, 4. ročníku 12 (20 

%) a v 5. ročníku 10 (16,67 %). 

17 (28 %) respondentů, kteří odpověděli, že se zdravě nestravují, byl jako důvod v převážné 

většině uveden, že jedí často sladkosti 6 žáků (10 %), smažená jídla 4 žáci (6,67 %), 

navštěvují fastfoody 3 žáci (5 %), rádi jedí sladkosti 2 žáci (3,33 %) a nemají rádi zeleninu 

2 žáci (3,33 %). Rozložení v rámci ročníků bylo: 2.ročník 5 (8,33 %) žáků, 3. ročník 4 (6,67 

%), 4. ročník 3 (5 %) žáků a 5 (8,33 %) žáků.  
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Graf 4 - Myslíš si, že tvůj způsob stravování je zdravý? 

Otázka číslo 5 – Víš, z jakých tří základních složek se skládá strava/skládají potraviny? 

Z jakých živin? 

Odpovědi na otázku číslo pět byly vesměs negativní, byla to už velmi těžká vědomostní 

otázka. Pouze 12 (20 %) respondentů, kteří byli převážně z pátého ročníku, odpověď vědělo. 

2. a 3. ročník shodně 0 (0 %) kladné odpovědi, 2 (3,33 %) žáků ze 4. ročníku a 10 (16,67 %) 

žáků z 5. ročníku. 

Část z nich upřesňovala, že si informaci pamatuje z projektového dne Zdravá výživa, který 

na škole probíhal v minulém školním roce. Jeho náplní bylo teoretické seznámení se 

složkami a podmínkami volby potravin spadajících do skupiny zdravé stravy. Po teoretickém 

úvodu následovala návštěva místního obchodu, kde žáci rozdělení do skupin měli za úkol 

nakoupit suroviny na piknik. Jako podmínky ke splnění úkolu byly dány dva limitující 

faktory, přesně určená finanční částka, která nesměla být překročena, a občerstvení muselo 

splňovat požadavky zdravé stravy. Ke vstupním informacím a seznámení s problematikou 

byla využívána videa ze vzdělávacího portálu: Vím, co jím. 

48 (80 %) žáků si tyto informace nebylo schopno zpětně vybavit. Všech 15 (25 %) 

respondentů z 2. ročníku a taktéž 15 (25 %) žáků 3. ročníku, 13 (21,67 %) žáků ze 4. ročníku 

a 5 (8,33 %) z pátých ročníků.  
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Graf 5 - Víš, z jakých tří základních složek se skládá strava (skládají potraviny)? Z jakých 

živin? 

Otázka číslo 6 – Když je v jídelně Den přání, které jídlo si vybereš, aby z tvého pohledu 

splnilo podmínky zdravé stravy? 

Otázka číslo šest byla směřovaná na vlastní praktické chování žáků. Protože teoretické 

znalosti mohou být na vysoké i nízké úrovni, ale důležité je na kolik je znalost zafixována a 

je využívána v praktickém životě.  

Tato otázka vycházela i z mého pozorování žákovského chování ve školní jídelně. Na 

základě tohoto pozorování jsem se začala tímto tématem intenzivněji zabývat. Rodičovské i 

žákovské apely na změnu nabízených/vařených jídel školní jídelnou nebylo ve shodě s pak 

finálním praktickým chováním ve chvíli faktického výběru jídla ke konzumaci. 

 V testovací verzi jsem měla uvedený i hamburger se smaženými hranolkami, ten jsem 

v ostré verzi už vyřadila z důvodu jeho dost jednoznačného vítězství. Měla jsem pocit 

zavádějícího výběru, že si děti ani další nabídku jídel nečtou a okamžitě vybírají. 

Ve chvíli, kdy žáci měli hlasovat pro jídlo v reálné volbě vypsané školní jídelnou bez 

uvedeného předvoleného seznamu, byl hamburger jednoznačným vítězem a po něm 

následovala pizza. Tato jídla jsem záměrně ze seznamu vyřadila. 

Do seznamu jsem zařadila sedm jídel, se zastoupením české klasické kuchyně, zdravé stravy, 

bezmasého jídla, luštěnin, sladkého jídla.  

Jídla jsem vybírala z reálné nabídky školní jídelny, aby to byla jídla, která děti znají a vědí, 

jak chutnají.  
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Zde žáci jednoznačně volili podle svých chutí a neohlíželi se na žádné znalosti a pravidla. 

Jednoznačně vyhrály sladké lívanečky, které by si vybralo 21 (35 %) respondentů – 2. ročník 

6 (10 %) žáků, 3. ročník 7 (11, 67 %) žáků, 4. ročník 3 (5 %) žáci, 5. ročník 5 (8,33 %) žáků, 

následované milánskými špagetami s 12 (20 %) - 2. ročník 3 (5 %) žáci, 3. ročník 2 (3, 33 

%) žáci, 4. ročník 2 (3,33 %) žáci, 5. ročník 5 (8,33 %)  žáků a svíčkovou omáčku 

s knedlíkem 11 (18,33 %,) - 2. ročník 2 (3,33 %) žáci, 3. ročník 3 (5 %) žáků, 4. ročník 2 

(3,33 %) žák, 5. ročník 4 (6,67 %) žáci, jedná se o tradiční jídla, která mají úspěch vždy, 

když jsou v jídelně v nabídce.  

Dále se umístily zapečené těstoviny s cuketou 7 (11,67 %) respondentů - 2. ročník 2 (3,33 

%) žáci, 3. ročník 1 (1, 67 %) žák, 4. ročník 3 (5 %) žáci, 5. ročník 1 (1,67 %) žák, vepřová 

pečeně s bramborem a špenát 4 (6,67 %) - 2. ročník 1 (1,67 %) žák, 3. ročník 1 (1, 67 %) 

žák, 4. ročník 2 (3,33 %) žáci, 5. ročník 0 (0 %) žáků, čočka na kyselo 3 (5 %) -- 2. ročník 1 

(1,67 %) žák, 3. ročník 1 (1, 67 %) žák, 4. ročník 1 (1, 67 %) žák, 5. ročník 0 (0 %) žáků,, 

poslední skončil pečený losos s jarními brambůrkami s 2 (3,33 %) žáků - 2. ročník 0 (0 %) 

žák, 3. ročník 0 (0 %) žák, 4. ročník 2 (3,33 %) žáci, 5. ročník 0  (0 %) žáků.  

  

Graf 6 - Když je v jídelně Den přání, které jídlo si vybereš, aby z tvého pohledu splnilo 

podmínky zdravé stravy? 
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Otázka číslo 7 – Myslíš si, že je důležité jíst ovoce a zeleninu? 

V otázce číslo sedm se žáci zamýšleli nad tím, zda je důležité jíst ovoce a zeleninu. Většina 

žáků je přesvědčená, že ano 50 (83,33 %). V ročníkovém rozložení jsou čísla 2. ročník 11 

(18,35 %) žáků, 3. ročník 12 (20 %) žáků, 4. ročník 14 (23,33 %) žáků, 5. ročník 13 (21,67 

%) žáků. 

Liší se pak důvodu, proč tomu tak je.  

Část dětí si myslí, že protože je zdravá a je zdrojem vitamínů, které jsou důležité v rámci 

prevence nemocí. Část neví, ale asi to důležité bude, když na tom maminka trvá.  

Bohužel 10 (16,67 %) žáků si nemyslí, že by to bylo důležité.  V ročnících jsou tito žáci 

rozptýleni - 2. ročník 4 (6,67 %) žáci, 3. ročník 3 (5 %) žáci, 4. ročník 1 (1,67 %) žák, 5. 

ročník 2 (3,33 %) žáci. Jsou to děti převážně ze sociálně slabších rodin. Často se k ovoci či 

zelenině dostanou pouze přes program Ovoce (zelenina) do škol nebo ve školní jídelně. 

Protože ho ale neznají, často si ho ani neberou a nechtějí ochutnat.  

 

 Graf 7 - Myslíš si, že je důležité jíst ovoce a zeleninu? 

 

Otázka číslo 8 – Jak často bys zařadil/a brambůrky a sladkosti do svého jídelníčku? 

Tento dotaz jsem opět volila na základě sledování o přestávkách různorodosti typů svačin, 

které si děti nosí z domova.  

Na základě rozhodnutí ministerstva školství byly nastaveny podmínky pro zachování 

školních bufetů pouze za splnění určitých podmínek nabízených potravin.  
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V naší škole takový bufet po zavedení změn vydržel zhruba 14 dnů. Žáci byli zvyklí si tam 

během přestávek chodit kupovat pendreky, lízátka, bonbony, kukuřici, brambůrky, sladké 

limonády atd. Když se sortiment změnil a v nabídce se objevilo krájené ovoce a zelenina, 

zdravé svačinky, nebyl ze strany žáků žádný zájem. Nejednalo se ovšem v žádném případě 

o zlepšení stravovacích podmínek, protože žáci před příchodem do školy projdou místními 

potravinami a chtěné si nakoupí tam.  

Proto se i nadále ve svačinách objevují tyto pochoutky. Lze tak částečně z odpovědí 

posoudit, jaké množství žáků se stravuje nezdravě a je patrné, že pouze restrikce bez bližšího 

vysvětlení není smysluplná. Protože problém přetrvává a rozvoj zdravého přístupu ke svému 

stravovacímu návyku nenastal.  

Sladkosti a brambůrky by ve svém jídelníčku denně rádo vidělo 15 (25 %) žáků -  2. ročník 

5 (8,33 %) žáků, 3. ročník 4 (6,67 %) žáci, 4. ročník 3 (5 %) žáci, 5. ročník 3 (5 %) žáci., 

alespoň 1x týdně dalších 25 (40 %) žáků -  2. ročník 5 (8,33 %) žáků, 3. ročník 5 (8,33 %) 

žáků, 4. ročník 7 (11,67 %) žáků, 5. ročník 7 (11,67 %) žáků., Stejné množství žáků, kteří 

chtějí si na těchto potravinách ochutnávat denně by je do svého jídelníčku zařadilo 1x za 

měsíc, a to 15 (25 %) žáků - 2. ročník 2 (3,33 %) žáci, 3. ročník 5 (8,33 %) žáků, 4. ročník 

4 (6,67 %) žáci, 5. ročník 4 (6,67 %) žáci. Pouze 6 (10 %) respondentů by je ze svého 

jídelníčku vyřadilo a ponechalo je na opravdu výjimečné události - 2. ročník 3 (5 %) žáků, 

3. ročník 1 (1,67 %) žák, 4. ročník 1 (1,67 %) žák, 5. ročník 1 (1,67 %) žák.  

 

Graf 8 - Jak často bys zařadil/a brambůrky a sladkosti do svého jídelníčku? 

Otázka číslo 9 – Je zdraví prospěšné pravidelně jíst ryby? 



58 
 

Otázka mířící na prospěšnost požívání ryb. Ryby všeobecně, ve všech kulinářských 

úpravách, jsou u dětí neoblíbené. Je možné, že odrazujícím faktorem je i zápach, který při 

jejich zpracování vzniká. V jídelně patří k nejméně oblíbeným jídlům. O jejich prospěšnosti 

pro zdraví je přesvědčeno pouze 18 (30 %) žáků - 2. ročník 6 (10 %) žáků, 3. ročník 3 (5 %) 

žáci, 4. ročník 3 (5 %) žáci, 5. ročník 4 (6,67 %) žáci. Za to 42 (70 %) z nich si myslí, že 

jejich požívání nemůže být zdraví nijak prospěšné - 2. ročník 9 (15 %) žáků, 3. ročník 12 

(20 %) žáků, 4. ročník 10 (16,67 %) žáků, 5. ročník 11 (18,33 %) žáků. 

 

Graf 9 - Je zdraví prospěšné pravidelně jíst ryby? 

 

Otázka číslo 10 – Myslíš si, že je důležité pravidelně pít? 

Otázka směřující na pitný režim byla zcela jednoznačně správně zodpovězena. V této oblasti 

jsou děti informovány dostatečně. Pitný režim i zcela bez problému dodržují. Jen velmi 

výjimečně se mezi dětmi objeví někdo, kdo si nenosí nápoj do školy. 58 (96,67 %) žáků je 

přesvědčeno o nutnosti dodržovat pravidelné doplňování tekutiny – 2. ročník 13 (21,67 %) 

žáků, 3. ročník 15 (25 %) žáků, 4. ročník 15 (25 %) žáků, 5. ročník 15 (25 %) žáků. Pouze 

2 (3,33 %) je přesvědčeno o opaku - 2. ročník 2(3,33 %) žáků, 3.  až 5. ročník shodně 0 (0 

%) žáků. 
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Graf 10 - Myslíš si, že je důležité pravidelně pít? 

 

Otázka číslo 11 – Je důležité, co si k pití vybereš? Je jedno, zda piješ limonádu nebo 

vodu? 

V této rozvíjející otázce vztahující se k otázce předchozí se ukazuje, že informovanost 

ohledně pitného režimu je zavádějící. Děti sice vědí, že je důležité pít, ale nemají povědomí 

o zásadách kvalitního pitného režimu.  

Vnímají jako důležité dostat tekutinu do organismu, ale kvalitu této přijímané tekutiny již 

nerozlišují. Pouze 27 (45 %) z nich přikládá důležitost výběru přijímané tekutiny - 2. ročník 

5 (8,33 %) žáků, 3. ročník 9 (15 %) žáků, 4. ročník 7 (11,67 %) žáků, 5. ročník 6 (10 %) 

žáků. 

Naopak 33 (55 %) žáků je přesvědčeno, že na tom, co pijí, nezáleží, jako důležité berou fakt, 

že tekutinu pijí - 2. ročník 10 (16,67 %) žáků, 3. ročník 6 (10 %) žáků, 4. ročník 8 (13,33 %) 

žáků, 5. ročník 9 (15 %) žáků. 

Tento přístup může být způsoben zvyklostem v rodině, ale také tím, že často jsou sladké 

nápojem malým dětem nabízeny, jako motivační, aby alespoň něco vypily. 
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Graf 11 - Je důležité, co si k pití vybereš? Je jedno, zda piješ limonádu nebo vodu? 

 

Otázka číslo 12 – Viděl/a jsi někdy tento obrázek? 

Dotaz je směřovaný na zobrazení výživové pyramidy. Z celkového množství 19 (31,67 %) 

žáků obrázek vidělo a zná ho - 2. ročník 2 (3,33 %) žáci, 3. ročník 3 (5 %) žáci, 4. ročník 5 

(8,33 %) žáků, 5. ročník 9 (15 %) žáků. Oproti tomu je velká část, která 46 (67,5 %) tento 

obrázek nezná - 2. ročník 13 (21,67 %) žáků, 3. ročník 12 (20 %) žáků, 4. ročník 10 (16,67 

%) žáků, 5. ročník 6 (18,33 %) žáků 

 

Graf 12 - Viděl jsi někdy tento obrázek? 
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Otázka číslo 13 – Víš, které potraviny bys měl sníst, abys získal/a určitý vitamín? 

V přiřazovací otázce žáci rozlišovali, kde by jaké vitamíny hledali. Jsou vybrané ty pokrmy 

a situace, které jsou ve všeobecné známosti. Aby nebyla dětmi tato otázka vnímána jako 

významně těžká a odvádějící od dotazníku. 

 Opět se zde jedná o aktivační otázku, která děti aktivizuje před související poslední otázkou.

 

Graf 13 - Víš, které potraviny bys měl sníst, abys získal/a určitý vitamín? 

 

Otázka číslo 14 – Myslíš si, že je důležité přijímat vitamíny z potravin (ovoce/zelenina)? 

(nebo stačí jejich příjem v podobě potravinových doplňků (např. Marťánci) 

V této rovině se orientuje 27 (45 %) žáků - 2. ročník 5 (8,33 %) žáků, 3. ročník 6 (10 %) 

žáků, 4. ročník 7 (11,67 %) žáků, 5. ročník 9 (15 %) žáků. Vnímají potřebu plnohodnotné 

stravy jako základní podmínku pro zdraví prospěšné stravování. Z jejich pohledu nelze 

vitamíny z ovoce a zeleniny nahradit pouze pilulkou z lékárny. Naproti tomu více jak 

polovina 33 (55 %) dotazovaných - 2. ročník 10 (16,67 %) žáci, 3. ročník 9 (15 %) žáci, 4. 

ročník 8 (13,33 %) žáků, 5. ročník 6 (10 %) žáků, má za to, že jim stačí, pokud užijí doplněk 

stravy a nebudou pak muset už se zabývat pojídáním mnohdy neoblíbené zeleniny a ovoce.  
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Graf 14 - Myslíš si, že je důležité přijímat vitamíny z potravin nebo stačí jejich příjem v 
podobě potravinových doplňků (např. Marťánci)? 

 

2.7.1 Diskuse 

Mým cílem bylo zjistit znalosti žáků o zdravém způsobu stravování na prvním stupni 

základní školy, které jsou základem k vytvoření zdravých stravovacích návyků. V případě 

správně položených základních stravovacích zvyklostí od útlého dětství, je velká perspektiva 

pro snížené riziko podlehnutí nezdravým a často nelogickým přístupům ke svému stravování 

v dospívání a dospělosti. V dospívání i dospělosti často jedinci, na základě dat z opakujících 

se zdravotnických a jiných průzkumů, snadno podléhají psychickým poruchám příjmu 

potravy, souvisejících s rychlým dosažením požadované tělesné váhy. Tyto psychické 

problémy již nejsou doménou žen a dívek, ale stále častěji se týkají také mužské části 

populace. 

Na základě vyhodnocení zadaného dotazníku jsem zjistila, že žáci mají určité povědomí o 

zdravé stravě, které si přinášejí z rodiny. Ale tyto informace jsou často bezmyšlenkovitě 

přejímány, nejsou k nim přiřazeny souvislosti a jsou často teoretické a nepraktikované ve 

vlastním výběru potravy.  

Z větší části dětí dokážou rozlišit, co je zdravé a co ne, ale nedokážou se orientovat v tom, 

proč by měly tyto dva protipóly rozlišovat. Také jim zcela zůstává skryto, jak hodně mohou 

svým zodpovědným přístupem své zdraví ovlivňovat.  



63 
 

Jejich teoretické znalosti jsou na dobré úrovni, ale jejich praktické využití zatím spoléhá 

pouze na to, co jim k jídlu, kdo předloží. Ve značné preferenci je u nich stále ve velkém 

významu potraviny spíše ze skupiny potravin nezdravých.  

Nejdříve jsem se zabývala stravovacím chováním rodin na základě otázek: Myslíš si, že je 

důležité jíst ovoce a zeleninu, jak často bys zařadil/a brambůrky a sladkosti do svého 

jídelníčku, je zdraví prospěšné pravidelně jíst ryby, myslíš si, že je důležité pravidelně pít, 

myslíš si, že je důležité přijímat vitamíny z potravin (ovoce/zelenina). 

Žákovi znalosti o přístupu ke stravování jsou ovlivněny stravovacími návyky a zvyky 

v rodině? 

V otázce Myslíš si, že je důležité jíst ovoce a zeleninu? 

  ano    ne   

2. ročník 11 73 % 4 27 % 

3. ročník 12 80 % 3 20 % 

4. ročník  14 93 % 1 7 % 

5. ročník 13 87 % 2 13 % 
 

V této otázce věkem žáků přibývá i kladných odpovědí a žáci jsou si vědomi toho, že 

konzumace ovoce a zeleniny je zdraví prospěšná. Ovšem při dodávce z programu Ovoce a 

zelenina do škol, je častým problémem jejich nezájem o přivezené ovoce a zeleninu. 

Jak často bys zařadil/a brambůrky a sladkosti do svého jídelníčku? 

  denně   
1x 
týdně   

1x 
měsíčně  

méně 
často  

2. ročník 5 33 % 5 33 % 2 13 % 3 20 % 

3. ročník 4 27 % 5 33 % 5 33 % 1 7 % 

4. ročník  3 20 % 7 47 % 4 27 % 1 7 % 

5. ročník 3 20 % 7 47 % 4 27 % 1 7 % 
 

Tato otázka mířila přímo na žákovské chování. Minimálně by do svého jídelníčku nezdravé 

potraviny zařadilo okolo 60 % všech žáků toto procento je napříč všemi věkovými 
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kategoriemi a věkové kritérium zde nehraje nijak výraznou roli. Žáci těmto pochutinám 

podléhají.  

Je zdraví prospěšné pravidelně jíst ryby? 

 ano   Ne  

2. ročník 6 40 % 9 60 % 

3. ročník 3 20 % 12 80 % 

4. ročník  3 20 % 10 67 % 

5. ročník 4 27 % 11 73 % 
 

Zde opět vidíme, že přesvědčení o prospěšnosti není ovlivněno věkem a pojídání ryb je zcela 

nepopulární ve všech věkových kategoriích. Tyto odpovědi potvrzuje i vlastní žákovské 

chování při nabídce rybích pokrmů ve školní jídelně. Zde jsou sice zahrnuty v pravidelné 

nabídce, ale i přesto, že jsou připravované na různé způsoby, jejich obliba nestoupá.  

Myslíš si, že je důležité pravidelně pít? 

 ano   Ne  

2. ročník 13 87 % 2 13 % 

3. ročník 15 100 % 0 0 % 

4. ročník  15 100 % 0 0 % 

5. ročník 15 100 % 0 0 % 
 

Zde jsou odpovědi zcela jednoznačné, pouze na 13 % žáků z druhého ročníku je všeobecná 

shoda o prospěšnosti přijímání tekutin. Žáci i v rámci vyučování mají možnost se kdykoliv 

napít a tato možnost je jimi velmi často využívána. Podpora pitného režimu je i zahrnuta 

v programu Mléko do škol. Na rozdíl od produktů ovoce a zeleniny, je mléko v krabičce 

žáky oblíbené. 

Myslíš si, že je důležité přijímat vitamíny z potravin (ovoce/zelenina)? (nebo stačí jejich 

příjem v podobě potravinových doplňků (např. Marťánci) 
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 ano   Ne  

2. ročník 5 33 % 10 67 % 

3. ročník 6 40 % 9 60 % 

4. ročník  7 47 % 8 53 % 

5. ročník 9 60 % 6 40 % 
 

V této otázce souvisí názory na příjem vitamínů v jejich přirozené podobě, jsou závislé na 

stoupajícím věku respondentů. Oproti 33 % žáků z prvního ročníku je o prospěšnosti 

přesvědčeno 60 % žáků pátých ročníků. V této otázce a v otázce Myslíš si, že je důležité jíst 

ovoce a zeleninu? By, měla být větší shoda v odpovědích. Protože tomu tak není, dá se 

usuzovat, že nejsou názory na tuto problematiku v žácích vyřešené a je zde prostor pro rozvoj 

znalostí, proč tomu tak je. 

Na základě těchto otázek jsem zjistila, že žáci jsou v rámci svých znalostí o zdravých a 

nezdravých potravinách obecně informováni, ale je zde velký prostor pro rozvoj, aby si 

uměli mezi jednotlivými postupy a přístupy nalézt souvislosti, které jim budou pomáhat 

v zodpovědném přístupu ke svému vlastnímu stravování. 

Dalším tématem, na které jsem ve své práci hledala odpověď, je, zda mají žáci na 1. stupni 

ZŠ povědomí o zdravém způsobu stravování? 

Toto jsem zjišťovala otázkami zabývajícími se praktickými dopady stravy na zdraví a 

rozlišení, co zdravé je a co není. Jsou to otázky: Co je z tvého pohledu zdravá výživa/strava, 

Myslíš si, že způsob, jakým se stravuješ, může ovlivnit tvé zdraví, Myslíš si, že je tvůj 

způsob stravování zdravý? 

Co je z tvého pohledu zdravá výživa/strava? 

 

zelenina, ovoce, 
celozrnné 
pečivo, kuřecí 
maso  

hamburger, 
hranolky, pizza, 
koláče, koblihy  

2. ročník 15 100 % 0 0 % 

3. ročník 15 100 % 0 0 % 

4. ročník  15 100 % 0 0 % 

5. ročník 15 100 % 0 0 % 
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Tato otázka byla jednoznačně zodpovězena a správná skupina byla vybrána všemi 

respondenty. Nejedná se ovšem o oblibu jídel a odpovědi nevyjadřují preferenci žáků, ke 

které by došlo při praktickém výběru nabízených jídel. 

Myslíš si, že způsob, jakým se stravuješ, může ovlivnit tvé zdraví? 

 ano   Ne  

2. ročník 6 40 % 9 60 % 

3. ročník 3 20 % 12 80 % 

4. ročník  9 60 % 6 40 % 

5. ročník 8 53 % 7 47 % 
 

Spojení mezi zdravím a konzumovanou stravou bylo pro děti velmi těžké téma. O vlivu 

konzumované stravy na své zdraví zatím převážně nepřemýšlely a byla pro ně tato spojitost 

velmi složitá. V rámci osvětového pořadu sice vědí, že když se někdo špatně/hodně stravuje, 

může být ten dotyčný tlustý. Ale jejich vnímání tloušťky spolužáka nemá zatím zdraví 

rozhodující rozměr. Tloušťku vnímají spíše jako překážku ve sportu.  

Myslíš si, že je tvůj způsob stravování zdravý? 

 ano   Ne  

2. ročník 10 67 % 5 33 % 

3. ročník 11 73 % 4 27 % 

4. ročník  12 80 % 3 20 % 

5. ročník 10 67 % 5 33 % 
 

Jako zdravé své stravování vidí okolo 70 % všech respondentů. Nejvíce z nich jako zdravé 

své stravování hodnotí žáci ze 4. ročníku, kterých bylo 80 %.  

V této oblasti jsem zjistila, že žáci bezpečně rozliší zdravé a nezdravé stravování. O tom, 

zda je jimi přijímaná strava zdravá, je přesvědčeno velké procento z nich. Většinou ale 

zmiňují, že je to tím, že na jejich stravu dohlíží rodiče. Zhruba 30 % žáků vnímá svou stravu 

jako nezdravou, protože z jejich pohledu je do jejich jídelníčku často zařazované smažené 
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jídlo a pravidelně mlsají sladkosti. Také jsem zde zjistila, že vliv přijímaného jídla na 

fungování svého organismu převážně nemá v dětském pohledu úměru. 

Z odbornějších znalostí mě zajímalo, zda již žáci tohoto se orientují v jednotlivých složkách 

potravin a jejich zastoupení. Tyto znalosti jsem ověřovala otázkami: Víš, z jakých tří 

základních složek se skládá strava/skládají potraviny, Viděl/a jsi někdy tento obrázek 

(potravinová pyramida) a v hledání potravin obsahujících vitamíny Víš, které potraviny bys 

měl sníst, abys získal/a určitý vitamín? 

Víš, z jakých tří základních složek se skládá strava/skládají potraviny? 

 Ano  Ne  

2. ročník 0 0 %  15 100 % 

3. ročník 0 0 % 15 100 % 

4. ročník  2 13 % 13 87 % 

5. ročník 10 67 % 5 33 % 
 

V této otázce zcela tápalo 100 % žáků druhého a třetího ročníku. Ve čtvrtém ročníku se tyto 

znalosti již objevují a 67 % žáků pátého ročníku se v této problematice orientuje a část z nich 

i ví, že podíl jednotlivých složek je na výrobcích na obale uváděn.  

Viděl/a jsi někdy tento obrázek? (potravinová pyramida) 

 ano  Ne  

2. ročník 2 13 % 13 87 % 

3. ročník 3 20 % 12 80 % 

4. ročník  5 33 % 10 67 % 

5. ročník 9 60 % 6 40 % 
 

Obrázek potravinové pyramidy není zcela neznámý pro menší procento respondentů. Větší 

část z nich tento obrázek nikdy neviděla. Toto může být i způsobeno velkým množstvím 

grafického znázornění potravinové pyramidy, které populací koluje. S ohledem na věk jsou 

žáci o potravinové pyramidě více a více informováni, v druhém ročníku ji poznalo pouze 13 

% respondentů a v pátém již 60 % žáků. 
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Jejich teoretické znalosti jsou na dobré úrovni, ale jejich praktické využití zatím spoléhá 

pouze na to, co jim, kdo předloží. Ve značné preferenci je u nich stále ve velkém významu 

potraviny spíše ze skupiny potravin nezdravých.  

2.7.2 Komparace dat 

V rámci dotazníkového šetření jsem zjistila, že 100 % všech respondentů správně rozlišilo 

pokrmy zdravé a nezdravé, 83 % dotazovaných považuje za důležité jíst ovoce a zeleninu. 

Ale pouze 43 % žáků přikládá vlastnímu výběru stravy důležitost, 57 % žáků nevidí 

souvislost mezi stravou a fungováním svého organismu. 45 % žáků ví, že je nutné přijímat 

vitamíny v přírodní formě, ne jenom z tabletek. Podle 30 % žáků je důležité do jídelníčku 

pravidelně zařazovat ryby, 10 % dotazovaných by různé sladkosti a brambůrky vynechalo 

ze svého pravidelného jídelníčku a nechalo si je pouze na výjimečné situace,   

Z výsledků odpovědí je vidět, že informace jsou pouze povrchní a není zde znalost 

souvislostí.   

Z odpovědí na otázky vztahující se k vlivu rodiny na stravovací návyky je poznat, že 

části žákům, tato informovanost rodinou chybí a je nahrazována pouze kusými informacemi 

poskytovanými ve škole. Ti to žáci ovšem nemají přístup k zdravým a prospěšným 

potravinám a často ovoce a zelenina je jim nabízena pouze ve škole. Jejich jídelníček je 

složen převážně smaženými potravinami, případně polotovary.  

O jednotlivých stupních informovanosti vypovídají tři příklady žákovských odpovědí. 

Jídelníček dívky pátého ročníku, která nenavštěvuje školní jídelnu, protože ji dle jejích slov 

není ze zde vařených jídel dobře, při rozhovoru uvádí, že nejraději jí sladkosti, brambůrky.  

Tyto druhy potravin upřednostňuje, protože jí chutnají a nebolí z nich bříško. Její záliby 

v pojídání nezdravých druhů potravin si všimli i spolužáci. Ona sama si nemyslí, že by 

změnou jídelníčku jí bylo prospěšné, protože nevnímá souvislost potrava = zdraví.  

Druhý protipól je její spolužák, který převážně k svačině konzumuje ovoce o zeleninu. On 

v rozhovoru uvádí, že převážně doma konzumují vlastní výpěstky. Jedná se o žáka, který se 

ve stravě orientuje a uvědomuje si i souvislost kvality přijímané potravy s jeho zdravotním 

stavem. Informace mu poskytuje rodina, a i v rámci školy ho baví se stravování věnovat.  

Třetím chlapcem ke srovnání je chlapec, který pochází z rodiny, která je vegetariánská. 

Chlapec vždy dopředu hlásí, že něco nesmí, protože jsou vegetariáni. Na obědy z tohoto 

důvodu do školy nechodí. Svačiny, které splňují požadavky vegetariánské stravy, si nosí 
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z domova. On sám občas podlehne, pokud mu spolužáci nabídnou. On v dotazníku uvádí, že 

si uvědomuje souvislost mezi stravou a zdravím. Několikrát v dotazníku uvede, že je 

vegetarián, ač na to není v žádné otázce přímo tázán. 

V případě teoretických znalostí o skladbě potravy je informovanost velmi nízká pouze 20 % 

respondentů znalo tři základní složky potravy a 32 % z celkového počtu žáků zná výživovou 

pyramidu 

Při srovnávání jednotlivých dotazníků v průřezu jednotlivých ročníků je zřetelné, že znalosti 

jsou teoretické a postupem času rozvíjejí. Skokový nárůst je tam v pátém ročníku, kde zdravé 

stravě byl věnován čas v rámci projektového dne. Z toho důvodu vidím vhodné zařadit 

projektové dny věnující se zdravé stravě do všech ročníků opakovaně. 
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3 Didaktický výstup 

Projektové dny: Zdravá výživa 

1. projektový den 

Téma: Výživová pyramida – termíny vztahující se k ní 

- Vznik, různé světové druhy 

- Její využití 

- K čemu slouží 

- Výživový talíř 

- Seznámení s jednotlivými patry 

- Množství jednotlivých potravin v jídelníčku 

Cíle:  

- Rozšíření znalostí o potravinách.  

- Rozšířit znalosti o pozitivním a negativním vlivu jednotlivých potravin.  

- Pochopit smysl množství zastoupení jednotlivých potravin v denním příjmu potravy.  

- Vnímání rozdílů mezi potravinami s kladným a záporným vztahem k lidskému 

zdraví. 

- Podpora vzájemné spolupráce a skupinové práce.  

- Neobávat se říct svůj názor před skupinou a umět o něm diskutovat.  

- Pochopit odpovědnost za své chování. 

 

Očekávané výstupy:  

- Rozliší druhy potravin a umí je zařadit do jednotlivých výživových pater 

- Vnímá rozdíly mezi potravinami 

- Aktivně se podílí na spolupráci ve skupině 

- Pozitivně oceňuje aktivitu a práci ostatních 

 

Rozvíjené klíčové kompetence: 

- Kompetence k učení – chápe důležitost znalosti v oblasti výživové 

tématiky  



71 
 

- Kompetence k řešení problému – umí řešit problémy v rámci potravinové 

nabídky  

- Kompetence komunikační – umí přednést a obhájit svůj názor 

- Kompetence sociální a personální – zvládá spolupráci ve skupině, chápe 

důležitost spolupráce a vzájemného respektu 

- Kompetence občanské – chápe a umí definovat výživu a její specifika 

v rámci ČR a v návaznosti na ostatní státy  

- Kompetence pracovní – umí vyhledávat další důležité informace, ví, kde 

je získá 

 

Předměty: Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět – obor Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda 

Průřezová témata:  

- Environmentální výchova.  

- Osobnostní a sociální rozvoj,  

- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,  

- Multikulturní výchova 

Časová dotace: jeden vyučovací blok (4 hodiny) 

Metody: výklad, dialogická metoda, didaktická hra, aktivní vyučování 

Formy: frontální, skupinová práce 

Pomůcky:  

- Pedagog: 

- technické pomůcky – interaktivní tabule, PC, připojení na internet 

- tabule – barevné křídy, flip chart - papíry, fixy  

- ukázky potravin (ovoce, zelenina, obaly od potravin) 

- odborná literatura zaměřená na výživu 

- vytištěné výživové pyramidy jednotlivých států 

žáci: 

- psací potřeby – pastelky, fixy, lepidlo, nůžky 

- letáky s nabídkou potravin 

- jeden druh potraviny (může být i prázdný obal) 
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Obsah: 

Úvod – seznámení s tématem a průběhem dne. (10 min.) 

Realizace: 

1. hodina –  

Motivační diskuse za využití otázek na stávající znalosti (10 min.) 

Aktivizační činnost – rozdělení potravin do dvou skupin zdravé/nezdravé, kolektivní práce 

jednotlivé druhy zápis na tabuli do správné kolonky (15 min.) 

Rozdělení do skupin, rozdělení pozic ve skupině (5 min.) 

Úprava učebny dle potřeb budoucího programu (5 min.) 

Přestávka (10 min.) 

2. hodina 

Video prezentace – Vím, co jím – Fandíme zdraví – Pyramida výživy + následné dotazy (15 

min.) 

Skupinová spolupráce – z donesených letáků nabídek potravin vytvoření výživové pyramidy 

(20 min.) Česká potravinová pyramida je k trvalé dispozici k nahlédnutí na tabuli.  

Prezentace skupiny vlastní tvorby (10 min.) 

Přestávka (20 min.) 

3. hodina  

Prezentace – SZU – Výživová doporučení pyramida versus talíř – část dětská výživová 

pyramida (20 min) 

V rámci prezentace seznámení s využitím dětské potravinové pyramidy. 

Diskuse + praktické porovnání vybraných výživových pyramid. (5 min) 

Zástupci jednotlivých skupin si vytáhnou jednu zahraniční výživovou pyramidu. 

Skupiny pak jednotlivě prezentují jednotlivé rozdíly mezi ní a tou pro ČR (10 min.) 

Využití vypsaných potravin na tabuli a hledání pozitivních / negativních vlivů na 

organismus.  

Za použití vlastních znalostí, ale hlavně vyhledávání na internetu a v literatuře (10 min). 
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Přestávka (10 min.) 

4. hodina 

Hra stylu Kufr s využitím přinesených potravin (obalů od nich), k nápovědám využívají děti 

získané znalosti během dne (30 min) 

Závěr dne  

Shrnutí získaných poznatků, včetně zdrojů (internetových, literárních) můžeme chybějící 

informace získat, možnost doplňujících dotazů. Reflexe. (10 min) 

Uvedení učebny do původního stavu (5 min) 

 

2. projektový den 

Téma: Racionální strava – jídelníček  

- jednotlivé druhy jídel 

- optimální rozložení s ohledem na biologické fungování organismu 

- stravovací návyky 

- pitný režim  

- Množství jednotlivých potravin v jídelníčku 

Cíle:  

- Pochopení souvislostí mezi zdravím a stravovacími návyky 

- Pochopení důležitosti časového rozložení stravy 

- Umět si vybrat vhodné potraviny pro jednotlivé časové úseky dne.  

- Umět pracovat se získanými informacemi a uvědomit si svou vlastní odpovědnost za 

stravovací způsob 

- Aktivní spolupráce v rámci skupiny.  

Očekávané výstupy:  

- Rozlišuje jednotlivé druhy jídel 

- Orientuje se v dostupné nabídce  

- Aktivně se podílí na spolupráci ve skupině 

- Pozitivně oceňuje aktivitu a práci ostatních 

 



74 
 

Rozvíjené klíčové kompetence: 

- Kompetence k učení – chápe důležitost znalosti v oblasti výživové 

tématiky  

- Kompetence k řešení problému – umí řešit problémy s množstvím, cenou 

a kvalitou nabízených potravin 

- Kompetence komunikační – smysluplně představí a obhájí svůj názor 

v rámci kolektivu 

- Kompetence sociální a personální – aktivně se zapojuje do fungování 

skupiny a svým jednání sem podílí na její činnosti, dokáže pozitivně i 

negativně vyhodnotit své chování. 

- Kompetence občanské – chápe svoji zodpovědnost za přístup k zdravému 

stravování jako svůj přínos společnosti, preferuje potraviny pěstované v 

ČR 

- Kompetence pracovní – umí sestavit základní jídelníček složený 

z potravin splňující podmínky racionální stravy 

 

Předměty: Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět – obor Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda 

Průřezová témata:  

- Environmentální výchova.  

- Osobnostní a sociální rozvoj,  

- Výchova demokratického občana 

Časová dotace: jeden vyučovací blok (4 hodiny) 

Metody: výklad, dialogická metoda, didaktická hra, aktivní vyučování 

Formy: frontální, skupinová práce 

Pomůcky:  

- Pedagog: 

- technické pomůcky – interaktivní tabule, PC, připojení na internet 

- tabule – barevné křídy, flip chart – papíry, fixy  

- pracovní listy – jídelníčky 

- odborná literatura zaměřená na výživu 
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- dětské nádobíčko, umělé potraviny(hračky) 

žáci: 

- psací potřeby – pastelky, fixy, lepidlo, nůžky 

- vyplněný záznamový arch – vlastní týdenní jídelníček  

       

Obsah: 

Úvod – seznámení s tématem a průběhem dne. (10 min.) 

Realizace: 

1. hodina –  

Motivační diskuse – rozčlenění denní doby, v kolik ráno vstáváme, jednotlivá jídla a 

množství tekutin přijímaných během dne (10 min.) 

Aktivizační činnost – sestavení jídelníčku na tabuli (10 min.) 

Rozdělení do skupin, rozdělení pozic ve skupině (5 min.) 

Úprava učebny dle potřeb skupinového zaměření budoucího programu (5 min.) 

Přestávka (10 min.) 

2. hodina 

Video prezentace – Vím, co jím – Snídaně, svačina, oběd, večeře, pitný režim (35 min.) 

Skupinová spolupráce – na základě získaných informací žáci sestavují vzorový jídelníček 

(10 min.)  

Přestávka (20 min.) 

3. hodina  

Zástupci jednotlivých skupin prezentují jednotlivě vybrané jídelníčky. Pro potřeby skupin je 

k dispozici PC s připojením na internet a možnosti vyhledání chybějících informací. V rámci 

hlasování se vybere jedna nejlepší snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře a zapíšou se na 

tabuli.  (15 min.) 

Součástí je diskuse + praktické porovnání jednotlivých vytvořených jídelníčků a srovnání 

donesených vlastních jídelníčků s nově získanými informacemi. (15 min) 

Video prezentace – Vím, co jím Mýty o Bio potravinách  
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Seznámení s další aktivitou – skupiny si vylosují zadání úkolu. Bude probíhat rodinná 

snídaně/večeře a někdo z rodiny nebude chtít se účastnit. Druh jídla, kdo a důvod proč 

nechce jíst jsou uvedeny na lístečku. Skupina má za cíl ho k jídlu přesvědčit. Hodnocení 

kvality přesvědčování budou hodnotit ostatní skupiny. Losování včetně přípravy scénky 

(využití dětského nádobí a potravin) (15 min). 

Přestávka (10 min.) 

4. hodina 

Prezentace připravených scének, každá ze skupin má na scénku určený limit + po 

jednotlivých scénkách je prostor k diskusi a hodnocení aktérů (30 min.) 

Závěrečná diskuse vyplývající ze získaných informací. Reflexe. (10 min) 

Uvedení učebny do původního stavu (5 min) 

 

3. projektový den 

Téma: Složky stravy 

- Sacharidy, tuky, bílkoviny 

- Vitamíny a minerální látky 

Cíle:  

- Rozvinutí znalostí o složení potravin.  

- Rozšířit znalosti o vlivu fungování těla.  

- Seznámit s vlivem jednotlivých složek na lidské zdraví 

- Pochopení důležitostí volby jednotlivých potravin. 

- Rozvoj informovanosti v oblasti vitamínů 

- Podpora vzájemné spolupráce a skupinové práce.  

- Umět využít argumenty pro podporu svého názoru před skupinou. 

-  

- Pochopit odpovědnost za své chování. 

 

Očekávané výstupy:  

- Žák rozlišuje jednotlivé složky potravin. 
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- Žák chápe souvislosti s složek potravin s fungováním těla.  

- Žák má znalosti v oblasti obsahu vitamínů v druzích ovoce a zeleniny. 

- Žák rozlišuje vitamíny rozpustné ve vodě a v tucích. 

- Aktivně se podílí na spolupráci ve skupině 

- Pozitivně oceňuje aktivitu a práci ostatních 

 

Rozvíjené klíčové kompetence: 

- Kompetence k učení – chápe důležitost znalosti v oblasti výživové 

tématiky  

- Kompetence k řešení problému – umí řešit problémy v rámci potravinové 

nabídky  

- Kompetence komunikační – umí přednést a obhájit svůj názor 

- Kompetence sociální a personální – zvládá spolupráci ve skupině, chápe 

důležitost spolupráce a vzájemného respektu 

- Kompetence občanské – chápe a umí definovat výživu a její specifika 

v rámci ČR a v návaznosti na ostatní státy  

- Kompetence pracovní – umí vyhledávat další důležité informace, ví, kde 

je získá 

 

Předměty: Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět – obor Prvouka, Přírodověda 

Průřezová témata:  

- Osobnostní a sociální rozvoj,  

- Multikulturní výchova 

- Výchova k myšlení́ v evropských a globálních souvislostech  

- Environmentální výchova 

 

Časová dotace: jeden vyučovací blok (4 hodiny) 

 

Metody: výklad, dialogická metoda, praktické činnosti, aktivní vyučování 

Formy: frontální, skupinová práce 
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Pomůcky:  

- Pedagog: 

- technické pomůcky – interaktivní tabule, PC, připojení na internet 

- tabule – barevné křídy, flip chart - papíry, fixy  

- obrázky jednotlivých druhů ovoce a zeleniny 

- klíče od školní kuchyňky 

- odborná literatura zaměřená na výživu 

žáci: 

- psací potřeby – pastelky, fixy, lepidlo, nůžky 

- recept na zdravé jídlo 

Obsah: 

Úvod – seznámení s tématem a průběhem dne. (10 min.) 

Realizace: 

1. hodina –  

Video prezentace – Nezkreslená věda – Metabolismus o přeměněn látek, Vím, co jím – 

Minerální látky, vitamíny a další významné živiny (20 min.) 

Skupinová spolupráce – žáci hledají po třídě umístěné části obrázků ovoce a zeleniny (které 

byly zmíněné v puštěném videu), musí složit obrázek, a určit vitamín obsahuje (10 min.)  

Počítačová hra na chytání vitamínů (www.vibovit.cz) (10 min.) 

2. hodina 

Motivační diskuse za využití otázek na stávající znalosti (10 min.) 

Aktivizační činnost – žáci vzpomínají jaké složky potravy a druhy vitamínů znají a vypisují 

je na tabuli, k nim přiřazují názvy ovoce a zeleniny, které je obsahují (15 min.) 

Rozdělení do skupin, rozdělení pozic ve skupině (5 min.) 

Úprava učebny dle potřeb budoucího programu (5 min.) 

Přestávka (10 min.) 

 

Přestávka (20 min.) 
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3. hodina  

Společný odchod do prodejny potravin. Skupiny zde nakupují věci potřebné k přípravě 

zdravé svačiny (recepty mají z domova). Výběr, co budou připravovat závisí na rozhodnutí 

skupiny a poskytnutém finančním limitu. Návrat do školy. (45 min) 

Přestávka (10 min.) přesun do kuchyňky. 

4. hodina 

Žáci chystají zdravé svačinky 20 min. Prezentace vlastních výrobků a uvedení proč skupina 

zvolila toto jídlo. (10 min.) 

Závěr dne  

Shrnutí získaných poznatků, zopakování základních pojmů. Reflexe. (10 min) 

Úklid kuchyňky. (5 min)  
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Závěr 

Závěrem lze konstatovat, že děti nemají zpevněné pozitivní postoje ke zdravé stravě. Úroveň 

teoretických znalostí je na průměrné úrovni, ale je potřebné tyto znalosti rozšiřovat a 

poskytnout možnost využití v praktický přístupech.  

V případě, že mají možnost volby volí převážně jídlo nesplňující kritéria zdravé stravy. Z 

tohoto důvodu je pochopitelná skladba jídel, kterou nabízejí školní jídelny. 

Bylo by vhodné stále předkládat a hledat cestu, jak žákům zdravou stravu představovat v 

nových podobách a variantách. 

Jako jednou z možných cest, která by zvýšila osvětu v tomto tématu, je rozšířením času 

věnovaného zdravému životnímu stylu v předmětové oblasti Člověk a jeho svět a také jako 

průřezové téma v podobě série projektových dnů, které by se tomu to tématu věnovaly. 
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Seznam příloh 

Příloha 1 – Dotazník 

 

Ahoj,  

právě se ti dostal do ruky dotazník, který se zaměřen na způsob tvého stravování. Čeká na 

tebe x různých otázek, kde můžeš zaznamenat svůj názor. Vyplňování ti zabere 20 minut. 

Pokud budeš mít k otázkám nějaké dotazy, prosím, neváhej se zeptat.  

Děkuji za tvůj čas. 

 

1) Do jaké třídy chodíš? 

o 2.  

o 3. 

o 4. 

o 5. 

2) Která ze skupin pokrmů spíš splňuje podmínky zdravé stravy?  

o  zelenina, ovoce, celozrnné pečivo, kuřecí maso 

o hamburger, hranolky, pizza, koláče, koblihy 

3) Myslíš si, že způsob, jakým se stravuješ, může ovlivnit tvé zdraví? 

o Ano 

o Ne  

4) Myslíš si, že tvůj způsob stravování je zdravý? 

o Ano, proč ________________________________________________ 

o Ne, proč _________________________________________________ 

5) Víš, z jakých tří složek se skládá strava (skládají potraviny)? Z jakých živin? 

o ANO, jsou to________________________________________________ 

o NE 

6)  Když je v jídelně Den přání, které jídlo vybereš, aby z tvého pohledu splnilo 

podmínku zdravé stravy?  

o Svíčková omáčka s knedlíkem,  

o Vepřová pečeně s bramborem a špenát,  
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o Milánské špagety,  

o Zapečené těstoviny s cuketou,  

o Čočka na kyselo, 

o pečený losos s jarními brambůrkami 

o Lívanečky s jahodovým přelivem,  

 

7) Myslíš si, že je důležité jíst ovoce a zeleninu? 

o Ano, proč ______________________________________________ 

o Ne, proč _______________________________________________ 

 

8) Jak často bys zařadil/a brambůrky, sladkosti do svého jídelníčku? 

o Denně 

o 1x za týden 

o 1x za měsíc 

o Méně často 

9) Je zdraví prospěšné pravidelně jíst ryby? 

o ANO 

o NE 

10)   Myslíš si, že je důležité pravidelně pít? 

o ANO 

o NE 

11)  Je důležité, co si k pití vybereš? (je sladká limonáda (např. Coca Cola) stejně 

vhodná, jako voda nebo čaj) 

o ANO 

o NE 

12)  Viděl jsi někdy tento obrázek?   

o ANO, je to ______________________________ 

o NE 
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13) Víš, které potraviny bys měl sníst, abys získal/a určitý vitamín? 

(spoj jednotlivé vitamíny s druhem potraviny, ve které si myslíš, že se vyskytuje) 

Vitamín A     pomeranč 

Vitamín B     pobyt na slunci 

Vitamín C     mléko 

Vitamín D      mrkev 

      

14) Myslíš si, že je důležité přijímat vitamíny z potravin (ovoce/zelenina)? (nebo stačí jejich 

příjem v podobě potravinových doplňků (např. Marťánci) 

 

o Ano, proč -________________________________________________ 

o Ne, proč __________________________________________________ 
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Příloha 2 

Projektový den 1 – použité materiály 

Video: 

https://www.vimcojim.cz/magazin/videa/Fandime-zdravi---PYRAMIDA-

VYZIVY__s10008x10182.html 

Prezentace: 

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/vyziva/Pyramida_v_ivy.pdf 

Použitá část: 
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Zdroj prezentace: Státní zdravotní ústav 

Potravinové pyramidy k vytištění  

 
 
Potravinová pyramida USA – zdroj (Státní zdravotní ústav) 
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Německo (zdroj: Státní zdravotní ústav) 

 
 

 
Polsko (zdroj: Dietetycy.org.pl) 
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Rakousko (zdroj: Státní zdravotní stav) 
 
 

 
Slovensko (zdroj: www.MojaVyziva.sk) 
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Dětská výživová pyramida (zdroj: Metodický portál) 

 

 
Dětská výživová pyramida (zdroj: Metodický portál) 
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Příloha 3 

Projektový den 2 – použité materiály 

Videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=UhMoPlXzMXw&list=RDCMUCB4F39163nP-

ki5OKnj97ng&index=3  

https://www.youtube.com/watch?v=Of_FNY3wVmc 

https://www.youtube.com/watch?v=jO8efoBT7jw 

https://www.youtube.com/watch?v=Itq4Tsk7JGg 

https://www.youtube.com/watch?v=meROoYJC52w 

https://www.youtube.com/watch?v=LMrKzTep5sg 

Situační hra: 

Tatínek – nechce sníst připravenou snídaní. Chce si dát jen kávu. 

Dcera – nechce jíst večeři. Protože chce zhubnout. 

Syn – nechce jíst salát. Protože nemá rád zeleninu. 

Maminka – nechce si dát dort. Nechutná jí sladké. 

 

Příloha 3 

Projektový den 3 – použité materiály 

Výuková videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=TMnX76SlKDY 

https://www.youtube.com/watch?v=vXNRgRyW42U 
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Obrázky k vytištění 

 
Zdroj: Clever house 
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Zdroj: Rohlík 

 
 

Zdroj: Rohlík 
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Zdroj: Rohlík 
 

 
 



104 
 

 
Zdroj: Zemědělský týdeník 

 
Zdroj: Zahrada centrum 
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Zdroj: Wikipedie 
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