
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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