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SOUHRN 

Název práee: Problematika stravování dospívajících tenistek 

během turnajů 

Cíl práee: Zjistit současný stav stravování dospívajících hráček tenisu 

v České republice věkové skupiny 12 - 15 let, během turnajů pořádaných 

v Praze. Ověřit jejich znalosti a zájem o zdravou výživu a posoudit možnosti 

jejich stravování ve stravovacích zařízeních v rámci tenisových dvorců 

s přihlédnutím k zásadám správné výživy. 

Metoda: Pro provedení tohoto šetření jsem zvolila metodu ankety. 

Sledovaná skupina hráček odpovídala písemně na anketní otázky zjišťující 

úroveň jejich stravovacích zvyklosti.Dále jsem uskutečnila šetření u skupiny 

rodičů hráček, kteří formou rozhovoru odpovídali na otázky uvedené 

problematiky. Na turnajích, které jsem za účelem šetření navštívila, jsem 

zjišťovala možnosti stravování hráček ve stravovacích zařízeních, které byly 

k dispozici účastníkům turnajů s ohledem na zásady zdravé výživy. 

Zvolená metoda anketního šetření se osvědčila jako rychlý způsob 

získání základních informací o stravování skupiny hráček, avšak pro 

důkladnější a objektivnější zpracování tohoto tématu by bylo vhodné použít 

jiné metody. 

Výsledky: Dosažené výsledky ukázaly, že u sledované skupiny hráček 

jsou poměrně malé znalosti v oblasti zdravé sportovní výživy. Je tudíž nutné, 

aby těmto otázkám byla věnována větší pozornost jak ze strany trenérů, tak i 

rodičů. Je velmi důležité osvojit si zásady v oblasti výživy již na začátku 

sportovní kariéry, neboť správné dodržování pravidel sportovní výživy patří 

rovněž k hlavním předpokladům k dosažení vrcholových výkonů. 
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1. Úvodní část 

1.1 Úvod 

Tenis ve světě patří mezi nejoblíbenější, nejhranější a nejsledovanější 

sporty. V závodní i rekreační formě je to sport pro celý život, který může 

provozovat každý od předškolních let až po aktivní seniorský věk. Řadí se 

spolu s plaváním a turistikou mezi sporty s největší základnou rekreačních 

hráčů na světě. 

V dnešní době, ve světě moderního sportu, k dosažení těch nejlepších 

výkonů a výsledků, již nestačí jen přirozený talent. V tenise, tak jako 

v každém jiném sportovním odvětví, má velký význam trénink, motivace, vůle 

zvítězit, vybavení a dobré podmínky hráče, zejména však zdravá výživa. 

Vyvážená strava je jedním z nejdůležitějších předpokladů dobrého zdraví a 

jen zdravý člověk se může plně věnovat vrcholovému sportu. Proto musí být 

sportovní výživa středem zájmu hráčů, ale také trenérů a v případě mládeže i 

jejich rodičů. Chyby ve výživě mají přímý dopad na kvalitu tréninku i na 

závodní výkon. Značným problémem současné doby je nadváha. 

S nadváhou v lékařském slova smyslu se dnes setkáváme dokonce i u 

sportující mládeže. To znamená, že sportovec má vyšší hmotnost než 

optimální s ohledem na specifickou disciplínu. Je to zarážející zjištění, ale je 

to logický důsledek výživových chyb a nízké sebekázně. 

Pro diplomovou práci, která se zabývá stravováním hráček tenisu jsem 

se rozhodla proto, že sama od dětství tento sport provozuji a tudíž jsem se 

také potýkala s problémy správné sportovní výživy včetně stravování během 

soutěží. 
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2. Teoretická část 

2.1 Tenis - vznik, vývoj, charakteristika tenisu 

Tenis prošel poměrně dlouhým vývojem. Záznamy o hře, která je 

založená na podobném principu jako později tenis, pocházejí dokonce již 

z antiky. S dalším předchůdcem tenisu se setkáváme ve 12. a 13. století 

v Itálii, respektive ve Francii. Později se tato hra dostala i do Anglie, kde 

byla velmi oblíbená. Původně se hrálo v palácích- míčovnách. Míče byly 

drobnější, šité z kůžiček a různě plněné, pálky byly dřevěné. V 17. století, 

když hra pronikla mezi prostý lid, se začala hrát pod širým nebem. 

Velké změny pro tenis přineslo 19. století - první gumové míče, 

stanovení pravidel hry, včetně vymezení rozměrů dvorce, sítě. S vývojem a 

růstem obliby této hry souvisí i vývoj mezinárodních soutěží. Kromě 

Wimbledonu (I. Mezinárodní mistrovství Anglie v roce 1877) se už od roku 

1900 každoročně pořádá soutěž družstev- Davisův pohár. Tenis se rychle 

změnil ze společenské zábavy v hodnotnou sportovní hru. 

Ve 20. století došlo k velkému rozšíření a oblibě tenisu po celém světě, 

největšího rozmachu dosáhl po 2.sv.válce. S vývojem tenisu se začaly vyvíjet 

i tenisové rakety, míče, docházelo k vývoji pojetí a techniky hry v závislosti 

na hrací povrch (tráva, antuka). 

Tenis je hra síťového typu, hraná jednotlivci (ve dvouhře) nebo 

dvojicemi (ve čtyřhře) a úkolem hráče je zahrát míč tenisovou raketou přes 

síť do pole soupeře tak, aby jej soupeř nemohl vrátit nebo aby mu vrácení 

míče činilo co největší potíže. 
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Činnost hráče tenisu je tvořena acyklickými pohyby (poskoky, obraty, 

výpady, skoky, starty, běhy různým směrem i chůzí), tenisové údery jsou 

pohybem rovnoměrně zrychleným. Pro tenis je velmi důležité, aby hráč měl 

dobrou nervosvalovou koordinaci paží s dynamickou a výbušnou silou, dále 

velmi dobrou prostorovou orientaci a velkou obratnost (obecnou i speciální). 

Výkonnostní a vrcholový tenis vyžaduje dokonalé zvládnutí tenisové 

techniky, zejména však dobrou psychickou stabilitu, odolnost a rovněž 

vysokou úroveň pohybových schopností. 
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2.2 Psychologická charakteristika období dospívání 

Vzhledem k tomu, že se ve své práci zabývám věkovou kategorií 12 -

15 let, tedy obdobím puberty, domnívám se, že je vhodné tomuto vývojovému 

období věnovat trochu pozornosti. 

Přechod z dětství do dospělosti patří k nejkomplikovanějším obdobím 

lidského života. Dochází tu totiž k mnoha známým, předvídaným, ale i méně 

známým a nepředvídaným změnám. Přechod ze stadia dětství do stadia 

puberty se připravuje postupně a uskutečňuje se pozvolna. V tělesné oblasti 

začíná narůstáním tělesných znaků, v duševní oblasti ukončením naivně 

realistického vztahu ke světu (Taxová, 1987). 

Stadium puberty časově vymezujeme 10. až ll. rokem jako dolní 

hranice a 14. až 15. rokem jako horní hranice, tzv. raná adolescence. Mezi 15. 

až 20. rokem probíhá druhé období adolescence (Vágnerová, 2005). 

Budeme se blíže zabývat pouze obdobím rané adolescence. Ve 

vymezeném období rozlišujeme dva stupně: prepubertu a samotnou pubertu 

neboli pohlavní a psychické dozrávání. Pfihližíme přitom k pohlavním 

odlišnostem mezi chlapci a dívkami a k individuálním odlišnostem mezi 

jednotlivými vyvíjecími se jedinci. 

Dívky dozrávají psychicky i tělesně dříve. Se zřetelem k těmto 

faktorům se vymezuje pubertální období (období dospívání) u dívek v rozmezí 

od 10. až ll. roku do 13. až 14. roku. Do tohoto období se zahrnuje jak fáze 

druhé tvarové přeměny, u dívek od 10. do 12. roku, tak fáze samostatného 

pohlavního dozrávání. Časová rozdělení jsou jen přibližná. 

Z hlediska tělesného vývoje nastává v uvedeném období tvarová 

přeměna organismu (urychluje se růst, dochází k fyziologickým změnám a 

pohlavní diferenciaci), v duševní oblasti je patrná duševní rozkolísanost, 

nevyrovnanost, přeceňování vlastních sil apod. Objevují se ale i pozitivní 

znaky a vlastnosti- smysl pro spravedlnost, zaměření na společenský život a 

hledání místa v něm. Je to dlouhé období přechodu od nesamostatnosti 

16 



k samostatnosti, od závislosti na dospělých k nezávislosti, od neodpovědnosti 

k plné občanské, právní a morální zodpovědnosti. 

Stadium puberty bývá mnohými odborníky vysvětlováno jako stadium 

zákonitě vznikajících krizí. Krize měly být podmiňovány biologickými 

faktory a jevy kritického období vývoje v tomto stadiu, výzkumy však 

ukázaly, že diskrepance v dospívání mají i sociální původ, a že krizové jevy 

je nutné zkoumat v sepětí s konkrétními společenskohistorickými podmínkami 

vývoje pubescenta (Taxová, 1987). 

Prepuberta (u dívek začíná mezi 10. a l l. rokem, u chlapců mezi ll. a 

12.rokem) je počáteční fází pubertálního období a často se charakterizuje jako 

fáze negativismu, malomyslnosti a vzdoru. U chlapců má takovýto charakter 

celá prepuberta, u dívek jen její druhá část. 

Kromě změn v tělesné oblasti, jako je např. změna tělesných proporcí, 

změna výrazu tváře, dostavuje se přechodná nervová a psychická labilita. 

Nastává období introverze- odpoutání od vnějšího světa a soustředění se na 

sebe. Toto období se jeví jako negativní fáze vzhledem k vnějšku, ale 

vzhledem k vlastní osobnosti je to fáze pozitivní, například se dostavuje 

zájem o svůj zevnějšek. 

Psychické i sociální změny rozšiřují pubescentovi životní obzor, jeho 

citová a sociální oblast se obohacuje o nové dimenze. Celkový intenzivní 

psychický vývoj v oblasti rozumové, citové a volní, aktivita při hledání 

odpovědi na různé životní otázky jsou charakteristické znaky každého 

normálně dospívajícího jedince. Rozvoj a formování osobnosti pubescenta je 

podmíněn vyšším stupněm duševního dozrávání, větším růstem intelektuálních 

a fyzických sil. Změny bývají často podmiňovány "vědomím dospělosti" a 

směřují k subjektivním i objektivním osvojováním forem společenských 

kontaktů, potřebných ve světě dospělých. Začíná se objevovat touha 

nezávislosti na dospělých a po uznání vlastní hodnoty. V citovém rozvoji 

dominuje citová nevyrovnanost, podrážděnost, někdy až vášnivost, city se 

diferencují a nabývají nové kvality. Vnitřní protiklady vedou na jedné straně 

k jemnosti, něze a laskavosti, na druhé straně k bezcitnosti, tvrdosti a 
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bezohlednosti. Zvýšené sebevědomí se projevuje i plnějším prožíváním a 

odrazem citů v jednání každého dospívajícího (Nakonečný, 1995). 

Důležitým sociálním mezníkem je období dokončení základní školní 

docházky a diferenciace dalšího profesního směřování (Vágnerová, 2005). 

V období puberty je velmi důležitá správná výchova, při které se 

postupně vytvářejí a utužují vlastnosti jako sebeovládání, statečnost, 

houževnatost, obětavost, odpovědnost a samostatnost. Oblast morálního cítění 

je rovněž plná rozporů, na jedné straně se objevuje mravní opravdovost, 

horlivost a zaujetí pro čistě mravní ideály, na druhé straně častá lenivost, 

povrchnost, hrubost a výtržnictví. Převážná část dospívajících se vyvíjí i po 

morální stránce ve zdravé osobnosti, příčinou mravních odchylek a nedostatků 

v chování je chybná výchova a špatné příklady dospělých. Nežádoucím jevem 

v chování dospívajících bývá jejich předčasný zájem o kouření, alkohol a 

v současné době i o drogy. Proto je důležité mládež podporovat v různé 

zájmové, zejména pak sportovní činnost. 

Pronikavá přestavba organismu v tomto období vyžaduje i správnou 

životosprávu. Organismus je zranitelný a málo odolný. Výživa musí být 

volena tak, aby prudce rostoucí organismus byl dostatečně zásobován všemi 

důležitými látkami, jednostrannost ve výživě je velmi nebezpečná. 

Pro období dospívání u dívek je mimo jiné charakteristický zvýšený 

zájem o svou postavu. Většina je nespokojená, chce se přiblížit k nějakému 

svému vzoru (oblíbená herečka, zpěvačka, manekýnka atd.) a nastává trápení 

a neustálý boj s váhou. Jejich život provází chaotické stravování, zkouší 

různé diety, mnohdy omezují jídlo až na minimum. Často tyto pokusy končí 

nějakou stravovací poruchou (anorexie, bulimie). Proto je velmi důležité 

zabývat se problematikou zdravé výživy všeobecně a v případě sportující 

mládeže by to měl být úkol i pro trenéra. 

18 



2.3 Trénink a výživa 

Trénink je organizovaný proces rozvoje výkonnosti sportovce, který je 

především zaměřený na dosahování nejvyšších sportovních výkonů. Do 

tréninkového procesu tak musí být zahrnut rozvoj všech faktorů, které 

ovlivňují sportovní výkonnost. 

Důležitou součástí tréninku je psychologická příprava hráče a rovněž 

problematika výživy. 

Hodnotná výživa a dodržování pitného režimu patří k důležitým 

činitelům při sportovní činnosti, a to nejen během utkáni a tréninku, ale po 

celé roční období. 

Domnívám se, že součástí práce trenéra by měl být i zájem o správné 

stravování a dodržování pitného režimu hráče. V dnešní době, při neustálém 

zvyšování výkonnostní úrovně, je již přímo nutností zajímat se o sportovní 

výživu, získávat stále nové informace a ty předávat svým svěřencům. 

Zejména u mládeže nelze tuto oblast podceňovat, ale naopak je potřeba ve 

spolupráci s rodiči jí věnovat zvýšenou pozornost. 
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2.4 Výživa 

Jídlo, kromě toho, že patří k požitkům života, je hlavně důležité pro 

zásobování organizmu živinami, nezbytnými pro udržení optimálního zdraví a 

výkonnosti. Potravou je získávána energie, která je potřebná pro zajištění 

dobrého fungování organizmu, proto je důležitý její pravidelný příjem. 

Výživa je proces, při kterém jsou chemické látky z okolního prostředí 

přijímány a tělem zpracovávány tak, aby bylo zajištěno potřebné množství 

živin pro život. 

Potraviny jsou tedy jak zdrojem energie, tak četných důležitých látek, 

nezbytných pro stavbu a udržováni organizmu a všech jeho funkci. 

2.4.1 Základní živiny 

Potravou získáváme jednak energii, jednak nepostradatelné látky, které 

se nazývají živiny. 

Základní živiny je možné rozdělit do následujících skupin 

(Clarková, 2000): 

- bílkoviny 

-cukry 

-tuky 

-vitamíny 

-minerály 

-voda 
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Důležitou roli v přijímané potravě má procentuální zastoupení 

jednotlivých živin. Vzhledem k tomu, že žádná potravina neobsahuje takové 

množství všech důležitých složek, které by pokryly naši energetickou potřebu, 

je velmi důležité konzumovat vyváženou a pestrou stravu (Sharon, 1994). 

2.4.2 Bílkoviny (proteiny) 

Význam bílkovin ve výživě je v tom, že slouží jako materiál pro 

výstavbu a údržbu tělesných tkání. Bílkoviny jsou významné pro tvorbu 

trávicích šťáv, enzymů, pro produkci hormonů (např. inzulinu), obranných 

látek a mají zvláštní význam pro výživu mozku a nervové tkáně. Proto jsou 

bílkoviny označovány za základní stavební a regenerační materiál a jsou pro 

výživu člověka v jakémkoli věku naprosto nutné a nenahraditelné. Umožňují 

nejen růst v období dětství a dospívání, ale zajišťují také růst a obnovu tkání 

v dospělosti. 

V případě, kdy organismus nemá jinou možnost, tak využije bílkoviny i 

na pokrytí potřeb energie, zejména pokud v těle není dostatek sacharidů. 

Tato situace může nastat např. během mimořádně dlouhých vyčerpávajících 

výkonů a zátěží. 

Bílkoviny přijaté ve stravě se během trávicích procesů rozkládají 

v několika fázích až na nejmenší stavební prvky, kterými jsou aminokyseliny 

a již jsou pro organismus využitelné. Následně jsou přetvořeny na bílkovinu 

svalů a ostatních tkáni. Některé z těchto aminokyselin dovede lidský 

organismus syntetizovat, jiné musí nezbytně přijímat potravou. Těmto 

aminokyselinám se říká aminokyseliny nezbytné, je jich 8 (lysin, methionin, 

threonin, valin, lucin, izoleucin tryptofan) a každá aminokyselina má svou 

specifickou funkci. 
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Známe dva druhy bílkovin : 

- živočišné (např. vejce, mléko, tvaroh, vepřové, kuřecí, hovězí maso, 

ryby), 

- rostlinné (např. luštěniny, vlašské ořechy). 

Větší množství aminokyselin obsahují živočišné bílkoviny. 

Denní energetický příjem z bílkovin by se měl pohybovat u běžné 

populace, která se řídí zdravou výživou okolo 10- 15 %, u sportovce okolo 

15- 20 %. Pro běžnou populaci se tedy denní příjem uvádí 0,8 g na I kg 

tělesné hmotnosti, pro sportovce se doporučuje 1 - 1,6 g na 1 kg tělesné 

hmotnosti. Tato doporučení mohou být dosažena dobře vyváženou stravou 

(dietou). Nadměrné přijímání bílkovin se nedoporučuje, neboť organismu 

neprospěje a vede k zatížení trávicího a zažívacího aparátu. Přebytečné 

aminokyseliny jsou rozštěpeny, dusík je z těla vylučován a zbytek se 

přeměňuje v tuk a ukládá se v těle do tukových zásob (Dlouhá, 1998). 

Ve větším množství zatěžuje ledviny a hrozí dlouhodobé onemocnění 

cév. 

2.4.3 Cukry (sacharidy) 

Sacharidy jsou živinou, jejímž hlavním úkolem je poskytnout tělu 

energii. Ve formě cukru přicházejí hned do krve, a proto se o nich hovoří jako 

o energetickém palivu. Sacharidy tvoří co do energetického poměru 

jednotlivých živin největší část. Jsou primárním zdrojem energie při 

intenzivním tréninku. Až 60% veškeré konzumované energie by mělo 

pocházet právě ze sacharidů (nacházejí se hlavně v ovoci, zelenině, 

obilninách). Ideální formou pro příjem sacharidů by měly být škroby, které 

přecházejí do krve jen pomalu, a tím na dlouho zasytí. Přebytek je ukládán ve 

formě tukových zásob. Jsou to organické sloučeniny, jejichž molekuly 

obsahují atomy uhlíku, vodíku a kyslíku. 
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Sacharidy dělíme na jednoduché a složité: 

Jednoduché sacharidy: 

Mezi jednoduché sacharidy patří monosacharidy a disacharidy 

Gednoduché a dvojité molekuly sacharidů). Jednoduché sacharidy mají 

sladkou chuť a jsou často nazývány cukry. 

Nejjednoduší formy sacharidů - monosacharidů jsou: 

g I u k ó z a (hroznový cukr), 

fruktóz a (ovocný cukr), 

g a I akt 6 z a. 

Jen tyto jednoduché cukry může vstřebat organismus. 

Sladkou chuť mají i takzvané disacharidy, z nich nejvýznamnější jsou: 

s a c h a r 6 z a (řepný cukr), 

I a k t ó z a (mléčný cukr), 

m a I t ó z a (sladový cukr). 

Před tím, než disacharidy vstoupí do krve, jsou přeměněny na molekuly 

glukózy, která slouží jako zdroj energie pro pracující svaly. 
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Složité sacharidy: 

Složité (komplexní) sacharidy se někdy nazývají polysacharidy a mají 

ve výživě nezastupitelné místo. Všechny komplexní sacharidy se štěpí 

rychleji či pomaleji na glukózové jednotky, čímž se v krvi udržuje stálá 

hladina cukru (glykemie). 

Složité sacharidy se upřednostňují, neboť usnadňují vyprazdňování žaludku, 

obsahují více vlákniny a vitamínů. Jejich zdrojem jsou obiloviny, luštěniny, 

zelenina, ovoce a brambory. 

Sacharidy jsou v organismu uloženy ve formě glykogenu ve svalech a 

játrech. Tento glykogen je pak pohotovostně připraven pro cvičení. Jeho 

zásoby v organismu záleží na intenzitě výkonu, typu cvičení, vnitřních 

podmínkách organismu, vnější teplotě, ale i na dietě před sportovním 

výkonem. Udává se, že vyčerpání glykogenu je limitující pro aktivitu trvající 

90 minut a více. Energetická hodnota I g sacharidů je I7 kJ. 

2.4.4 Tuky (lipidy) 

Dodávají víc než dvakrát tolik energie co sacharidy a bílkoviny. Tuky 

jsou dalším zdrojem energie (joulů, kalorií), která slouží především při 

cvičení nižší intenzity a dlouhotrvající aktivity (např. pomalá jízda na kole, 

dlouhé tréninkové běhy). 

Jsou velmi koncentrovaným zdrojem energie (lgram tuku poskytuje 9 

kcal energie) a v porovnání se sacharidy jsou jejich tělesné zásoby prakticky 

neomezeny, I kg tukové hmoty dodá energii až na 20 hodin tělesné činnosti. 

Tuky jsou také jako součást důležitých sloučenin a tkání, které jsou životně 

důležité pro normální funkci organismu. Umožňují vstřebávání vitamínů 

rozpustných v tucích (tj. vitamín A, D, E a K). Jsou složeny z mastných 

nasycených nebo nenasycených kyselin. 
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Tuky se dělí na : 

-nasycené (v živočišných tucích), 

- nenasycené (v rostlinných tucích a olejích) . 

Nasycené tuky: 

Nasycené tuky jsou obsaženy v potravinách živočišného původu (máslo, 

sádlo, tučné maso, výrobky z plnotučného mléka, skopové maso). Tyto tuky 

jsou pro lidský organismus více škodlivé (přispívají k onemocnění srdce, cév, 

zvyšují hladinu zejména špatného LDL cholesterolu- Low Density 

Lipoprotein). Poněkud méně nasycených tuků je v drůbežím, rybím a libovém 

hovězím mase. 

Nenasycené tuky: 

Nenasycené tuky dělíme dále na jednoduše nenasycené (monoenové) a 

vícenásobně nenasycené (polenové) tuky (s jednou nebo více dvojnými 

vazbami v řetězci mastné kyseliny). Snižují hladinu nebezpečného 

cholesterolu (Low Density Lipoproteid- LDL) a naopak zvyšují hladinu 

příznivého cholesterolu (Hight Density Lipoproteid- HDL). 

Nenasycené tuky jsou obsaženy v rostlinných olejích (olivový, 

slunečnicový a sójový) a margarínech vyrobených ze surovin rostlinného 

původu. 

V dnešní době se o tucích mluví jako o nepříteli zdravého způsobu 

života, ale jsou to látky, které jsou pro organismus rovněž nepostradatelné. 

Především proto, že slouží jako zdroj a zásobárna energie, jako tepelná 

izolace, jako součást stavby orgánových struktur a dále jako výchozí látka pro 

tvorbu hormonů a žlučových kyselin (Fořt, 2003). 
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2.4.5 Vitamíny 

"Konzumovat stravu bohatou na vitamíny - mamená zůstat zdravý" 

Vitamíny jsou chemické sloučeniny, které patří vedle bílkovin, tuků, 

uhlovodanů a minerálních látek k esenciálním látkám ve výživě. Přestože jich 

čistě kvantitativně organismus potřebujeme celkem jenom asi I 00 miligramů 

denně, jsou nezbytné pro život. Účastní se téměř všech procesů naší látkové 

výměny; organismus je potřebuje pro výkon specifických funkcí (k fungování 

enzymů, hormonů nebo k likvidaci nebezpečných volných radikálů -to jsou 

vitamíny s antioxidační funkci). Vitamíny nemají žádný význam jako zdroje 

energie (neobsahují žádné kalorie), ani nejsou používány na stavbu buněk 

nebo tkání. 

Většina vitamínů, které potřebujeme, musí přicházet z potravy, neboť 

organismus si je nedokáže sám vytvořit a ani si nevytváří žádné významné 

rezervy, proto je třeba zajistit jejich pravidelný příjem. Nedostatečný přísun 

vitamínů nemusí být sice příčnou "klasických" chorob, ale může vést 

k únavě, zesláblosti, poruchám koncentrace, bolestem hlavy, změnám na 

pokožce, žaludečním a střevním potížím. 

Při tělesné a duševní zátěži pak potřeba vitamínů stoupá. Rovněž u 

mladistvých, kteří procházejí obdobím růstu je vyšší než u dospělých. 

Nedostatek vitamínů může negativně ovlivnit i výkonnost sportovce. 
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Důležité funkce vitaminů: 

- účastní se prakticky všech tělesných funkcí; 

-pomáhají organismu zpracovat přijatou potravu včetně vstřebávání bílkovin, 

sacharidů, tuků z potravin; 

- udržují fyzickou a mentální svěžest; 

- metabolizují látky produkované organismem (hormony, enzymy a krevní 

buňky); 

- regulují růst v dospívání; 

- posilují obranyschopnost; 

- stabilizuji fungování nervového systému; 

-dopravují energii a živiny do tkání a jednotlivých orgánů (Ungerová-

Gobelová, 1999). 

Vitaminy lze rozdělit do dvou základních skupin: 

- vitamíny rozpustné v tucích, 

-vitamíny rozpustné ve vodě. 

Vitaminy rozpustné v tucích: 

Jedná se o vitamin A, D, E a K. Výhodou těchto vitamínů je to, že si 

tělo dokáže vytvořit jejich menší zásobu, a nemusíme je tedy doplňovat 

denně. Tato výhoda je zároveň také nevýhodou, neboť se kvůli tomu lze i 

předávkovat, ale pouze v případě nerozumného užívání doplňkových preparátů 

(vitamín A, D). 
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Ylllunln A (retinol) 

"vitamín pro oči" 

Složka zrakového pigmentu, tvorba epitelu, antioxidant 

Deficit: šeroslepost, světloplachost, vysychání rohovky a spojivky, 

změny na pokožce (kůže je suchá, šupinatá až drsná), lámání nehtů, 

vypadávání vlasů, zastavení růstu, špatná obrana proti infekci. 

Zdroje: výlučně se nachází v živočišných organismech, vejce, játra, 

máslo,tuk z mořských ryb, ve formě provitamínu v mrkvi. 

Denní dávka: lmg 

Předávkování: bolest hlavy, nevolnost, zvracení, závratě, psychické 

poruchy, poruchy vidění, kožní problémy, zvětšená játra. 

Ydamin D (kalciferol) 

"vitamín slunce" 

Jako vitamín D se označuje celá skupina látek podobných vosku, jejichž 

prvním stupněm jsou chemické látky, které tělo vyprodukuje a teprve 

vlivem slunečního záření (ultrafialového světla) je přemění do jejich 

aktivní podoby. 

V lidském organismu se nachází dvě formy vitamínu D: 

D2 ergokalciferol 

D3 cholekalciferol 

Vitamín D reguluje v těle rovnováhu vápníku (Ca), fosforu (P) a 

minerálních látek, které zpevňují kosti a zuby. 
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Defieit: křivice (rachitis), osteoporóza, demineralizace 

Zdroje: tuk mořských ryb, ryby, máslo, hovězí játra, vaječný žloutek, 

kvasnice, houby (hřib, liška). 

Denní dávka: 5q_g 

Předávkování: slabost, nevolnost se zvracením, průjem. 

Protože sluneční světlo stimuluje v naší pokožce tvorbu vitaminu D, je 

důležité se pravidelně pohybovat na čerstvém vzduchu. 

Vitamín E (tokoferol) 

"pramen živé vody" 

VitamínE představuje ochranu pro tuky, pro jiné vitamíny (především 

společně s vitaminem A, C a selenem), hormony a enzymy před ničivým 

účinkem "volných radikálů". 

Deficit: svalová ochablost, degenerace svalů, atrofie semenných 

kanálků, poruchy trávení, alergie. 

Zdroje: rostlinné oleje, játra, klíčky. 

Denní dávka: 12 mg 

Předávkování: bolení hlavy, únava, záněty kůže. 

Vitamin K ifylocholin) 

Srážení krve, podporuje syntézu protrombinu v játrech. 

Deficit: porucha srážlivosti krve, krvácivost. 

Zdroje: listová zelenina, luštěniny, játra, tvořen střevními bakteriemi. 

Denní dávka: 0,14-1 mg 

Předávkování: anémie. 
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Vitaminy rozpustné ve vodě: 

Jedná se o vitamín C (kyselina askorbová) a vitamíny skupiny B (Bl -

thiamin, B2 - riboflavin, B3 - niacin, B 12 - kobalamin, kyselina listová 

folacin, B5 kyselina pantothenová, B6 - pyridoxin), H - biotin . Tyto 

vitamíny si lidské tělo ukládat neumí a pokud jich má nadbytek, z těla je 

vyloučí močí. Proto je třeba si dávky rozdělovat na menší části a brát je 

postupně v průběhu celého dne. 

Bl thiamin 

"výživa pro nervy" 

Jeden z prvních vitamínů, který byl objeven. Metabolismus sacharidů, 

nervy. 

Deficit: únava, křeče, trávicí poruchy, Beri-Beri (v našich zeměpisných 

šířkách jen zřídka), obrna, nechutenství, ochabující pamět, deprese. 

Zdroje: obiloviny, kvasnice, luštěniny, vejce, maso, celozrnné 

produkty. 

Denní dávka: 1 ,4mg 

Předávkování: bolest hlavy, křeče, slabost, poruchy srdečního rytmu. 

B2 riboflavin 

"chrání pokožku" 

Oxidačně redukční procesy 

Deficit: záněty ústních koutků rtů, poškození sliznic a kůže, oční 

záněty, zastavení růstu. 

Zdroje: maso, mléko, vejce, játra, kvasnice. 

Denní dávka: 1 ,5mg 

Předávkování: nejsou známy žádné symptomy. 
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B3 niacin 

"fitness pro tělo a ducha" 

Společně s vitamínem B2 je součástí mnoha enzymů, které řídí 

získávání energie a energetickou připravenost při látkové výměně, 

zajišťuje funkčnost nervového systému, žaludečního a střevního traktu 

a udržuje v krvi dostatečné množství kyslíku. 

Deficit: křeče, nervové poruchy spojené s nespavostí, poruchou pamětí, 

bolestmi hlavy, pelagra (nemoc, nazývaná jako "nemoc hrubé kůže"). 

Zdroje: maso, ryby , kvasnice, celozrnné pečivo, luštěniny, houby. 

Denní dávka: 15-17 mg 

Předávkování: srdeční arytmie, rozšiřování cév, svědění kůže. 

B5 kyselina pantothenová 

"nachází se v každé buňce" 

Oxidačně redukční děje, syntéza bílkovin. 

Deficit: nervové poruchy, křeče, svalová slabost. 

Zdroje: maso, luštěniny, sýry, vejce, játra, kvasnice. 

Denní dávka: 6 mg 

Předávkování: průjem. 

B6 pyridoxin 

"vitamín pro těhotné" 

Řídí tvorbu a štěpení bílkovin, dále se podílí na tvorbě kyseliny 

žlučové, a podobně jako vitamín A a niacin se významně účastní 

růstových procesů u dětí a mládeže, protože řídí dělení a specializaci 

buněk. Vzhledem k této funkci se jedná o nejdůležitější "vitamín pro 

těhotné ženy". 
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Deficit: poruchy tvorby hemoglobinu~ záněty kůže a sliznic~ únava~ 

zvýšená náchylnost k infekcím, epileptické záchvaty. 

Zdroje: játra, celozrnné výrobky, vejce, kvasnice, maso, banán, mrkev, 

brambory 

Denní dávka: 1 ,6-2mg 

Předávkování: spavost, vysoké dávky podávané po delší dobu mohou 

poškodit nervovou soustavu. 

Bll kobtllamin 

Tvoří se pouze u živočichů, normální průběh krvetvorby. 

Deficit: anémie, degenerace míšních nervů, zánět jazyka. 

Zdroje: játra, maso, tvořen v tlustém střevě, vejce. 

Denní dávka: 3qg 

Předávkování: karcinogenní změny (injekčně). 

C vitamin 

Vstřebávání železa, tvorba kolagenu, antioxidant, tvorba protilátek. 

Deficit: záněty dásní, krvácení, snížená imunita, kurděje, stres. 

Zdroje: zelenina, ovoce, brambory, paprika, šípky, petržel, černý rybíz. 

Denní dávka: 75 mg (max. 1 g- při nemoci) 

Předávkování: je celkem vzácné, nevolnost, zvracení, ledvinové a 

močové kameny . 
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Kyselina listová - folacin 

Ovlivňuje metabolismus aminokyselin, tvorba červených krvinek. 

Deficit: poruchy syntézy bílkovin, chudokrevnost, duševní únava. 

Zdroje: játra, vejce, kvasnice, listová zelenina. 

Denní dávka: 0,4 mg 

Předávkování: nespavost a duševní poruchy. 

H biotin 

Podporuje růst a dělení buněk, přeměna pyruvátu. 

Deficit: kožní choroby- nadměrná produkce kožního mazu, 

nechutenství, únava, stavy vyčerpanosti, deprese. 

Zdroje: vejce, játra, maso, kvasnice, tvořen střevními bakteriemi. 

Denní dávka: 0,5-1 mg 

Předávkování: nevolnost, bolení břicha. 

Uvedené denní dávky jsou doporučovtíny pro věkovou kategorii 11-15 let. 

(Ungerová-Gobelová, 1999) 
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2.4.6 Minerály a stopové prvky 

Jsou pro život nezbytné a jsou důležitou složkou pojivových tkání, 

hemoglobinu, hormonů a mnoha enzymů v lidském organizmu. Minerály se 

nacházejí ve všech živých buňkách, vyskytují se přirozeně v přírodě- půdě a 

vodě. Odtud jsou vstřebávány rostlinami, dostávají se do organizmů 

živočichů, kteří konzumují rostliny a pijí vodu a případně jiné živočichy. 

Tímto způsobem minerály cestuji potravinovým řetězcem. 

Každý minerál má v těle jiný úkol. Například vápník udržuje pevnou 

strukturu kostí, draslík a sodík kontrolují metabolismus vody, železo se podílí 

na přenosu kyslíku, hořčík aktivuje enzymy a je rovněž nutný pro svalovou 

kontrakci, zinek zase ovlivňuje růst a hojení. 

Minerály, stejně jako vitamíny může člověk přijmou z přírodní stravy, 

zejména z obilnin, ovoce či zeleniny. Výjimku tvoří železo a zinek (u osob 

vyhýbajících se konzumaci masa) a dále vápník (u osob vyhýbajících se 

konzumaci mléka a mléčných výrobků) (Clarková, 2000). 

Požadované množství hlavních minerálů se pohybují od několika stovek 

miligramů denně až po 1 i více gramů, jako je to v případě vápníku, fosforu, 

hořčíku, sodíku, draslíku a chloridu. 

Minerály, kterých je potřeba mnohem menší množství se nazývají 

stopové prvky. Mezi ně patří železo, zinek, jód, měď, mangan, fluoridy, 

chróm selen, molybden a kobalt (Mindell, 1996). 
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I malá změna hladiny koncentrace nejdůležitějších minerálů stačí 

k vyvolání "rizikových stavů organismu•• (nedostatek minerálů může způsobit 

vážné problémy mnohem dříve, než je tomu např. u vitamínů). Pouze u 6 

minerálů známe přesně jejich denní potřebu. Problémy nastávají i při 

vstřebávání minerálů z potravy- pouze relativně malou část tělo využije 

(často je nutná spoluúčast jiných minerálů a vitamínů). 

Četné fyziologické funkce jsou závislé na pravidelném dodávání 

minerálních látek. K funkcím, na kterých se minerály podílejí, patří například 

osmotický tlak, přenos nervových vzruchů, svalová kontrakce, aktivity 

enzymů. Minerály, které se mohou pohybovat v roztocích jsou elektricky 

nabité částice a nazývají se elektrolyty. Nejznámější z nich jsou sodík, 

draslík, vápník a hořčík. Nejdůležitější pro výkon jsou vápník a hořčík. 

Kromě elektrolytů existují i jiné, kovové ionty, které jsou podstatné při 

zatěžování organismu. Je to zejména železo, zinek, měď a chrom. 
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Tab. č.l: Přehled minerálů a stopových prvků 
(Hopfenzitzová, 1999) 

Název Funkce - ovlivnění Zdroj 

sodík 
přenos nervových vzruchů sůl, sýry, maso 

Na 

draslík 
přenos nervových vzruchů maso, mléko, zelenina, ovoce K 

hořčík 
stavba kostí, zubní tkáně mléko,~,chléb,ořechy 

Mg 

fosfor 
kostní a zubní tkáň obiloviny a cereálie p 

železo tvorba krevního barviva maso, vnitřnosti, semena, ořechy, 
Fe (hemoglobinu) zelenina, ovoce 

zinek tvorba enzymů maso, mořské ryby, vejce 
Zn 

mě cl' 
tvorba enzymů vnitřnosti, plody moře, ořechy 

Cu 

jod 
funkce štítné žlázy mořské ryby, voda J 

fluor 
zubní tkáň, kosti mořské ryby, voda 

F 

mangan 
tvorba enzymů 

ořechy, sušené ovoce, celozrnný 
Mn chléb, ovesné vločky 

chrom 
metabolismus glukózy/inzulinu 

maso, mléčné výrobky, zelenina, 
Cr cereálie 

selen 
antioxidant 

mořské ryby, maso, sojové boby, 
Se obilniny 
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2.4. 7 Vláknina (nestravitelný uhlohydrát) 

V potravě vláknina není považována za nepostradatelnou, ale je velmi 

užitečná. Tvoří ji zbytky rostlinných buněk a zdrojem jsou například semena, 

luštěniny, celozrnné obiloviny, brambory a hlavně zelenina a ovoce. 

Vláknina má tyto důležité funkce: 

- dává potravě objem, 

- je nutná pro správnou funkci zažívacího ústrojí, 

- umožňuje vstřebávání minerálů, 

- snižuje vstřebávání tuků. 

Nedostatek vlákniny způsobuje poruchy zažívání (zácpu), dále má za 

následek vznik celé řady chorob, například cukrovku, žlučové kameny, 

choroby tlustého střeva a mnoho dalších (Dlouhá, 1998). 

2.4.8 Voda 

Voda je jednou z nejdůležitějších látek, kterou tělo potřebuje k životu. 

Přepravuje živiny, hormony a enzymy do tkání celého těla a naopak odvádí 

z něj odpadní látky. Váže kyslík, vodíkové ionty a oxid uhličitý a je základní 

složkou buněk. Rovněž se podílí na regulaci tělesné teploty. 

Za normálních podmínek člověk denně vyloučí asi 2,5 1 vody 

(dýcháním, potem a močí). Necelou polovinu tohoto deficitu si organismus 

dokáže vytěžit z přijaté potravy, zbytek je třeba dodat pitím. Tekutiny je 

třeba dodávat organismu včas a pravidelně, jinak může docházet k jeho 

odvodňování. 
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2.5 Pitný režim 

Je mnoho lidí, ale i hráčů, kteří si stále ještě neuvědomují důležitost 

správných zásad pitného režimu. Lidské tělo je velmi složitý organismus, a 

tak jako k tomu dochází při nedostatku jídla, kdy tělo začne šetřit a ukládat 

zásoby v podobě tuku, tak i při nedostatku vody s ní začne šetřit a zadržovat 

ji v těle. Začít pít až při pociťování žízně je špatné, neboť to je stav, kdy tělo 

už strádá. Důležité je pít včas a často. 

Měli by to být zejména trenéři, kteří by hráče a to již od dětství učili 

správnému pitnému režimu, který by se pak pro ně stal naprostou 

samozřejmostí. 

Voda tvoří největší část lidského těla, asi 60% až 70% celkové tělesné 

hmotnosti. Veškerá voda se v organismu velice rychle mění. Člověk denně 

ztrácí asi 2,5 litru vody, (z toho 0,5 1 dýcháním, 0,5 l potem a zbytek, tj. 1,5 

1 hlavně močí a stolicí Příjem tedy musí dosahovat úroveň ztráty vody 

v organismu , tedy asi 2,5 litru. Toto platí pro člověka s normální pracovní 

činností a ve standardních klimatických podmínkách. Při náročnějších 

sportovních činnostech se ztráty vody zvyšují a výměna vody je podstatné 

rychlejší. Závislost výkonu je velice úzce spjata s vyváženým hospodařením 

s vodou. Při normálním příjmu je asi jedna polovina celkového potřebného 

množství vody obsažená v potravě, druhou polovinu musíme nahradit nápoji. 

I celkem malá ztráta vody se negativně projeví na některých základních 

funkcích, např. dochází k zahušťování krve a ostatních tělních tekutin a tím 

se stíží práce srdce a krevního oběhu, později začne klesat účinnost 

metabolismu a následně nastane rychlý pokles výkonnosti. Ztráty vody 

dýcháním jsou při intenzivním tréninku větší než v klidu. Již výše zmiňované 

zhuštění krve vede k částečnému omezení funkce ledvin, které nejsou 

dostatečně prokrvované a jejich vylučovací činnost se zpomaluje až zastavuje. 

Hlavní ztráty vody během tréninku a výkonu jsou tedy především potem. 

Vylučování potu se tím stává základním článkem termoregulace. Všechny 

reakce, při kterých se uvolňuje energie jsou exotermní, tj. uvolňuje se při 
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nich značné množství tepla, které by mohlo lehce vyvolat přehřátí organismu. 

Hlavním mechanismem, kterým se tělo zbavuje přebytečného tepla a brání se 

tak přehřátí, je vylučování potu. Množství potu je závislé na intenzitě práce, 

na době jejího trvání a na kvalitě vnitřního prostředí, např. v horkém a 

suchém prostředí je odpařování potu podstatně rychlejší. V okamžiku, kdy 

tvorba tepla je vyšší než schopnost organismu odpařovat pot, dochází 

k rychlému poklesu výkonu. Společně s potem se vylučuje velké množství 

dalších látek - hlavně iontů sodíku a chlóru, ale také některé z vitamínů 

(Fořt, 2003). 

Při tréninku anebo při závodech dochází k velkým ztrátám tekutin, 

přitom člověk je na ztráty tekutin velice citlivý, pokles výkonnosti začíná už 

při poklesu hmotnosti o 2% z celkové tělesné hmotnosti. Od ztát přes 3% je 

už viditelný pokles vnímání organismu. Tato ztráta naruší další výkon anebo 

efekt tréninku, který se sníží na minimum. Proto včasné podávání nápojů, 

které odpovídají daným požadavkům, zvyšují tréninkový efekt a výkon při 

vlastním závodě nebo celé soutěži. Problém dodávání tekutin do organismu 

není jen otázkou samotného výkonu, ale je také součástí rychlejší a 

kvalitnější regenerace. 

Pitný režim představuje příjem tekutin před začátkem, v průběhu a po 

skončení pohybové činnosti. Doporučuje se pít tolik, aby se nahradila energie 

spotřebovaná při sportovní činnosti. Tato spotřeba je odlišná pro rekreační 

sportovce a pro výkonnostní sportovce, ale vždy záleží na délce výkonu, na 

intenzitě, na počasí a na vlhkosti a samozřejmě na individuálních potřebách 

jednotlivých sportovců. 

Denní příjem vody by měl být okolo 2 - 3 litrů tekutin, v období horka 

nebo zvýšené fyzické námahy i kolem 5 litrů. Za jednu hodinu se 

nedoporučuje přijmout více než 0,6 litru tekutin. Maximální velikost 

jednorázové dávky by měla být okolo 2-3 dcl, a to z důvodu ochrany žaludku 

proti poškození, jelikož větší dávky žaludek rozpínají a zbytečně namáhají. 

V zásadě se doporučuje během výkonu pít izotonické i hypotonické 

nápoje. Nápoje s obsahem sacharidů se mohou pít před výkonem (raději 

předem vyzkoušet, u každého mohou vyvolat jinou reakci) a to minimálně 30 
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minut, protože cukr nastartuje sekreci inzulínu a ta může nepředvídatelně 

měnit hladinu cukru v krvi. Vyloženě sacharidové nápoje se pijí při výkonech 

trvajících déle než 90 minut. Jejich úkolem je obnovit energetické zdroje 

v průběhu krátké doby. Speciální nápoje s obsahem minerálních látek nejsou 

nezbytné, jejich ztráty mohou být kryté pestrou a vyváženou stravou. K úplné 

obnově tělesných tekutin jsou vhodné všechny nealkoholické a bezkofeinové 

nápoje. 

Není vhodné pít větší množství tekutin těsně před tréninkem nebo 

závodem, doporučuje se pít i během výkonu v malých dávkách. K úplnému 

srovnání hladiny tekutin v těle má dojít až po samotném výkonu. I při 

každodenním tréninkovém zatížení se ztrácí velké množství tekutin potem a 

také díky intenzivnějšímu dýchání. Tyto ztráty představují většinou jeden litr 

a více. Snaha potlačit tvorbu potu omezováním přívodu tekutin je přitom 

nerozumná, neboť odvádění potu má velký význam pro regulaci tělesné 

teploty. Jen díky potu je možné udržet zvýšenou látkovou přeměnou vzestup 

teploty těla v přirozených hranicích. V normálních klimatických podmínkách 

intenzivně trénující sportovec potřebuje denně vypít 3-4 litry tekutin 

(Fořt, 1990). 

Doplňování tekutin a minerálů je nenahraditelnou součástí výživy. 

Voda tvoří podstatnou část všech živých organismů a proto jakýkoliv deficit 

této látky je nebezpečný, dále působí jako rozpouštědlo, uplatňuje se jako 

regulátor tělesné teploty a také pomáhá při transportu mnohých látek tělu 

prospěšných. Optimální množství vody v organismu je základním 

předpokladem dokonalého krevního oběhu, iontové rovnováhy, transportu 

potřebného množství kyslíku k tkáním. Racionálnost tréninkového procesu 

vyžaduje neustálé sledování změn hydratace a změn vnitřního prostředí. 
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Při pohybové činnosti se zvýší výdej energie téměř 4krát a to souvisí se 

zvyšováním vnitřní teploty organismu. Aby nedošlo k přehřátí tělesného 

jádra, musí se přebytek energie odevzdat do okolí jako teplo, k odvádění tepla 

podstatně přispívá produkce potu. Množství tekutin ztracených při 

vyrovnávání tělesné teploty se několikanásobně zvýší, udává se, že v průměru 

se vyloučí 1 litr tekutin během jedné hodiny. Tato ztráta je ještě výraznější 

v teplém a vlhkém prostředí. Výkonnostní sportovci se potí rychleji a víc. Je 

to způsobené adaptací na pohybovou činnost a s ní spojený systém 

termoregulace. Takto se organismus brání před přílišným přehřátím tělesného 

jádra. 

Jestliže při úbytku tělesných tekutin není zabezpečený přívod tekutin 

do těla, pak dochází k absenci tekutin, což vede k zhoršení až pozastavení 

pohybové činnosti, k dehydrataci. Dehydrataci definujeme jako objem 

tělesných tekutin, které tvoří deficit v lidském těle. 
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2.6 Potravinové doplňky 

Suplementace (doplňky výživy, nutraceutika), tj. doplňování běžné 

stravy vitamíny, minerály, aminokyselinami, proteiny, enzymy a dalšími 

dieteticky účinnými přípravky, je stále populárnější. Umožňuj e doplňovat 

výživné látky do stravy, která je o ně ochuzena použitím nešetrných metod 

v zemědělství, potravinářském průmyslu a při kuchyňské úpravě. 

Suplementací lze poopravit důsledky některých špatných stravovacích 

návyků. Je paradoxem dnešního vyspělého světa, že se na jedné straně 

potýkáme s přejídáním, ale na druhé straně naše strava trpí nedostatkem 

výživných látek. 

Dalším důvodem používání doplňků výživy je skutečnost, že někteří 

jedinci mají vyšší nároky na přísun vitamínů a ostatních látek než jiní 

(sportovci, pracovně zatížení, lidé ve stresu, kuřáci, atd.). 

Stoupá však také úroveň osvěty ve výživě a stále větší množství lidí si 

uvědomuje svoji potřebu dieteticky účinných látek. Nechtějí se smířit ve svém 

životě ani s mírnějšími projevy jejich nedostatků, jako je bolení hlavy, 

nervozita, zácpa, menstruační potíže a vysoký cholesterol. Stále více lidí se 

chce cítit dobře a nejenom se chránit před nemocemi. Vždyť být zdravý 

neznamená nestonat, ale být zdraví znamená dobře se cítit (Sharon, 1998). 

Aktuální stav výživy a zdraví je natolik špatný, že základním řešením -

v případě sportovců všeho věku a sportovní úrovně - je použití potravních 

doplňků. Dokonce je tomu tak i v případě nesportující části populace (Fořt, 

1998). 

Potravinové doplňky, jsou-li správně používány, mohou dopad 

nekvalitní výživy minimalizovat a současně mohou umožnit vzestup 

výkonnosti fyziologickou cestou. Kromě toho působí preventivně. 

Hlavním cílem speciální sportovní výživy je umožnit a podpořit 

optimální rozvoj fyzické zdatnosti, umožnit dokonalou regeneraci a docílit a 

udržet dobrý zdravotní stav. Dokonalá strava s cíleným použitím speciálních 

doplňků urychlí regeneraci, což umožní kvalitněji trénovat bez rizika 

přetížení nebo poškození (Fořt, 1998). 
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2. 7 Pyramida výživy 

V poslední době se velmi často setkáváme v oblasti výživy s tzv. 

,.pyramidou zdravé výživy". Jde o vyobrazení optimálního složení stravy, 

která je v souladu se zásadami sportovní výživy, jejíž základem je konzumace 

sacharidů. Popis a vysvětlení této výživové pyramidy je uveden v knize 

Nancy Clarkové, Sportovní výživa. 

Obr. č.l. Výživová pyramida 

Zdroj: internet 

http:/ /www. osobnitrener. cz/serv04 _ vyz.iva-pyramida. htm 
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V této knize jsou za základní potraviny považovány pečivo, obilniny a 

těstoviny, následovat by mělo ovoce a zelenina méně již živočišné bílkoviny a 

mléčné výrobky. Malá špička pyramidy znamená, že je přístupná jen omezená 

konzumace jednoduchých cukrů a tuků. Pokud budeme mít na paměti obrázek 

potravinové pyramidy, budeme mít ulehčenou práci s tvorbou správného 

stravovacího plánu.Rozmanitost potravin je důležitá proto, že každá potravina 

obsahuje různé živiny, které jsou pro správné fungování organismu důležité. 

Potřebné množství vitamínů a minerálů, které přeneseně můžeme chápat jako 

zapalovací svíčky motoru, můžeme dosáhnout již z vyvážené stravy aniž 

bychom je doplňovali jinými zdroji. To samé platí i o bílkovinách a 

sacharidech. S dostatečným příjmem tuků si hlavu lámat nemusíme, jelikož je 
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ho v potravinách dostatečné množství. Je samozřejmostí, že u vrcholových 

sportovců mohou být tyto nároky o mnoho vyšší a proto používají speciální 

doplňky stravy tzv. suplementy. 

Tato pyramida je svým složením vhodná především pro sportovce. Pro 

obecnou veřejnost je její složení trošku odlišné, viz obr. 2. Jedná se tzv. 

"novou pyramidu zdravé výživy'', kterou v Praze uvedlo v roce 2003 na svém 

zasedání Fórum zdravé výživy a jejíž složení a preference jednotlivých složek 

potravin jsou určeny pro převážně nesportující nebo jen okrajově sportující 

veřejnost. Je však vhodná i pro sportovce, kteří se ve své přípravě snaží o 

snížení hmotnosti. Srovnáme-li obr. 2 s obr. 1., je zde určitý rozdíl oproti 

původní pyramidě. Změny v novém schématu nalezneme především v základu 

a středu pyramidy. 

Obr. č. 2. Nová výživová pyramida 

Zdroj: internet 

http:llwww.fzv.cz/fzv-akcnilinformacni-materialylpyramida 
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Spodní patro znázorňuje, že bychom měli jíst zeleniny více než ovoce. 

V dalším patře například- dávat přednost jogurtu před mlékem (i když do 

zdravého jídelníčku patří). Právě v případě redukce hmotnosti bychom měli 

volit především z levé části pyramidy a jíst spíše menší porce. Výjimkou je 

zde zelenina, které si můžeme dopřávat libovolné množství. Je jasné, že 

špička pyramidy by měla být téměř zakázána. Pokud nám jde o to, abychom 

hmotnost pouze stabilizovali, můžeme používat pravou stranu pyramidy, 

případně se řídit starou výživovou pyramidou. Neznamená to však, že si 

nemůžeme dopřát pokrmy, které lahodí nejenom našemu jazyku, ale i našemu 

zraku. Je řada jídel, která se dají zařadit do zdravé výživy a přesto jsou 

chutná. 

Problémem stravování dnešní generace je moderní způsob rychlého 

občerstvení, např. "fast food" (což lze obecně hodnotit jako rychle a nezdravě 

se najíst). Jídlo na pohled vypadá pěkně, je chutné, rychle připravené a 

velice snadno přístupné. Ovšem obsahem živin se nedá řadit do zdravé 

výživy. Pokud totiž jsou pravidelně konzumovány poživatiny jídlu podobné, 

které však nesplňují nutriční potřeby, které naše tělo od jídla očekává, začne 

tělo vyžadovat větší objemy. Jako nástroj k tomu využívá pocitu hladu. 

Samozřejmě, že lze občas zařadit jídla, která nesplňují požadavky zdravé 

výživy, ale nemělo by to být často a pokud možno by to mělo být mimo 

závodní období. 

Jak N.Clarková, tak i "Fórum zdravé výživy"doporučují mít na paměti 

obrázek potravinové pyramidy jako vodítko při tvorbě správného 

stravovacího plánu. Není třeba být v realizaci jídelníčku každodenně 

bezchybní, ale čím častěji se podaří jíst zdravě, tím bude větší šance na 

udržení, či snížení váhy. 

Potraviny do pyramidy jsou vybírány u sacharidů dle obsahu vlákniny, 

vitamínů a hodnot glykemického indexu. Vlevo jsou potraviny s nižším 

glykemickým indexem, takové, které zasytí na delší dobu, a proto jsou 

prevencí přejídání (přibírání hmotnosti). 
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U mléčných výrobků jde především o obsah tuku a probiotických 

mikroorganismů. Mléčné zakysané výrobky do 3 %tuku jsou výborným 

zdrojem kvalitních a bílkovin a vápníku. 

U masa je kritériem množství a kvalita tuku - proto jsou vhodnější 

ryby, teprve pak drůbeží maso a nakonec červené maso. I červené maso je 

však třeba, pro jeho obsah železa, stačí ho však zařazovat občas. 

Zelenina a ovoce jsou řazeny podle obsahu vlákniny a dalších látek, 

většinou s antioxidačními vlastnostmi. Zeleninu je třeba střídat a kombinovat, 

jelikož celé řady prospěšných látek se násobí tehdy, jsou- li přijímány 

pospolu. Proto je vhodnější jíst míchaný salát z různé zeleniny, než okurkový 

salát. Salát je vhodné zakápnout například olivovým olejem, podpoří se tak 

vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích. 

Přesto, že budeme volit potraviny podle výživové pyramidy, musíme si 

uvědomit, že náš denní kalorický příjem nesmí přesáhnout naší denní 

energetickou spotřebu (Clarková, 2000). 
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2.8 Specifika výživy v tenise a stravování během turnajů 

U tenisu je velice důležité, aby hráč dodržoval správný stravovací 

režim během celého roku. Tenis je specifikován intervalovým vytrvalostním 

charakterem zatížení střední až submaximální intenzity a pro tento typ sportu 

je doporučován opakovaný příjem sacharidů, podávaných v malých dávkách. 

Před utkáním (asi dva dny) by měl být zvyšován příjem uhlohydrátů 

(potřeba zásoby glykogenu) a dále zvýšen příjem tekutin. 

Večer před utkáním (což je nejdůležitější jídlo) by měl hráč 

konzumovat nízkotučné potraviny s velkým obsahem uhlohydrátů (těstoviny, 

brambory, rýže, obilniny), dále se doporučuje konzumovat zeleninové a 

ovocné saláty. Pokud možno vyhýbat se různým omáčkám (velké množství 

tuků), jídlům těžce stravitelným a nadýmajícím, tučným jídlům. Doporučuje 

se konzumovat pokrmy již vyzkoušené, lehce stravitelné a oblíbené. 

Příklady hlavních jfdel a moučnfků: 

- těstoviny nebo rýže s rajskou omáčkou (není tučná), 

-rizoto se zeleninou (popřípadě s kousky libového masa), 

- brambory s tvarohem, 

- opékané brambory s tuňákem, 

- různé druhy těstovinových nebo rýžových salátů s drůbežím masem, 

- celozrnné pečivo (bez másla), 

- čerstvé ovoce, ovocný salát, 

- nízkotučný jogurt s ovocem, 

- nízkotučný pudink. 
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V den utkání je třeba, aby si hráč uspořádal stravovací režim v souladu 

s hracím plánem. Poslední jídlo by mělo být konzumováno asi 2 - 3 hodiny 

před začátkem zápasu. Rozhodně se nedoporučuje vynechat snídani, neboť po 

spánku je v těle nízká hladina cukru. Snídaně by měla být lehce stravitelná 

s vysokým obsahem sacharidů. 

Příklad: 

- cereálie s nízkotučným mlékem, 

- nízkotučný jogurt s ovocem a vločky, 

- chléb s džemem, medem, nutelou a ovocem, 

- ovocný džus, 

- čerstvé ovoce. 

V případě, je-li utkání v poledne měl by hráč kromě snídaně mít i 

dopolední přesnídávku: 

- čerstvé nebo sušené ovoce, 

- cereální tyčinky, 

- palačinky s ovocem. 
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Hraje-li hráč první utkání až odpoledne, pak by měl mít lehčí vysoce 

energetickou snídani, dopolední svačinu a lehké polední jídlo, například: 

- sendvič s kuřecím masem nebo tuňákem a salátem, popřípadě banán, 

- těstovinový salát s kuřecím masem (nedoporučují se smetanové omáčk;:y), 

- nízkotučný jogurt, nízkotučný rýžový pudink, 

- rýže se kuřecím nebo krůtím masem. 

Jednotlivá jídla je třeba konzumovat v menších dávkách, aby nedošlo 

k pocitu plnosti. Mezi jednotlivým utkáním se doporučuje pít sacharidový 

nápoj. Vynechání jídla před utkáním nebo po něm se nedoporučuje, neboť by 

mohl být hráč unaven a tím by nemohl hrát naplno. Rovněž po skončení 

utkání (nejpozději do 30 minut) je důležitá konzumace potravin bohatých na 

sacharidy. Hráči by měli dostatečně pít před utkáním, při něm i po něm. 
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3. Praktická část 

3.1 Úkoly práce 

- sestavit anketu pro hráčky (A) 

- sestavit anketu pro rodiče (B) 

- vybrat cílovou skupinu 

- provést anketu 

- zpracovat a vyhodnotit ankety 

- zjistit nabídku občerstvení ve stravovacích zařízeních v rámci 

navštívených tenisových oddílů 

3.2 Vědecká otázka 

Mají hráčky sledované skupiny ve věku 12 - 15 let zájem o zdravou 

výživu? Jaké jsou jejich znalosti? 

Jaký je zájem rodičů o problematiku stravování při turnajích? 

Jaké jsou podmínky stravování na kurtech během turnajů s ohledem na 

zásady zdravé výživy? 

3.3 Metodika výzkum u 

3.3.1 Charakteristika sledovaného souboru 

Sledovaný soubor pro anketu (A) budou tvořit závodní hráčky tenisu ve 

věku od 12 do 15 let s výkonnostní úrovní zhruba do 650. místa celostátního 

žebříčku. Půjde o hráčky, které se zúčastňují turnajů kategorie B. 

Na základě kritérií, které schvaluje Český tenisový svaz se turnaje dělí 

na vyšší třídy (A, B) a nižší třídy (C,D). Záměrně jsem zvolila kategorii B, 

neboť turnaje v této třídě jsou hodně obsazované a hrají zde jak mladší, tak i 

starší žákyně, což odpovídá věkové kategorii, kterou jsem si pro své šetření 

zvolila. 
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3.3.2 Plán výzkumu 

Během konání tenisových turnajů třídy B v Praze jsem hráčkám 

rozdávala připravené anketní archy (A) a požádala o jejich vyplnění. Hráčky 

jsem informovala o záměrech své práce a vysvětlila jim k jakému účelu budou 

sloužit jejich údaje a odpovědi a samozřejmě jim nabídla svou pomoc při 

vyplňování. Abych nenarušila průběh turnaje, přípravu a soustředění hráček, 

vyplněné archy jsem vybírala až na závěr hracího dne. 

V případě ankety určené rodičům hráček (B) jsem anketní archy 

vyplňovala sama a zaznamenávala odpovědi dotazovaných na jednotlivé 

otázky. Rovněž rodiče jsem informovala za jakým účelem šetření provádím. 

Zároveň jsem vždy na navštíveném turnaji provedla šetření možností 

stravování hráček ve stravovacím zařízení (restauraci, stánku s rychlým 

občerstvením), které bylo k dispozici účastníkům turnaje. 

3.3.3 Procedury sběru dat 

Pro své výzkumné šetření jsem zvolila anketu, neboť se domnívám, že 

tato metoda mi umožní rychle získat potřebné údaje a názory pro zpracování 

stanoveného úkolu. 

Anketu (A) jsem zaměřila na ověření zájmu hráček o správnou výživu, 

pitný režim, užívání potravinových doplňků. Připravila jsem 17 otázek, na 

otázky 1 až 5 hráčky odpovídaly přímo, měly možnost napsat konkrétní údaj, 

u zbývající 12 otázek své odpovědi zaškrtávaly a volily tak typ odpovědi. 

Pro anketu (B-rodiče) jsem připravila popisný arch, který jsem 

vyplňovala sama přímo s dotazovaným rodičem. Zde jsem zvolila 6 otázek 

zaměřených rovněž na zdravou výživu. 
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3.3.4 Metody vyhodnocení výsledků 

Na základě odpovědí zaznamenaných v anketním archu jsou v tabulkách 

uvedeny jejich absolutní četnosti dle příslušných věkových skupin a pro celý 

sledovaný soubor byly vypočteny i četnosti relativní. 
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3.4 Výsledky 

3.4.1 Výsledky k anketě A 

Pro svůj výzkum jsem si vybrala následující turnaje: TJ Spoje Praha, TJ 

Solidarita Praha 10, TK Konstruktiva Praha a TC HAMR. 

Před zahájením každého vybraného turnaje jsem požádala pořadatele o 

možnost provést své šetření a vysvětlila jsem jim záměr a účel své práce. Na 

všech turnajích mi bylo vždy ochotně vyhověno a byly mi vytvořeny 

podmínky k této činnosti. 

Oslovovala jsem hráčky jednotlivě a při rozdávání anketních otázek 

jsem je seznamovala se svým záměrem, vysvětlovala důvod pořádání této 

ankety. Zároveň jsem hráčky požádala, aby vyplňování věnovaly pozornost a 

pečlivě odpověděly na všechny otázky. Současně jsem jim nabídla pomoc při 

vyplňování. 

Celkem jsem rozdala 52 anketních archů (A), z tohoto počtu jsem zpět 

nedostala 9 vyplněných archů. Domnívám se, že příčinou mohlo být časové 

zaneprázdnění hráček, které byly vyhlášeny na dvorec a po možném 

neúspěšném zápase opustily turnaj. Z toho vyplývá, že pro zpracování bylo 

použito 43 anketních archů v následujícím složení: 

Tab. č. 2 Sledovaná skupina hráček podle věku 

Zdroj: vlastní 

věk počet 

12 4 
13 8 

14 20 
15 11 
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Otázky 1 až 5 byly identifikační. Otázkou č. 1 jsem zjišťovala věk 

dotazované hráčky, protože výsledky odpovědí jsem v tabulkách a grafickém 

zobrazení zpracovávala o ohledem na věk. 

Otázky pod čísly 2 a 3 se týkaly výšky a váhy. N a základě získaných 

údajů jsem stanovila BMI (Index tělesné hmotnosti, z angl. body mass index) 

sledovaných hráček, což je číslo používané jako měřítko nadváhy, nebo 

naopak podváhy. Index se spočítá vydělením hmotnosti dané osoby druhou 

mocninou její výšky (dosazuje se hmotnost v kilogramech a výška v metrech). 

Výpočet BMI nelze však brát jako absolutní ukazatel, spíše se jedná o 

přibližné vodítko, neboť jim není zohledněno mnoho důležitých faktorů, 

například stavba těla, množství svalstva apod. V populaci se objevují hodnoty 

indexu v rozmezí od přibližně 15 (závažná podvýživa) až přes 40 (morbidní 

obezita). Přesné hranice mezi jednotlivými kategoriemi (závažná podvýživa, 

podvýživa, optimální váha, nadváha a tři stupně obezity) se mezi různými 

odborníky liší. Všeobecně se ale udává u dospělé populace (starší 20 let) 

následující hranice: podváha- BMI pod 18, ideální váha 18-25, nadváha 25-

30, mírná obezita 30-35, střední obezita 35-40, morbidní obezita 40 a více. 

Hranice hodnot se liší samozřejmě v závislosti na věku, hodnoty jsou 

různé i pro různé rasy, ale i pro sportovce (dle druhu sportu v závislosti na 

množství svalové hmoty, např. kulturisté). 
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Tab. l. 3 Výpočet tělesné hmotnosti sledovaných hráček 

Zdroj: vlastni 

věk 121et: 

hráčka 1 

BMI 16,7 

věk 13Jet 

hráčka 1 

BMI 21,4 

věk 141et: 

hráčka 1 

BMI 17,6 

hráčka 11 

BMI 18 

věk 151et: 

hráčka 1 

BMI 20,1 

2 3 4 

15,2 16,7 20,1 

2 3 4 

19,5 19,6 19,7 

2 3 4 

22 19,8 18,8 

12 13 14 

19,1 18 18,2 

2 3 4 

19,6 17,6 18,8 

5 6 7 8 

16,4 17,1 16,5 21,2 

5 6 7 8 9 10 

18,5 19,6 18,6 18,8 16,9 17,3 

15 16 17 18 19 20 

23 14,4 18,4 18 17 18,4 

5 6 7 8 9 10 11 

19,1 20,1 24,2 20,1 16,6 19,4 20,7 

Za předpokladu, že hráčky uvedly správně své váhové a výškové údaje, 

z nichž jsem spočítala BMI, lze konstatovat, že u většiny je váha v normě, 

neboť nesmíme zapomínat o jakou se jedná věkovou skupinu. Dívky jsou 

v období puberty, tedy ještě rostou, vyvíjejí se a mění se jim postava. 

Otázkou č. 4 jsem zjišťovala od kolika let se hráčky věnují tenisu. 

Z odpovědí jsem zjistila, že většina ze sledovaného souboru 43 hráček začala 

hrát tenis mezi 5. a 7. rokem (23 hráček), mezi 8. až 9. rokem (15 hráček), 

nejnižší věkovou hranici svého začátku od 4 let uvedly 2 hráčky. Tři hráčky 

uvedly, že se tenisu věnují až od svých deseti let. 
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Otázka č. 5 se týkala údaje umístění na celostátním žebříčku. Na 

základě vyplněných anketních archů jsem zjistila, že rozpětí umístění 

jednotlivých hráček sledované skupiny velmi je veliké, od 41. místa až po 

610. místo, přičemž 8 hráček je umístěných do 110. místa. 

Kategorie B je velice početná skupina. V této třídě je organizován 

velký počet turnajů. Lze předpokládat, že hráčky sledovaného souboru, které 

mají umístěni v celostátním žebříčku do 100. místa by mohly výhledově hrát 

výkonnostní tenis. Domnívám se, že u ostatních hráček, vzhledem k jejich 

umístění na žebříčku se nedají očekávat výrazné úspěchy v tenisové kariéře. 

Období dospívání přináší i různé změny a zvraty a často se v tomto období 

dokonce stává, že se z různých důvodů končí s aktivní sportovní činností. U 

tenisu je pak velmi časté, že v pozdějším věku se k hraní zase jedinec vrací, 

ale už jen rekreačně. 
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Tabulky č. 4-15 vyjadřují odpovědi respondentů a relativnl četnost 

Grafy č. 1-12 vyjadřují absolutní četnost 

Zdroj: vlastní 

Otázka č.6 

Kontrolujete si svoji váhu? 

Tab. č. 4 

věk ANO OBČAS NE 
typ relativní 

odpovědi četnost(%) 

12 1 1 2 ANO 13,95 
13 1 5 2 OBČAS 53,49 
14 2 11 7 NE 32,56 
15 2 6 3 

6 23 14 
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Otázkou č. 6 jsem zjišťovala, zda hráčky mají povědomí o své 

hmotnosti. Překvapilo mě, že kladných odpovědí bylo pouze šest. 

Předpokládala jsem, že zejména hráčky ve věku 14 a 15 let budou kladně 

odpovídat. Domnívám se, že jejich odpovědi nebyly přesné, neboť právě 

v tomto věku se dívky začínají více sledovat, kontrolovat a porovnávat. 

Přiklonila bych se k názoru, že otázku váhy nechtějí rozebírat, není jim to 

příjemné, což je v tomto věku časté. 
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Otázka č. 7 

Zajímáte se o skladbu svého jídelničku (ve smyslu zásad zdravé výživy) ? 

Tab.č.S 

Gtafč. 2 

kategorie 

věk vidy větlinou často někdy zřídka nikq 
12 1 1 1 1 větiinou 

13 1 4 2 1 
14 2 1 8 5 4 
15 4 2 3 1 1 

1 7 3 16 9 7 

zajímáte se o skladbu svého jídelníčku 
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Následující dvě otázky (č. 7 a 8) spolu souvisí. Ověřovala jsem, zda 

hráčky mají zájem o stravování s ohledem na zásady zdravé výživy a zda při 

turnajích speciálně věnují zvýšenou pozornost stravování. 

S výsledky nejsem spokojená. Jestliže u 7. otázky bylo 58% spíše 

záporných odpovědí, což není dobré, pak výsledek otázky č. 8 je ještě horší, 

zde je záporných odpovědí dokonce 64%. Myslím si, že při turnajích by měla 

být stravování věnována zvýšená pozornost a předpokládám jak kontrolu 

trenéra, tak zejména rodičů. Zde je velký nepoměr u čtrnáctiletých dívek - 17 

záporných odpovědí z 20, což může souviset s tím, že v tomto věku mají 

dívky jiné prioritní zájmy, než je úloha stravy. 
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Otázka č. 8 

Upravujete si skladbu svého jídelníčku během turnaje (konzumujete lehčí 
jídla, např. rýži, těstoviny, více ovoce a zeleniny ... )? 

Tab. č. 6 

Grafč. 3 

kategorie 

věk _vždy_ vitlinou často někdy zftdka nikdy 
12 2 1 1 
13 1 1 2 2 2 
14 1 1 4 6 1 7 
15 1 5 3 1 1 zfidka 11,63 

4 7 5 11 5 11 nlkd 25,58 
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Ottíz.ka č. 9 

Dodržujete pitný režim? 

Tab.č.7 

kategorie 

věk vždy většinou často někdy zfídka nikdy 
12 2 1 1 většinou 

Gtafč. 4 

13 1 4 1 2 
14 5 4 6 3 1 1 
15 3 3 3 2 

11 12 11 7 1 1 
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'I 

Otázka č. 9 souvisí s následující otázkou. Odpovědi převládají kladné, 

což je uspokojivé. Nejsem si však jistá, zda hráčky správně chápou pojem 

pitný režim, co to znamená a co vlastně obsahuje. Zjistila jsem, že většina se 

domnívá, že je to denní dávka tekutin, respektive, že stačí vypít I ,5 až 2 litry 

vody nebo jiných nápojů. Většinou jim není známo jak pít před, při a po 

turnaji. Je zřejmé, že při turnajích hráčky více dodržují pitný režim, zejména 

přítomností rodičů a trenéra. 
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Otázka č. 1 O 

Dodržujete pitný režim během turnaje (příjem tekutin před, po i při 
zápase)? 

Tab. č. 8 

Gnlfč. 5 

kategorie 

věk vždy vltlinou často někdy zřídka nikdy 
12 2 1 1 
13 3 3 2 
14 10 3 4 2 1 
15 3 7 1 

18 14 7 3 o 1 

dodržujete pitný režim během tu maje 

•:I -12; -·· .... ·-·--··-----------------

I ~ 
'O 
c 
o a. • ! 

! 

10 +----- ----------·---·------

8 ~---·· -·-------·-· ---- ···--· 
I 

6 -~- - -- -- --· . ··-------···--· 
~ 

1 
'O 4 +---------------·--- ---··------
.. r ! 2 iiFn--·----ffh--------
0 o ' - ,lli_l_ __ -,----'"-'&----'--

12 13 14 

věk respondentů 
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15 

typ relativní 
odpovědi četnost(%) 

vždy 41,86 
většinou 32,56 
často 16,28 
někdy 6,98 
zfídka o.oo 
nikdy 2,33 

i 
I 

.-------,1 
!mlvždy Jl 
! ' 
l o většinou ~ I 
!o často jl 
I• někdy i 
I D zřídka 'I" 
' I i l!l nikdy • . 



Otázka č. ll 

Jakým nápojům dáváte přednost? 

Tab. č. 9 
typ relativní 

kategorie 
od_povědi četnost(%) 

Gnlfč. 6 

věk 

12 
13 
14 
15 

•::J ... 
c 
CP 
'a 

, c 
o 

li 
'a 

ll 
'a 
o 

čisté ochucená 
čaj džus OV. min. jiné(napf. 

v. lim. šťáva voda kola) v2dy 

2 1 1 většinou 

1 1 1 2 2 1 často 

7 3 2 4 1 3 nikdy 
9 1 1 zřídka 

19 5 3 7 o 5 4 nikdy 
jiné 

10 
r ___ u~!~"~poi~~-dáv~~ ~fednost I 

9 4---------------------- --- ----- ------- ---------- 1 
~ 

a -f- --------------- --·--··- ---------- ----- -1/ mčishtá v.. • 
1
_ 

11

1 

7 -; ---- - --- · --- ----- ----··-- · ·-- ··--- · ·---1! o oc ucena 1m. , 

: t=-~-~=:_==:~~~=== :~==-::-Ji ~:. ~ 
4 ~ q -·t -----·----- - ·---- · -- ------j í o ov. sfáva 11 

3 J. ----- -------- ----·-· ·-------- - ·- ------ ·--l I rJJ min. \Oda (i 

2 ·! ·---·-- -~l ojiné (napf. kola)l:.' 

~ 1 ----·~...,->=-_._ ......_,---o=-a~-~ I 

12 13 14 15 

věk respondentů 

Podle získaných odpovědí dávají hráčky přednost vodě, oblíbené jsou 

také džusy. Je vhodné mít s sebou vždy dostatek různých druhů nápojů, které 

lze kombinovat, např. minerální voda s přírodním džusem nebo iontovým 

nápojem. Po zápase bych doporučovala pít minerálku, nebo džus s ní ředěný, 

z důvodů doplnění minerálních látek. Ty obyčejná voda neobsahuje. 
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44,19 
11,63 
6,98 
16,28 
0,00 
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Otázka č. 12 

Kontrolují vám rodiče jídelníček a pitný režim? 

Tab.č.10 

věk 

12 
13 
14 
15 

Gtafč. 7 

kategorie 

vždr_ většinou ěasto někdy zřídka nikdy 
1 1 1 1 většinou 

2 1 1 3 1 často 9,30 
5 1 6 6 2 někd 20,93 

3 3 1 1 3 zffdka 27,91 
4 10 4 9 12 4 nik 9,30 

I 

I 
kontrolují vám rodiče jídelníček a pitný režim 

7 -r·······--·-······-------- ----· .. ·····-·· ·······-·· .;:, i c 6 i ---···--- ---·---··---· ------·- -. 
• l . 
"D ' c 5 t-----·- ---- -----·---·-·--
0 1 
CL 4 -~ -------- ·-··----- --- ··-·· . ' 
I! ! 

I~ ~-~~=i-st--
12 13 14 

věk respondentů 

~-----.1 
- -- · ·----- - ·----~ • vždy li 

·-------------·-- - ""'! 

i 
o většinou! I 
g často I 
Dněkdy I[ 

-~ • zřídka ,' 1 
o nikdy .! 

í 

15 

U 12. a 13. otázky jsou zarážející odpovědi čtrnáctiletých hráček, neboť 

u nich převažuji záporné odpovědi a to mi nepřipadá důvěryhodné. Domnívám 

se, že v tomto věku majf rodiče ještě vliv a kontrolu nad stravováním svých 

dětí. 
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Otázka č. 13 

Kontrolují vám rodiče jídelniček a pitný režim během turnaje? 

Tab. č. 11 

Grafč. 8 

věk vždy 
12 2 
13 1 
14 2 
15 4 

9 

kategorie 

vitiinou často někdy zřídka nikdy 

2 
1 
2 
5 

2 
2 3 
2 11 4 
3 1 1 
7 14 3 5 

kontrolují vám rodiče jídelníček 
a pitný režim během turnaje 

~ 12 r··- ···---- --- -.. ··----------···- -····· 
C I, -3 1 o 1--· -- --- . -·- . ------- - -·--- -·-· --
c I . . 

ziídka 6,98 
nlkd 11,63 

I ·-··j t. 
I ,-------------,, I 

J oo vždy I' 
o 8 1--··--·-··------- --------·--··-·---- ---.·--~--·-~--~i 

o většinou ! ( 
Očasto [

1 

o někdy 1 

•zřídka ,, 

a. i 
~ 6 +-------·---·--·--·----- ----- - --·- --------------i 

o nikdy ll 
l 

! 

- 1 
~ 4 _:( __ ----· - -·------ ----------·--

! 2 +l=n řil lil ·-
0 o+ i • 

12 13 14 15 I 

I 
věk respondentů I 
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Otázka č. 14 

Zajímá se trenér o váš jídelníček a pitný režim? 

Tab. č. 12 

kategorie typ relativní 
odpovědi četnost(%) 

vik vždy viti lnou často někdy zňdka nikdy vfdy 6,98 
12 2 1 1 větilnou 6,98 
13 2 1 1 4 často 13,95 
14 3 2 4 2 9 nikdy 16,28 
15 1 1 1 3 5 zřídka 13,95 

3 3 6 7 6 18 nikdy 41,86 

Grafč. 9 

zajímá se trenér o váš jídelníček a pitný režim 

12 13 14 15 

věk respondentů 

Předpokládám-li, že hráčky odpovídaly pravdivě, pak výsledek, kdy 

převládají záporné odpovědi (72%) je velmi zarážející a neuspokojivý. To by 

znamenalo, že zde nefunguje komplexní zájem trenéra o svou svěřenkyni. Dle 

mého názoru úloha trenéra také spočívá v zájmu a péči o správnou 

životosprávu. Sportovnímu stravování je třeba se učit již v tomto věku, aby se 

předešlo chybným návykům. 
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Otázka č. 15 

Používáte doplňky stravy (iontové, sacharidové, proteinové nápoje, 
vitamíny, energetické pytlíky, atd.)? 

Tab. č.13 

typ relativní 
věk ANO OBČAS NE odpovědi četnost(%) 

12 1 1 2 ANO 9,30 
13 4 4 OBČAS 39,53 
14 2 7 11 NE 5116 
15 1 5 5 

4 17 22 

Gtafč.10 

používáte doplňky stravy 

12 ~---- - --- ···· ··--- - -·- 1 

~ 10 ~------------------- --·--·--- -·----·--·- r--r----------- -------~ I 
-3 ; i I 
[ a r- -- -- -- --- -- ---------- ------ -------- ---. --~ ------ ----------- -~ o IWO I 
~ 6 +--··-~---· -- -·---------- ·---------· -·· I r-----·- · ·------ _i I!! OBčAS i 
~~ 4 ~- ·-----·-····-·----- [1 ;~ __j o NE I 

! J 

t 2 -~--- - ---rr··-_--_··-_-- -_.._....._-L..r--...,--_-_-I""-1 __ :: • .__...._-~-~---.-:.b.-,L--1..- 1 , 
o +-·_.__.........., __ I c ·--j 

12 13 14 15 

věkové skupiny 

Odpovědi jsou překvapující, domnívám se, že hráčky této otázce buď 

nevěnovaly patřičnou pozornost, nebo mají malé informace o této 

problematice. Určitě každá hráčka bere alespoň občas nějaké vitamínové 

doplňky a pokud mohu sama posoudit, tak například iontové nápoje jsou po 

tréninku či zápase oblíbené. 

Když jsem tuto otázku s některými hráčkami konzultovala, tak jejich 

postoj byl kladný a vitamínové doplňky přiznávaly. 
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Otázka č. 16 

Dáváte přednost vlastní stravě (jídlo doma připravené) před stravováním 
v restauracích nebo stáncích rychlého občerstvení? 

Tab. č. 14 

Gndč.11 

kategorie 

věk vždy většinou často někdy zřídka nikdy 6,98 
12 1 3 větiinou 20,93 
13 1 1 3 3 často 16,28 
14 4 5 7 2 2 někd 34,88 
15 1 4 2 2 1 1 zftdka 13,95 

3 9 7 15 6 3 nik 6,98 

dáváte přednost vlastní stravě 

8 ,................. ..... " ........ ·-· -·-···--· .............. _ ............ .. 
j s 7 +·····---·-- --------··---·------- --

i I 
"D 6 J( _ ' --- --· ----- --- ------- - - -- ---------- -
s: i 

I ! t·~~-=~=~~-~~~-=-=-~=-=~--

~ ; t-:rr~ ~ 
o - -~]ILJ_ 

12 13 14 

věk respondentů 

15 

Qvždy I! 
o většinou 1 1 

g často \1 
i 

oněkdy 1 

• 2i'ídka \ 

o nikdy :r 
I 
I 

I 

Kladně se vyjádřilo 44% hráček, záporně 56%. Zde se můj předpoklad 

nesplnil. Domnívala jsem se, že bude více kladných odpovědí. 
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Otázka č. 17 

Stravujete se během turnaje ve stravovacfm zařízení (restaurace, bufet na 
dvorcích, stánek s občerstvením)? 

Tab. č. 15 

Grafč.12 

kategorie 
typ relativní 

odpovědi četnost(%) 

vik vždy větiinou často někdy zftdka nikdy vždy 6,98 
12 1 1 2 většinou 18,60 
13 2 1 4 1 easto 18,60 
14 2 3 6 9 někdy 41,86 
15 1 2 1 4 3 zřídka 11,63 

3 8 8 18 5 1 nikdy 2,33 

stravujete se během tu maje ve stravovacím zařízení 

10 1 ·-··· .......... --~---- . -·- ....... . 
•:I ' 
~ r 
; 8 ~---... ···---
-a ~ 

[ 6 ~- ··- --------- .. .. --------- -. - ... 
• r 

--··-· .. ·- ···- -- -- .. --· , 

·-·-· -· --------=_] 
Ovidy !I 
1!1 většinou i I 

o často íl 

i i 4 t.' ~-~~-~--_--. ' -~ l----.-
: 2 r---~ --[1----- - _il___ I 

o někdy 'I 
.zřídka ll 

· -t o nikdy I; 
'----=---''' 

0 o +--• "T-'--~--'-'--

12 13 14 15 

věk respondentů 

Zde můj předpoklad byl správný a záporně odpovědělo 56% hráček. 

Při porovnání těchto otázek (č.16 a 17) je vidět, že hráčky svému 

stravování nepřikládají velkou důležitost, jejich odpovědi jsou vlastně 

v rozporu. 
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3.4.2 Výsledky k anketě B 

Anketu jsem prováděla při konání turnaje oddílu TJ Spoje Praha, který 

se konal 18. a 19. 8.2007 a TJ Solidarita Praha 10 který byl pořádán ve dnech 

15. a 17. 9. 2007. 

Oslovila jsem celkem 15 rodičů 

Tabulka č.16 Počet rodičů dle věku hráček 

věk hráfky počet rodlfů 

12 9 

13 4 

14 2 

15 o 
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Grafy č.13-18 vyjadřují absolutní a relativní četnosti 

Tabulky č.17-22 vyjadřují absolutní a relativní četnosti 

Otázka č.l 

Myslíte si, že je možné dobře sestavenou kompletní stravou zlepšit 
sportovní výkon? 

Tab č 17 - -
absolutnf ěetnost relativnf četnost (%) 

ANO 12 80,00 

NEVÍM 3 20,00 

NE o 0,00 

15 100 

Grafč.13 

Vliv stravy na vykon 

14 ,--~----· ~----··------- -------------

12 

10 ----
8 

6 1----

I O odpovědi respondentU I 

4 1---- i 
2 1----

o I 

ANO NE'VÍM NE 

Na uvedenou otázku odpovědělo 80% dotázaných kladně, což je správná 

odpověď a výsledek je uspokojivý. 

Lze konstatovat, že většina rodičů má základní povědomí o tom, jak je 

důležité dodržovat zásady správné výživy a že strava opravdu může ovlivnit 

sportovní výkon. 
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Otázka č.2 

Myslíte si, že je možné špatně zvolenou stravou snížit úroveň sportovního 

výkonu? 

Tab č 18 . . 
absolutní četnost relativnf četnost (%) 

ANO 12 80,00 

NEVIM 3 20,00 

NE o 0,00 

15 100 

Grafč.14 

Vliv špatně zvolene stravy 

14 ,-·-·--- ----- - -·· ---·····- -- ..... -·- ·-·---.. ~- .. - .... ·-.. -, 

12+-~~--~----------------------~ 

10 f--

8 t---

6 t---
I [] odpovědi respondentů I 

4 f--

2 f--

o 4---L--=~--~--~--~--~.----------~ 
ANO NEVfM NE 

Na tuto otázku bylo rovněž 80% kladných odpovědí a je to opět 

správně. Předpokládala jsem, že odpovědi rodičů na 1. a 2. otázku budou 

jednak většinou kladné a jejich procento bude podobné, neboť v současné 

době je i v časopisech pro veřejnost hodně informací o důležitosti správné 

stravy před turnajem i během turnaje. 

Přesto, že většina rodičů si uvědomuje a nebo to tvrdí, že špatně 

zvolená strava může negativně ovlivnit sportovní výkon, v praxi pak často 

vidíme, že před zápasem zvolí nevhodnou stravu, například řízek nebo jiné 

vydatné jídlo. 
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Otázka č.3 

Kontrolujete dceři jídelníček a pitný režim? 

Tab. t. 19 

absolutní ěetnost relativní četnost (%) 

ANO 11 73,33 

OBČAS 3 20,00 

NE 1 6,67 

15 100 

Grafč.15 

Kontrolujete dceřl _jídelniéek a pitný režim 

14 .------ -- -~--·-- ·--··-- ----- l 

12+------------------------------~ 

10 1---

í 
I 

8 1---
I 

j ID odpovědi respondentů I 
6 t--

4 t-- : 
; 

2 H o I I 

ANO OBČAS NE 

Kladně odpovědělo 73% rodičů, což je uspokojivé. 

Otázky č. 3 a č_ 4 spolu souvisí, neboť v tenise je důležité dodržovat zásady 

správného stravování a pitného režimu po celý rok. Jelikož se však 

domnívám, že ne všechny hráčky se touto zásadou řídí, pak doufám, že 

alespoň při turnajích mají větší stravovací disciplínu_ A rodiče se ve větší 

míře podílejí na jejich kontrole. 
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Otázka č.4 

Kontrolujete dceři jídelníček a pitný režim během turnaje? 

Tab č 20 . . 
absolutnl ěetnost relativni četnost (%) 

ANO 13 86,67 

OBČAS 1 6,67 

NE 1 6,67 

15 100 

Gtafč. 16 

Kontrolujete dceři jídelníček a pitny režim během turnaje 

14 
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I 
i 
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I 

l 

I I ; 

NE 

Na tuto otázku odpovědělo kladně 87% rodičů z dotazovaných. Při 

porovnání s předcházející otázkou je počet kladných odpovědí vyšší, což je 

uspokojivé. 
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Otázka č.S 

Dáváte dceři výživové doplňky (iontové, sacharidové, proteinové nápoje, 

vitamíny, energetické pytlíky, atd.)? 

Tab. č. 21 

ANO 

OBČAS 

NE 

Grafč. 17 

14 T · -· -
t 

absolutni četnost relativní četnost (%) 

12 80,00 

3 20,00 

o 0,00 

15 100 

Dáváte dceři výživové doplňky 

12 t----r--~-.- --~--------------.---------i I 

I r. 
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ANO OBCAS NE 

U této otázky nebyla žádná záporná odpověď a 80% dotázaných 

odpovědělo kladně. Zde je patrná jistá nesrovnalost u odpovědí hráček na 

stejnou otázku. Více než polovina jich sdělila, že nepoužívají žádné doplňky 

stravy. 
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Otázka č.6 

Jste spokojen(á) s nabídkou občerstvení ve stravovacích zařízení na 

kurtech? 

Tab~ 22 . . 

ANO 

OBČAS 

NE 

Grafč. 18 

absolutní četnost relativní četnost (%) 

1 6,67 

5 33,33 

9 60,00 

15 100 

Jste spokojen(á) s nabídkou občerstvení ve 
stravovacích zař'ízení na kurtech 
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U této otázky se splnil můj předpoklad a nejvíce dotázaných 

odpovědělo záporně - 60%. 

Tento výsledek souvisí s nabídkou občerstvení poskytovaných na 

kurtech. N abídka stravovacích zařízení většinou neodpovídá zásadám zdravé 

sportovní výživy. 
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3.4.3 Výsledky šetření ve stravovacích zařízeních 

K vybavenosti tenisových kurtů patří i různá stravovací zařízení. 

Většinou se jedná o stánky s rychlým občerstvením, někde mají tenisové 

dvorce i restaurační zařízení. 

Na turnajích, kde jsem prováděla šetření, jsem se zaměřila i na tato 

zařízení. Chtěla jsem zjistit, zda se v nich, s ohledem na zásady správné 

výživy, mohou hráčky během turnaje stravovat. Je zřejmé, že se často doplácí 

na nevhodné stravovací zvyklosti, na chyby v přípravě stravy a 

v energetickém obsahu jídel ve veřejném stravování. 

Zjistila jsem, že v restauracích většinou převládají typická česká jídla, 

např. svíčková omáčka, vepřová pečeně a nepostradatelné knedlíky, smažený 

vepřový nebo kuřecí řízek. Na jídelním lístku se objevují i zdravější jídla, 

například minutky z bílého masa, pokrmy na způsob asijské kuchyně, kde 

převažuje zelenina a rýže, nebo i různé těstoviny se zeleninou a kuřecím 

masem. 

Ve stáncích s rychlým občerstvením jsou to pak zejména různé druhy 

uzenin, vydatné polévky (gulášová, frankfurtská), smažené sýry s tatarskou 

omáčkou, smažené maso nebo rybí filé, hranolky, bramboráky, karbanátky, 

hamburgery, různě plněné bagety, obložené housky a jiné fast-food stravy. Je 

to lákavé, voňavé, ale většinou nezdravé. 

U nealkoholických nápojů je celkem velký výběr, rovněž je dostatek 

různých sušenek, mttsli tyčinek, sušeného ovoce a sladkého pečivo. Mléčných 

výrobků, čerstvého ovoce a zeleniny je poměrně málo, nebo vůbec nejsou 

v nabídce. 

Mám-li hodnotit úroveň stravovacích zařízení na turnajích, které jsem 

navštívila z hlediska sportovní výživy, pak nejlepší nabídka občerstvení pro 

hráčky splňující zásady zdravé výživy byla na TC HAMR. Jedná se o areál 

s velkou sportovní vybaveností na velmi dobré úrovni. Zde bylo nabízeno 

čerstvé ovoce, ovocný salát i čerstvá zelenina (papriky a rajčata), nejhůře 

bych pak hodnotila TJ Solidaritu. 
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4. Diskuse 

Anketního šetření se zúčastnilo 43 hráček. Distribuci a sběr 

anketních archů jsem provedla na čtyřech turnajích v Praze. Na vyplnění 

archů a vypracování odpovědí na otázky měly hráčky vždy celý den. S důvody 

anketního šetření jsem seznámila jak hráčky, tak i přítomné rodiče, popřípadě 

trenéry. 

K počtu zúčastněných ankety je třeba dodat, že na turnajích, kde jsem 

šetření prováděla bylo vždy větší zastoupení starších hráček ve věku 14 a 15 

let a o účast v anketě jevily zájem, naopak některé z mladších hráček se 

ankety nechtěly zúčastnit. 

Po ukončení šetření jsem provedla rozbor výsledků. Domnívám se, že 

z nich nelze vyvodit žádné obecně platné závěry. Výsledky mohou sloužit 

pouze jako informace o stavu znalosti, zájmu o sportovní výživu a zjištění 

stravovacích zvyklostí hráček tenisu uvedené věkové kategorie. Máme-li na 

zřeteli, že výchova ke správné výživě patří k velmi důležitým otázkám 

dotýkajících se jak sportovců, tak i běžné populace, pak by výsledky této 

práce měly být alespoň doporučením a návodem k zamyšlení pro práci trenéra. 

Dovoluji si podotknout, že právě v tomto věkovém období je nejvyšší čas na 

osvojení si správných stravovacích návyků a všech zásad sportovní výživy. 

Především u sportovců je nutné dokonale vyvážit příjem a výdej 

s cílem docílit optimální tělesné hmotnosti a zajistit dostatek energie pro 

sportovní přípravu a výkon. 

U rostoucího a vyvíjejícího se organismu se vyplatí dodat raději 

v mírném přebytku ty látky, na nichž přímo závisí správný růst a harmonický 

rozvoj. Je třeba neustále opakovat zásadu rozdělení příjmu stravy do několika 

denních dávek, doporučuje se 5 až 6 dávek. Tato zásada by měla být pro 

hráčky samozřejmostí a neměla by se týkat jen závodního období, ale i 

přípravného období, to znamená u tenisu celoročně. Často toto doporučení 

není dodržováno. Jako příčinu lze např. uvést špatnou organizaci stravování, 

nedostatek vhodných potravin, nevhodné zvyklosti, nedostatek času 

v souvislosti s rozložením tréninku. Rovněž se setkáváme s jevem, že se 

obecně nesnídá, zejména z důvodu nedostatku času. Vynechání snídaně však 
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prodlužuje hladovění, tím se zpomaluje doplnění energetických zásob. 

Nesnídat je špatný návyk a u sportující mládeže by se vůbec neměl 

vyskytovat. Otázky stravování hráček by měl v součinnosti s rodiči řešit i 

trenér. 

Dívky v období mezi 14. a 15. rokem se již více zajímají o sebe, o svůj 

vzhled, o módu, prožívají první lásky, chtějí se líbit. To je příčinou toho, že 

se také více začínají zajímat o svojí postavu. O svojí váhu se většinou 

zajímaji, ale spíše z hlediska současného módního trendu, již méně z hlediska 

zdraví a zásad správné výživy. Vzhledem k tomu, že většinou nejsou se sebou 

spokojeny, sáhnou k nějaké "zaručené" dietě, kterých je v různých 

časopisech neomezené množstvi a všechny jsou přímo "zázračné". A právě 

tady často dochází k chybám ve stravováni, které zpočátku nebývají odhaleny 

ani v rodině, natož, aby to zpozoroval trenér. Proto jsem do ankety zařadila 

otázku týkajíci se váhy (otázka č. 6). Třináctileté hráčky většinou udávaly, že 

se svojí hmotnosti zabývají jen občas, myslím, že to odpovidá skutečnosti, ale 

že většina čtrnáctiletých a patnáctiletých zvolí stejné hodnocení, (vždy takto 

odpovídala téměř polovina hráček), se jeví vzhledem k výše uvedeným a 

obecně známým skutečnostem jako nepřesný údaj. Dokonce 1/3 hráček ve 

věku 14 a 15 let uvedla, že si svojí váhu nekontroluje. Myslím, že to není 

pravdivé, důvody je třeba spatřovat spíše v tom, že se jedná o citlivé téma pro 

tento věk. Je to určitá nechuť diskutovat o těchto problémech a radit se. Proto 

se domnívám, že odpovědi hráček nebyly správné, ale při hlubším zamyšlení 

vlastně hráčky chápu. 

Další otázky určené hráčkám, které se věnují zájmu o stravování a pitný 

režim (otázky č. 7 až 10) jsou zdvojené. Tvořila jsem je tak, aby se dalo vždy 

porovnat, zda je rozdíl v přístupu k danému problému v době přípravného 

období (období tréninků - tedy celoročně) a v době konání turnajů. Domnívala 

jsem se že zejména v závodním období bude zvýšený důraz na kvalitu stravy. 

Právě v tomto období je nutné udržovat si optimální tělesnou hmotnost, tj. 

vyvarovat se přílišným výkyvům váhy a snažit se o co možná nejrychlejší 

regeneraci po turnaji. Doporučuje se, aby strava byla vždy lehce stravitelná, 

pestrá, s přísunem vitamínů a minerálních látek, aby obsahovala bílkoviny 

živočišného původu, omezení příjmu tuků, naopak zvýšení přísunu 

komplexních sacharidů. Při hodnocení odpovědí na otázky, které se zabývají 
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skladbou jídelníčku a pitným režimem je zřejmé, že hráčky této oblasti 

nevěnují patřičnou pozornost. Po prvních dvou turnajích, kde jsem anketu 

prováděla jsem získala dojem, že se jedná o nedostatek informaci v této 

oblasti. Proto jsem na další turnaje přišla vybavená alespoň částečným 

materiálem, který jsem hráčkám mohla nabídnout. Vyrobila jsem si letáček 

poskytující informace o "pyramidě výživy", která je dnes populární a často 

zmiňovaná v různých i neodborných časopisech. Dále jsem si připravila 

seznam určitých doporučovaných jídel pro dobu závodů a pár informaci o 

významu pitného režimu. Musím konstatovat, že tato moje aktivita byla 

kladně přijatá a hráčky měly o tyto "amatérské'' materiály zájem. Navázaly 

jsme lepší společný kontakt a dokonce i některé hráčky byly ochotné 

diskutovat o problémech spojených s výživou. A tak jsem si mohla ověřit 

předpoklad, že o dané problematice nemají dostatek informaci, respektive, že 

to pro ně neni až tak důležité a neuvědomuji si, že si mohou uškodit. 

U dalších otázek (otázky č. 12 a 13) , kde jsem se ptala, zda jejich 

stravováni a pitný režim kontroluji rodiče, se výsledky pohybují kolem 50%, 

což opět nejsem přesvědčená, že odpovídá skutečnosti. Výsledek nesouhlasí 

s výsledkem u stejných anketních otázek (otázky č. 3 a 4), které jsem 

zadávala rodičům. Rodiče většinou odpovídali, že stravu a pitný režim 

kontroluji. Je třeba upozornit na skutečnost, že většina rodičů, kteří se ankety 

zúčastnili zastupovali dívky ve věku 12 a 13 let. Podle výsledků ankety by se 

dalo usuzovat, že čtrnáctileté a patnáctileté hráčky jsou úplně samostatné a 

rodiče se již zřejmě pravidelně jejich stravováním nezabývají. 

Další otázkou jsem zkoumala, zda a do jaké míry se trenéři zajímají o 

stravovací návyky svých svěřenkyň. Převládaly záporné odpovědi, což není 

dobrý výsledek. Právě v tomto věku je důležitá péče o výživu. Trenér by měl 

být dobrým rádcem a pomocníkem i při získáváni a osvojováni správných 

stravovacích návyků a dodržováni sportovní výživy. U profesionálních hráčů 

je samozřejmosti, že je k dispozici v týmu kromě trenéra i poradce pro výživu 

a dietolog. Toto se samozřejmě nepředpokládá u věkové skupiny jakou jsou 

hráčky sledovaného souboru, ale chtěla bych opět zdůraznit, že chybné 

návyky se již v pozdějším věku špatně odstraňují. Domnívám se, že u 

mladších hráček by stačila pomoc a větší zájem trenéra a samozřejmě rodičů. 
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Následující otázkou jsem se ptala, zda si hráčky doplňují svojí stravu o 

nějaké doplňky, například vitamínové. Vzhledem k tomu, že většina dívek 

odpovídala záporně, lze konstatovat, že se domnívají, že jim postačí vitamíny 

z konzumace čerstvého ovoce a zeleniny. Myslím, že i tak je vhodné 

zásobovat organismus vitamínovými doplňky, například v podobě 

multivitaminových tablet. Zejména proto, aby hráčky měly jistotu, že pro své 

zdraví udělaly vše s ohledem na plánované sportovní výkony. V období 

zvýšené aktivity je třeba doplňovat nejen vitamíny, ale i stopové prvky. Je 

vhodná i konzumace iontových nápojů, které se starají o rovnováhu iontů 

v organismu. To, že hráčky většinou uváděly, že žádné doplňky neužívají opět 

dokazuje neznalost této problematiky. Naopak rodiče na totožnou otázku 

(otázka č. 5) v 80% odpovídali kladně. 

Poslední dvě otázky (č. 16 a 17) měly ověřit, zda hráčky během soutěží 

dávají přednost vlastní stravě, kterou si doma připraví, respektive jejich 

rodiče. Nebo, zda preferují stravování, které se nabízí ve stravovacím zařízení 

na kurtech. Je možné konstatovat, že asi polovina hráček upřednostňuje 

vlastní stravu, druhá polovina pak dává přednost tomu, co lze obstarat přímo 

na místě. Jestliže tento výsledek budeme brát jako pravdivý údaj, pak to není 

uspokojivé zjištění, v souladu se znalostí co většina stánků s rychlým 

občerstvením nabízí. Většinou jsou málo k dostání dietní pokrmy, které by 

byly lehce stravitelné a bez tuku. Proto bych chtěla zdůraznit, že je určitě 

lepší si připravit vlastní pokrmy, neboť hráčka bude přesně vědět co obsahují, 

jak jsou připravené, budou určitě čerstvé a vyvaruje se i případné chybě a tím 

i potížím, které mohou nastat (např. nevolnost z těžce stravitelného jídla). 

Anketa, kterou jsem prováděla s rodiči hráček se zúčastnilo pouze 15 

rodičů. Bohužel musím konstatovat, že se mi nepodařilo oslovit ani jednoho 

rodiče patnáctileté hráčky. Nejvfce rodiče doprovázeli dvanáctileté a 

třináctileté hráčky. V tomto věku rodiče ještě pravidelně sledují sportovní 

výsledky svých dětí a na turnaje je doprovází. V pozdějším věku už aktivita 

rodičů pozvolna odpadá, turnaje většinou starší hráčky objíždějí samy. 

Nedomnívám se, že by to vždy souviselo s malým zájmem rodičů, myslím, že 

si často starší hráčky ani doprovod nepřejí. Souvisí to s otázkou dospívání a 

samostatnosti, dokázat, že již nepotřebují "vodit za ručičku''. 
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Tato anketa pro rodiče obsahovala celkem 6 otázek. První a druhou 

jsem zjišťovala názor, zda je možné dobře sestavenou stravou, respektive 

špatně zvolenou stravou zlepšit, nebo naopak snížit sportovní výkon. Na obě 

otázky rodiče v 80% kladně odpovídali. Při hovoru bylo patrné, že rodiče, 

kteří se ankety zúčastnili mají dosti dobré znalosti týkající se zásad sportovní 

výživy, alespoň teoretické. Další dvě otázky (č. 3 a 4) potvrdily, že rodiče se 

zajímají o stravování a pitný režim všeobecně 73%, obzvláště pak při 

turnajích, kdy kladných odpovědí bylo 86%. Otázkou č. 5 jsem zajišťovala 

názor rodičů na výživové doplňky. Celkem 80% jich uvedlo, že dcerám tyto 

doplňky dávají, zejména vitamíny. Zde je značný rozpor u odpovědí hráček, 

jak jsem již popsala výše. Při hodnocení této otázky se spíše domnívám, že je 

pravdivé stanovisko rodičů a že hráčky otázku buď špatně pochopily nebo jí 

nevěnovaly náležitou pozornost. Poslední otázkou ( ot. č. 6), kterou jsem 

položila rodičům jsem sledovala názor na občerstvení, které by mělo být 

k dispozice hráčkám s přihlédnutím potřeb správné sportovní výživy. 

Z odpovědí vyplývá, že 60% z dotázaných rodičů není spokojeno s nabídkou, 

která většinou neodpovídá daným zásadám. Ve velké míře jsou v nabídce jídla 

ve formě fast-foodu, uzeniny a dále například smažené potraviny. Z pohledu 

zmiňovaných zásad správné výživy nevhodné pro sportovce. 

Při celkovém hodnocení výsledků ankety rodičů bych mohla být 

spokojená, neboť při debatě během vyplňování anketních archů jsem zjistila, 

že většina rodičů má dostatečné znalosti sledované problematiky. Šlo o 

rodiče, kteří sami sportovali, respektive ještě rekreačně sportují. Většina se 

jich věnovala právě tenisu. Nabízí se otázka, proč rodiče své znalosti a 

zkušenosti nepředávají hráčkám a nedbají na jejich dodržování. 

Stravovací návyky jsou součástí životního stylu a současně z něj 

vyplývají: Stravování a tedy i nutriční návyky jsou ovlivňovány i 

společenskými zvyklostmi společnosti, ve které žijeme. Proto rozlišujeme 

například českou, francouzskou, italskou, japonskou kuchyni. A stejně tak to 

je i se špatnými nutričními návyky. Mezi hlavní problémy naší stravy 

z hlediska správné výživy je například nadměrný příjem tuků (zejména 

živočišného původu), příjem velkého množství sladkostí (zejména u dětí), a 

dále, že energetický příjem často převyšuje energetický výdej. Dalším 

problémem je nedostatečná konzumace čerstvé zeleniny a ovoce, i když zde je 
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možné konstatovat, že situace se za poslední roky již zlepšila. Rovněž je 

důležité prostředí, ve kterém se stravujeme. Mělo by být příjemné, estetické, 

čisté a pokud možno nehlučné. Z tohoto pohledu jsem se snažila posuzovat i 

stravovací zařízení, která jsem navštívila na turnajích v souvislosti 

s prováděním svého anketního šetření. Z mého pohledu byla rozdílná úroveň 

stravovacích zařízení, jak po stránce nabídky, tak i po stránce estetické. 

Určitě bych chtěla vyzdvihnout zařízení na TC HAMR. Je to pěkný, moderní 

sportovní areál, ve kterém jsou pro sportovce vytvořeny dobré podmínky a 

diváci zde mohou relaxovat v příjemném prostředí. 

Domnívám se, že otázkám výživy u této sledované věkové kategorie by 

měla být věnovaná důslednější péče. Je třeba zajistit lepší informovanost a 

propagaci správné výživy. 
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5. Závěr 

Cílem této práce bylo zjistit současný stav stravování dospívajících 

hráček tenisu, jejich znalosti a zájem o zdravou sportovní výživu. Správná 

výživa je důležitá nejen pro zdraví, ale i pro dobrý sportovní výkon. K 

dosažení výborných sportovních výsledků nestačí pouze talent, píle, trénink, 

ale je velmi důležité dbát na vyváženou stravu, dodržování správného pitného 

režimu a dbát na dokonalou regeneraci organismu. 

Z výsledků sledované skupiny hráček lze konstatovat, že jejich znalosti 

jsou poměrně malé a neucelené. Přesto, že se jedná o nižší věkovou kategorii, 

domnívám se, že je třeba hráčky zároveň s technikou, taktikou a kondiční 

přípravou učit i zásadám sportovního stravování. Je důležité dbát na kvalitu i 

kvantitu jídelníčku. Myslím, že čím by chtěla být hráčka lepší - tím by měla 

být odpovědnější k otázkám týkajících se zásad správné výživy. 

Bylo by vhodné doporučit jak rodičům, tak i zejména trenérům, aby 

věnovali zvýšenou pozornost oblasti sportovní výživy. Je ověřené, že dostatek 

vhodných živin tělo hráče potřebuje, jak ke zvládnutí vysoké tréninkové 

zátěže, tak i při turnajích. Tenis klade na hráče velké požadavky po stránce 

psychické i v oblasti výživy a pitného režimu. 

Vím, že tato práce nepřinesla zásadní výzkumný význam, ale doufám, 

že by mohla být alespoň inspirací pro trenéry a samotné hráčky v pohledu na 

kvalitní výživu i v souvislosti se stále propagovaným a populárním trendem 

zdravého životního stylu. 
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7.Přílohy 

Přílohač. 1 

Anketa A (hráčky) 

1. věk 12let 13 let 14let 15 let 
(hodící se zakroužkovat) 

2. výška: 

3. váha: 

4. tenis hraji od: ........... . ... .let 

5. postavení na žebříčku: ............... . . 

6. Kontrolujete si svoji váhu? 
(hodící se zakroužkovat) 

ANO OBČAS NE 

7. Zajímáte se o skladbu svého jídelníčku (ve smyslu zásad zdravé výživy)? 
(hodící se zakroužkovat) 

VŽDY VĚTŠINOU ČASTO NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

8. Upravujete si skladbu svého jídelníčku během turnaje (konzumujete lehčí jídla, např. rýži, 
těst ., 1" )? ovmy, VIce ovoce a ze enmy... . 
(hodící se zakroužkovat) 

VŽDY VĚTŠINOU ČASTO NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

9. Dodržujete pitný režim? 
(hodící se zakroužkovat) 

VŽDY VĚTŠINOU ČASTO NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 
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10. Dodržujete pitný režim během turnaje (příjem tekutin před, po i při zápase)? 
(hodící se zakroužkovat) 

VŽDY VĚTŠINOU ČASTO NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

11. Jakým nápojům dáváte přednost?čistá voda 
(hodící se zakroužkovat)) ochucená limonáda 

čaj (černý, :relený, ovocný, bylinkový) 
džus 
ovocná šťáva 
minerální voda 
jiné (např. kola) 

12. Kon1rolují vám rodiče jídelníček a pitný režim? 
(hodící se zakroužkovat) 

VŽDY VĚTŠINOU ČASTO NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

13. Kontrolují vám rodiče jídelníček a pitný režim během turnaje? 
(hodící se zakroužkovat) 

VŽDY VĚTŠINOU ČASTO NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

14. Zajímá se trenér o váš jídelníček a pitný režim? 
(hodící se zakroužkovat) 

VŽDY VĚTŠINOU ČASTO NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

15. Používáte doplňky stravy (iontové, sacharidové, proteinové nápoje, vitamíny, energetické 
pytlíky atd.)? 
(hodící se zakroužkovat) ANO OBČAS NE 

16. Dáváte přednost vlastní stravě (jídlo doma připravené) před stravováním v restauracích 
nebo stáncích rychlého občerstvení? 
(hodící se zakroužkovat) 

VŽDY VĚTŠINOU ČASTO NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

17. Stravujete se během turnaje ve stravovacím zařízení (restaurace, bufet na dvorcích, stánek 
s občerstvením)? 
(hodící se zakroužkovat) 

VŽDY VĚTŠINOU ČASTO NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 
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Přílohač. 2 

Anketa B (rodiče) 

1. Myslíte si, že je možné dobře sestavenou komple1ni stravou zlepšit sportovní výkon? 

ANO NEVÍM NE 

2. Myslíte si, že je možné špatně zvolenou stravou snížit úroveň sportovního výkonu? 

ANO NEVÍM NE 

3. Kontrolujete dceři jídelníček a pitný režim? 

ANO OBČAS NE 

4. Kontrolujete dceři jídelníček a pitný režim během turnaje? 

ANO OBČAS NE 

5. Dáváte dceři výživové doplňky (iontové, sacharidové , proteinové nápoje, vitamíny, 

energetické pytlíky atd.)? 

ANO OBČAS NE 

6. Jste spokojen(á) s nabídkou občerstvení ve stravovacích zařízení na kurtech? 

ANO OBČAS NE 
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