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Název 

Podpora zdravých stravovacích návyků prostřednictvím školního projektu na 1.stupni ZŠ 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá stravovacími návyky dětí na prvním stupni základní školy. 
Cílem práce je zmapovat vlastním výzkumným šetřením znalosti, postoje a nutriční 

chování žáků ve věku 11-12 let. Metodou dotazníkového šetření, předloženého dětem ve dvou 
verzích (nutriční návyky a vlastní postoje к sobě samému, к pohybu) byly získány výstupy, které 
odhalily nejen nutriční návyky - rozdíly v úrovni informovanosti jednotlivých dětí v souvislosti 
se zdravou životosprávou, postoje к jídlu, nutriční chování, ale také odpovědi dnešních 
prepubertálních dětí na vnímání svého vlastního těla a jejich vztah к pohybovým aktivitám. 

Ze získaných dat je patrné, že žáci jsou si často vědomi toho, že potraviny a nápoje jimi 
konzumované nepatří do skupiny zdraví prospěšných, většina z nich je ale i přesto 
upřednostňuje. Nemají totiž bližší povědomí o dopadu těchto bohatých zdrojů energie na zdraví 
každého z nich při jejich nadměrné konzumaci. 

Proto byly tyto informace použity jako základ návrhu výukového programu, zaměřeného 
na zdravé stravovací návyky v souvislosti s prevencí nadváhy a obezity u dětí. 

Tento projekt je postaven na základě teoretické analýzy současného náhledu na otázky 
zdravé výživy a problémy spojené s výskytem obezity u dětí mladšího školního věku. 
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Title 

The support of the Healthy Eating Habits among Pubescent through the School Project 

Abstract 

Diploma thesis considers to children's eating habits on primary schools. The aim of 
research is to map the knowledge attitudes and nutritional behavior among 11- 12 year-old 
pupils. By using questionnaire research method displayed to children in two versions, concludes 
were discovered which shown us children's information in connection to the healthy life-style, 
attitude towards food, nutrional behavior, self-body reflection attitude and movements to 
physical activités. 

Obtained research data shown us that children understand negative influence of the 
nourishment and drinks, but most of them prefer it because of lower knowing of the energy 
source impact. 

The diploma research outcomes were used as base for primary program of educational 
project aimed to healthy life style related to children's overweight and obesity. The project is 
based on the theoretical analysis of contemporary views which are involved the questions related 
to children's obesity occurrence. 
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Úvod 

V souvislosti se změnou životního stylu, s méně namáhavým způsobem života, není 

současným problémem naší společnosti nedostatek živin, ale spíše nadbytek energie, zejména 

z tuku a cukru (sacharózy), což vede к obezitě a dalším závažným chorobám. Vzrůstá počet lidí 

(i dětí) s obezitou, ale i lidí s mentální anorexií nebo mentální bulimií, což vše dohromady značí 

nesprávně pochopenou problematiku zdravého životního stylu - výživy. [1] 

Výživa dětí je téma, které většina rodičů řeší jaksi na pochodu tu s větší, tu s menší 

znalostí problematiky. Současně je to ovšem téma, kterým se zabývá i Světová zdravotnická 

organizace (WHO) a pro 21.století považuje za jednu z priorit i „zdravý začátek života, zdraví 

mládeže do 18 let a zdravější životní styl. " Všechny v sobě obsahují samozřejmě jako jednu 

součást i optimální výživu, navíc je výživa dětí zmíněna i jako samostatné téma. [12] 

O problematiku zdravé výživy se zajímám již několik let. Tím, že navštěvuji nejrůznější 

školení a kurzy, zabývající se nadváhou, či obezitou u dětí, mohu vycházet ze zkušeností, kdy si 

děti neužívají svá dětství tak, jak by měly, a zejména to bylo důvodem к sepsání této diplomové 

práce, neboť právě problém dětské nadváhy se stává stále častěji viditelným. 

V současné době je štíhlost, někdy až podvýživa, akceptována společností jako ideál 

krásy. Z toho důvodu jsou obézní často od mládí vystaveni sociální perzekuci. Ta je často 

obézními prožívána jako psychogenní stres, který ve svém důsledku obvykle nevede к řešení 

problému, ale naopak ke kompenzaci stresu jídlem. Prevence by měla být proto zaměřena na 

zvyšování míry znalostí o problému nestresující formou již od dětského věku. [2] 

Právě z důvodu primární prevence jsem zvolila pro téma diplomové práce výživu, neboť 

nespokojenost dítěte samo se sebou není dobrým startem do života. 

Cílem práce je získání přehledu o informovanosti dnešních dětí z hlediska zdravé výživy, 
především o jejich současných stravovacích zvyklostech a postojích к jídlu. 

Teoretická část pojednává o základních složkách výživy, poskytuje náhled do nutričních 
doporučení a v neposlední řadě nabízí zamyšlení nad vlivy formující dítě (z hlediska stravování) 
od nejútlejšího věku. 

Vlastní výzkumné šetření sleduje znalosti, postoje a nutriční chování žáků pátých tříd 

(ve věku 11-12 let), šesti pražských základních škol. 

Výstupem práce je návrh programu cíleného na zdravé stravovací návyky. 
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A Teoretická část 

1 Vlivy výživy na zdraví člověka 

Výživa je vědeckým oborem, který vznikl na konci 18. století. Již dříve v historii se ale 
lidé problematikou výživy zabývali a poskytovali rady, jakými způsoby se mají nemocní lidé 
stravovat. [1] 

Je až s podivem, jak se v průběhu vývoje jednotlivých etap naší historie mění a opět zase 

vrací náhled na význam, funkci výživy. Prvotně strava sloužila výhradně к přežití, к uspokojení 

primárních potřeb člověka. Postupně pak získávala hlubší význam, stávala se symbolem 

bohatství, přepychu. V dobách poválečných a v dobách zasažených morovými ranami se opět 

stávala vzácností, a tak stále dokola. Lze tedy říci, že vždy kvalita stravování souvisela s dobou 

a hojností (viz.příloha 1). 

V současnosti je výživová situace v jednotlivých zemích dána zejména jejich průmyslovou 

a kulturní vyspělostí. V rozvojových zemích je veliký rozdíl mezi bohatými a chudými vrstvami 

(opět role peněz), kterým jejich už tak špatnou situaci ztěžují bez varování přicházející období 

sucha, neúrody, občanských válek apod., zpravidla doprovázené hladomory. Naopak 

v rozvinutých zemích se nadbytek energie, tuku, cholesterolu a cukru ve stravě stává paradoxně 

předstupněm pozvolna vedoucím к závažným chorobám, označovaným jako civilizační. [2] 

Obyvatelé České republiky se vyskytují ve světě, kde hlad nehrozí a kde se přejídání stalo 

zcela běžným. Kromě již zmiňované prvotní funkce tedy potrava slouží, a to často z velké části, 

к uspokojování psychických potřeb a stává se nežádoucí v mnohých nefunkčních jednáních 

jednotlivce i celé rodiny, což s sebou současně nese závažná zdravotní rizika. Není tedy čas na to 

pozastavit se v dnešní uspěchané době a připomenout si naše základní lidské potřeby? Vždyť 

i Démokritos ve své době řekl: 

„Potřebuje-li něco zvíře, ví, kolik potřebuje. Potřebuje-li něco člověk, nepozná to. " [7] 

Fenoménem 20. století byl a bohužel stále je vznik a rozvoj epidemicky se vyskytujících 
metabolických chorob - obezity, diabetu, arterosklerózy, hypertenze, některých nádorových 
onemocnění - tedy chorob, které významným způsobem zhoršují kvalitu a zkracují délku života 
svých nositelů. 

Česká republika ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi patří к zemím s jejich 

největším výskytem. Z faktorů životního stylu se na jejich rozvoji (s výjimkou novotvarů plic) 

nejvíce podílí nesprávná výživa, fyzická aktivita a z nich vyplývající obezita. Primární prevence, 
Чч 
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tj. předcházení těmto nemocem ještě před jejich vznikem, je jak z lidského, tak z ekonomického 

hlediska nejúčinnější řešení. К její aplikaci je ale třeba dvou základních předpokladů. Jedním 

z nich je dosáhnout dobrých znalostí a všeobecného povědomí národa o vztahu výživy 

a zmiňovaných nemocí. Druhým předpokladem je dobrá výživová politika státu, vycházející ze 

znalosti zdravotního stavu obyvatel a stavu spotřeby potravin. [10] 

Práce je věnována právě prvnímu předpokladu, již zmíněné primární prevenci, jelikož 

obezita již dávno není pouze problémem dospělých, ale stále více zasahuje Gak zdravotně, tak 

esteticky) do života dětí, a to již od nejútlejšího věku. Ne s nadsázkou, ale právem je obezita 

označována jako jeden z největších světových zdravotních problémů, bohužel, stále ve větší míře 

1 u nás, v České republice. 

Je nutné, věnovat ve školkách, školách a samozřejmě v rodinách více pozornosti 

problematice zásad zdravé výživy. Zajímavý je také fakt, že ačkoli obézních dětí stále více 

přibývá, ve většině učebnicípW pro 1.stupeň se s otázkami řešícími právě tuto problematiku příliš 

nesetkáme a pokud ano, nejedná se o informace nové. Naopak velikou výhodou je výuka podle 

rámcového vzdělávacího programu, který poskytuje učiteli možnost věnovat se určitému tématu 

více do hloubky. 

2 Komponenty výživy 

Základní složkou výživy jsou živiny (nutrienty), jejichž alespoň základní znalost by měl 

ovládat každý člověk, přicházející do styku s výživou, jako látkou, která je součástí vzdělávacího 

procesu, ve smyslu, že k tomu, aby učitelé mohli šířit vědecky správné informace, je třeba 

dostupné poznatky shromáždit, pochopit a dále předat. 

Nutriety se dělí na: 
a) makronutrienty (=kalofifery) - energetické substráty 

b) mikronutrienty 

c) seminutrienty 
d) nenutriční komponenty výživy. 

Mezi makronutrienty (kalorifery) řadíme sacharidy (cukry a škroby), lipidy (tuky), 

proteiny (bílkoviny), alkohol a polyfenoly. Jsou nositeli energie (proto označení kalorifery). 

Oxidací těchto živin se získá z 1 g bílkovin (stejně jako z 1 g sacharidů) 17,2 kJ (4,1 kcal), 

z 1 g tuků 38,9 kJ (9,3 kcal) a z 1 g alkoholu 29,3 kJ (7,0 kcal). [10] 
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Mezi mikronutirenty patři minerály a vitaminy. Ty se podle množství, které přijímáme 
dělí na: 

a) makroelementy (přijímány v dávkách větších než 100 mg denně) 

b) mikroelementy (přijímány v dávkách od 1 do 100 mg denně) 

c) stopové prvky (dávky v pg denně). 

Seminutrienty zahrnují vlákninu z potravy (prebiotika) a íytochemické látky a spolu 

s nenutriěními komponenty výživy (probiotika, symbiotika) nejsou pravděpodobně pro život 

nezbytné - nicméně jejich působení vykazuje důležité fyziologické účinky, často s dlouhodobě 

příznivým dopadem na organismus. 

Probiotika, prebiotika a symbiotika 

Jde o látky nenutriční povahy, které jsou svým účinkem organismu prospěšné. Jsou jako 

funkční složky součástí tzv. funkčních potravin, tj. potravin vykazujících kromě vlastního 

nutričního účinku ještě další prospěšný vliv na organismus. 

a) Probiotické potraviny: potraviny s živou kulturou mikroorganismů, zdravotně příznivě 

ovlivňující stabilizaci střevní flóry. Zejména mléčné výrobky s bakteriemi Bifidus nebo 

Lactobacillus (např. Danone Activia, Actimel). 

b) Prebiotické potraviny: potraviny s nestravitelnou přídatnou látkou (např. insulinem nebo 

oligofruktózou). Svou přítomností ve střevě podporují růst nebo aktivitu bifidobakterií, 

a tak brání růstu nežádoucí mikroflóry. 

c) Symbiotika: jsou kombinací probiotik a prebiotik. [10] 

2.1 Hlavní živiny („kalorifery") - Makronutrienty 

Jedním ze základních ukazatelů vyrovnanosti výživy je tzv. „trojpoměr" hlavních živin. 

Denní strava by měla být sestavována tak, aby dosahovala doporučený poměr živin. Dané 

hodnoty kolísají v závislosti na věku (horní hranice bílkovin při růstu), na energetickém výdeji 

(vyšší potřeba tuků) a na dalších faktorech odrážejících zdravotní stav člověka. [8] 

Tab.l: Doporučovaný tzv. „energetický trojpoměr základních živin" 

Zdroj: Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí ve schématech [10] 

CEP (%)u> děti do půl roku děti do 3 let starší děti a dospělí 
Proteiny 8-10 10-12 

Чч 
12-15 
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Lipidy 40-50 35-40 do 30 
Sacharidy 40-52 48-55 55-65 

ТП 
Celkový energetický příjem 

Z tabulky 1 vyplývá, že např. u dospělých fyzických osob s obvyklou fyzickou aktivitou se 

na celkovém energetickém příjmu podílí proteiny 12-15 %, lipidy maximálně do 30 % 

a sacharidy zbylými 55-65 %. To znamená zhruba poměr 1 g bílkovin к 1 g lipidů 

a 4 g sacharidů. U kojených dětí a batolat toto pravidlo neplatí. V mateřském mléce tvoří energie 

z lipidů až 50 % energie celkové. Rovněž výjimku tvoří sportovci s extrémní fyzickou zátěží. 

[2] 

2.1.1 BÍLKOVINY (proteiny) 

Bílkoviny jsou polymery stavebních složek - aminokyselin, které vznikly procesem 

proteosyntézy. V molekule obsahují víc jak 100 aminokyselin. [2] 

Jsou to tedy makromolekulární látky, které obsahují uhlík, kyslík, vodík a dusík Osou 
hlavním zdrojem dusíku). Složené bílkoviny obsahují i atomy dalších prvků - zejména síry 
a fosforu. Základní stavební jednotkou bílkoviny jsou aminokyseliny (v přírodních materiálech 
bylo prokázáno asi 700 různých aminokyselin) spojené peptidovými vazbami do různě dlouhých 
řetězců. 

a) Esenciální aminokyseliny - ty, které si tělo nedokáže samo vytvořit (musí je 

dostávat v potravě). 

b) Neesenciální aminokyseliny - ty, které dovede organismus syntetizovat. [8] 

Rozdělení bílkovin 

Klasifikace bílkovin vychází z různých hledisek. Podle složení se rozdělují na bílkoviny: 
jednoduché a složené. 

a) Jednoduché bílkoviny - tvoří pouze aminokyseliny. 

b) Složené bílkoviny - obsahují i další složky ovlivňující jejich vlastnosti a funkci 

v organismu (látky nebílkovinné povahy volně vázané na protein). 

Jiným hlediskem je třídění bílkovin podle jejich rozpustnosti na bílkoviny: 
a) rozpustné ve vodě (např. albuminy) 

b) rozpustné ve zředěných kyselinách (např. globulíny) 

12 



c) rozpustné prakticky ve všech běžných činidlech (skleroproteiny - kolagen, elastin, 

kreatin). 

Podle složení aminokyselin rozeznáváme bílkoviny: 

a) plnohodnotné - obsahují všechny nezbytné aminokyseliny v odpovídajícím množství 

potřebném pro výživu člověka (bílkoviny živočišné) 

b) neplnohodnotné - některé nepostradatelné aminokyseliny jim chybí, nebo je neobsahují 

ve vhodném poměru (bílkoviny rostlinné). [5;8] 

Význam a funkce bílkovin 

Bílkoviny tvoří (vedle vody) většinu hmoty živých organismů. Podle biologické funkce, 

kterou vykonávají, můžeme rozlišovat bílkoviny: 

• strukturální (tvoří stavební části rostlinných a živočišných pletiv) 

• katalytické (enzymy, hormony) 
• transportní (umožňují přenos dalších sloučenin - např. hemoglobin pro přenos kyslíku) 

• pohybové (např. svalové aktiny, myozin aj.) 

• obranné (imunoglobuliny - protilátky) 

• zásobní (ferritin aj.) 

• senzorické (např. rhodopsin) 

• regulační (histony, hormony) 

• výživové (hlavní zdroj dusíku v potravě - aminokyseliny sloužící к výstavbě a obnově 

tkání). [2] 

Bílkoviny ve výživě - energetická vydatnost 
Příjem bílkovin potravou je nezbytným zdrojem dusíku, síry a esenciálních aminokyselin 

(AMK), které si lidský organismus není schopen sám vytvořit. Z hlediska příjmu bílkovin 

rozdělujeme bílkoviny podle původu na - živočišné a rostlinné, kdy živočišné mají vyšší obsah 

a zároveň také většinou zastoupení všech esenciálních aminokyselin a jsou lépe vstřebatelné, na 

rozdíl od bílkovin rostlinných. [2;5] 

Bohatým zdrojem bílkovin jsou živočišné potraviny - především maso (kolem 20 % -

podle obsahu tuku a vody), tvrdé sýry (až 24 %), vejce (13 %) a mléko (kolem 3 %). Mezi 
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rostlinné potraviny bohaté na bílkoviny patří luštěniny (v průměru 24 %) a další vi 

rostliny - sója a podzemnice olejná. 

Středně bohatým zdrojem bílkovin jsou obiloviny a výrobky z nich. Např. pšeničná 

mouka (kolem 10 %), mouka z žitovce (kříženec pšenice a žita zvaný „triticale" - dokonce až 

20 % bílkovin). 

Chudým zdrojem bílkovin je ovoce a většina druhů zeleniny. [5] 

Potřeba bílkovin - doporučené denní dávky 
Studie ukázaly, že celotělová syntéza proteinu je u zdravého člověka funkcí příjmu 

proteinu z potravy. Svého maxima dosahuje při příjmu • S proteinu/kg na den, za 

podmínek adekvátního příjmu energie. V praxi by neměl příjem bílkovin převyšovat 

dvojnásobek výše uvedené doporučené dávky. [10] 

Tab.2: Potřeba bílkovin v g/kg/den. 

Zdroj: Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí ve schématech [10] 

zdraví: g/kg tělesné hmotnosti za den 

kojenci do 6 měsíců 1,7 

batolata 1,0-1,2 

starší děti 1,0; puberta individuálně 1,0-1,5 

dospělí 0,75-0,8; těhotné ženy + 15 g 

kojící ženy + 20 g denně 

Nedostatek bílkovin - způsobuje poruchy metabolismu a s tím spojené poruchy růstu, 

obranyschopnosti organismu a další závažné problémy (např. zpoždění psychomotorického 

a mentálního vývoje dětí). [2] 

Nedostatek příjmu bílkovin se může projevit dvěma způsoby: 

a) Proteinová malnutrice = kwashiorkor - onemocnění vyvolané dlouhodobou stravou 

s kritickým nedostatkem bílkovin (především plnohodnotných) a relativním nedostatkem 

energie. Hlavními příznaky jsou otoky, svalová atrofie, nižší hmotnost. Vrstva tuku je 

normální, časté jsou psychomotorické změny. 

14 



b) Proteino-energetická malnutrice = marasmus - nedostatek bílkovin ve výživě 

s nedostatečným příjmem energie. Nejtěžší důsledky má u dětí - mají enormně snížené 

množství tuku v těle, svalovou atrofii a extrémně sníženou hmotnost. Příkladem je 

odmítání stravy a hladovění při mentální anorexii. [8] 

Stejně tak nadměrný příjem bílkovin není pro organismus vhodný - zatěžuje zažívací 

ústrojí, zpomaluje průchod tráveniny zažívacím traktem. Dlouhodobé přijímání vysokých dávek 

bílkovin může vést i ke vzniku rakoviny. [5] 

Dříve se předpokládalo, že esenciální aminokyseliny můžeme získat pouze z živočišných 

bílkovin. Dnes ale víme, že i rostlinné bílkoviny nám mohou nezbytné aminokyseliny dodat. 

Člověk by měl přijímat bílkoviny rostlinné a živočišné v poměru 1:1. Živočišných bílkovin 

většinou přijímáme dostatek. Problém bývá u bílkovin rostlinných. Málokdo například zařazuje 

netradiční luštěniny a rostlinná masa. Nevýhodou živočišných bílkovin je fakt, že jejich zdrojem 

jsou většinou potraviny s vysokým obsahem tuku, případně cholesterolu (maso, mléčné tučné 

výrobky). [7] 

Výživová hodnota bílkovin 

Hodnota bílkovin přijímaných v potravě je dána také technologickými postupy, které 

v souvislosti sní používáme. Tyto zásahy mohou být pozitivní, ale také negativní. Mezi 

pozitivní změny se řadí: 

• Denaturace bílkovin - změna způsobená tepelným zásahem (vysokou teplotou 

i zmrazováním). Dojde ke změně uspořádání polypeptidických řetězců - tím docílíme 

snazší stravitelnosti. 

• Odstranění antinutričních látek - vlivem působení tepla (např. luštěniny - je vhodné 

dopředu namočit a poté vařit) - tím zlepšíme využitelnost živin i samotnou 

stravitelnost. 

• Zlepšení senzorických vlastností (chutě, vůně, barvy, textury) - tepelným zásahem 
(např. u masa). 

К negativním změnám u bílkovin dochází při jejich nadměrném záhřevu. Může dojít k: 

• Snížení výživové hodnoty - změna vazeb mezi aminokyselinami (tím můžeme docílit 
zhoršení stravitelnosti). 

• Vzniku škodlivých látek - možnost vzniku látek s karcinogenními účinky. 
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• Zhoršení senzorických vlastností - zčernání potraviny a vznik nežádoucích těkavých 

látek. [5;8] 

2.1.2 TUKY (lipidy) 

Jsou dalšími ze tří základních živin, které patří к nezbytným složkám potravy 

člověka a nedají se zcela nahradit jinými složkami. Tuky jsou nejbohatším zdrojem energie. 

Z chemického hlediska patří tuky do několika různých skupin látek, ale mají přímý nebo 

nepřímý vztah к mastným kyselinám - jsou přítomny jak v rostlinných, tak i živočišných 

organismech. Spojuje je nerozpustnost ve vodě, ale rozpustnost v organických (lipofilních) 

rozpouštědlech - ether, chloroform, benzen. [5;8] 

Rozdělení tuků 

Tuky používané ve výživě dělíme podle jejich původu - na rostlinné a živočišné. 

a) Rostlinné tuky - jsou tuky zdravé a pro naše tělo prospěšné (neobsahují cholesterol). 

Najdeme je v jednodruhových či směsných olejích - např. slunečnicový (olej rafinovaný) 

nebo olivový (olej lisovaný za studena). Oleje bývají obohacovány vitaminy A, E. Dále 

můžeme tyto tuky najít v margarínech (náhražkách másla). Také rybí tuk je zdraví 

prospěšný. Mezi rostlinné tuky řadíme i tuk kokosový (vyrábějí se z něj některé druhy 

zmrzlin), který je v porovnání s ostatními rostlinnými tuky z hlediska prospěšnosti pro naše 

tělo sporný. Obsahuje totiž velké množství nasycených mastných kyselin, které mohou 

zvyšovat cholesterol. 

b) Živočišné tuky - nejvíce živočišných tuků obsahuje máslo, sádlo, tučné maso, tučné sýry 

nebo šlehačka. Tento druh tuků však není pro naše tělo zdraví prospěšný, proto bychom 

měli tyto potraviny jíst jen v omezeném množství. Nasycené mastné kyseliny, hojně 

obsažené v těchto pokrmech, nás totiž při jejich pravidelné konzumaci vystavují 

zvýšenému riziku srdečně-cévních onemocnění. [5;8] 

Význam a funkce tuků - energetická vydatnost 

Tuky jsou ve výživě nezastupitelnou součástí. Jejich působení v organismu ale nemusí 

být vždy jen pozitivní. Mezi tyto pozitivní vlivy řadíme například to, že tuky: 

• jsou hnhatým yrlrnjpm pnerpie (7 1 g tuku až 38 kJ) 
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• slouží jako zásobní látky pro případ zvýšené energetické potřeby 

• mají vysokou sytivost 

• zvyšuj í chutnost potravy (konzistence, vůně... ) 

• usnadňují vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích (A, D, E, K) 

• obsahují esenciální mastné kyseliny (nenasycené kyseliny, které organismus 

nedovede vytvářet, ačkoli je nezbytně potřebuje). 

Negativní působení nadměrného množství tuku ve stravě způsobuje: 

• obezitu se všemi jejími důsledky (vysoký krevní tlak, opotřebení kloubů -

přetěžování pohybového aparátu aj.) 
• vznik arterosklerózy (zejména při převaze nasycených tuků s cholesterolem) 

• degenerace žlučníku a střev 

• vznik nádorových onemocnění. [5 ; 8 ; 10] 

Složení tuků 
O vlivu tuků na zdraví člověka a jejich vlastnostech rozhodují mastné kyseliny, které jsou 

hlavní složkou. Mastné kyseliny jsou tvořeny uhlíkatým řetězcem a karboxylovou skupinou. 

Podle počtu dvojných (nenasycených) vazeb mezi uhlíky v řetězci je rozdělujeme na: 

a) Nasycené mastné kyseliny (NMK) - jejich účinky se liší podlé délky uhlíkového 

řetězce (nemají dvojnou vazbu). 

Kyselina mirystová (C13H27COOH) a kyselina palmitová (C15H31COOH) - jejich příjem 

bychom měli omezovat - zejm. v tucích živočišných, ale i rostlinných - v kokosovém tuku 

(výroba zmrzlin a mražených krémů), či ve výrobcích, které obsahují ztužený tuk (např. sušenky 

s náplní, polevy, pečivo z listového těsta aj.). 

Kyselina stearová (С,7Нз5СООН) - působí neutrálně. Ve větším množství je obsažena 

zejména v kokosovém tuku. 

Nasycené tuky jsou součástí potravin živočišného původu (maso, uzeniny, tučné mléčné 

výrobky, tučné pečivo, sladkosti aj.), výjimečně rostlinného původu (kakaové máslo, palmový 

a kokosový olej). V nadbytečném množství jsou jedním z hlavních viníků vzniku srdečně-

cévních onemocnění a současně zvyšují hladinu cholesterolu v krvi. 
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Nenasycené tuky jsou součástí potravin rostlinného původu (rostlinné oleje - olivový, 

sójový, slunečnicový aj., ořechy a ryby). Působí příznivě na náš organismus, stabilizují hladinu 

cholesterolu v krvi a snižují riziko srdečně-cévních onemocnění. 

b) Mononenasycené (monoenové) mastné kyseliny (MNMK) - mají jednu dvojnou 

vazbu (především v rostlinných produktech - olivový olej, ořechy, avokádo aj.). 

• Kyselina olejová (C17H33COOH) - součástí oleje, a to zejména v oleji olivovém, 

řepkovém a sójovém. 

c) Polynenasycené (polyenové) mastné kyseliny (PNMK) - mají dvě a více dvojných 

vazeb (omega-3 mastné kyseliny - HDL (=hodný) cholesterol - panenské oleje, ryby aj.) 

• Kyselina linolová (C17H31COOH) - kyselina řady n-6. 

• Kyselina linoleová (C17H29COOH) - kyselina řady n-3. 

• Kyselina arachidonová (C19H31COOH) - kyselina řady n-6. 

Dříve bylo problematické správně zařadit mastné kyseliny s více dvojnými vazbami, neboť 

se předpokládalo, že savci nedokáží tyto mastné kyseliny syntetizovat. Proto byly považovány za 

esenciální (dokonce také mezi vitaminy - vitamin F). Dnes víme, že PNMK můžeme ještě 

rozdělit na: 

a) mastné kyseliny řady n-6 (kyselina linolová - v organismu přechází v kyselinu 

arachidonovou) - jejich zdrojem jsou rostlinné oleje (slunečnicový, kukuřičný, kličkový, 
makový, sezamový aj.) a většina margarínů 

b) mastné kyseliny řady n-3 (kyselina linoleová - v organismu přechází na 

kyseliny eikosapentaenovou a dekosahexaenovou) - jsou to kyseliny přítomné zejména 

v rybích tucích. 

Podle nejnovějších výživových doporučení by poměr mastných kyselin -

nasycených : monoenových : polyenových měl být: 

1:1,4 : 0,6 a poměr (n-6) : (n-3) = 5 :1 až 2 :1. 

Ani poměr přijímaných kyselin není vnáší populaci vhodný (obdobně jako příjem 

vysokého množství tuku celkově). Měli bychom snížit příjem nasycených mastných kyselin 

a naopak zvýšit příjem mastných kyselin monoenových a polenových řady n-3. Nově se také 

uvádí, že doporučený příjem trans mastných kyselin by neměl být vyšší než 2 % celkového 

energetického příjmu (neměl by přesáhnout 5 g/den). [1;5;8;10] 
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Potřeba tuků - doporučené denní dávky 

Energetický příjem z tuků by neměl překročit 30% energie (60 - 80 gramů za den 

u dospělého člověka), pod 20 % by neměl energetický příjem klesnout, aby nebyl porušen příjem 

některých nezbytných látek (esenciální mastné kyseliny, vitaminy rozpustné tucích aj.). Tuky by 

tedy měly tvořit zhruba 25 - 30 % celkové energetické hodnoty. 

V současné době je všeobecně ve vyspělých státech nadbytek tuku ve stravě lidí. 

Doporučená denní dávka je poněkud nižší, než u příjmu bílkovin. Pohybuje se okolo 0,8 - 1 g 

tuku na \ k?i tělesné hmotnosti .. rtosnělvch lidí. Důležitý však není celkový příjem tuku, ale 

i jeho složení (viz. poměr mastných kyselin v celkovém energetickém příjmu). 

Nejvyšší podíl na překračování doporučené denní dávky tuků má tzv. „SKRYTY TUK", 

který se nachází nejvíce v tučných potravinách a pokrmech (smažené pokrmy, fast-food strava, 

trvanlivé a jemné pečivo, tučné maso aj.). 

V případě nadbytku tuku ve stravě dochází к obezitě, která je často provázena 

nejrůznějšími chorobami - cévními, srdečními i endokrinními. Problémem je také nadbytečné 

přijímání cholesterolu, který i když mezi tuky nepatří, mluví se o něm v jejich souvislosti, neboť 

tuky „doprovází". 

CHOLESTEROL 

Cholesterol je z hlediska výživy pro člověka velice důležitá látka, která se nalézá ve všech 

buňkách lidského organismu a v přiměřeném množství je nezbytný pro život a funkci mnoha 

orgánů (tvorba buněčných membrán a hormonů), ale nesmíme opomínat, že organismus 

potřebuje přibližně pouze 2 g cholesterolu denně (z toho příjem ze stravy by neměl přesáhnout 

300 mg) a pokud je toto množství ve vysokém procentu převýšeno, řadí se cholesterol naopak 

к velmi rizikovým faktorům lidského zdraví. [5;8] 

Cholesterol dělíme na tzv.: „dobrý" HDL cholesterol (zbavuje cévní stěnu 

nadbytečného cholesterolu a odnáší jej zpátky do jater) 

„špatný" LDL cholesterol (způsobuje usazování 

nadbytečného cholesterolu do cévních stěn, kde tvoří tzv. „sklerotické pláty", čímž se zužuje 

prostor pro průtok krve a může dojít к vyvolání infarktu). 

Hladina a množství cholesterolu v lidském organismu je ovlivňována nejen příjmem 

cholesterolu stravou, ale i intenzitou endogenní syntézy cholesterolu ve vlastním organismu. To 

znamená, že si organismus vyrábí cholesterol sám z jiných chemických sloučenin. Poměr, jakým 
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tyto dvě složky ovlivňují hladinu cholesterolu v organismu, se odhaduje na 1/3 ze stravy a 2/3 

cestou endogenní syntézy. [27] 

Cholesterol je přítomen ve velkém množství v potravinách živočišného původu (tučné 

maso, vejce, mléčné výrobky s vysokým podílem tuků aj.). Příjem cholesterolu u většiny 

obyvatel ČR překračuje doporučenou denní dávku. Vysoký příjem cholesterolu znamená riziko 

vzniku chorob cévního oběhu. V opačném případě, tedy při dlouhodobém nedostatku tuků ve 

stravě člověka, se taktéž vše negativně projeví na zdraví jedince.[l;5;8; 10] 

Rostlinně steroly 

Rostlinné steroly jsou přírodní extrakty, které se v malém množství přirozeně vyskytují 

v naší stravě (např. rostlinné oleje, obiloviny, zelenina) a působí jako antagonisté cholesterolu -

dokáží jeho hladinu snižovat, neboť částečně blokují vstřebávání cholesterolu ze stravy. Protože 

jejich příjem potravou je většinou nízký, vyrábějí se potraviny (zejm. margaríny - např. Flora 

pro.activ) o tyto látky obohacené. Toto množství je naprosto bezpečné pro lidské zdraví. 

Rostlinné tuky obohacené o rostlinné steroly byly prvními příklady sestavování tzv. 

funkčních potravin tedy potravin, které mají léčebný účinek díky některé své složce, jejíž 

koncentrace je oproti potravině stejného typu posílená. [1;27;28] 

Tab.3: Obsah cholesterolu a tuku v některých potravinách 

Zdroj: Úvod ke zdravé výživě pro studenty pedagogických fakult [5] - Výživa a hygiena 

ve stravovacích službách [8] 

Potravina Cholesterol (mg/100 g) Tuk (g/100 g) 

Hovězí maso libové 125 7,8 

Vepřové maso libové 75 18,2 

Kuřecí maso 75 1,4 

Vepřová šunka 153 22 

Rybí filé 65 0,6 

Sádlo - průměrně 107 99,3 

Máslo 286 81,2 

Vejce 468 11,0 
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Polotučné mléko 6 2 

Plnotučné mléko 33 3,5 

Šlehačka 120 33,0 

Smetana 70 23 

Sýr ementál 106 27,0 

Přívod cholesterolu do organismu je úzce spjat s přílišnou spotřebou tuků, hlavně 

živočišných - obecně ale neplatí, že čím tučnější potraviny, tím více cholesterolu obsahují. To 

platí pouze u mléčných výrobků (viz. Tabulka 3). 

Devět důležitých zásad pro boj s cholesterolem 

Rady, týkající se snížení příjmu cholesterolu v krvi, lze shrnout do následujících devíti 
bodů: 

1. snížit spotřebu tučného masa a uzenin, vyvarovat se vnitřností 

2. používat rostlinné oleje a tuky s vyšším obsahem polynenasycených mastných 

kyselin 

3. zařadit do stravy rostlinný tuk obohacený rostlinnými steroly 

4. dávat přednost nízkotučným mléčným výrobkům 

5. konzumovat hodně zeleniny a ovoce (převážně v syrovém stavu) 

6. omezit spotřebu cukru, a tedy konzumaci sladkostí, moučníků, cukrářských 

výrobků a bílého pečiva 

7. při tepelné úpravě jídla se vyhnout smažení 

8. nezapomínat na dostatečné množství tekutin 

9. dbát na přiměřený pohyb. [28] 

Výživová hodnota tuků 

Ke změnám v nutričních hodnotách tuků přispívá: 

a) žluknutí tuků - procesy rozkladu tuků (stárnutí tuků), které jsou vyvolány různými 

faktory (oxidace kyslíkem, působení světla, vody, tepla, enzymů i mikrobů) 

b) změna při tepelné úpravě - největší při smažení (spálené části - zdraví škodlivé). 

Kvalita tuků je také dána přirozeným obsahem vitaminu (např. máslo - vitamin A, rybí 

tuk - vitamin D aj.). Dále ke zkvalitnění přispívá používání čerstvých surovin, kvalitní podmínky 

pro skladování a zvýšení stability tuků s přídavkem antioxidantů - tokoferoly aj.). [5;8] 
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2.1.3 CUKR Y (sacharidy) a jejich význam ve výživě - energetická vydatnost 

Jsou třetí základní stálou složkou všech buněk. Poskytují 50 - 65 % energie přijaté denní 

stravou člověka. Sacharidy tedy organismu slouží jako: 

• zdroj energie - pro udržení stálé tělesné teploty fa I ?í se získá téměř 17 kJ - i když je 

v 1 g sacharidů obsaženo prakticky stejné množství energie jako v bílkovinách, podílejí 

se právě sacharidy velkou mírou na vzniku obezity - kvůli daleko vyššímu zastoupení 

v potravě) 

• hlavní součást lidské potravy (díky svému objemu) 

• chuťový faktor - jednoduché cukry dodávají potravě příznivou chuť 

• některé sacharidy příznivě ovlivňují střevní peristaltiku - vliv na složení střevní 
mikroflóry 

• prevence proti degenerativním chorobám (zejm. nestravitelné sacharidy). [5;8] 

Rozdělení sacharidů - Glykemickv index 

Sacharidy jsou velkou skupinou chemických látek, jejichž základ je tvořen tzv. cukernými 

(sacharidovými) jednotkami, podle jejichž počtu sacharidy dělíme na tři základní skupiny: 

a) Monosacharidy - obsahují jednu cukernou jednotku - glukóza (hroznový cukr), fruktóza 

(ovocný cukr), galaktóza (složka mléčného cukru) aj. Jsou zastoupeny v ovoci, medu, 

zelenině, luštěninách, vaječném bílku... 

b) Oligosacharidy - obsahují 2-10 monosacharidů - sacharóza (řepný a třtinový cukr), 

laktóza (mléčný cukr), maltóza (cukr sladový), sacharidy obsažené v luštěninách 

(rafinóza, stachyóza, verbaskóza aj.) a další. 

Monosacharidy a oligosacharidy bývají také označovány jako jednoduché cukry - mají 

sladkou chuť a jsou rychlým zdrojem energie. Jsou obsaženy hlavně v ovoci a sladkých 

potravinách (např. bonbóny, sušenky, dorty, limonády aj.). 

c) Polysacharidy - obsahují více než 10 monosacharidů - škrob (v obilovinách, luštěninách, 

bramborech, rýži, mouce aj.) a vláknina (buněčná stěna rostlin).Polysacharidy bývají také 

označovány jako složité cukry - nejsou sladké. Patří mezi ně škrob (stravitelný 

polysacharid) a vláknina (nestravitelný polysacharid). 

VLÁKNINA 
Vláknina je nestravitelná složka potravy (lidský organismus nemá potřebné enzymy pro 

její rozklad). Má zejména funkci ochrannou - prevence rakoviny tlustého střeva a jiných nádorů, 
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onemocnění srdce a cév, cukrovky, obezity, chronické zácpy a dalších onemocnění trávicího 

a zažívacího traktu. Odborníci doporučují 30 g/den. Vysoký příjem snižuje vstřebávání 

minerálních látek a vitaminů (u nás ale spotřeba vlákniny stále nízká - méně než 25 g). 

a) Rozpustná vláknina - ovoce, oves, luštěniny, brambory aj. 

b) Nerozpustná vláknina - zelenina, otruby, celozrnné výrobky aj. 

Doporučený denní příjem vlákniny: 25 - 30 g (u dospělého člověka) - v poměru rozpustné 

ku nerozpustné vláknině 1 : 3. [1;8;10] 

Sacharidy můžeme také rozdělit z hlediska využitelnosti v lidském organismu na 

sacharidy: 

a) využitelné 

• monosacharidy - glukóza, fruktóza, ribóza 

• oligosacharidy - sacharóza, maltóza (vzniká hydrolýzou škrobu, slad), laktóza 

• polysacharidy - škrob (v organismu se štěpí na glukosu, která se pak využívá jako zdroj 

energie - část škrobu se nerozštěpí = tzv. resistentní škrob a řadíme jej к vláknině) 

b) částečně využitelné 

• monosacharidy - xylóza, arabinóza 

• oligosacharidy - stachyóza (v luštěninách) 

• polysacharidy - inulin (sladidlo pro diabetiky, v čekance). 

Po požití těchto sacharidů se v našem těle zvyšuje hladina krevního cukru - glykémie. 

V souvislosti s jejím zvyšováním (u různých sacharidů) mluvíme o tzv. GLYKEMICKÉM INDEXU 

(GI). V souvislosti s Gl lze říci, že při dietním režimu více zhubne ten, kdo bude konzumovat 

spíše potraviny s nižším glykemickým indexem (hodnoty zhruba do 30). 

Tab.4: Glykemický index potravin 

Zdroj: Hubneme s rozumem zdravě a natrvalo [7] 

Potravina G K 3 0 Potravina G I 3 0 - 7 0 Potravina Ц Щ 1 

brokolice 10 jogurt slazený 35 kukuřic« i 70 

houby 10 broskev 40 70 

10 hroznové víno 40 poca-cola 70 

kořenová zelenina 10 žitný chléb 44 meloun 71 

sója vařená 20 rýže 44 j croissant 75 
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oříšky - průměr 20 ovesná kaše 48 chipsy 75 

čokoláda hořká 22 kiwi 50 med 85 

mléko polotučné 29 zmrzlina 60 brambory vař. 87 

fazolç 30 zavařenina 65 hranolky 90 

с) nevyužitelné 

• monosacharidy - manóza, sorbóza 

• polysacharidy - celulóza, hemicelulózy (luštěniny, cereálie, zelenina), pektiny (ovoce), 

chitin (houby). [1;5;7;8;10] 

Potřeba sacharidů - doporučené denní dávky 

Jak již bylo řečeno, sacharidy tvoří svým množstvím základní složku potravy. Podle 

současných výživových doporučení by měly tvořit - 60 % celového energetického nříimu-

Sacharidy poskytují tělu zejména energii - pokud se nespotřebuje, ukládá se ve formě tuku. 

Vysoký příjem jednoduchých cukrů je rizikový z hlediska různých typů onemocnění, 

včetně zubního kazu. Spotřeba těchto cukrů již několik let dosahuje téměř dvojnásobné dávky 

(téměř 40 kg/osobu/rok), než je doporučovaná. Nesmíme také zapomínat na tzv. „SKRYTY 

CUKR", který se nalézá v nealkoholických i alkoholických nápojích, sladkostech aj. [1] 

2.2 Mikronutrienty - Minerální látky a vitaminy 

Organismem přijímány v množství od 1 do 100 mg denně. Vitaminy a minerály 

organismus potřebuje pro svou „normální" činnost. Většinu z nich si neumí vytvořit, proto je 

musí přijmout v potravě. Jejich působení je komplexní - vzájemně se doplňují, ale jeden druhý 

nemůže nahradit. Potřebné dávky se liší v závislosti s naším stavem, věkem a zátěží. [10] 

2.2.1 Minerální látky 

Minerální látky jsou velmi důležitou součástí potravy. Bez nich nemůže tělo dobře 

pracovat - jsou pro něj nepostradatelné (většinou se zúčastňují metabolických a enzymových 

pochodů). Minerální látky můžeme rozdělit to tří skupin: 

• makroprvky - prvky, jejichž denní potřeba se pohybuje od několika set mg do desítek 
gramů (Ca, P, Na, K, Cl, Mg, S) 
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• mikroprvky - prvky, jejichž denní potřeba se pohybuje od několika desítek až stovek mg 

(Fe, Cu, Zn, Mn, Si aj.) 

• ultramikroprvky - prvky, jejichž denní potřeba je menší než u mikroprvků (Co, Mo, I, 

F, Se, Cr aj.). [1;2] 

2.2.2 Vitaminy 

Vitaminy jsou nezbytně důležité pro správné fungování těla. Lidské tělo si je nedokáže 

samo vytvořit, a proto je musí přijímat spolu s jídlem. Jsou jen malé výjimky - část vitaminu A 

se tvoří z přijatého provitaminu (zejména ß-karotenu), vitamin D3 slunečním zářením 

z provitaminu 7-dehydrocholesterolu, který je uložen v pokožce. Vitaminy najdeme téměř ve 

všech potravinách - největší množství v ovoci a zelenině. Každý ze 13 vitaminů má v organismu 

svou vlastní funkci a nemůže být nahrazen jinou látkou. [1] 

Význam vitaminů ve výživě lze shrnout do následujících bodů: 

• působí jako urychlovače všech životních dějů - jako součást enzymových soustav 

organismu 

• mají vliv na růst a obnovování buněk a tkání 

• uplatňují se při metabolismu hlavních živin a v řízení přeměny minerálních látek 

• udržují normální stav kůže a sliznic, míru krevní srážlivosti, rozmnožovací funkci, tvorbu 

červených krvinek, hormonů a ochranných látek. [8] 

Rozdělení vitaminů: 

a) vitaminy rozpustné v tucích (vitaminy A, D, E, K) - tělo může získat pouze tehdy, 

jsou-li zároveň v potravě obsaženy tuky 

b) vitaminy rozpustné ve vodě (vitaminy Bb B2, B6, Bi2, C, PP, kyselina listová, 

biotin, kyselina pantotenová aj.). [2] 

Nedostatek vitaminů (hypovitaminóza) i nadbytek vitaminů (hypervitaminóza) může 
poškozovat zdraví člověka (viz. příloha 2). 
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Tab.5: Rizikové skupiny - potřeba vitaminů 

Zdroj: Výživa na začátku 21.století aneb o výživě aktuálně a se zárukou [1] - Výživa 

a hygiena ve stravovacích službách [8] - Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí ve 

schématech [10] - Společnost pro výživu [21] 

Vitamin Rizikové skupiny a vlivy 

VITAMIN A zejména dětská populace v době hladomorů 

VITAMIN 

D 

rachitis - těhotné ženy (infadin v 2.pol.těhotenství), novorozenci a malé 
děti - nejčastěji u nedonosených dětí, rychle rostoucí děti (kolem 
8.měsíce - špatné hygienické podmínky) 
celkově osoby s nedostatečným osluněním a nízkým přívodem vitaminu 
D ve stravě 

VITAMIN 

E 

předčasně narozené dětí 
pravděpodobně není optimální příjem vitaminu E v celé populaci 

VITAMIN 

К 

novorozenci, kteří nemají přívod od matky (vlastní produkci střevní 
flórou, ani žádnou zásobu ve tkáni), staří lidé 

VITAMIN 

С 

muži, kuřáci (pokud vykouří 20 cigaret denně - zvyšuje se potřeba 
vitaminu С nejméně o 25 %), konzumenti alkoholu, starší lidé, lidé 
užívající některé léky (např. hormonální antikoncepce), lidé žijící ve 
znečištěném ovzduší, pod stálým stresem, těhotné a kojící ženy 

VITAMIN 

B! 

děti a těhotné ženy (strava s převahou sacharidů), velká spotřeba čaje, 
kávy a alkoholu 

VITAMIN 

B2 

striktní diety, po průjmech (střevní poruchy), chirurgické operaci 
(zejm.resekci žaludku), nízká spotřeba mléčných výrobků 

VITAMIN 

B6 

těhotné ženy, hormonální antikoncepce (užívání estrogenů), 
vysokoproteinová dieta, omezená resorpce z tenkého střeva, 
alkoholismus, některé léky 

VITAMIN 

BL2 

" i 
obyvatelé Asie, striktní vegetariáni (veganská strava), makrobiotici, 
nedostatek žaludečních šťáv, některé léky 

NIACIN chudé vrstvy obyvatel živících se převážně kukuřicí (pellagra), osoby 
s poruchami střevní flóry, těžce pracující lidé, konzumenti alkoholu 

KYSELINA 

PANTOTHENOVÁ 

zvýšená potřeba v období růstu, při pobytu v horkém prostředí a 
působením stresových faktorů, alkoholismus 

KYSELINA 

LISTOVÁ 

těhotné ženy (vysoké požadavky kyseliny listové - nedostatek může 
způsobit poruchy vývoje plodu), kojící ženy, střevní poruchy 

BIOTIN konzumenti extrémně vysokého množství syrových vaječných bílků 
(avidin - organismem nevyužitelný). 
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3 VÝŽIVOVÉ (NUTRIČNÍ) DOPORUČENÍ 
Ve většině průmyslově vyspělých zemích jsou již po desetiletí vydávána výživová 

doporučení pro obyvatelstvo, která jsou průběžně inovována. 
Tyto VDD (výživové doporučené dávky) vznikly během 2.světové války v USA s cílem 

stanovit takové množství živin a energie, aby byl zabezpečen zdravý život obyvatel a jsou 

definovány jako: „ takové množství nutrientu, o kterém bezpečně víme, že pokryje potřeby téměř 

všech (95 %) zdravých lidí. " [2] 

Česká republika vydala první výživové doporučení pod názvem „Směry výživy 

obyvatelstva ČSR". V té době ještě pod názvem Společnosti pro racionální výživu (v současné 

době fungující pod názvem Společnost pro výživu) v roce 1986 a v roce 1989 jejich inovovanou 

formu. V roce 1994 byla Radou výživy Ministerstva zdravotnictví České republiky vypracována 

doporučení o výživě zdravého obyvatelstva „Jezte zdravě, žijte zdravě". Od té doby další 
inovace uskutečněna nebyla. 

Až v roce 2004 vydala Společnost pro výživu inovovaná doporučení pro obyvatelstvo 

České republiky, jelikož stále stoupá počet tzv. civilizačních onemocnění (jako jsou např. 

kardiovaskulární a nádorová onemocnění, obezita, diabetes, ateroskleróza, hypertenze aj.), tedy 

chorob, které mají v populaci velice vysoký výskyt a jejichž hlavní příčinou je ve většině 

případech právě nezdravý životní styl spojený s nesprávným stravováním. 

Česká republika ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi patří к zemím s nejvyšším 

výskytem těchto chorob. Kardiovaskulární a nádorová onemocnění jsou vnáší republice 

nejčastějšími příčinami úmrtí. Z faktorů životního stylu se na jejich vzniku podílí velkou měrou 

právě nesprávná výživa, nedostatek pohybu a z toho vyplývající obezita, která již není jen 

otázkou dospělé populace, ale stále více se stává aktuální pro děti, a to již v útlém věku. Proto je 

velice důležité předcházet těmto nemocem a pomocí tzv. primární prevence zajistit 

informovanost к této problematice působením na děti již od nejútlejšího věku, aby pro ně pojem 

„zdravá výživa" nebyl v dospělosti cizím tak, jak je tomu u mnohých dospělých dnes. 

Samozřejmě nejde jen o to „chtít se stravovat zdravě a více se hýbat" (i když je to 

základem). К stěžejním předpokladům již zmíněné prevence patří to, aby děti i populace celkově 

dostaly kýžené informace o této problematice, tedy o vztahu výživy v souvislosti se zdravím. 

Dalším předpokladem je, aby stát vycházel ze znalosti zdravotního stavu obyvatel a stavu 

spotřeby potravin, tedy aby byla umožněna a usnadněna dostupnost zdravých potravin, a to 

v cenově přiměřené formě. Bohužel, stále ještě platí, že zdravé potraviny = drahé potraviny 

a obchodování se zdravím se dnes stává velmi výhodným zdrojem příjmu. 
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3.1 Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky 

Následující kapitola předkládá stručně pojatá výživová doporučení pro občana (dospělého) 
České republiky, která v souladu s výživovými cíli pro Evropu stanovil Regionální úřad pro 
Evropu WHO: 

• omezit celkovou dávku přijaté energie a snížit svou tělesnou hmotnost na doporučenou 
hodnotu (BMI) 

• omezit příjem tuku - preferovat tuky nenasycené (u dospělé populace snížit příjem tuků 

alespoň na 30 % celkového energetického příjmu) 

• omezit potraviny s vysokým podílem cholesterolu - pokles pod 300 mg/denně (optimální 200 
- 250 mg/denně ) 

• omezit jednoduché cukry (max. 10 % z celkové energetické dávky) - preference 

polysacharidů 

• omezit solení - max. 6 g NaCl/denně (optimální 4,5 g a méně) - preference soli obohacené 
jódem 

• zvýšit příjem ovoce a zeleniny (vitaminy, vláknina - zvýšit její příjem na 30 g/den) - denní 

příjem ovoce a zeleniny by měl dosahovat 600 g (včetně tepelně upravene zeleniny), pomer 

„ovoce : zelenina" by měl být cca „1 : 2" 

• zvýšit příjem luštěnin - zdroj kvalitních rostlinných bílkovin, nízké množství tuku, nízký GI 
(glykemický index), vysoký obsah ochranných látek 

• zvýšit příjem celozrnných výrobků - zvýšení příjmu ochranných látek 

• zvýšit příjem ryb a výrobků z nich - prevence kardiovaskulárních chorob a chorob 
zapříčiněných nedostatkem jódu 

• omezit příjem živočišných potravin s vysokým množstvím tuku (tučné maso, uzeniny, tučné 

mléčné výrobky, lahůdkářské výrobky, cukrářské výrobky, jemné pečivo aj.) 

• snížit příjem vajec (max. 4 ks/týden) 

• zvýšit pitný režim - zejména děti a staré osoby (min. 1,5-21 vhodné tekutiny) 

• omezit příjem alkoholických nápojů - muži (přibližně 300 ml vína nebo 0,8 1 piva nebo 70 ml 

lihoviny), ženy (přibližně 200 ml vína nebo 0,5 1 piva nebo 50 ml lihoviny) 

• Jíst pestrou stravu, stravu přiměřenou - věku, fyzickému zatížení a zdravotnímu stavu 
• jíst pravidelně - 3 hlavní denní jídla (snídaně - do 20 % energie, oběd - do 35 % energie 

a večeře - do 30% celkové energie) s dopolední a odpolední svačinou (každá do 5-10% 

celkové energie) a pauzou 3 - 4 hodiny mezi jednotlivými denními jídly 
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• systematicky sledovat svůj jídelníček 

• zvýšit svou fyzickou aktivitu. [19] 

3.1.1 Potravinová (výživová) pyramida 

Pro snazší orientaci a zejména jako vhodná pomůcka pro sestavení kvalitního, zdravého 

a vyváženého jídelníčku (nejen pro dospělé, ale i pro děti), slouží tzv. p o t r a v i n o v á pyramida. 

Obr.l: Potravinová (výživová) pyramida 

Zdroj: Výživa na začátku 21.století aneb o výživě aktuálně a se zárukou [1] 

Jednotlivá patra pyramidy představují určité skupiny potravin, které by se v našem 

jídelníčku měly více či méně objevovat ve větším či menším počtu denních porcí. 

Spodní patro (základnu) pyramidy tvoří obiloviny, těstoviny, luštěniny, celozrnné 

výrobky (pečivo) a rýže - tedy potraviny na bázi škrobu (zdroje vlákniny a vitamínů B). Do 

základny patří také ořechy a různé druhy semen. Tato skupina potravin by měla v jídelníčku 

tvořit okolo 40 % a měla by být rozdělena do 6 ^ 1 1 porcí denně. (1 porce = např. 1 plátek 

chleba, 1 rohlík, 1 koláček, 125 g vařených brambor, těstovin, rýže aj.) 

O druhé patro pyramidy se dělí ovoce o zelenina, kterými můžeme zpestřovat každé 

jídlo (zdroj vitaminů, minerálních látek a vlákniny). Tato skupina by měla tvořit asi 35 % při 

sestavování našeho jídelníčku. Zeleninu preferovat syrovou (různé saláty), ovoce taktéž. 

Doporučené množství ženiny je 300-500 g/denně, ovoce alespoň 3 - 5 porcí denně. (1 porce 

- např. 1 ks ovoce, asi 100 g, 125 g kompotovaného ovoce, 100 g sušeného, nepřislazovaneho 

°voce, 100 g bobulovitého ovoce, 180 g ovocné šťávy aj.) 
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Třetí patro pyramidy tvoří živočišné potraviny - mléko a mléčné výrobky (významný 

zdroj bílkovin a vápníku), maso (libové - zejména drůbeží), ryby (alespoň jednou týdně), vejce 

(3 - 5 týdně). Maso, ryby, vejce celkově jako významný zdroj bílkovin, nenasycených mastných 

kyselin a železa. Uvedené potraviny by měly zaujímat asi 25 % v našem jídelníčku. Mléko 

a mléčné vvrobkv 2 - 3 porce denně, zvýšenou potřebu mají děti 4 - 5 porcí, těhotné a kojící 

ženy 3 - 5 porcí denně. (1 porce = např. 250 ml mléka, 150 ml jogurtu, 50 g sýra aj.) Maso 

a vejce můžeme podávat v 1 - 3 porcích denně. (1 porce = např. 1 vejce, 50 g masa aj.) 

Čtvrté patro (vrchol) pyramidy tvoří nejméně přínosné potraviny pro náš organismus, 

pro naše zdraví, a proto bychom je měli konzumovat co nejméně. Řadíme sem živočišné tuky 

(nasycené), cukr (sladkosti) a alkohol. Tato skupina by neměla v našem jídelníčku tvořit víc než 

5 %. Převedeno do množství porcí by se měla pohybovat od 0 do 2 porcí denně. [1;2;8] 

4 SPRÁVNÁ VÝŽIVA DÍTĚTE 

Až do této kapitoly se práce zabývá výživou a jejími složkami pouze obecně. Následující 

text je zaměřen na výživu a její potřeby v určitém období života, a to v období školního dítěte, 

přesněji řečeno dítěte mladšího školního věku (6 - 12 let). 

Dítě a alternativní způsoby výživy 

Mluvíme-li o nedostatku, máme na mysli stravu nevyváženou, která dítěti neposkytuje 

dostatečně potřebné množství živin důležitých pro růst a vývoj organismu. Strava nevyvážená 

může být důsledkem např. některého z alternativních způsobů stravování, ať už vegetariánské 

stravy, makrobiotické či jiné, kterou dítě v tomto věku konzumuje zejména z přesvědčení svých 
rodičů (vliv prostředí, ve kterém žije). 

Vegetariánskou stravu, která patří v současnosti к nejčastějším a nejběžnějším 

alternativním způsobům stravování, můžeme rozdělit na několik druhů, podle toho, jaké 

Potraviny jejich konzumenti odmítají či naopak preferují: 

tzv. vegetariáni - omezení až vyloučení veškerých živočišných produktů ze stravy 

tzv. vegani - strava bez jakýchkoli živočišných produktů, včetně mléka, mléčných 

výrobků, vajec, a třeba i včelího medu 

tzv. lakto-vegetariáni - odmítají veškeré maso, ale připouštějí konzumaci mléka 

a mléčných výrobků 
tzv. ovo-vegetariáni - odmítají veškeré maso, ale připouštějí konzumaci vajec 
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tzv. lakto-ovo-vegetariáni - odmítají veškeré maso, ale připouštějí konzumaci mléka, 
mléčných výrobků a vajec. [1 ;8] 

I když dle Yntemové a Beardové [20] „nejnovější výzkumy prokazují, že je možné od 

nejútlejšího věku dítě stravovat vegetariánsky stále se ale nesmí opomíjet fakt, že dítě ve svém 

věku potřebuje základní živiny pro zdravý růst a vývoj organismu a i tento alternativní způsob 

stravování je tedy nutné dítěti přizpůsobit. Není možné, aby dítě striktně dodržovalo výživu 

vegetariánskou (riziko nízkého příjmu vápníku, železa, zinku, nedostatek vitaminů, zvláště 

vitaminu B12, který je obsažen pouze v živočišných zdrojích), či veganskou (kde byl prokázán 

taktéž nedostatečný příjem důležitých minerálních látek - zejm. jódu, železa a vitaminů - zejm. 

vitaminu B2 a vitaminu B12). Je tedy naprosto nevhodné stravovat děti tímto způsobem. 

Nedostatek již zmíněných minerálů a vitaminů by totiž měl za následek poruchy růstu i vývoje 

(a to jak fyzického, tak i duševního). Výzkumy prokázaly, že „veganské děti" měly významně 

nižší počet červených krvinek, hladinu hemoglobinu i železa. Z vyjmenovaných forem 

vegetariánského stravování je pro výživu dítěte nejvíce optimální strava tzv. lakto-ovo-

vegeteriánská, která se dá upravit tak, aby pokryla potřebné dávky živin. Je tedy možné označit ji 

za stravu, která je schopna neohrozit zdraví jedince (dospělého konzumenta) a je únosná i pro 
děti. 

Pokud již zmiňujeme alternativní způsoby stravování a jejich „dopad" na děti, nesmíme 

opomenout taktéž stravu nej radikálnější, stravu makrobiotickou. Tento výživový směr má 

několik stupňů (založených na striktnosti a množství zakázaných potravin), které jsou méně či 

více rizikové pro zdraví konzumenta. Na počátku je strava relativně pestřejší, avšak vyšší formy 

Pomalu ale jistě směřují к pouhé konzumaci obilovin, kdy už opravdu nelze hovořit 

o vyváženosti výživy. Tzv. „makrobiotici" zcela vylučují ze své stravy živočišné produkty, 

saláty, ovoce, sladké pokrmy, a také minimalizují příjem vody. Jejich jídelníček je tedy založen 

na cereáliích, zelenině, různých čajích, mořských řasách a sójových výrobcích. Jenže ani tento 

výčet není definitivní. Makrobiotici se musí postupně dostat až na nejvyšší stupeň, kdy jejich 

Povolenou stravu bude tvořit pouze neloupaná rýže. Makrobiotika (vycházející zjaponské 

filozofie) totiž předpokládá, že v obilném zrnuje zastoupen ideální poměr jing a jang (mystické 

Principy), proto je právě na tomto strava založena, bohužel, zcela v rozporu se zásadami 

Plnohodnotné výživy (s vědeckými poznatky) a rizika takovéhoto stravování jsou více než 

Patrná. Nedostatek nezbytných minerálních látek (zejm. vápník a železo), vitaminů (zejm. 

vitaminů B, C, D), základních živin (zejm. bílkovin) a v neposlední řadě nedostačující pitný 

režim. Děti, které se dlouhodobě živí tímto způsobem, jsou vystaveny mnohým zdravotním 
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rizikům (např. křivici, anémii, zhoršenému tělesnému i duševnímu vývoji) a jsou většinou 

menšího vzrůstu než děti, které konzumují plnohodnotnou smíšenou stravu. [1;2;20] 

4.2 Zásady správné výživy u dětí mladšího školního věku 

O mladším školním věku lze hovořit jako o věku mezi 6 - 1 1 lety. V tomto období 

(tzn. v době do cca 12. roku) rostou děti již pomaleji - v porovnání s předškolním věkem, kdy 

byly vystaveny intenzivnímu tempu růstu. Proto by u takto starých dětí měl být již méně 

navyšován příjem energie (na jednotku hmotnosti) a jako celek by měl vycházet samozřejmě 

z celkové fyzické aktivity jedince. 

Pečivo a obiloviny - v doporučených denních dávkách (DDD) přibližně 6 porcí (1 porce 

1 krajíc chleba, 1 ks pečiva, přibližně % hrnku vařené rýže, V* hrnku vařených těstovin, 

hrnku cereálií aj.). U pečiva také zařazovat celozrnné (tmavé) pečivo к pečivu světlému 

(v dnešní době je problémem dobarvování světlého tukového pečiva karamelem, po němž pečivo 

získá tmavý vzhled a konzument si jej může zakoupit s myšlenkou celozrnného pečiva, proto 

více než na barvu bychom měli klást důraz na množství „celých zrn" ve výrobku). Pečivo, 

obiloviny, brambory jsou zdrojem snadno využitelných sacharidů (v tomto případě zejm. škrobů) 
a Představují (nejen pro dítě) vhodný zdroj energie. Díky jejich konzumaci získáváme kromě 

základních živin také vitaminy, minerální látky a vlákninu - jsou více zastoupeny ve výrobcích 
z celozrnné mouky, v celozrnných cereáliích, neloupané rýži. Vláknina je pro tělo a správnou 

činnost trávicího traktu nezbytná (odstraňuje nežádoucí látky), ale u dětí by neměla být přijímána 
v Príliš vysokém množství, jelikož by si s ní organismus „neuměl" poradit (zejm. u dětí 

mladších). Proto bychom dětem neměli podávat celozrnné pečivo každý den (potřebné množství 

vlákniny doplňuje také konzumace ovoce, zeleniny, luštěnin a ovesných vloček). Vláknina (pro 

Její sytící schopnost) bývá také doporučována dětem, které mají problémy s nadváhou a může 
v boji s ní dítěti pomoci. [2;5;8] 

Zelenina a ovoce - u obou v DDD kolem 3 porcí (1 porce = 1 střední kus zeleniny, 

ovoce, cca. V2 hrnku vařené nebo dušené zeleniny, cca.200 ml zeleninové nebo ovocné šťávy aj.). 

Syrová zelenina a ovoce v dostatečných dávkách pokrývá poměrně velké nároky dětského 
0rganismu na vitaminy (zejména vitamin A a C) a měla by být konzumována po každém jídle. 

Ovoce má také tzv. „stíravý účinek" na chrup, který je vhodné využít zejm. po konzumaci 

Pamlsků, které ulpívají dlouho na zubech (např. karamel aj.). V dětském jídelníčku by se mělo 

nejčastěji objevovat čerstvé ovoce (zdroj sacharidů). Pozor na marmelády a ovocné kompoty 
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(zejm. u obézních dětí, snižujících svou váhu), které jsou výrazně přislazovány a tím se ve 

vysoké míře zvyšuje jejich energetická hodnota. Co se týče zeleniny, je vhodná konzumace 

taktéž syrové a čerstvé. Pozor jen na její nepříznivé, vedlejší účinky (jako je zvýšená tvorba 

plynů po její konzumaci). Ty může zmírnit lehká tepelná úprava. Některá zelenina (např. mrkev) 

obsahuje vitaminy rozpustné v tucích, proto je vhodné ji před konzumací např. orestovat, aby 

bylo možné dané vitaminy využít. Také zelené rostliny (zelenina) obsahují vitaminy rozpustné 

v tucích, proto se doporučuje přidávat do salátů kvalitní (nejlépe olivový) olej. [1;2;5;6;8] 

• Mléko a mléčné výrobky - jejich DDD 2 ^ o r ç e (1 porce = přibližně 250 ml mléka, 

150 ml jogurtu, 50 g tvarohu, 50 g sýra aj.) se v průběhu růstu dítěte příliš nemění (viz. 

Tabulka 8). To proto, že jejich potřeba je pro dětský organismus stále stejně důležitá, zejména 

jako významný zdroj bílkovin a vápníku, který je nezbytný pro zdravý růst kostí a zubů. Potřeba 

bílkovin tvoří jednoznačně základ výživy dítěte. S dospíváním se potřebné množství bílkovin 

(v závislosti na hmotnosti) mírně snižuje, ale stále by měla být jejich konzumace samozřejmostí. 

Pořád zde platí zlaté pravidlo „všeho s mírou", neboť stejně jako nedostatečná konzumace 

bílkovin (např. u veganství - absence esenciálních aminokyselin, železa, vápníku a vitaminu B n 

a z toho plynoucí zdravotní problémy, poruchy odolnosti vůči infekcím aj.), tak i nadměrné 

množství bílkovin může vyvolat poruchy zdravotního stavu konzumenta, a to zejm. poruchy jeho 

harmonického růstu. U zdravých dětí by měly být upřednostněny mléčné výrobky polotučné před 

nízkotučnými (mléčný tuk má vysoký obsah nasycených mastných kyselin, ale přesto je poměrně 

dobře stravitelný), a to i u dětí „hubnoucích", vzhledem к lepší využitelnosti vápníku -

důležitého pro rostoucí dětský organismus. 

Velký otazník se v této skupině potravin vznáší také nad tavenými sýry, o nichž bylo 

řečeno v poslední době mnoho, zejm. v souvislosti s jejich vlivem na zdraví konzumenta. Jak to 

tedy je? V podmínkách České republiky definuje vyhláška Ministerstva zemědělství ČR 77/2003 

Sb. (v platném znění) tento výrobek „jako sýr, který byl tepelně upraven za přídavku tavících 
solí ".[22] 

Tyto taviči soli (nejčastěji fosforečnany - používané pro jejich snazší roztíratelnost) 

nejsou pro děti ve větším množství vhodné. Rodiče často v konzumaci tavených sýrů své děti 

velmi podporují, neboť se mylně domnívají, že tím u nich zvyšují příjem tak důležitého vápníku. 

Taviči soli ale výrazně využitelnost vápníku organismem snižují, čímž má tělo tendenci jejich 

hladinu (poměr vápníku a fosforu) vyrovnávat tím, že „sbírá vápník, kde se dá". V krajních 

Případech může dojít к jeho odebírání z kostí a zubů, což má v případě dětí velmi neblahé 

výsledky. Časté podávání tavených sýrů dětem, pro které je dostatek vápníku nutný pro správný 
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růst kostí a zubů, je nevhodné. Proto se doporučuje upřednostňovat sýry přírodní (tvrdé) - vysoký 

obsah dobře využitelného vápníku. 

Z hlediska pozitivního vlivu mléčných výrobků na dětský organismus (a nejen na něj) je 

důležité zmínit ještě tzv. kysané mléčné výrobky. Bílkoviny obsažené v kysaných mléčných 

výrobcích jsou lépe stravitelné (jemně vysrážené a částečně rozštěpené mléčnými kulturami). 

Také mléčný tuk v nich je snáze stravitelný. Tyto potraviny jsou svou chutí nakyslé, čímž 

dochází к lepšímu využití vápníku (v kyselém prostředí). Kysané mléčné výrobky mohou 

konzumovat i jedinci nesnášející laktózu, protože je z velké části přeměněna na kyselinu 

mléčnou. [1;2;5;6;8] 

• Maso a masné výrobky - jejich DDD I ^ o r ç e (60 - 70 g). Význam masa je všeobecně 

ve výživě značný. Je cenným zdrojem plnohodnotných bílkovin (10 - 20 %), vitaminů (zejm. 

vitaminy A, D a vitaminy skupiny B) a minerálních látek (zejm. železa, dále fosforu, zinku, 

hořčíku aj.), které jsou pro náš organismus nezbytné. I když jeho nadměrný příjem není možné 

ze zdravotního hlediska doporučit, bylo by také nerozumné maso z dětského jídelníčku zcela 

vyloučit. Je dobré různé druhy v jídelníčku dítěte střídat, aby byla trvale pokryta potřeba 

mikronutrientů, které maso obsahuje. Hovězí a telecí maso (vyšší obsah železa), drůbeží a králičí 

maso (nízký obsah tuku). Obsah bílkovin kolísá v širokém rozmezí, hlavně podle obsahu tuku ve 

tkáni. Tučné vepřové maso (12 %), libové hovězí, telecí a koňské maso (kolem 22 %) a v mase 

zvěřiny (až 25 % bílkovin). Plnohodnotné bílkoviny jsou relativně dobře stravitelné (využitelnost 

b iem 94 %). čím je maso mladší, tím lepší vlastnosti má. Kvalitním zdrojem bílkovin jsou také 

luštěniny (hrách, fazole, čočka, cizma), kterými je možné občas nahradit maso. [5] 

V jídelníčku dětí (ale i dospělých) by měly být zastoupeny také ryby a to alespoň dvakrát 

týdně. Ryby jsou zdrojem plnohodnotných bílkovin, minerálních látek (zejm. fosforu, jódu 

a fluóru) a vitaminů (zejm. vitaminů A, D, E). Některé jsou více tučné, ale jejich tuk má pro svůj 

obsah nenasycených omega-3 mastných kyselin vysokou biologickou hodnotu - zejména pro 

Prevenci srdečně-cévních onemocnění, správný duševní růst a vývoj. 

Mezi masné výrobky řadíme také vnitřnosti (nejčastěji játra), jejichž výživová hodnota je 

sporná. Na jednu stranu obsahují vitaminy a minerální látky, na stranu druhou mají „vysoké 

množství nasycených tuků, cholesterolu, v tuku rozpustných kontaminantů a těžkých kovů." [1] 

V játrech se kumulují látky z trávicího traktu a z výměny tkání. V případě dětského 

jídelníčku je můžeme zařazovat cca jedenkrát za čtrnáct dní a volit spíše vnitřnosti mladších 
zvířat. 
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Dalšími - u dětí oblíbenými - masnými výrobky jsou uzeniny a paštiky, které obsahují 

velké množství tuku, cholesterolu, soli a konzervačních látek. Neměly by proto být pravidelnou 

součástí jídelníčku dětí. Pokud přeci jen dítě vyžaduje některý z těchto produktů, je vhodné 

zvolit podle kvality (šunka od kosti, drůbeží šunka - před různými salámy) a i ty opět jen občas. 

[2;6;8] 

4 Tuky a vejce - u tuků upřednostňovat rostlinné před živočišnými. Rostlinné tuky jsou 

významným zdrojem nenasycených mastných kyselin. Živočišné tuky (sádlo, lůj) jsou pro 

vyzivu méně vhodné - obsahují více nasycených mastných kyselin a vysoké procento 

cholesterolu. V dětském jídelníčku by měly tuky tvořit cca 30 - 40 % DDD příjmu energie (větší 

množství energie pro správný růst). 
Vejce obsahují vysoké množství cholesterolu - žloutek až 300 mg, což představuje celou 

DDD. Cholesterol je pro vývoj dětí velmi důležitý (jeho zdrojem je nejprve mléko a v pozdějším 

věku žloutky, máslo a oleje). Dříve se vejce nedoporučovala konzumovat příliš často (vzhledem 

k vysokému obsahu cholesterolu). Dnes se názor mění, vzhledem к látkám, které vejce obsahují 

(hladinu cholesterolu částečně také snižují). Vejce jsou hodnotným zdrojem vitaminů (A, D, E, 

' vitaminů skupiny B a karotenů) a minerálních látek (zejm. železo, dále vápník, fosfor). 

Dětský jídelníček by měly tvořit max. 4 vejce/týden, zejména v tzv. „rozptýlené formě" (tzn. při 

Přípravě pokrmů). [1;2;8] 

* Cukr 

a cukrovinky - sacharidy jsou pro lidský organismus téměř výhradním zdrojem 

energie. U dětí, které se stále pohybují je potřeba poměrně vyšší než u dospělých. Cukr má 
tzv-„kariogenní účinky" (způsobuje zubní kaz), proto bychom měli omezit v jídelníčku dětí 

konzumaci rafinovaných cukrů, která je v tomto věku obecně nadměrná. Na druhou stranu ale 

není možné (a nebylo by ani správné), zakazovat dětem sladkosti úplně. Spíše jim předkládat 

takové, které budou vhodnější, jako např. kvalitní čokoláda s vysokým množstvím kakaa, oříšky, 

sušené ovoce, müsli tyčinky či dorty s ovocem a želé aj. [1;8] 
Pitný 

režim - je (nejen u dětí) nezbytnou součástí správného fungování organismu. 
Jehkož mají děti vyšší obsah vody ve tkáních než dospělí (více než 2/3 celkové hmotnosti), je 

Jejich potřeba tekutin vysoká. Z hlediska potřeb organismu jsou nejvhodnějšími nápoji - voda, 

ovocné či bylinkové čaje, minerální vody (nutné občas obměňovat - pro děti všeobecně 

vhodnější minerální vody s menším množstvím sodíku a draslíku) či 100% ovocné šťávy 

(ředěné vodou). Naopak nejméně vhodné jsou přeslazené limonády nebo colové nápoje - kofein 35 



a toniky - chinin (mohou přispět к nadváze či obezitě, podporují vznik zubního kazu), dále 

energetické a iontové nápoje (pro děti absolutně nevhodné - stimulační látky, karnitin, taurin, 

kofein, ionty). Menší děti by neměly příliš konzumovat ani nápoje s označením „light" (sladěné 

umělými sladidly - Aspartam, Sacharin, cyklemát aj.). Tato sladidla mohou mít při větším 

množství projímavé účinky. O nevhodnosti alkoholických nápojů není pochyb. 
Každé dítě je jiné, a proto nelze obecně říci, jaké množství tekutin by mělo denně vypít. 

Potřebné doporučované množství je závislé na věku a hmotnosti dítěte, proto je třeba potřebu 

vody přepočítávat na kilogram tělesné hmotnosti. Obecná celková potřeba tekutin je 120 - 150 

ml/kg/den. Do pitného režimu nepočítáme pouze nápoje (pitná voda, minerální voda, sodovka, 

limonády...), ale také např. mléčné nápoje, polévky aj., tedy i tekutiny v přijímaných 

potravinách. 

Abychom zjistili, kolik tekutin má dítě denně vypít, vynásobíme množství mililitrů pro 

daný věk (viz. Tabulka 6 „Z nápojů") jeho hmotností. Např. dvanáctileté dítě vážící 45 kg by 

mělo denně vypít 2250 ml (45x50). [1;2;23;24] 

Tab.6: Potřebné množství tekutin u dětí 

7 - 1 0 let 10 - 1 3 let 13 - 1 5 let 

lelkem (l/den) 1,8 2,15 2,45 

Z nápojů (ml/kg/den) 60 50 40 

Vedle potravinových pyramid tedy odborníci vycházejí také z tabulek tzv. doporučených 

denních dávek, které nám v přehledné podobě ukazují, jaké množství energie, živin, minerálních 

látek, vitaminů a tekutin by mělo dítě v určitém věku přijmout (viz. Tabulky 6;7). 

Tab.7: Doporučené denní dávky u dětí (od 4 - 19 let v porovnání) 

Zdroj: Výživa v dětském věku [23] 
D ë t i Děti Děti Děti 

od 7 do 10 od 10 do 13 od 13 do 15 od 15 do 19 
let let let let 

Energie 
kJ 
kcal 
Základní živiny 
Bílkoviny (g) 

Děti 
od 4 do 7 

let 

5800-6400 7100- 7900 8500 -9400 9400- 11200 10500-13000 

1400-1500 1700- 1900 2000 -2300 2200- 2700 2500-3100 

Ш7 24 34 45 ©46 
©15 
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>170-188 >209-232 >250-276 
9 - 1 2 12-15 15-18 
©45- 53,4 ©56-65 ©67-78 
©50,5 - 59 © 62,3-72,8 © 74 - 86,6 

Nenasycené mastné kyseliny 

Sacharidy (g) 
Vláknina (g) 
Tuky (g) 

n-6 (% energie) 2,5 
n-3 (% energie) 0,5 
Cholesterol (mg) 300 
Minerální látky 
Vápník (mg) 700 
Hořčík (mg) 120 

Železo (mg) 8 

Jód (pg) 
Vitaminy 
A (mg) 
D(Hg) 
B1 (mg) 

B2(mg) 

B6 (mg) 
B12 (pg) 

120 

0,7 
5 
0,8 

0,9 

0,5 
1,5 

2,5 
0,5 
300 

900 
170 

10 

140 

0,8 
5 
1 

1,1 

0,7 
1,8 
300 
80 

vr G?/ 7 
Kyselina listová (pg) 300 
С (m g) 70 
Tekutiny 
Celkem (l/den) 1,6 
Z nápojů (ml/kg/den) 75 
Vysvětlivky: © - dívky, © - chlapci 

1,8 
60 

2,5 
0,5 
300 

1100 
©250 
©230 
©15 
© 12 
180 

0,9 
5 
©1,0 
© 1,2 
©1,2 
© 1,4 
1 
2 
400 
90 

2,15 
50 

>276-329 
1 8 - 2 0 
©74-86,6 
©88,4-103,1 

2,5 
0,5 
300 

1200 
310 

©15 
© 12 
200 

© 1,0 ©1,1 
5 
©1,1 
© 1,4 
© 1,3 
© 1,6 
1,4 
3 
400 
100 

2,45 
40 

>308-382 
20-24 
82,8 - 102,6 

2,5 
0,5 
300 

1200 
©350 
© 400 
© 15 
© 12 
200 

©0,9 ©1,1 
5 
© 1,0 
© 1,3 
© 1,2 
© 1,5 
© 1,2 ©1,6 
3 
400 
100 

2,8 
40 

<2.1 Sestaveni s p r á v n é h o jídelníčku (nejen) pro dítě mladšího školního věku 
- -b wváženého jídelníčku platí pro děti jiná pravidla nez pro 

Při sestavování správneho, vyvazeneno jm 
. vvživové požadavky organismu, ktere jejich 

- 'v, wváženého jídelníčku platí pro deti jma р ш - ^ Při sestavování správneho, vyvazeneno jm 
, . t všechny výživové požadavky organismu, ktere jejich 

dospělé. U dětí je důležité zejm. splnit všecnny vy 
rychlý vývoj a růst vyžaduje, ale také dostatečně uspokojit jejich „chute'. 

Výživa dítěte musí bvt: 
• dostatečná (vyvážená) - taková, aby pokryla množství živin, vitaminů a minerálů (častý 

problém zejm. v zajištění dostatečného množství vápníku), tolik potřebných pro 

optimální tělesný růst a duševní vývoj 

• přiměřená (přiměřené porce) 
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• pestrá (střídat různé druhy masa, příloh, různé druhy jídel - sladká, s masem i bezmasá) 

• správně zvolená (dostatek: bílkovin - mléčné výrobky, vlákniny, tuků - potřebných pro 

správné fungování organismu - proto není vhodné v dětském věku z jídelníčku tuky zcela 

vyloučit; omezit (zásadně neodpírat) cukrovinky a slané „mlsání" - např. chipsy aj.; 

omezit úpravu potravin smažením) 

• pravidelná (děti by měly jíst 5-6 jídel denně v odstupu cca 3 hodin - nepravidelná strava 

vede к přibírání na váze). 

Špatně sestavený jídelníček má v dětském věku daleko horší důsledky než v dospělosti, 

když je vývoj organismu dokončen - například nedostatek n-6 mastných kyselin může vést 

к opoždění vývoje, nedostatek n-3 mastných kyselin může mít za následek postižení orgánových 

fankcí (mozek, oči). [12] 

Tab.8: Potravinové pyramidy pro děti ve věku 4-15 let 

Poěet denních porcí v jednotlivých potravinových skupinách 

(zabezpečující odpovídající množství energie a základních živin) 

Potravinová 

skupina 
Předškolní věk 

(4-5 let) 

Mladší školní včk 

(6-10 let) 

Starší školní včk 

(11-15 let) 
_ObÜoviny^ 4 - 5 6 9 
Jčelenina 3 3 4 
ovoce 2 2 - 3 3 
mléko a mléčné 

.výrobky 2 - 3 2 - 3 2 - 3 
maso (a skupina 
Proteinových 

-Ekvivalentů) 

1 - 2 
(50-60 g) 

1 - 2 
(60-70 g) 

1 - 2 
(70-80 g) 

J y k v o k v p - 2 - 3 2 - 3 2 - 3 luk celkem (i 
-^£otravin)J^_ 48 60 73 
ekvivalent vařené 

^SSAos£ělých_ 0,6 0,75 0,8 

J uupuiuwvanj v jjv/ivivn, uiv v/ 
K pečivu či přípravě syrových a vařených jídel. 
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4-2.2 Důležitost jednotlivých denních jídel 
Pravidelná strava - rozdělená v určitých intervalech do celého dne - zamezuje přejídání 

v odpoledních a zejm. večerních hodinách. Právě dodržování tohoto Jednoduchého" pravidla 

činí dnešním dětem (a z daleka nejen jim) velké problémy. 

Mezi hlavní jídla dne řadíme: 
u - V W hv mělo být dostatečně vydatné, aby pokrylo Snídaně - první jídlo po probuzeni, ktere by meio oyi u 

- Hnnlnilo živinv a chybějící tekutiny. Slabá snídané nedodá přes noc ztracenou energii, doplnilo živiny л wiy j 
dostatečné množství energie pro dopolední činnost. 

Oběd - slouží zejm. jako hlavní dodavatel důležitých živin, proto by měl být vyvážený. 

- Večeře - poslední jídlo před spaním. Pokrmy by měly být objemné, ale ne příliš 

energeticky náročné. Měly by být lehce stravitelné, nedráždivé a nenadýmavé (pro klidný 

a nerušený spánek). 

Mezi tzv. jídla vedlejší řadíme: 

• Dopolední svačinka (přesnídivUa, - poknn — o v á n ý vdopo.edních hodech 

(mezi snídaní a obědem). 

• Odpolední svačina - pokrm mezi obědem a večeří. [8;12] 

43 Faktory spoluurčující vývoj potravního chování, preferencí, averzí a postojů к jídlu 

Formování nutriční osobnosti dítěte probíhá v závislosti na mnoha vnějších vlivech. 

Základ pozdějších postojů к jídlu se tvoří ještě dříve, než začíná vlastní období socializace. Ditě 

žije v prostředí, které dává více či méně příležitostí pro příznivý tělesný a duševní vývoj, ale 

které také může navodit nevhodné nutriční zvyklosti, jež je poznamenávají i v dospělost, Тука 

* to zejména dětské obezity, jako rizikového faktoru pozdějších kardiovaskulárních 

onemocnění. Pravděpodobnost obezity v dospělosti je podstatně vyšší tam, kde se projevila jiz 

v dětském věku. Proto je v současné době v popředí zájmů mnoha výzkumných týmů studium 

faktorů, které by se mohly na vzniku výživových zvyklostí dětí podílet. 
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Jedná se zejména о: 

1. vlivy rodičů, pečovatelů, 

2. sociální vlivy a podněty z vnějšího prostředí, 
3. vlivy sdělovacích prostředků (zejm.televize) a kulturního prostředí. [3;4] 

4.3.1 Vlivy rodičä a dospělých osob na utváření nutričních zvyklostí 

životní styl rodiny se odráží bezprostředně nebo nepřímo na vývoji nutriční osobnosti 

dítěte. Způsob života rodiny je výsledkem mnoha činitelů. Jsou to například: 

• existenční podmínky, 

• sortiment kupovaných potravin a připravovaných jídel, 

• interakce mezi členy rodiny a emoční klima rodiny, 

• organizace života rodiny (pracovní doba, rekreace, kultura, sport), 

• zájem o tělesné a duševní zdraví, 

• zájem o výživu. 

Nutriční zvyklosti dospělých osob mají velký vliv na přijetí nebo odmítnutí potravy 

dítětem. Děti, jejichž rodiče preferovali tučná jídla, rovněž dávaly přednost těmto jídlům. [3;4] 

Jídlo a soudržnost rodiny 
Jídlo je také neodlučně spjato s představou domova. Po celý život se vzpomíná na 

štědrovečerní večeře uprostřed rodiny, na sváteční náladu spojenou s pocitem bezpečí, lásky, 

^dinné pohody. Individualitu rodinných jídel tvoří mnoho drobností, např. přechod na „fast 

food", polotovary, hotová jídla pro mikrovlnné trouby aj. Společné jídlo může upevňovat 

soudržnost rodiny a přispět к dobrému rodinnému klimatu. Bohužel, v současné době význam 

společných jídel klesá. [3] 

4-3.2 Sociální vlivy příjmu potravy и dětí 

Pro m je každé jídlo sociálni situaci. Dospalí dávají béhem jídla najevo svůj v*ah 
kdí«„, a f j a v o á m l e B t k á r á n ( m „ebo neverbálné. Sociálni kontext jedení, spojeni socmlní 

situace s uréitým jídlem, může být základem jeho budoucí obliby, nebo odporu. 
I ve výžívé tedy může docházet k jejimu ovlivňování. Výzkumy ukázaly, že je-li dítě ve 

společností kamarádů, kteří mají rádi uriitý pokrm, může si jej oblíbit, i když toto jídlo původní 
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nemělo nijak zvlášť rádo. Takto vzniklá obliba nového jídla může přetrvávat poměrně dlouhou 

dobu a může se stát součástí definitivního nutričního vzorce. U školních dětí značně záleží na 

preferencích, ale také averzích dominantních dětí. Svými postoji к určitému jídlu mohou značně 

ovlivnit postoje ostatních dětí, a to jak v pozitivním, tak negativním smyslu (druhý případ je 

zpravidla častější). [3;4] 

4.3.3 Vlivy sdělovacích prostředků, zejnutelevize 

Televize může mít silný vliv na vývoj jídelních preferencí dětí, hlavně těch, kterým 

rodiče povolí dlouhé sledování televizních pořadů, těch kteří pravidelně sledují reklamní šoty. 

Menší děti považují televizní reklamu za součást normálního programu, věří jí. 

Reklama jídel může mít nepříznivý vliv na utváření výživových zvyklostí, protože se 

mnohdy zaměřuje spíše na propagaci nutričně méně hodnotných potravin. Reklamy mají vliv na 

vývoj preference jídla zejména v případech, kdy je spojeno s určitou oblíbenou postavou 

(např. seriálovým hrdinou apod.). [3;4] 

5 Analýza pedagogické dokumentace v souvislosti se zdravou výživou (dítěte 

mladšího školního věku - l.stupně ZŠ) 
V září 2007 se stala povinností všech základních škol výuka v 1. až 5. ročníku dle 

školního vzdělávacího programu, který vychází z rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání. Problematika zdravé výživy je ve škole včleněna do vyučovacího předmětu 

»prvouka" (v 1. až 3. ročníku) a „přírodověda" (ve 4. a 5. ročníku základní školy). 

5 1 Charakteristika vyučovacího předmětu - prvouka 

Vyučovací předmět „prvouka" se vyučuje v 1. až 3. ročníku ve 2 hodinové týdenní dotaci 

(celkem 6 hodin). Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu je členěn do pěti tematických 

okruhů, které tvoří jeden celek vnitřně propojený zřejmými souvislostmi a vztahy. 

Těmito tematickými okruhy jsou: M í s t o , kde žijeme. 

Lidé kolem nás. 

Lidé a čas. 

Rozmanitost přírody. 

Člověk a jeho zdraví. 
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Tab.9: Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu prvouka - tematický okruh „Člověk 

a jeho zdraví" (vzhledem к řešenému problému „Zdravé výživy" - verze základní školy 

Dědina). 
Zdroj: RVP ZV [18] 

Očekávané výstupy z RVP 

ZV 
Konkrétní výstupy Učivo 

1. ročník 

Uplatňuje základní 
hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní 
návyky s využitím 
elementárních znalostí o 
lidském těle 

- uplatňuje základní návyky 
osobní a intimní hygieny, 
pravidelně je zařazuje do 
svého denního režimu 

Zdraví a nemoc, bezne 
nemoci, chování nemocného 
doma, u lékaře, v nemocnici 
Zdravý denní režim -
práce, odpočinek, pohyb, 
stravování, spánek 

2. ročník 

Uplatňuje základní 
hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní 
návyky s využitím 
elementárních znalostí o 
lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a 

^činnostmi vztah ke zdraví. 

- uplatňuje základní návyky 
hygieny a pravidelně je řadí 
do denního režimu 

- chápe, že spánek, 
odpočinek a pohyb mají 
velký význam pro zdraví 
člověka 

Lidské tělo, jeho funkce a 
zdraví. 
Vývoj jedince. 

3. ročník 

Uplatňuje základní 
hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní 
návyky s využitím 
elementárních znalostí o 
lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a 
činnostmi vztah ke zdraví. 

- určí základní části lidského 
těla, včetně nej důležitějších 
vnitřních ústrojí, orgánů 
a orgánových soustav a 
orientuje se v jejich funkci 

- orientuje se v etapách 
průběhu lidského života, 
v lidských potřebách a 
životních projevech 

- zdůvodní význam 
správného držení těla 

- sestaví svůi režim dne _ 

Vrozené biologické rozdíly 
mezi lidmi - věk, pohlaví, 
barva pleti, barva vlasů apod. 
Lidské tělo, stavba, části. 
Nejdůležitější vnější a 
vnitřní ústrojí a orgány a 
jejich funkce. 
Lidské smysly. 
Etapy lidského života. 
Režim dne. 

bodržuje zásady 
bezpečného chování tak, aby 
neohrožoval zdraví své ani 
zdraví ostatních. 

- navrhne správné pracovní 
polohy při běžných 
činnostech ve škole i doma 

- popíše správnou volbu 
oblečení a obuvi 
pro různé modelové situace 

- vysvětlí význam péče o 
zdraví, otužování 

Péče o zdraví - intimní a 
duševní hygiena, denní 
režim. 
Zdravá výživa. 
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v 

5.1.1 Tematický okruh „Člověk a jeho zdraví" od 1. do 5. ročníku ZS 

V tomto tematickém okruhu žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka 

jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se 

člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska 

denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů apod. 
Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci 

a o bezpečném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které 

ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci by si měli postupně uvědomit, jakou 

odpovědnost má každý člověk za své zdraví a za zdraví jiných lidí. Cíleně jsou vedeni к poznání, 

že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka.[RVP ZŠ Dědina] 

Tab.10: Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu přírodověda - tematický okruh 

«Člověk a jeho zdraví" (vzhledem к řešenému problému „Zdravé výživy" - verze základní 

školy Dědina). 

Zdroj: RVP ZV [18] 

Očekávané výstupy z RVP 
- ___ ZV 

Konkrétní výstupy Učivo 

Uplatňuje základní 
dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví 
a jeho preventivní ochranou. 

4. ročník 
- sestaví jídelníček podle 
základních zásad správné 
výživy 

- uvede příklady vhodného a 
nevhodného stravování a 
zhodnotí svůj způsob 
stravování 

Zdravá výživa. 

Účelně plánuje svůj čas pro 
učení, práci, zábavu a 
odpočinek podle vlastních 
Potřeb s ohledem 
n a oprávněné nároky jiných 
osob. 

- uvede příklady pozitivních 
a negativních vlivů na zdraví 
člověka 
- sestaví svůj režim dne 
podle zásad zdravého 
ynůsobu života 

Denní režim 

5. ročník 
Uplatňuje základní 
dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví 
a jeho preventivní ochranou. 

- sestaví jídelníček podle 
základních zásad správné 
výživy 

- uvede příklady vhodného a 
nevhodného stravování a 
zhodnotí svůj způsob 
stravování 
- uvede příklady pozitivních 
a negativních vlivů 
na zdraví člověka 

Zdravá vyziva 

// 
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Problematika „Zdravé výživy" (správného stravováni a zdravého životního stylu) 

prostupuje vzdělávacím obsahem vyučovacího předmětu prvouka i přírodověda po celou 

docházku dítěte na první stupeň základní školy (viz. Tabulky 9;10). 

6 Výskyt nadváhy a obezity u českých dětí 
V posledních letech je velká pozornost věnována detské obezité. V Evropé by. zjištěn 

pomérné vysoký vzestup výskytu obezity u détí, ke kterému dochází i v zemích s n,Si převaleno, 

obezity v dospělosti (např. v Itálii). . 
V roce 2006 byla dokonécna studie „životní styl a obezita 2005», která pnnesla nove 

reprezentativní údaje o výskytu nadváhy a obezity v české republice nejen v dospělé populac, 

ale také u dětí (průzkum prováděla agentura STEM/MARK). 
Děti byly rozděleny (podle víku) do 2 skupin, ve kterých se došlo к têmto závěrům: 

1. skupina (děti 6-12 let) - podle BMI indexu má 10»/. dětí nadváhu a 10% dít, ,e 

obézních, čísla jsou alarmujíc! - podle nich trpí nadmérnou hmotností každé páté dítě v tomto 

věku. Z toho je nejvyšší podíl dětí «pících obezitou (18 %) mezi prvháěky/dmháěky, tedy dctm, 

sedmiletými (vliv změny životního stylu - přestup na základní Skota, zaěátek školní docházky)^ 

2. skupina ( « « .3-18 le.) - cca 6 % dětí s nadváhou a okolo 5 % dětí obézních. Z techto 

Majů vyplývá, ie v tomto věku se již chtějí děti Ubit, více dbají o svůj vzhled, a tak klesá podtl 

«U s nadměrnou hmotností i děti obézních. Problémem se zde ale může stát opaěnýextrem, 

• Výskyt dětí s poruchami přijmu potravy (podváha - v tomto věku u děvěat okolo 10 /»). 

Závěry z této studie jsou následující: 
V české republice se obezita a nadváha vyskytuje u 52 % osob nad 18 let, u dětí se 

Prevalence obezity mění podle věkových kategorií - nejnižši je ve skupině 13 - 17 let , kde 

dosahuje 1, %. V této věkové kategorii jc ale závažný i poměrně ěastý výskyt podváhy, kterou 

studie zjistila u 7 % dospívajícich, u dívek dokonce v 10 % případů. U dětí ve věku 6-12 1С byla 

"bezita a nadváha zjištěna celkem u 20 % děti. 

Vznik nadváhy a obezity jc výrazně ěastější u dětí, které mají obézní rodiče. Tento fakt 

by měl být zohledněn v prevenci - obézni rodiěe by vzhledem ke zvýšenému riziku nadváhy 

'obezity svých dětí měli jejich stravovtaí a pohybové aktivitě věnovat velkou pozornost. Rod.ěe 

se zhruba ve ětvrtině případů mýlí v odhadu váhy svých dětí. Podle zjištění studie ji ve 13 % 

Podhodnocují (považuji ditě za štíhlejší) a stejné íasto nadhodnocují (považují ho za stlnější, nez 
Ve skutečnosti je). [25] 
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B Praktická část 

7 Výzkumné šetření 

7.1 Cíl výzkumného šetření 7.1 Cíl v ý z k u m n é h o šetření ^ ^ s výsledky výzkumného šetření 
Cílem praktické části diplomové práce je seznamem p r v n í h o stupně 

zaměřeného na znalosti, postoje, nutriční chování a vmmam sama 

základních škol 

7.2 Výběr respondentů 
Výzkum, kterého se zúčastnilo 114 žáků (60 dívek a 54 chlapců), probíhal v pátých 

třídách (děti ve věku 11 - 12 let), na šesti základních školách v Praze. 

7.3 Hypotézy výzkumu 
Hypotézy vycházely z předpokladu, že žáci jsou určitým způsobem v této problematice 

vzděláváni školou, ale že daleko větší vliv než škola má na dítě rodina ve které žije, prostred, 

které jej formuje a v neposlední řadě kamarádi a média mající na dítě taktéž silný ucmek. 
Tyto předpoklady byly sestaveny (díky vysokému počtu otázek) do deseti základních 

hypotéz, z nichž některé obsahují ještě doplňující domněnky. 

H i - Značná část dětí vynechává jedno z hlavních jídel. 
a) Počet dětí, které doma před odchodem do školy nesnídají, bude vysoký. 

b) Dívky v porovnání s chlapci nebudou častěji snídat. 

H2 - Značná část dětí ve škole nesvačí. 

^n^zdravé potraviny, výrobky (bufet, automat). 
a) Velká část rodičů dětem nepřipravuje svačiny do školy. 

b) Ve škole si děti často kupují 

Н з ~ Ovoce děti konzumují raději než zeleninu. 

—Nej oblíbenějšími pokrmy dětí jsou jídla ne příliš zdraví prospěšná, 

a) Nejoblíbenějším jídlem dětí je smažený sýr a hranolky. 
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b) Nejoblíbenějším nápojem dětí jsou sladké limonády (coca-cola, fanta, sprite aj.). 

H5 - Děti nadměrně konzumují uzeniny a potraviny zfast-foodu. Naopak rybí maso mají 

zařazováno do jídelníčku zřídkakdy. 

H6 - V dnešní době se většina rodičů o stravování svého dítěte během dne příliš nezajímá. 

H7 - Děti v tomto věku již příliš nevěří pravdivosti televizních reklam. 

Hs - Dívky budou se svým tělem více nespokojené - budou chtít zhubnout. 
a) Chlapci nebudou chtít tolik zhubnout - nespokojenost se svým tělem si ještě tak moc 

neuvědomují (v porovnání s dívkami). 

H9 - Tělocvik ve škole často nebaví děti, které se samy označí, že mají problémy s nadváhou. 

a) Velká část dětí odpoledne tráví čas u počítačů. 

b) Dlouhé rodinné procházky již v dnešní uspěchané době mnoho dětí nezná. 
<0 Víkendy děti nejčastěji tráví doma nebo s rodiči nakupují v hypermarketech. 

«•o - Žáci pátých ročníků nemají všeobecně příliš dobrou znalost o zásadách zdravé výživy. 

a) Dívky se více než chlapci zajímají o zásady zdravého životního stylu (zejména výživy). 

b) Informace o zdravé výživě děti nejčastěji hledají na internetu a v časopisech. 

7 , 4 Metodika výzkumného šetření 

Metodou vlastního výzkumného Setíení by,y s p e c i i sestavené dotazníky, zadavane 

« t a zcela anonymně. Jedinou podmínkou bylo uvést pohlaví a vék dotazovaného. 

Učitelé i J c i byli předem seznámeni s cíli a metodou tohoto výzkumu. Bylo , m podmbne 

vysvětleno, jak dotazník vyplhovat. Samotné vyplnění trvalo respondentům jednu vyucovacr 

hodinu. 

Děti obdržely dvě verze dotazníků. První dotazník by, zaméfen na jídelní návyky, kde byla 

Pomoc, Stměných otázek zmapována problematika stravovártí a názorů dětí na vyztvu. O b j e c t 

- Zde 0 Й 2 к у № j i c l se hlavních i vedlejších denních jídel, preference, ěi naopak a v e . e dět, 

^ jednotlivým potravinám, pokrmům éi obliby dnešních děti v moderním „fast-foodovem 

stavování spojeném s konzumací „colových" a jiných sladkých limonád. 
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Ve druhém dotazníku, zabývajícím se vnímáním vlastního těla a postoji к pohybu, jsou 

otázky zaměřeny - jak již název napovídá - na celkový postoj dítěte к sobě samému (tzn. jakým 

způsobem vnímá své vlastní tělo; co se mu na sobě nelíbí, či naopak; jestli touží být štíhlejší a co 

by pro to bylo schopné udělat; jakými se zabývá sporty a jak tráví volný čas). Za velice 

zajímavou považuji i otázku samotného přístupu dítěte ke zdravé výživě, ve smyslu zájmu, či 
nezájmu o danou problematiku. 

Data, získaná z výzkumné sondy, lze v návrhu výukového projektu cíleně využít pro 

formování zdravých stravovacích návyků a s nimi spojenou prevenci obezity u dětí mladšího 

školního věku. 
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7 5 Ukázky předkládaných dotazníků - Dotazník 1 

DETSKA VERZE JÍDELNÍCH NÁVYKU 

• Ш Ш 4 Ш 
• Pred odchodem do školy snídám: • ano, vždy 

• nesnídám vůbec, nemám hlad 
• někdy 
• snídám až ve škole. 

2- Snídani jím: • až na výjimky s celou rodinou, snídáme společně 
• sám nebo se sourozenci, rodiče snídají zvlášť 
• snídám jen já (případně sourozenci), rodiče snídani vynechávají 
• nesnídám vůbec. 

3- К snídani obyčejně mívám: • jídlo i pití (pokud ano, napiš jaké) 

• jen jídlo (pokud ano, napiš jaké) 

Ш ) ) • jen pití (pokud ano, napiš jaké) 

• nesnídám vůbec. 

Pokud snídáš doma: • snídaně je bohatá, mám na jídlo dostatek času 
• snídani rychle sním, abych nepřišel/la pozdě do školy 
• nesnídám. 

; Sv . .РМш 
• bvacis ve škole? • Ano. • Ne. • Někdy. 

6- Pokud svačíš, máš svačinu s sebou: • připravenou z domova od rodičů nebo někoho z rodiny 
• připravenou z domova, ale připravuji ši j i sám/sama 
• svačinu si kupuji -> • cestou do školy 

• ve školním automatu, bufetu 

7- pokud si svačinu kupuješ, kolik za ní většinou denně utratíš? • Do 20 Kč. 
• 20-50 Kč. 
• 50-70 Kč. 
• Více než 70 Kč. 
• Svačinu si nekupuji. 

Pokud máte ve škole bufet. Co si nejčastěji kupuješ? 

9 N á 
P°J pro pobyt ve škole: • dostávám z domova (pokud ano, napiš jaký) 

• kupuji si po cestě do Školy (pokud ano, napiš jaký) 

• kupuji si ve škole (bufet, automat) (pokud ano, napiš jaký) 

• je zajišťován školou (pokud ano, napiš jaký) 

• ve škole nepiji. 

Ю 
' C o obvykle piješ ve škole? '•ливе q Neperlivou vodu; 

. ' • perlivou vodu (ochucená, neochucená); 
• sladkou limonádu (coca-cola, fanta, sprite atd.); 
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• Ш Ш 
U. Obědvám: 

• džus; 
• mléko, mléčný nápoj; 
• čaj; 
СИ jiné (pokud ano, napiš co) _ 

• ve škole nepiji. 

• ve školní jídelně 
D j inde (pokud ano, napiš kde) 

• doma 
• neobědvám. 

12- Ve školní jídelně mi chutná: • vždy • občas • nikdy. 

ODPOLEDNÍ SVAČINA 
• každý den 

13- Odpoledne svačím: 

1 4 Odpolední svačinu: 

Щ 

• 3><týdně • lxtýdně • méně často • nikdy. 

• mám doma připravenou a jakmile přijdu ze školy, tak ji sním 
• mi někdo z rodiny připravuje, když přijdu ze školy 
• si připravuji po příchodu ze školy sám/a 
• si kupuji po cestě ze Školy (pokud ano, napiš jakou) 

• odpoledne nesvačím. 

* YEČEŘE 
5• Doma večeřím: • každý den • 3><týdně • lxtýdně • méně často • nikdy. 

• Večeřím: • až na výjimky s celou rodinou, večeříme společně 
• sám nebo se sourozenci, rodiče večeří zvlášť 
• večeřím jen já (případně sourozenci), rodiče večeři vynechávají 

, • nevečeřím vůbec. 

* OVOCE. ZELENINA 
' ° v oce j ím : • každý den • 3xtýdně • lxtýdně • méně často • nikdy. 

18 т 
aké ovoce máš: a) nejvíce rád/a b) nejméně rád/a 

l9-Zeleninu jím : • každý den D3xtýdně • lxtýdně • méně často • nikdy. 

Zeleninu, kterou máš: a) nejvíce rád/a 

b) nejméně rád/a 

21 i L Ш Ш Ш 
• Jake jídlo máš nejraději? _ 

22 
• J aký nápoj máš nejraději? 
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23. Formou rychlého občerstvení (McDonald's, KFC aj.) se stravuji: 
• každý den • 3><týdně • lxtýdně • méně často • nikdy. 

24. Představ si situaci, že skupina tvých kamarádů/kamarádek půjde po škole do McDonalda. 
Tobě ale rodiče tento způsob stravování nedoporučují. Jak se zachováš? 

• Půjdu s nimi (nechci, aby mě kvůli tomu, že rodiče nemají rádi hamburgery vyloučili z party). 
• Půjdu s nimi (nechci, aby se mi někdo posmíval). 
• Nepůjdu (svačinu mám doma a jídlo tam není zdravé). 
• Nepůjdu (po škole mám kroužek). 
• Nepůjdu (jídlo tam mi nechutná). 
• Šel/Šla bych, ale nemám peníze. 
• Šel/Šla bych, ale rodičům by se to nelíbilo, tak půjdu domů. 
• Jinak (pokud ano, napiš jak) 

25. Ryby jím : • každý den • 3xtýdně • lxtýdně • méně často • nikdy. 

26. Jak často jíš uzeniny (párky, salámy,...)? 
• každý den • 3xtýdně • lxtýdně • méně často • nikdy. 

27. Jak často jíš maso? 
• každý den • 3xtýdně • lxtýdně • méně často • nikdy. 

V reklamě na Kinder čokoládu nám říkají, že,jeden dílek čokolády obsahuje celou sklenici mléka". 
Co si o tom myslíš? 

• Ano, je to pravda (jinak by to neříkali v televizi). 
• Nevím. 
• Ne, není to pravda (napiš proč si to myslíš) 

• Kontrolují rodiče (rodič), co jsi celý den jedl/a? 
• Ano, mají o tom přehled. 
• Občas se mě zeptají, co jsem měl/a к obědu. 
• Ne, nezajímají se o to. 

Děkuji ti za vyplnění dotazníku. 
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7-6 Dotazník 2 

DĚTSKÁ VERZE VNÍMÁNÍ VLASTNÍHO TĚLA A POSTOJ К POHYBU 

1- Pokus se zamyslet nad svou postavou. Co se ti na sobě líbí a naopak, s čím nejsi vůbec 
sPokojený/á. Tebou zvolené části těla zakroužkuj nebo nakresli. 

C o se mi na 
sobě LÍBÍ. 

Co se mi na 
sobě NELÍBÍ. 

Chtěl/a bych být štíhlejší: • ano (proč) 
• ne 

pokud bys chtěl/a být štíhlejší, co pro to děláš?. 

4" ^ á m strach z toho, že přiberu. 
• Stále • velmi často • často • občas • zřídka • nikdy. 

5- S obezitou, vysokou váhou má problém: • rodič 
• sourozenec 
• já sám/sama 
• prarodič 
• u nás v rodině nikdo. \ - / ^ 

• tělocvik ve škole: • mě baví a chodím na něj rád/a 
• by mě bavil, kdyby mi lépe šel 
• mě vůbec nebaví a snažím se mu vyhýbat, jak to jde. 

• Odpoledne po škole: • jdu s kamarády ven nebo navštěvuji zájmové kroužky 
• jdu na chvíli ven, ale raději bych hrál/a doma hry na počítači, díval/a 

televizi nebo četl/a oblíbenou knížku 
• většinou trávím doma u počítače, jídla, knížky, a tak podobně. 



8. Kdyby sis měl/a vybrat z následujících skupin činností, která by to byla? 
• Aerobik, jízda na kole, běhání, plavání, tenis, stolní tenis, fotbal a jiné míčové hry, 

Й • kulečník, šipky, bowling, kuželky, střelba, 
• šachy, karty, deskové hry (člověče nezlob se, dáma, ...). 

S rodiči: • často chodím na výlety a procházky do okolí, 
• občas si vyjdeme na procházku, ale většinou zůstáváme doma, 
• na společné procházky a výlety chodíme jednou, maximálně dvakrát do roka. 

Ю- Jaký sportovní kroužek navštěvuješ? 

Kde jsi byl/a a co jsi dělal/a o tomto uplynulém víkendu? 

Zajímáš se o zásady zdravé výživy? • Ne, nezajímá mě to. 
• Ano, chci být zdravý/á. 
• Ano, chci zhubnout. 
• O to se starají rodiče. 

• Pokud se zajímáš o zdravou výživu, kde hledáš informace? (můžeš označit více možností) 
• U rodičů 
• u kamarádů 
• v časopisech 
• v TV 
• ve sportovním oddíle, kam chodím 
• na internetu 
• jinde (napiš kde) 

Děkuji za vyplnění dotazníku. 
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7.7 Vyhodnocení výzkumné sondy: Dotazník 1 - dětská verze jídelních návyků 

Dotazník 1, zabývající se postoji a nutričním chováním dětí, byl založen na několika 

klíčových otázkách, jejichž odpovědi jsou zásadní pro následný výukový program. Celý dotazník 

byl sestaven do sedmi hlavních témat, к nimž se (pro jejich objasnění) poté vztahovaly různé 

doplňující podotázky. 

Těmito celky byly: 

• snídaně 

• dopolední svačina (přesnídávka) 

• oběd 

• odpolední svačina 

• večeře 

• ovoce a zelenina 

• ostatní. 

Dotazníky byly vyhodnoceny jak zvlášť (pro dívky a chlapce - pro bližší porovnání), tak 

celkově (v obecném náhledu). Pro přehlednost jsou uváděny ke klíčovým otázkám grafy, které 

doplňují komentáře obsahující získaná data z ostatních tematicky obdobných dotazů. 

Z hlediska hlavních denních iídel se jednalo zejména o tyto otázky: 

a) „ Snídáš před odchodem do školy?" 

b) „ Pokud snídáš doma, jakým způsobem snídaně probíhá? " 

c) „ Svačíš ve škole? " 

d) „ Co obvykle piješ ve škole? " 

e) „Kde obědváš?" 

f ) „ Chutná ti ve školní jídelně? " 

g) „ Svačíš po příchodu ze školy? " 

h) „ Kdo ti chystá odpolední svačinu? 

i) „Večeříš?" 

Ostatní otázky se zabývaly oblibou a averzí dětí к jednotlivým potravinám, pokrmům a 

Vlkovou informovaností a postoji dětí к výživě. 
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7.8 Vybrané otázky zabývající se stravovacími návyky a nutričními postoji 

7.8.1 SNÍDANĚ 

ad a) „Snídášpřed odchodem do školy?" 

V souvislosti s obezitou (nejen dětskou) se často skloňuje problém vynechávání snídaně. 

Snídaně bývá považována za nej důležitější jídlo dne, neboť energii, kterou tělo přes noc 

spotřebuje, je nutné opět ráno dodat. Také nám pomáhá „nastartovat" tělo pro daný den. Jak je 

tomu ujedenáctiletých a dvanáctiletých dětí dokládá následující graf, zaměřený právě na tuto 

skutečnost. 

Graf 1: Snídáš před odchodem do školy? 
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Z grafu 1 vyplývá, že chlapci jednoznačně doma snídají častěji než dívky. Zajímavé je 
2de srovnání chlapců a dívek, kteří snídají a kteří nesnídají. 

Děti, které se doma před odchodem do školy nenajedí, často uvádějí jako důvod nechuť 

к jídlu v brzkých ranních hodinách nebo nedostatek času - „ráno vše ve spěchu". V souvislosti 
s ranním spěchem odpovědělo na otázku: ad b) „Pokudsnídáš doma": „Snídaněje bohatá, mám 
na jídlo dostatek času" (25 % dívek; 40,7 % chlapců) a „Snídani rychle sním, abych 
nePřišel/nepřišla pozdě do školy" (57 % dívek; 48,1 % chlapců). Opět je zde vidět, že většina 

dívek, které ráno snídají, z velké části nestíhá, zatímco u chlapců je tento poměr téměř 

rovnaný. 
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V souvislosti s tímto spěchem se občas někdo jen napije a někdy ani to, přitom dodání 

tekutin po spánku je (pro správnou funkci organismu i soustředěnost) během dopoledního 

vyučování velice důležité. Proto by paní učitelky měly dovolovat dětem pít i během vyučování 

a celkově dohlížet na správný pitný režim. 

Pokud děti nesnídají, dopadá to v mnoha případech tak, že se většina jídel „posune" do 

druhé poloviny dne, takže nastává hladovění v dopoledních a přejídání se v odpoledních 

hodinách, kdy je jedinec schopen zkonzumovat vše, co mu v té chvíli „přijde pod ruku". Bohužel 

to zpravidla řeší nevhodnými potravinami (různé sladkosti, „slanosti"). [12] 

Jestliže dítě není zvyklé snídat, není ani vhodné nutit jej do snídaně hned, ale pozvolna 

zvyšovat porce a přidávat. 

Děti také uváděly, co nejčastěji snídají. Mezi nejvíce se vyskytujícími odpověďmi bylo 

Pečivo s uzeninou, sýrem či medem, cereálie s mlékem, ale objevily se zde také sušenky s kávou, 

sladkost se šťávou, nebo dokonce párek s hořčicí, pečivem a šťávou. Pomazánka či našlehaný 

tvaroh - jako příloha к pečivu - se ani u jednoho ze 114 dětí neobjevily, z toho je také možno 

usoudit, že v dnešních rodinách se „něco tak pracného" již příliš často nepřipravuje. Doba je 

hektická a z toho vyplývá i dnešní podoba domácího stravování. 

Příklady vhodné snídaně: pečivo s rostlinným tukem, tvrdý sýr nebo kvalitní šunka 
pečivo s pomazánkou 

pečivo a našlehaný tvaroh 

bílý jogurt nebo mléko a cereálie 

ráno možné posnídat i energeticky vydatněji (např. 

bábovka). 

?-8-2 DOPOLEDNÍ SVAČINA 
ad c) „Svačíš ve škole?" 

Dopolední svačina - v současnosti velice diskutované téma. To, že děti ve školách 

nesvačí, nebo si kupují v automatech pouze chipsy či sušenky, je veliký problém. Přitom vhodně 
2volené svačiny se mohou pozitivně projevit na studijních výsledcích žáka. Děti, které 

Pravidelně svačí jsou ve škole pozornější a celkově koncentrovanější. 
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Výsledky z tohoto grafu by mohly na první pohled působit velice pozitivně a bez bližších 
kontextů oponovat tomu, proč se tedy dnes tolik diskutuje o problému nesvačících dětí. Z grafu 2 
Jednoznačně vyplývá, že velké procento dětí ve škole svačí. Klíčovou otázkou zde ale je, co 
svačí? 

Na otázku „ Pokud máš svačinu s sebou, máš ji": 

a) připravenou z domova (odpovědělo 43,3 % dívek; 59,2 % chlapců) 

b) svačinu si kupuji - cestou do školy, ve škole v bufetu, automatu (odpovědělo 48 % dívek-

27,8 % chlapců). 

Z těchto čísel je patrné, že rodiče (zejm. maminky) chlapců dbají na stravování svých 

ratolestí obecně více než rodiče dívek. Ze 43,3 % dívek si 20,8 % z nich svačinu do školy 

Připravuje sama, u chlapců je toto číslo opět výrazně nižší (z 59,2 % chlapců pouze 2,9 %). Již 
v tomto věku můžeme tedy pozorovat rozlišný přístup matek к dívkám а к chlapcům. 

Zajímavá je také následující otázka: „Pokud si svačinu kupuješ, kolik za ni většinou 

denně utratíš?" (procentuálně vyjádřeno z počtu dětí, které si svačinu kupují) 

V nabídce měly děti tyto možnosti: a) do 20 Kč (odpovědělo 54,5 % dětí) 

b) 20 - 50 Kč (odpovědělo 31,8% dětí) 

c) 50 - 70 Kč (odpovědělo 9,1 % dětí) 

d) více než 70 Kč (odpovědělo 4,5 % dětí). 
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Z tohoto výčtu je zřejmé, že děti za svačiny utrácí poměrně vysokou částku peněz. 

Už hodnota 45,4 % dětí, které utratí denně za přesnídávku nad 20 Kč je značná. 

Graf 3: Co si nejčastěji kupuješ ve školním bufetu, v automatu? 

Z grafu 3 je očividné, za co (ve školním bufetu, v automatech) děti nejvíce utrácejí 

Peníze, které navíc většinou dostávají od svých rodičů. Ze svačin (pokrmů, výrobků), které si 
dëti nejčastěji kupují, převládají sladkosti, dále hot-dogy, chipsy, hranolky, pečivo a jiné 

(zahrnuje koblihy, preclíčky atd.). Dívky nejčastěji uváděly sladkosti, chlapci slané pamlsky. 

Nutno zde podotknout, že děti mohly napsat více možných odpovědí. Celkový počet tedy 

procentuálně nekoresponduje s počtem dětí. 

Výčet těchto výrobků je zajisté klíčový při řešení problému výskytu obezity u dnešních 

dětí a při hledání jejich příčin. 

Příklady vhodné svačiny: pečivo s rostlinným tukem, tvrdý sýr nebo kvalitní šunka 

pečivo s pomazánkou 

pečivo a našlehaný tvaroh 

pečivo a bílý jogurt nebo mléko 

ovoce nebo zelenina (celý kus, salát nebo součást sendviče) 

občas možno i něco sladkého (např. bábovka aj.). 

ad Ф „Co obvykle piješ ve škole?" 

Dalším z klíčových témat týkajících se zdravého životního stylu je dodržování 
dostatečného pitného režimu. Důležitost dodávání postačujícího množství tekutin našemu tělu je 
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v tom, že samotné lidské tělo je tvořeno z velké části vodou (asi 60 %), a proto je voda pro náš 

život velmi důležitá. Vodu z těla ztrácíme tím, že se potíme (třeba při pohybu nebo v teplém 

prostředí), dýcháme, vylučujeme ji močí a stolicí. Proto naše tělo vodu potřebuje doplňovat -

musíme dodržovat pitný režim. Denně bychom měli vypít asi deset 2 dl sklenic, to je něco kolem 

dvou litrů tekutin (viz. kapitola 4.2; Tabulka 6). 

Děti mají přehled o tom, jaké tekutiny jsou „zdravé" a jaké označujeme za „nevhodné". 

Jaké nápoje ale uvedly za ty, které nejčastěji pijí ve škole ukazuje následující graf 4. Opět je zde 

nutno podotknout, že děti mohly volit více možností. Počet odpovědí tedy nekoresponduje 
s počtem dětí. 

Graf 4: Co obvykle piješ ve škole? 

limonáda 
(cola, 
fanta, 

sprite...) 

• dívky 

• chlapci 

Překvapivé bylo velké množství dětí doplňujících svůj pitný režim nejrůznějšími šťávami 
s vodou. Jelikož mě tyto odpovědi zaujaly, ptala jsem se blíže, jakou vodu к míchání se šťávou 

Používají? Téměř všichni žáci uváděli vodu z kohoutku. Zde nejde ani tak o to, že by voda 
v 
reděná šťávou patřila mezi „špatné" nápoje, ale spíše z tohoto tvrzení vyplývá, že dnešní rodiče 

teejm. maminky) si nedělají příliš velké starosti ani s přípravou nápoje pro „pobyt" svého dítěte 
Ve škole. 

V souvislosti s rodiči a jejich péčí je jasně patrný rozdíl mezi rodiči dívek a chlapců (ve 
shodě s množstvím dětí pijících ve škole čaj). Všeobecňě lze opět potvrdit závěr vycházející 
2 tvrzení, že maminky častěji připravují svačinu svým synům než dcerám. I v tomto případě je 
tQtiž znatelně vyšší procento chlapců (pijících ve škole doma připravený nápoj - čaj) než dívek. 
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Konzumace sladkých limonád se dala předpokládat, ale i tak je nutno podotknout, že 

výsledná procenta byla šokující. Tato nadměrná spotřeba slazených nápojů, které jsou bohatým 

zdrojem energie a sacharidů, přispívá ke vzniku nadváhy a obezity. Současně také tyto nápoje 

Podporují vznik zubního kazu a vzhledem к vysoké sladkosti ani nepřispívají к uhašení žízně. 

Proto by neměly být automaty s těmito nápoji umisťovány do škol, aby zbytečně nevyvolávaly 

v dětech touhu po jejich zakoupení. 

Příklady vhodných nápojů: neperlivá stolní voda 

100 % džusy ředěné vodou 

ovocné, zelené nebo bylinkové čaje 

mléčné nápoje. 

7-8.3 OBĚD 
ad e) „Kde obědváš?" 

£ 

Graf 5: Kde obědváš? 
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Z grafu 5 je zjevné, že velká většina dětí (86 %) obědvá ve školní jídelně. Malé procento 
žáků obědvá doma (9,7 %) nebo jinde (3,5 %). U odpovědi jinde měly děti za úkol napsat kde. 

^ezi odpověďmi se objevilo: „ и babičky, и maminky v restauraci". 

Pokud je člověk blíže seznámen se stravou, jaká je dnes mnohým dětem doma 

Předkládána, musí se uvítat přínos školních jídelen, které dětem zaručí (těm dětem, které se 
nemohou doma spolehnout na plnohodnotnou stravu) alespoň jeden výživný pokrm denně. 
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V mnohých rodinách se dnes totiž vůbec nevaří. Děti tak díky jídelnám teprve poznávají 

určitá jídla, která by Jinak ani neměly možnost ochutnat". Školní jídelny zde také plní velice 

důležitou funkci z hlediska správné výživy - a to zásadu dodržování alespoň části pravidelného 

stravování. 

U dětí základní školy (zvláště 1.stupně) je navštěvování školní jídelny většinou 

samozřejmostí. Problém poledního stravování nastává až u žáků starších, kteří již více dávají 

Přednost např. „fast-foodovému" obědu, zejména pokud se nějaké takovéto „lákadlo" vyskytuje 
v blízkosti školy. 

V souvislosti se spokojeností se školní jídelnou děti odpovídaly ještě na tuto otázku: 

(množství respondentů vychází z počtu dětí obědvajících ve školní jídelně) 

„ Ve školní jídelně mi chutnávždy (odpovědělo 4,3 % dětí) 
občas (odpovědělo 69,2 % dětí) 

nikdy (odpovědělo 12,5 % dětí). 

Z těchto získaných dat vyplývá, že největší procento dětí na otázku „Chutná ti ve školní 

jídelně?" odpovídalo „Občas", což považuji za odpověď adekvátní. Žádnému dítěti (ale 

ani dospělému) pravděpodobně nechutná úplně každý pokrm. 

Děti, které si často stěžují na pokrmy ze školní jídelny, jsou buď vybíravé (většinou děti, 

kterým doma maminky poctivě vyvarují, a proto se nad každým trošku „horším" jídlem 

»ošklíbají"), nebo dané pokrmy neznají, a tak je kritizují. Nejraději by na svých talířích viděly 

Pizzu, hranolky či hamburgery, ale zdravá jídla jim „nic neříkají". 

Příklady vhodného oběda: polévka (vhodnější ve formě nejrůznějších vývarů) 
různé druhy libového masa s jakoukoli přílohou (vhodnější 

jsou rýže, brambory, těstoviny, luštěniny před knedlíky) 

ryby v jakékoli úpravě (nejméně vhodné smažení) 

těstoviny (špagety, zapečené aj.). 

Součástí každého oběda by měla být zelenina nebo ovoce. U zeleniny buď přímo jako 
hlavní bezmasé jídlo, obloha nebo salát. U ovoce v podobě kompotu. 
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7.8.4 ODPOLEDNÍ SVAČINA 

ad g) „Svačíš po příchodu ze školy?" 

Cílem otázek zabývajících se odpolední svačinou bylo zjistit, jakým způsobem se na 

stravovacích návycích dětí podílí rodina, ve které žijí (tzn. na stravě, která již nepodléhá rannímu 

stresu ani tomu, že nad dětmi rodiče nemají dohled). Odpolední svačina a večeře patří mezi 

denní jídla, která mohou rodiče plně kontrolovat. 

Následující graf 6 zaznamenává odpovědi na otázku, zda děti svačí po příchodu ze školy. 

Doplňující podotázka se týkala toho, kdo jim svačinu připravuje. 

Z výsledků grafu 6 vyplývá, že více než polovina dětí doma denně svačí, ale oproti tomu 

skoro 20 % dětí zaškrtlo jako svou odpověď, že svačí méně často než jedenkrát týdně, což je 

číslo velmi vysoké. 

Tím, že dítě po příchodu ze školy nesvačí, vznikne velmi dlouhá prodleva mezi 

jednotlivými jídly. A opět jsme u dodržování základního pravidla zdravého stravování 

(Pravidelnosti). Pravidelnost patří (samozřejmě vedle správné skladby jídelníčku) к velice 

důležitým faktorům. Jak již bylo řečeno v kapitole 4.2.1, děti by měly zkonzumovat v průběhu 

dne 5 - 6 jídel v odstupu cca 3 hodin. Nepravidelná strava (např. pouze 3x denně) má za následek 
to> že tělo již nezpracovává získanou energii tak jak má. Naučí se s ní šetřit a ukládá ji tedy do 

zásoby. Tento způsob stravování je další cestou vedoucí к nadváze, případně к obezitě. 

61 



ad h) „Kdo ti chystá odpoledni svačinu?" 

„Odpolednísvačinu": -„mám doma připravenou nebo mi ji někdo z rodiny 

připraví, když přijdu ze školy " 

(odpovědělo 28,6 % dívek; 49,9 % chlapců) 

-„si připravuji po příchodu ze školy sám/sama " 

(odpovědělo 50,6 % dívek; 29,6 % chlapců) 

-„si kupuji po cestě ze školy" 

(odpovědělo 17,9 % dívek; 18,8 % chlapců) 

-„ odpoledne ne svačím " 

(odpovědělo 2,6 % dívek; 1,8 % chlapců). 

Na těchto odpovědích je vidět, že chlapci mají doma častěji svačinu připravenou, nebo 

jim ji připravuje někdo z rodiny. Naopak dívky si svačinu ve většině případů připravují samotné. 

Poté už záleží jen na nich, co zkonzumují. To samé platí samozřejmě i pro děti, které si kupují 

jídlo po cestě ze školy. Poměrně často jsou к vidění děti jdoucí ze školy s balíčkem brambůrek. 

Příklady vhodné svačiny: pečivo s rostlinným tukem, tvrdý sýr nebo kvalitní šunka 

pečivo s pomazánkou či např. se sýrem cottage 

pečivo a našlehaný tvaroh 

pečivo a bílý jogurt nebo mléko 

zeleninový salát 

jogurt s ovocem 

toast se zeleninovou oblohou 

ovoce, zelenina. 

Odpolední svačina tedy splňuje funkci vedlejšího jídla, důležitého к zahnání hladu v době 

ttiezi obědem a večeří. Ale i zde musí stále platit správná volba. Dítě musí svačit, aby odstupy 
mezi hlavními jídly nebyly veliké, ale zároveň by i po tomto pokrmu mělo být dostatečně 

»vyhladovělé", aby mělo chuť konzumovat večeři. Proto by měla být tato odpolední svačina 
sPíše lehčí. Samozřejmě, pokud dítě odpoledne vydává energii (nějakým sportem), tak by také 

svačina měla tomuto výdeji odpovídat 
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7.8.5 VEČEŘE 

Děti (zejména děvčata), které se domnívají, že mají nějaké to kilo navíc, se často snaží 

zhubnout pomocí hladovění. Už proto, že tento „nevhodný" způsob často vidí u svých maminek, 

které mnohokrát (taktéž nesprávně) večeři vynechávají. 

Večeře je posledním jídlem dne (pokud nezkonzumujeme ještě 6.jídlo - to si mohou 

dovolit např. děti, které vydávají hodně energie sportem, ale i tak by měla být, stejně jako večeře, 

lehčího rázu a nejpozději tři hodiny před spaním). Večeře slouží к zahnání hladu а к příjemnému 

spánku. Proto by měla být lehká, nenadýmavá a snadno stravitelná. 

• a ž na vyjímky s celou 
rodinou, večeř íme společne 

• sám nebo se sourozenci, 
rodiče večeří zvlášť 

• večeřím jen já , rodiče 
večeř i vynechávají 

• nevečeřfrn vůbec 

Qdi) „Večeříš?" 

Při pohledu na graf 7 je patrná jednoznačně převládající „zelená část" označující děti, 

které večeří samotné nebo se sourozenci (rodiče večeří zvlášť). 60 % takto odpovídajících dětí 

^oří veliké množství a zde je důležité zamyslet se, zda se dnes jednotliví členové rodiny trošičku 

neodcizují. Večeře by měla být okamžikem, kdy se sejde celá rodina večer doma a u dobrého 

jídla si společně vychutná chvíli spolu strávenou. Opak je zpravidla pravdou a večeře většinou 

Probíhá stylem, „co si kdo vezme z ledničky, to má a hurá (třeba) к televizi...". 

V případě večeří se také často diskutuje o tom, zda má dítě dostat teplé či jen studené 

jídlo. Domnívám se, že pokud dítě к obědu konzumovalo teplé jídlo s polévkou, potom к večeři 

může dostat pouze „studený talíř". Jestliže však teplý oběd nemělo, pak by bylo vhodné zařadit 

teplý pokrm к večeři, aby došlo к dostatečnému doplnění potřebných základních živin. 
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Graf 8: Doma večeřím... 

Z grafu 8 je zřejmé, že velká většina žáků doma večeří. Jak již bylo řečeno, otázkou 

zůstává, jaký rituál a skladbu jídelníčku si každá rodina zvolí. Ovlivňovat to, samozřejmě, 

nespadá do kompetencí vyučujících. Učitel může děti pouze navést na správnou cestu, hlavní 

slovo ale stále mají rodiče, kteří jídelníček dítěte utvářejí. 

Příklady vhodné večeře: pečivo a pomazánka, tvrdý sýr, kvalitní šunka 

pečivo a salát v jakékoli podobě (vhodnější bez tučných 

dressinků - oproti tomu olivové, jogurtové zálivky) 

pečivo a jogurt aj. 

7.8.6 OVOCE; ZELENINA 

Konzumace ovoce a zeleniny by měla patřit na denní pořádek. Jak již bylo řečeno 

(viz. kapitola 4.2), ovoce i zelenina jsou (nejen pro dítě) hodnotným zdrojem vitaminů, 

minerálních látek a vlákniny. Nejcennější je jejich přijímání v syrové formě, neboť po tepelném 

zpracování či nevhodném skladování se velké množství vitaminů ničí. 

Jak často děti konzumují ovoce a zeleninu názorně uvádí graf 9. 
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Graf 9: Jak často kterou potravinu (pokrm) jíš? 
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ovoce zelenina 

Z grafu 9 vyplývá, že každodenní konzumace ovoce celkově převažuje nad konzumací 

zeleniny. Více než polovina dotázaných ovoce konzumuje denně, čtvrtina 3x týdně a zbylých cca 

20 % dětí jen zřídkakdy. Zde stojí za zamyšlení otázka, proč tomu tak je? Dítě na něj může být 

alergické, nemusí mu chutnat, ale také zde mohou hrát roli finance, neboť ovoce (ale i určité 

druhy zeleniny) dnes patří mezi poměrně cenově náročné položky. 

V odpovědích na nej oblíbenější druh ovoce (děti mohly napsat více plodů - procenta tedy 

nekorespondují s počtem dětí) se nejčastěji objevovalo: jablko (58,3 %), pomeranč (18 %), 

mandarinka (14,6 %), banán (9 %), jahoda (9 %), hruška (4,7%), hroznové víno (3,9 %), kiwi 

0,8 %), ananas (2,6 %) atd. V podstatě lze říci, že nej oblíbenějším ovocem u dětí jsou jablka, 

a to pravděpodobně také proto, že jsou pro nás nejdostupnější (přirozené ovoce pro náš teplotní 

Pás i cenově). Na výčtu plodů je možné si povšimnout, že dražší druhy ovoce se vyskytují 
v dětských odpovědích méně často (opět cenová dostupnost). Pouze velmi malé procento dětí 

napsalo do nej oblíbenějšího ovoce - pomelo či mango (drahé - méně konzumované druhy 

°voce). 

Naopak mezi nepopulárními druhy ovoce se nejčastěji objevovaly: grep (33,7 %), hruška 

(15,9 %) a kiwi (8 %), ostatní druhy se vyskytují po jedné až dvou odpovědích. Velká část dětí 

(33,6 %) uvedla к této otázce, že mají rády všechno ovoce - žádné pro ně není neoblíbené. 

Celkově lze tedy říci, že oblíbenost ovoce u dětí je vysoká. To, co ale stojí za zdůraznění je, že 

by se ovoce mělo v jídelníčku (nejen dětském) objevit i několikrát denně (kolem 3 porcí - viz. 

kapitola 4.2). 
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Zelenina již má „zelený sloupeček" (denních konzumentů) podstatně nižší, ale stále 

dosahuje alespoň okolo 34 %. Tento údaj je poměrně hodnotově totožný s respondenty 

odpovídajícími 3* denně. Je tedy možno zkonstatovat, že okolo 70 % dětí konzumuje zeleninu 

alespoň 3* týdně. V porovnání s nutričním doporučením, které říká, že DDD (doporučená denní 

dávka) zeleniny je okolo 3 porcí (viz. kapitola 4.2), jde ale o číslo nízké. Sama jsem však 

očekávala hodnotu ještě nižší. Děti totiž většinou znají konzumaci zeleniny pouze tak, že si 

„občas" oloupou okurku nebo omyjí rajče. Při rozhovorech s dětmi jsem se moc často nesetkala 

s tím, že by maminky doma připravovaly zeleninové saláty s lehkými zálivkami, o zeleninových 

jídlech nemluvě. Velká část dětí ani nevěděla, jaký pokrm si má pod pojmem „zeleninové jídlo" 

(kde tvoří hlavní součást zelenina) představit. Brokolice, lilek či květák (vyjma smaženého) patří 

u dětí к zelenině spíše neoblíbené. Vychází to ale pravděpodobně také z toho, že dnešní 

maminky tyto pokrmy ani neumí připravit. 

I zde měly děti určit druhy zeleniny podle oblíbenosti (mohly opět napsat více druhů). 

V odpovědích na nejoblíbenější druh zeleniny se nejčastěji objevovala: mrkev (39,9 %), okurka 

(33,2 %), rajče (24,1 %), paprika (18,5 %), salát (6,7 %), kukuřice (4,9 %), ostatní druhy 

zeleniny se vyskytovaly ve velice nepatrných počtech (květák, hrášek, ředkvičky, petržel aj.). 

Oblíbené druhy jsou zastoupeny takovými, které se dají zkonzumovat v syrovém stavu 

(nepotřebují tedy žádnou tepelnou úpravu). 

Naopak jako nepopulární druhy zeleniny děti udávaly: brokolice (25,2 %), rajče (20,9 %), 

kapusta (18,7 %), cuketa (10,4 %), lilek (8,7 %), celer (5,2 %), pórek (4,3 %), mnoho druhů 

zeleniny se objevilo ve velice malých počtech (zelí, květák, petržel, paprika, mrkev aj.). I zde se 

Potvrzuje domněnka, že u dětí je méně oblíbenou zeleninou ta, která naopak vyžaduje tepelnou 

úpravu (vyjma rajčat, která ale - ze svého okolí a ze zkušeností s dětmi - nepatří všeobecně 

к vyhledávaným). 

7-8.7 OSTATNÍ 

Závěrečná (tematicky obdobně zaměřená) skupina otázek z prvního dotazníku se skládá 

z následujících dotazů: 
a) „Jak často jíš ryby, uzeniny, maso, stravu fast-foodu? " 

b) „Jak se zachováš, půjde-li skupina tvých kamarádů do McDonalds, i když víš, že tvoji 

rodiče jsou proti tomuto způsobu stravování? " 

c) „ Jaké jídlo máš nejraději? " 

d) „ Jaký nápoj máš nejraději? " 
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e) „ V reklamě na Kinder čokoládu nám říkají, že „jeden dílek čokolády obsahuje celou 

sklenici mléka. " Co si o tom myslíš? " 

f ) „ Kontrolují rodiče (rodič), co jsi celý den jedl/a? " 

ad a) „Jak často jíš ryby, uzeniny, maso, stravu fast-foodu?" 

S odpověďmi na tyto otázky se setkáme v grafu 10. Zde lze opět porovnat stravovací 

návyky dětí celkově (bez rozlišení dívek a chlapců). 

Graf 10: Jak často kterou potravinu (pokrm) jíš? 

• každý den 

• 3x týdně 

• lxtýdně 

• méně často 

• nikdy 

• Ryby 

Konzumace ryb je ve vnitrozemských státech všeobecně nízká. I z grafu 10 vyplývá, že 

na jídelníčku se ryby v nadpoloviční většině dětí objevují méně často než 1* týdně (dokonce 
velké procento dětí zvolilo odpověď „nikdy") - a to by se měly ryby (dle DDD - viz. kapitola 

4-2) servírovat na našich talířích alespoň 2 x týdně. 

Ve výživových parametrech by mělo být, v souladu s výživovými cíli pro Evropu, které 

stanovil Regionální úřad pro Evropu WHO, dosaženo následujících změn (v souvislosti s rybím 

masem): výrazné zvýšení spotřeby ryb a rybích výrobků, zejména mořských, se zřetelem 

к významnému postavení této potravinové komodity v prevenci kardiovaskulárních chorob 
a chorob z nedostatku j odu... [ 1 ] 
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Ryby jsou pro děti velice důležitou součástí jejich jídelníčku, neboť obsahují důležité 

omega-3 mastné kyseliny, které jsou nezbytné pro zdraví srdce a cév a podporují správný 

nervový i duševní vývoj.[1;7] 

Způsobů, jak připravit ryby, je mnoho. Zde opět záleží na rodičích, jakým způsobem a jak 

často budou ryby do jídelníčku svých dětí zařazovat. Ve školních jídelnách samozřejmě rybí 

pokrmy najdeme, ale při možnosti výběru z více než jednoho jídla stojí dítě před volbou, zda si 

rybu dát, nebo raději zvolit něco jiného. Bohužel, jak z grafu vyplývá, žáci častěji volí spíše 

druhou variantu. Učitelka zde může na děti působit tím, že důležitost konzumace rybího masa 

bude zdůrazňovat a zařazovat tuto problematiku nejen do projektů týkajících se zdravé výživy. 

• Uzeniny 

Oproti tomu v konzumaci uzenin (viz. graf 10) vidíme skoro opačný extrém (v porovnání 

s konzumací ryb) v odpovědích „každý den" x „nikdy". Zatímco u ryb je z grafu patrná 0 % 

každodenní konzumace a skoro 20 % dětí ryby nejí vůbec, u uzenin je tomu naopak. Téměř 20 % 

dotázaných zaškrtlo každodenní konzumaci uzenin a pouze necelé 1 % tento druh výrobků nejí 

nikdy. 

Zde je zjevná chyba ve stravovacích návycích dnešních dětí a nabízející se možnost pro 

učitele, aby se pokusili o její nápravu. 

Uzeniny (salámy) se vyrábějí z různých kombinací masa podle příslušných receptur. 

Pravidelnou součástí bývá přidávané syrové sádlo. Salámy se obohacují solí a ochucují 

kořením. [2] 

Tyto výrobky tedy obsahují veliké množství tuku, cholesterolu, soli a konzervačních 

tótek, a proto by neměly tvořit pravidelnou součást jídelníčku (dospělých, natož dětí). Pokud ale 

Přeci jen dítě zatouží po uzenině, raději dát přednost kvalitní šunce před tvrdým salámem. Do 

této kategorie spadají i paštiky, jejichž konzumace je taktéž častá (jak vyplynulo z rozhovoru 
s dětmi) a pro které platí totéž, co pro uzeniny - omezit jejich konzumaci. 

• Maso 

Zařazování masa do jídelníčku je pro správný růst a vývoj dítěte důležité (bílkoviny 

živočišného původu, vitaminy, minerální látky). Jak je z grafu 10 patrné, většina dotázaných 

maso konzumuje denně nebo 3x týdně (hodnoty těchto dvou odpovědí jsou prakticky totožné). 

Odpověď „nikdy" nezaškrtl nikdo. Z toho vyplývá, že mezi respondenty nebylo žádné 

dítě, které by se stravovalo vegetariánským způsobem, jehož striktní dodržování není pro 
sPrávný růst a vývoj (zejména v dětském věku) příliš vhodný. 
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• Fast-food 

Odpovědi týkající se této problematiky (tedy rychlých občerstvení) byly v této poslední 

Části dotazníku velice očekávané, neboť právě „fast-foody" bývají považovány za veliký 

problém současné doby, problém vedoucí své pravidelné zákazníky přímou cestou к jednomu 

z největších světových zdravotních problémů - к obezitě. 

To, že tomuto způsobu stravování dávají přednost starší děti (žáci druhého stupně 

a středních škol) můžeme sami pozorovat při návštěvách těchto zařízení. Jak je tomu ale s žáky 

prvního stupně ZŠ? Při pohledu na graf 10 je patrné, že odpověď „každý den" zaškrtlo 

7% dotázaných dětí a odpověď „3* týdně" 33 % dětí. Představa těchto 40 % dětí, které 

navštěvují McDonalds, KFC či jiné formy rychlého občerstvení je obrovský počet. Jak tomuto 

trendu čelit? Jak na děti působit? Základem všeho je opět určitá primární prevence, zaměřená na 

zdůrazňování stravy pro zdraví člověka přínosné a naopak škodlivé. Nikdy se ale učiteli v tomto 

směru nebude dařit, pokud rodina bude tyto nevhodné návyky utvrzovat, a to se zpravidla děje 

stále častěji. 

Např. v McDonalds je možné vidět mladé maminky pijící kávu a vedle nich batole 

v kočárku pojídající slané hranolky, které mu ještě maminka „z dobré vůle" máčí do kečupu 

nebo tatarské omáčky. Už v takto útlém věku si tedy děti zvykají na výrazná kořeněná přesolená 

a v přepalovaném oleji připravovaná jídla. Dalším problémem jsou „místní oslavy narozenin", 

které jsou vyprodané a zamluvené na měsíce dopředu. I toto vypovídá o nezájmu dnešních 

maminek připravit dětem doma hezkou rodinnou oslavu. Mají to bez starostí a bez práce, ale co 

zdraví a vliv na nutriční návyky svých dětí? 

Každopádně jsou v současnosti fast-foody obrovským fenoménem a jednou z úloh učitele 

(nejen v rámci výkladu zdravé výživy, ale pokaždé, když se vyskytne vhodný okamžik) je 

Pokusit se žákům vysvětlit nevhodnost a nezdravost častého stravování tímto způsobem. 

V souvislosti s pojmem fast-food by se neměly vybavit pouze McDonalds a KFC, ale 

také stánky s pizzou, hot-dogy (které podle grafu 3 tvoří taktéž velké procento dětmi 

konzumovaných pokrmů), bramboráky, buřty, lángoši, palačinkami aj. To vše patří mezi 

výrobky, které by měly děti konzumovat jen občas (rozhodně by se neměly vyskytovat denně na 

jejich jídelníčku). 

°d b) „Jak se zachováš, půjde-li skupina tvých kamarádů do McDonalds, i když víš, že tvoji 

rodiče jsou proti tomuto způsobu stravování?" 

Tato otázka taktéž souvisí se stravování v „rychlém občerstvení" (konkrétně McDonalds). 

Děti měly v nabídce možných odpovědí tyto možnosti: 
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- PŮJDU S NIMI (nechci, aby mě kvůli tomu, že rodiče nemají rádi hamburgery, vyloučili 

z party) 

(18,9%) 

- PŮJDU S NIMI (nechci, aby se mi někdo posmíval) 

(8,4 %) 

- NEPŮJDU (svačinu mám doma a jídlo tam není zdravé) 

(16,7%) 

- NEPŮJDU (po škole mám kroužek) 

(14 %) 

- NEPŮJDU (jídlo tam mi nechutná) 

(0%) 

- šel/šla bych, ale NEMÁM PENÍZE 

(20,2 %) 

- šel /šla bych, ale RODIČŮM BY SE TO NELÍBILO, tak půjdu raději domů 

(19,3 %) 

- jinak 

(2,5 %). 

Z tohoto stručného výčtu vyplývá, do jaké míry děti ovlivňují kamarádi (v souvislosti se 

stravováním). Celých téměř 28 % dětí by šly jen proto, aby se názorově neodlišily od ostatních 

kamarádů ze své party. Pouhých 16,7 % zaškrtlo tvrzení, že jídlo zde není zdravé. 

Z odpovědí je patrné, že podstatnou roli v návštěvnosti „fast-foodů" hrají také peníze, 

jejichž příděl ovlivňují většinou rodiče. 14 % žáků, kteří zvolili odpověď „po škole mám 

kroužek sice není nejvyšší, ale značí se zde vhodný způsob zamezení tomuto špatnému způsobu 

stravování. Jakmile má dítě předem dané povinnosti, nemá čas navštěvovat tato rychlá 

občerstvení, a tak si nekazí nutriční návyky ani vlastní zdraví (má vhodně vyplněný volný čas). 

V McDonalds se na světě denně stravuje 46 milionů lidí. Děti jsou již od útlého věku 

otupovány myšlenkou šťastného klauna a Happy Mealu. Dochází i к takovým paradoxům, že 

i děti, jež nikdy u McDonalds nebyly, odpovědí na otázku, která je jejich nejoblíbenější 

restaurace - přece McDonalds. [16] 
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ad c) „Jaké jídlo máš nejraději?" 

Na tuto otázku děti nejčastěji odpovídaly takto (mohly uvést více jídel): smažený sýr 

a hranolky (18,6 % - čímž se potvrdila hypotéza), svíčková (16,4 %), špagety (14,6 %), řízek 

a bramborový salát (11,6 %), pizza (9,8 %), rajská omáčka (8,2 %), knedlo-vepřo-zelo (6 %), 

kuře (3,3 %), palačinky (1,6 %). Ostatní jídla se objevovala po jednom: šunka-fleky, Čína, 

makové buchty, sekaná s kaší, ryba, krupicová kaše, bramborák, buchtičky se šódo, kachna, 

gyros aj. 

Vyskytly se zde ale také rarity, jakými byly např. bageta, chléb se sýrem, „теkáč" 

či topinky. 

ad d) „Jaký nápoj máš nejraději?" 

Na tuto otázku děti nejčastěji odpovídaly takto (mohly uvést více jídel): coca-cola 

(17,8 %), džus (16,1 %), kofola (14,4 %), šťáva (13,3 %), ledový čaj (13,3 %), fanta (12,2 %), 

„Rajec" voda (10 %), čaj (5 %), voda (4,4 %) aj. 

I zde je patrná nadměrná konzumace slazených limonád - opět došlo к potvrzení hypotézy, 

které přispívají ke vzniku nadváhy, případně obezity. 

ad e) „Vreklamě na „Kinder čokoládu" nám říkají, že „jeden dílek čokolády obsahuje celou 

sklenici mléka. " Co si o tom myslíš?" 

Graf 11: V reklamě na fänder čokoládu nám říkají, že 
"jeden dílek čokolády obsahuje celou sklenici mléka". 

Co si o tom myslíš? 

• ano, je to pravda, jinak 
by to neříkali v televizi 

• nevím 

• ne, není to pravda 

Чч 

Z grafu 11 je možné vyvodit postoj dnešních jedenáctiletých a dvanáctiletých žáků 

к reklamě a masmédiím celkově. Reklamám věří 20 % dotázaných dětí a výrazných téměř 60 % 
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neví. Lze tedy říci, že i „tyto děti" patří taktéž do skupiny snadno ovlivnitelných. Zde je patrný 

vliv (zejm. televizních) reklam na děti. 

Děti, které zaškrtly odpověď „Ne", měly uvést důvod, proč si myslí, že to není pravda. 

Následný výčet nabízí nej zajímavější ukázky odpovědí dívek a chlapců: 

• odpovědi děvčat: 

„ Chtějí nachytat lidi. " 

„Do vajíčka nemůžou nalít celou sklenici - nevešla by se tam (maximálně jen několik 

ml). " 

„ Schválně lžou. " 

„Je to jen chemie a trocha čokolády. " 

„ Říkají, aby vydělali. " 

• odpovědi chlapců: 

„ Říkají to, aby mě nachytali. " 

„ Musí tam být toho mléka míň. " 

„ Hodně čokolády a je to moc malé na to, aby se tam vešla celá sklenice mléka. " 

„Lákání, podvod na peněženku. " 

„ Vím to od mámy. " 

To, že má dítě informace od rodičů, uvedlo pouze necelé 1 % dotazovaných (přesně 

0,9 %). To považuji za velice málo. Rodiče by měli více svým dětem vysvětlovat a objasňovat 

současná „lákadla" a „nástrahy" doby. Opět možný důkaz, že dnes rodiče se svými dětmi 

nejspíše tolik nekomunikují (z hlediska výživy). 

<*dj) „Kontrolují rodiče (rodič), co jsi celý den jedl/a?" 

Jakou měrou rodiče ovlivňují a hlavně jak moc se zajímají o kvalitu stravování svých dětí, 
uvádí závěrečný graf tohoto dotazníku (graf 12), který nabízí tři možné varianty na tuto otázku -
a to: 

- ano, mají o tom přehled 

- občas se mě zeptají, co jsem měl/a к obědu 

- ne, nezajímají se o to. 
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Graf 12: Kontrolují rodiče (rodič), co jsi celý den 
jedl/a? 

• a n o , ma j í o t o m přehled 

10,5% 
20,2% 

• o b č a s s e m ě zepta j í , c o 
j s e m měl /a к o b ě d u 

• ne, nezaj ímaj í se o t o 
69,3% 

Z grafu 12 je znatelné, že většinu rodičů (téměř 70 %) určitým způsobem to, jak se jeho 

dítě stravuje zajímá, ale pravděpodobně to již více neřeší. Okolo 20 % rodičů zjišťuje, co jejich 

děti celý den konzumovaly a více než 10 % je to zcela jedno. Děti, které uvedly tuto variantu se 

asi vůbec nesetkávají s otázkou „Co jsi měl/a dnes ve škole к obědu?" 

Z toho vyplývá řada dalších negativních nutričních návyků a postojů, které děti mají. 

Pokud se nezajímají rodiče, je obtížné, aby se dítě samo začalo zamýšlet nad způsobem a 

skladbou svého jídelníčku. 

7.9 Vyhodnocení výzkumné sondy: Dotazník 2 - dětská verze vnímání vlastního těla 

a postoj к pohybu 

7.10 Vybrané otázky zabývající se postoji ke svému tělu а к pohybu 

Důvod, proč byl zařazen do této práce také dotazník 2 (týkající se způsobu, jakým děti 

přistupují ke svému tělu, jak jej vnímají a jaké postoje zaujímají к pohybu) je nasnadě. Zdravý 

životní styl totiž nespočívá pouze v tom, jaké potraviny volíme (i když skladba jídelníčku je 

samozřejmě velice důležitým předpokladem), ale také jakým způsobem přistupujeme к sobě 

samým, do jaké míry jsme spokojeni s tím, jak vypadáme a co všechno jsme ochotni udělat pro 

to, abychom případnou nespokojenost převedli v opak. K tomu nám (jako prostředek к dosažení 

vytčeného „reálného" cíle) dopomáhá právě pohyb, ke kterému je taktéž nutné vybudovat si 

kladný vztah a postoj již od nejútlejšího věku. 

Toto výzkumné šetření bylo sestaveno ze třinácti otázek s otevřenou či uzavřenou 

Možností odpovědi. 
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1) „Co se mi na sobě líbí/nelíbí?" 

První otázka byla spíše zamyšlením se nad svou postavou, kde úkolem žáka bylo zakreslit 

do dvou postaviček, co se jim na sobě líbí a naopak, co se jim nelíbí. Děti mohly vyznačit 

v každé z postaviček více částí těla. Procentuálně bylo dosaženo těchto výsledků (viz. obr.2;3) 

Obr.2: Co se mi na sobě líbí? (dívky) Obr.3: Co se mi na sobě líbí? (chlapci) 
vžechno (35,2%) 

Z těchto dvou obrázků je zřejmý rozdíl (mezi dívkami a chlapci stejného věku) ve 

vnímání svého těla. Zatímco dívky již začínají řešit spokojenost se svými prsy, břichem aj., 

chlapci se soustředíjnajmenej částí svého těla (než dívky). 

Na obr. 2 je vidět většinová spokojenost dívek se svým obličejem (skoro 50 %), s vlasy 

(cca 30 %), s rukama (cca 25 %) atd. Dle obr. 3 převažuje u chlapců spokojenost s rukama 

(okolo 32 %), taktéž obličejem (cca 22 %) a s nohama (cca 20 %). 

Pro porovnání uvádím obrázky 4 a 5, které uvádějí, s čím jsou naopak dívky a chlapci 

nespokojení. 
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Obr.4: Co sc mi na sobě nelibí? (dívky) Obr.5: Co se ml na sobě nelíbí? (chlapci) 

nic - jsem spokojené (15%) n i c " i s e m spckojený (35,2%) 

I v tomto případě je patrné, že se dívky zamýšlejí nad více částmi svého těla (v porovnání 

s chlapci). Děvčata si již začínají uvědomovat nespokojenost se svými prsy, hýžděmi, stehny, 

lýtky aj. Části nohou již blíže specifikují (na rozdíl od chlapců). 

Překvapující bylo obrovské procento nespokojených dětí se svým břichem. Tuto partii 

uvedlo jako problematickou celých 65 % dívek a téměř 39 % chlapců, což jsou alarmující 

hodnoty vyplívající ze sportovních zájmů a celkového pohybového režimu dětí. Povolené břišní 

partie jsou výsledkem ochablých svalů v této oblasti, dané nedostatkem pohybu (zaměřeného na 

Posílení břišních svalů), přemírou jídla či trávením volného času vysedáváním u televize, 

Počítače. Totéž platí pro velkou nespokojenost dívek se svými hýžděmi či stehny. Také z tohoto 

zjištění je důležité vycházet při utváření preventivního programu proti obezitě. 

2) „Chtěl/Chtěla bys být štíhlejší?" 

V současné době je štíhlost, někdy až podvýživa, akceptována společností jako ideál 

krásy. Z toho důvodu jsou obézní často od mládí vystaveni sociální perzekuci. Ta je často 

obézními prožívána jako psychogenní stres, který ve svém důsledku obvykle nevede к řešení 

Problému, ale naopak ke kompenzaci stresu jídlem. Prevence by měla být proto zaměřena na 

zvyšování míry znalostí o problému nestresující formou již od dětského věku. [2] 

Чч 

Jak žáci pátých tříd základních škol nahlížejí na problematiku „kultu štíhlosti" ukazuje 

následující graf 13. 

(13,3%) 

stehna 
(30%) 

břicho 
(65%) 

zadek . 
(23,3%) 

obličej 
<16,7%) 

zuby 
(21,7%) 

uši 
(8,3%) 
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Graf 13: Chtěl/Chtěla bys být štíhlejší? 
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ano ne 

Z grafu 13 vyplývá, že výrazná většina dívek (a také velké procento chlapců) není 

spokojena s tím, jak vypadá - dívky i chlapci by chtěli být štíhlejší. 

V tomto věku je problém (zejm. u dívek), aby jejich touha po štíhlosti, která se na nás 

„hrne" ze všech médií, časopisů aj., neskončila nějakou výživovou poruchou. Dívky se totiž 

nacházejí v období, kdy se jim začínají formovat „ženské tvary" a mnohé z nich se najednou 

stává nespokojenými se svou „vyplňující se postavou". Mezi poruchy příjmu potravy řadíme 

mentální anorexii a mentální bulimii. Obě spočívají v chybných postojích к jídlu, způsobených 

právě nespokojeností se svým vlastním tělem. 

Na začátku onemocnění stojí často strach z tloušťky, nadměrné hmotnosti, nežádoucích 

změn v tělesných proporcích. To se stává hnací silou к omezování se v jídle. Na vzniku tohoto 

stavu se podílejí společenské vlivy, sdělovací prostředky, reklama. 

Jedna americká studie sledovala vliv čtení časopisů na tělesnou hmotnost a spokojenost 

s vlastní hmotností a proporcemi dívek od 5. třídy výše. Dívky vypovídaly, že byly ovlivněny 

obrázky, které nalezly v časopisech pro ženy; 62 % dívek udávalo, že obrázky v módních 

časopisech ovlivnily jejich představu o perfektní tělesné stavbě, 47 % si přálo snížit hmotnost po 

Prohlédnutí obrázků v magazínech. [3] 

Ze všeho, co bylo v tomto smyslu (touze po štíhlosti) řečeno vyplývá, že s prevencí těchto 

Poruch příjmu potravy je důležité začít již od dětského věku. Dříve, než se děti (zejm. dívky) 

dostanou do tohoto „kritického věku". 
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S problematikou štíhlosti souvisely i další otázky tohoto výzkumného šetření, a to: 

3) „Pokud bys chtěl/a být štíhlejší, co pro to uděláš?" 

Na tuto otázku děti odpovídaly většinou hodně podobně. Některé zajímavé odpovědi jsou 
uvedeny níže: 

„ Sportovat. " 

„Sportovat (hlavně běhat). " 

„ Posilovat. " 

„ Skákat na míči. " 

„ Hodně chodit. " 

„ Méně jíst sladké. " 

„Jístzdravě. " 

„Nejíst tučné. " 

„Jíst méně.ш' 

„ Necpat se. " 

Z těchto dětských odpovědí, které se vyskytovaly nejčastěji plyne, že děti mají povědomí 

o tom, co dělat, pokud chce někdo shodit pár kilogramů. Otázkou je, zda ke splnění těchto 

vyjmenovaných rad mají dostatečně silnou vůli a pevné přesvědčení. I když to, co děti vymyslely 

většinou spadá do zásad zdravého životního stylu, často si to všechno nedokáží pospojovat, a tak 

se jim mezi těmito jednotlivými doporučeními často vytrácejí souvislosti. 

Objevily se také tvto odpovědi: 

„ Chci moc zhubnout, ale jsem líná. " 

„ Držím dietu s mámou. " 

„ Hodně jíst jogurty. " 

„Jíst hodně tablet vitaminů. " 

„Nevečeřím (piji vodu). " 

„Nechci být hubená, abych nebyla nemocná. " 

Je zde důležité vysvětlit žákům nevhodnost dodržování nejrůznějších diet v dětském věku, 

hladovění (třeba i formou vynechávání večeře) či polykání „čehokoli". To vše může vést к výše 

uvedeným poruchám příjmu potravy. Poslední z uvedených odpovědí působí, že se dívka 
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s takovým případem musela u někoho ve svém okolí setkat, nebo ji rodiče vedou správnou 

cestou a již má povědomí o riziku „velké štíhlosti". 

4) „Máš strach z toho, že přibereš?" 

V následující otázce měli žáci možnost vybrat si z šesti možných odpovědí tu, která by 

nejvíce vystihla jejich vztah к obavě z nějakého toho kilogramu navíc (viz. graf 14). 

Graf 14: Máš strach z toho, že přibereš? 

stále velmi často často občas zřídka nikdy 

Výsledky ukazují skutečnost, že největší procento dívek (27 %) vyznačilo odpověď 

„často", ale toto tvrzení se procentuálně příliš neliší od ostatních dvou „občas" (25 %) a „velmi 

často" (22 %). 

U chlapců je skutečnost následující: největší procento odpovědělo „často" (neuvěřitelných 

31,5% dotázaných), dále „nikdy" (19,6 %), „občas" a „zřídka" jsou téměř vyrovnané (každá po 

cca 17%). 

Dá se tedy říci, že nejvíce odpovědí bylo „často mám strach, že přiberu", a to jak 

u chlapců, tak u děvčat. Krajní odpovědi (stále a nikdy) se výrazně liší pouze u „nikdy", kde 

Převažují chlapci, ti kteří si ještě tolik problémy s váhou nepřipouštějí a pokud pravidelně 

sportují, tak se jich tento problém vůbec ani netýká (stejně tak dívek). 

5) „S obezitou, vysokou váhou má problém": 1) rodič (19,3 %) 

2) sourozenec (6,1 %) 

3) já sám/sama (21,1 %) 

4) prarodič (13,:2 %) 

5) u nás v rodině nikdo (40,3 %). 
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Při pohledu na tato čísla je nutné vycházet z toho, že jde o hodnocení situace samotnými 

žáky. Jak již bylo řečeno výše, děti mají často (ale nejen ty) neadekvátní mínění o své váze, 

náhled, který neodpovídá realitě (často se vnímají „tlustší", než jací ve skutečnosti jsou). 

6) „Tělocvik ve škole": 1) mě baví a chodím na něj rád/ráda (75,4 %) 

2) by mě bavil, kdyby mi lépe šel (20,2 %) 

3) mě vůbec nebaví a snažím se mu vyhýbat (4,4 %). 

Při porovnání posledních dvou otázek, je možné všimnout si nápadné podobnosti mezi 

odpovědí (3.) z otázky „5" a odpovědí (2.) z otázky „6". Z toho jednoznačně vyplývá, že děti 

s vyšší váhou mají současně negativní vztah a postoj ke sportu, к pohybovým aktivitám. Tělesná 

výchova po nich většinou chce kotouly, přeskoky a šplh, které jim zpravidla nejdou. U silnějších 

dětí tak dochází к pocitům méněcennosti, studu a celkového uzavření se do sebe (k čemuž může 

tělesná výchova velkou měrou přispět). 

Proto by měl učitel přihlížet i na tento fakt a snažit se z tělesné výchovy udělat takový 

předmět, aby více vážící děti nebyly stresované, ale naopak, aby v sobě jeho prostřednictvím 

objevily kladný vztah к pohybu a aby se pro ně postupně stal sport zábavnou výplní volného 

času. 

7) „ Odpoledne po škole ": 

- jdu s kamarády ven nebo navštěvuji zájmové kroužky 

(55,4 %) 

- jdu na chvíli ven, ale raději bych hrál/hrála doma hry na počítači, dívala se na televizi 

nebo četl/četla svou oblíbenou knížku 

(24 %) 

- většinou trávím doma и počítače, jídla, knížky a tak podobně 

(20,7 %). 

8) „Kdyby sis měl/měla vybrat z následujících skupin činností, byl/a by to": 

- aerobik, jízda na kole, běhání, plavání, tenis, fotbal a jiné míčové hry 

(55 %) 

- kulečník šipky, bowling, kuželky 

(25,2 %) 
Чч 

- šachy, karty, deskové hry (člověče, nezlob se, dáma, ...) 

(19,8 %). 
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Následující otázky jsou uvedeny spíše pro zajímavost. Opět je zde možné vypozorovat 

nápadnou podobnost mezi již výše zmíněným počtem dětí (okolo 20 %), kteří se označují za 

silnější (nadváha), nemají rádi tělesnou výchovu, většinou tráví čas doma a za skupinu činností 

by zvolily šachy, karty, deskové hry aj. 

S radostí lze konstatovat, že dětí (v tomto věku), které jdou ven nebo navštěvují sportovní 

kroužky je nadpoloviční většina. 

9) „Jaký sport děláš?" 

Mezi odpověďmi na tuto otázku se vyskytly například tvto: 

- žádný (23,7 % dětí) 

- floorbal 

- fotbal 

- tenis 

- plavání 

- tanec 

aerobic 

- hokej 

karate 

- sportovní hry - v rámci kroužku na ZŠ. 

Opět je zde možné vyvodit závěr, že téměř 24 % dětí, které nenavštěvují žádný sport, je 

poměrně vysoké číslo. Samozřejmě zde nezáleží jen na dítěti samotném, ale také na „aktivitě" 

celé rodiny (jakým způsobem sami rodiče tráví volný čas a s jakým zájmem vedou své děti 

к pohybu) a v neposlední řadě také na celkové finanční situaci rodiny. 

Jakým způsobem dnes tráví rodiče s dětmi volné víkendy? Jak často chodí spolu celá 

rodina na dlouhé vycházky, např. do přírody? Všeobecně se předpokládá, že výlety s rodiči již 

nejsou tolik na denním pořádku. 

Odpovědi na tvto otázky nabízí tento stručný souhrn. 

10) „S rodiči": 

- často chodím na výlety a procházky do okolí 
(31,6%) 
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- občas si vyjdeme na procházku, ale většinou zůstáváme doma 

(53,5 %) 

- na společné procházky a výlety chodíme jednou, maximálně dvakrát do roka 

(15%). 

11) „Kde jsi byl/byla a co jsi dělal/dělala o tomto uplynulém víkendu?" 

Při této otázce bylo dětem zdůrazněno, že pokud dělaly nějakou činnost (např. 

připravovaly se na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia, neboť v současnosti probíhají 

nejrůznější přípravné kurzy), mají napsat, co dělají ve většině případů o víkendu. Událost, která 

je výjimečná, se neměla zapisovat. 

Odpovědi (dívek) podává následující stručný přehled: 

„ Byla jsem doma. " (35,5 %) 

„Doma a hrála na počítači. " (19,5 %) 

„Bylyjsme na nákupech. " (17,9 %) 

„Byla jsem venku s kamarádkami. " (15 %) 

„Výlet s rodiči." (7%) 

„Sport, zápas, aj. " (5,3 %) 

Odpovědi (chlapců) podává následující stručný přehled: 

„Byljsem stále venku. " (16,1 %) 

„Bylyjsme na horách. " (5,1 %) 

„Sportovaljsem (zápas, aj.). " (28,4 %) 

„ Byl jsem doma. " (32,4 %) 

„Hráljsem na PC. " (17,9 %). 

Dané odpovědi ukazují, jakým stylem dnešní děti tráví svůj volný čas a hlavně, jak jim ten 
volný čas rodiče organizují - bohužel, velmi často nijak. Otázkou aleje, v jaké situaci se rodina 

nachází, zda rodiče nepracují i o víkendech apod. Každopádně by tolik dětí „nemělo uvádět", že 

víkendy tráví doma u počítače nebo na nákupech v supermarketu. 

To, co jsem se snažila zmapovat v druhé části tohoto výzkumného šetření byl zejména 

Pohyb a postoje dětí к němu. Z dat, která jsem získala, vyplývá, že velká část dětí nenavštěvuje 
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žádný sportovní kroužek, nevěnuje se žádné pohybové aktivitě (kromě školní tělesné výchovy, 

kterou mají děti pátých ročníků pouze dvě vyučovací hodiny týdně). Tento počet je tedy silně 

nedostačující (z hlediska množství pohybu pro dítě mladšího školního věku). Z dalších otázek 

vyšlo najevo, jak děti tráví svůj volný čas a jakým způsobem funguje skupina rodiny jako celku. 

Ani jedna z odpovědí nepřinesla příliš uspokojivé výsledky. 

Nesmí se proto opomíjet, že takovýto zhoršující se životní styl (bez pohybových aktivit 

a s přemírou času stráveného vsedě - např. u počítačových her) je hlavní příčinou vzniku 

nadváhy a obezity u dětí. 

12) „Zajímáš se o zásady zdravé výživy ?" 

13) „Odkud získáváš informace?" 

Dotazník zabývající se vnímáním vlastního těla a postojích к pohybu uzavírají dvě 

poslední otázky, snažící se shrnout náhled dětí na problematiku „zdravé výživy". 

Graf 15: Zajímáš se o zásady zdravé výživy? 
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Graf 15 nabízí odpovědi na první z těchto dvou otázek, tedy „Zda se děti zajímají 

o zdravou výživu a proč?" Je zde přehledně vidět, že odpovědi chlapců a dívek jsou prakticky 

opačné. Téměř 60 % chlapců uvedlo, že se o zdravou výživu zajímají z důvodu zdravého 

stravování, oproti tomu skoro 60 % dívek napsalo, že je tato problematika zajímá, protože chtějí 

zhubnout. I zde si tedy již můžeme povšimnout rozdílných postojů mezi děvčaty a chlapci. 

82 



Graf 16: Pokud se zajímáš o zdravou výživu, odkud 
získáváš informace? 
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Graf 16 uzavírá výzkumné šetření výsledky odpovědí na otázku: „Pokud se zajímáš 

o zdravou výživu, odkud získáváš informace?" Jak tento graf ukazuje, i v době internetu 

a nejrůznějších „technických vynálezů", stále dává většina dětí přednost rodičovské radě. 
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8 Návrh výukového projektu aneb „Výchova ke zdravému životnímu stylu ve 

Školách jako možnost prevence obezity" 

Výchova ke zdravému životnímu stylu je velice důležitým spojencem při prevenci obezity 

a dalších výživových poruch. Problémem dnešních dětí je nerovnováha mezi příjmem a výdejem 

energie, tedy nedostatek pohybové aktivity a naopak nadbytek stravy (zpravidla nadbytek 

zkonzumovaných sacharidů). To vše dohromady je hlavní příčinou vzniku nadváhy a obezity 

u dětí. 

Obezita je podle SZO klasifikována jako nemoc. Jde o nadbytečné zastoupení tělesného 

tuku a pro organismus nevýhodný poměr mezi aktivní svalovou hmotou a zastoupením tuku. [2] 

Následná léčba obezity je velice obtížná a nese s sebou řadu zdravotních (tělesných 

i psychických) komplikací. Pokud se u dítěte s nadměrnou hmotností včas nezasáhne, přenáší si 

zpravidla tento problém do dospělosti. Je tedy možné tento nepříznivý vývoj zvrátit? Odpověď 

se skrývá právě v prevenci, která by měla být nenásilnou, přirozenou formou zaměřena již na 

dítě od útlého věku. 

Zásadní vliv na zdravotní stav dítěte má rodina - rodiče by měli jít dětem příkladem: 

vytvořit zdravý jídelníček a volný čas vyplnit společnými sportovními aktivitami. Stejně tak ale 

mohou být i špatným příkladem, pokud sami jedí nezdravě, mají problémy s obezitou nebo 

nevěnují dětem, jejich volnému času a stravování dostatečnou pozornost. Proto je velmi důležitá 

prevence a dobrá informovanost dětí i rodičů o zdravé výživě, o významu pohybové aktivity 

a o celkovém optimálním životním stylu dětí. [12] 

Jelikož jsou děti stále nesamostatnými (ve smyslu vaření si) a velmi podléhají vlivům 

svého okolí, opět i v tomto případě hraje hlavní roli rodina, která se jako skupina dítěti nejbližší 

stává mocným modelem pro pozorování a následné napodobování. Pokud dítě vyrůstá v obézní 

rodině, zpravidla má dříve či později taktéž problém s nadměrnou hmotností. Obézní lidé mají 

většinou životní styl, který není příliš zdraví prospěšný. 

Všeobecně bývá nezájem rodičů považován za nejproblematičtější v souvislosti 

s utvářením správných návyků a postojů ke stravování, к pohybu. Nezájem rodičů je způsobený 

různými aspekty: od pracovní vytíženosti, přes finanční možnosti až po rozvrácené rodiny, což 

vyplývá i z odpovědí dětí na otázku: „Kontrolují rodiče (rodič), co jsi celý den jedl/ jedla? " děti 

odpověděly: ano, mají o tom přehled (20,2 %); občas se mě zeptají, co jsem měl/měla к obědu 

(69,3 %); ne, nezajímají se o to (10,5 %). 
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Výchova ke zdravému životnímu stylu není ve školách samostatným předmětem, ale 

témata s ní spojená se prolínají do mnoha dalších, jakými jsou např. prvouka, přírodověda 

a tělesná výchova. Navíc dnes (díky novým školním vzdělávacím programům, které si škola 

může vytvořit sama podle svého vlastního přesvědčení) je problematika životního stylu 

samostatným tematickým okruhem „Člověk a jeho zdraví" v rámci prvouky a přírodovědy. Tyto 

vzdělávací programy také umožňují uplatňování mezipředmětových vztahů, což je pro správné 

pochopení souvislostí velice přínosné. Vhodné je také zařazování dlouhodobějších projektů 

zaměřených na zdravý životní styl (stravování, pohyb). 

Otázky zdravého životního stylu (správného stravování) je tedy možné přenést do hodin: 

• matematiky (slovní úlohy s touto tematikou; počítání energetických hodnot potravin; 

převody kcal na kJ aj.) 

• českého jazyka (čtení s porozuměním s tematikou zdravého životního stylu; básničky; 

slohové práce, vyprávění aj.) 

• vlastivědy (funkce potravy v historii a v současnosti (viz. příloha 1), potravinářský 

průmysl - typy potravin, pochutin, nápojů, polotovarů a jejich význam pro zdraví člověka 

aj.) 

• přírodovědy (podnebné pásy: známé i méně známé druhy ovoce ze zemí subtropického 

a tropického pásu - referáty, ochutnávka; sestavování jídelníčku podle zásad zdravé 

výživy; vhodné a nevhodné stravování; denní režim - zásady zdravého životního stylu 

aj.) 

• výtvarné výchovy (kreslení, malování, prostorová tvorba s tématikou ovoce a zeleniny: 

zátiší s ovocem; prostorové vytvoření „zdravého talíře" aj.) 

• tělesné výchovy (význam pohybu pro zdraví, vliv pohybové aktivity na tělesnou 

hmotnost aj.) 

• hudební výchovy (písničky s touto tématikou s tanečním doprovodem - význam pohybu 

aj.). 

Jako v ostatních vyučovacích předmětech, tak i v hodinách zabývajících se zdravou 

výživou platí zásada, co nejvíce zapojovat žáky do děje výuky. Čím více se budou podílet na 

Průběhu hodiny, tím více znalostí si s sebou odnesou. Dávat podněty pro individuální práce, 

skupinové práce, nechat na dětech samotných, aby informace vyhledávaly a samy o nich 

referovaly svým spolužákům. 
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8.1 Prevence dětské obezity 

V průběhu celého dne dohlížet na správné nutriční návyky dětí. Pobízet к dostatečnému 

a vhodnému pitnému režimu (zákaz nakupování „colových" a sladkých nápojů v automatech) 

o přestávkách, mít smluvená pravidla pro pití při hodinách. Po domluvě se školou a s rodiči -

vhodné zavedení „školního mléka". V neposlední řadě musí učitel sám být pro děti dobrým 

příkladem (ve stravování, v konzumaci nápojů i ve vztahu к pohybu). 

Je zřejmé, že nelze změnit stravovací návyky dětí a jejich vztah к pohybu ze dne na den. 

Vyžaduje to dlouhodobý, přirozený, systematický a cílevědomý proces (v rámci každodennosti), 

který by měl v dětech položit kvalitní základy, na které potom mohou ve svém životě dále stavět. 

V případě obézního dítěte (nebo naopak dítěte s poruchou příjmu potravy) ve třídě 

navázat kontakt s rodiči a vhodně s tímto dítětem pracovat. Snažit se takovému žákovi 

poskytnout vhodné podmínky a být mu oporou. 

8.2 Snižování nadváhy a obezity u dětí - utvoření zdravých stravovacích návyků 

Nutno podotknout, že v součastné době již existuje mnoho poradenských center a kurzů, 

které mohou dětem i jejich rodičům pomoci v boji s nadměrnou hmotností. Primární pomoc by 

měla dítěti poskytnout rodina, ale pokud již к nadváze, nebo к obezitě u dítěte dojde, je patrné, 

že tento primární faktor selhal a je nutné vyhledat pomoc odbornou. 

8.2.1 Kurzy snižování nadváhy 

Jednou z možností, jak začít u dítěte budovat základy zdravého životního stylu je 

vyhledat si dostatek informací o dané problematice a začít např. s navštěvováním příslušných 

kurzů. V současné době patří mezi dětmi často navštěvované - tzv. „Rodinné kurzy pro děti", 

které organizuje společnost STOB. Tyto kurzy nabízejí setkání pedagoga, cvičitelky a nutriční 

terapeutky (většinou v jedné osobě) s dítětem a jeho rodičem na dvouhodinových akcích 

pořádaných jedenkrát týdně (pohyb a zásady správné výživy, zdravý životní styl - pro děti 

organizované hravou formou). Cílem těchto kurzů je naučit děti i jejich rodiče zásadám zdravého 

životního stylu, vybudovat kladný vztah к pohybu a snížit nadměrnou hmotnost. 

Změna stravování dítěte má rozhodně být změnou postoje rodiny. Nelze čekat úspěch, 

pokud dítě uvidí, že se ostatní zvolenými pravidly neřídí. [12] 
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8.2.2 Internet - poradenská centra 

Další obrovskou možností a pomocí v dnešní době je internet, který svému uživateli 

poskytuje nepřeberné množství informací. V roce 2005 vzniklo např. poradenské centrum 

„Výživa dětí", na kterém lze najít mnoho přehledně zpracovaných informací týkajících se 

výživy, a také nabízí možnost obracet se se svými specifickými dotazy přímo na kvalifikované 

nutriční terapeutky. 

8.2.3 eHealth 

V souvislosti s internetem a jeho možnostmi je nutné zmínit také stále se zvyšující zájem 

o tzv. eHealth. Jedná se zdravotní péči profesionálů, systematicky uskutečňovanou a cílevědomě 

řízenou přes internet. 

Evropská Unie definuje ve svých dokumentech eHealth jako: 

„ Oblast, kde se setkávají informační technologie, veřejné zdravotnictví a trh za účelem 

poskytování efektivní a kvalitní zdravotní péče a dalších služeb prostřednictvím moderních 

informačních a telekomunikačních technologií. " [26] 

V současné době existuje již několik projektů, které se uskutečňují formou této 

komunikace. Jednou ze společností, která se zabývá komplexní zdravotní péči je např. „Prevence 

2000". Tato společnost kupříkladu zaštiťuje projekt Miss Junior, který se chlubí tím, že její 

finalistky jsou nejen krásné, ale také zdravé. A právě tuto stránku kontroluje společnost 

„Prevence 2000", která dívky komplexně vyšetří a poté s nimi komunikuje prostřednictvím 

internetu, kde tým odborníků sleduje a komentuje jejich stravovací a pohybové návyky. Tento 

přístup výrazně přispívá к vybudování zdravých stravovacích návyků u těchto dívek, které 

věkem i svou „touhou po dokonalosti" spadají do nej rizikovější skupiny - poruch příjmu potravy. 

Na principu eHealth byla vystavěna i hra, která se odehrávala v loňském roce na 

základních školách - „Hravě žij zdravě". Jednalo se o internetový kurz zdravého životního stylu 

určený pro děti od 6 do 15 let, kde se soutěžící zajímavou formou (hry) seznámili se zásadami 

zdravého životního stylu (zdravý jídelníček a význam začlenění pohybu do denního programu). 

Děti byly bodovány a za dosažený počet bodů mohly získávat ceny. 

Myšlenka benefitů by mohla při motivaci žáků sehrát taktéž důležitou roli (v rámci 

výchovy a vzdělávání). 
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v 
9 Náměty pro výuku v rámci vzdělávacího obsahu Člověk a jeho svět -

tematický okruh ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

9.1 Témata: 

Náměty na výuku tématického okruhu „Člověk a jeho zdraví" jsem rozdělila na 

osmi klíčových, na něž jsem zhotovila pracovní listy (svou formou i grafickou úpravou) vhodné 

a přitažlivé pro práci s žáky prvního stupně (konkrétně pátý ročník základní školy). 

1. Zdravý životní styl pracovní list č. 1, 2 

2. Základní živiny pracovní list č. 3, 4, 5 

3. Vitaminy pracovní list č. 6 

4. Minerální látky pracovní list č. 7 

5. Správný jídelníček pracovní list č. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

6. Ovoce a zelenina pracovní list č. 18, 19, 20, 21 

7. Pitný režim pracovní list č. 22, 23 

8. Pohyb a správná hmotnost - pracovní list č. 24, 25, 26 

9. Opakování pracovní list č. 27, 28, 29 

Jednotlivá témata se mohou prolínat a vyučující si je může kdykoli zařadit do svého 

učebního plánu. Mohou být tedy realizována buď průběžně (během roku), nebo v podobě 

několikahodinových bloků. Vše záleží na plánu dané školy a na konkrétní třídě. 

9.2 Cíle: 

Žák uplatňuje základní získané dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho 

preventivní ochranou. Seznámí se s pojmem „zdravý životní styl" (jako rovnováhy mezi 

pohybem a výživou), co všechno toto sousloví označuje a jakým způsobem může jednotlivé 

získané znalosti uplatnit. Zhodnotí významy jednotlivých živin, vitamínů a minerálů pro zdraví 

Člověka. Sestaví jídelníček podle základních zásad zdravé výživy. Uvede příklady vhodného 

a nevhodného stravování a zhodnotí svůj způsob stravování. Sestaví svůj režim dne podle zásad 

zdravého způsobu života. 
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9.4 Ukázky pracovních listů vhodných pro výuku 

Pracovní list č.l - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 
Úkol: 
Ke každé skupině obrázků napiš, jakou zásadu zdravého životního stylu označují. 

i 

Úkol: 
Přečti si následující vyprávění dětí a pomocí svých znalostí a zkušeností vysvětli, jakou chybu 
osoby, o kterých se děti zmiňují udělaly nebo jaké chyby dělají. Porušují nějakou ze zásad 
zdravého životního stylu? 

ш Щл i| r 

'^J),^,, Nepravidelně jím a často sním jen to, na co mám právě chuť. Trpím pak bolestmi 
žaludku a průjmy. " 

„Strýc hodně kouří. Máma ho vždy upozorňuje na nebezpečí onemocnění rakovinou. " 

Ä 
J\f]n „Zapotil jsem se na fotbalu. V mokrém tričku jsem pak zůstal celé odpoledne, a tak jsem 

• se nachladil a měl jsem chřipku. " 

JgL „Nejraději bych pořád jedla nějaké sladkosti, například čokoládu, co pořád ukazují 
v televizní reklamě. Máma říká, že ji pořád jíst nemůžu. Ale proč? V televizi přece tvrdili, 
že je zdravá a plná mléka! " 

f í f ^ „ Můj malý bráška si hrává na pískovišti. Když má hlad, často zapomíná, že si před 
jídlem musí umýt ruce. A tak nakonec onemocněl žloutenkou. " 

&j|% „Hrozně rád si čtu a hraji na počítači. Chodit ven mě moc nebaví. Na žádný sport také 
nechodím. Nejlepší je, když si pustím svou oblíbenou hru а к počítači si vezmu sáček 
brambůrek. Jen máma mi pořád říká, že bych měl dělat něco jiného. Ale proč? Co dělám 
špatně? 
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Pracovní list č.2 - ZDRAVY ŽIVOTNI STYL 

Úkol: 
Do odpadkového koše vhoď (spoj čarou) nápisy, které nesouvisí se zdravým životním stylem 
a naopak do srdíčka vlož (spoj čarou) ty, které jsou pro zdraví prospěšné. 

být sám sebou nejistý 

jíst dostatek zeleniny a ovoce 

pravidelné cvičení 

mít dobré přátele 

dostatečně pít nesladké nápoje 

kouřit 

často sledovat televizi 

sedět často u počítače 

nepřejídat se sladkostmi 

být zlý, agresivní vůči druhým 

pravidelně se mýt a čistit si zuby 
dostatečně spát 

pít alkohol 

nehádat se s rodiči a kamarády 

mít nějakou hezkou zálibu, koníčka 

pravidelně se stravovat (jíst) 

Před každým jídlem si mýt ruce 

hodně a často se opalovat 
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Pracovní list č.3 - ZÁKLADNÍ ŽIVINY (bílkoviny) 

Bílkoviny jsou nejdůležitější ze základních živin a nemohou být v těle nahrazeny žádnou jinou 
živinou. Z bílkovin se v našem těle staví a opravují buňky. 
Bílkoviny můžeme přijímat buď v podobě rostlinné (z rostlinné říše) nebo živočišné (z říše 
zvířat). 

Ukol: 
Pokus se následující potraviny (obsahující bílkoviny) přiřadit к rostlinným (kytička) nebo 
к živočišným (kravička). Potravinu vždy čarou spoj s obrázkem, ke kterému se domníváš, že 
patří. 
Nezdravé potraviny zakroužkuj. 

Z D 
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Pracovní list č.3 - ZÁKLADNÍ ŽIVINY (bílkoviny) 

Cukry (sacharidy) jsou druhou základní živinou. Nejrychleji nám dodávají potřebnou energii 
a pomáhají udržet tělesnou teplotu. 

Cukry dělíme na dvě skupiny: 
a) cukry jednoduché - mají sladkou chuť a jsou rychlým zdrojem energie. Jsou 
obsaženy hlavně v ovoci a sladkostech (např. sušenky, dorty, sladké limonády). Pokud je 
budeme konzumovat často a v příliš velkém množství, budeme tloustnout. 

b) cukry složité - nemají sladkou chuť. Do této skupiny řadíme vlákninu a škrob. 

VLÁKNINA = je důležitá pro trávení a chrám nás před některými nemocemi (najedeme ji např. 
v ovoci, zelenině, luštěninách, celozrnném pečivu). 

ŠKROB = je obsažen např. v bramborách, rýži, obilovinách a výrobcích z obilí (mouka, pečivo, 
těstoviny). 

Úkol: 
Vyber, které z těchto potravin (obsahujících cukr) jsou pro tělo prospěšné (napiš P) a které jsou 
naopak ve velkém množství pro naše zdraví neprospěšné (napiš N). 
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Pracovní list č.3 - ZÁKLADNÍ ŽIVINY (bílkoviny) 

Tuky jsou třetí základní živinou a nejbohatším zdrojem energie. Obsahují důležité látky, bez 
kterých se tělo nemůže obejít. Najdeš j e v každé buňce těla. Tuky jsou potřebné pro správné 
fungování kůže, mozku, nervů a jiných orgánů těla - proto je nevhodné (např. při hubnutí) tuky 
z jídelníčku zcela vyloučit. 
Tuky jsou potřebné také proto, že se v nich rozpouštějí některé důležité vitaminy (A, D, E, K), 
které se vstřebávají do těla právě pouze spolu s tuky. 

Tuky můžeme přijímat buď v podobě rostlinné (z rostlinné říše) nebo živočišné (z říše zvířat). 
ROSTLINNÉ TUKY = jsou zdravé a pro tělo prospěšné. 
ŽIVOČIŠNÉ TUKY = nejsou pro tělo příliš vhodné - tyto potraviny bys měl/a jíst pouze 
v malém množství a ne příliš často. 

Úkol: 
Pokus se následující potraviny (obsahující tuk) přiřadit к rostlinným (kytička) nebo к živočišným 
(kravička). Potravinu vždy čarou spoj s obrázkem, ke kterému se domníváš, že patří. Nezdravé 
potraviny zakroužkuj. 

•f 
94 



Pracovní list č. 6 - VITAMINY 

Vitamíny jsou důležité pro správné fungování těla. 

A - J B D E К 

Vitamíny si lidské tělo neumí samo vyrobit, a proto je musí přijímat spolu s jídlem, které jíš. 
Můžeš je najít téměř ve všech potravinách. Nejvíce jich ale obsahuje čerstvé ovoce a zelenina. 

Úkol: 
Do každého okénka nakresli jeden druh potraviny, ve které bys hledal/a vitamíny. 
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Pracovní list č. 7 - MINERÁLNÍ LÁTKY 

Minerály jsou také velmi důležitou součástí potravy. Bez nich naše tělo neumí pracovat. Mezi 
tyto látky patří např. vápník, železo a sůl. 

VÁPNÍK = potřebuje naše tělo hlavně v době, když roste. Je důležitý pro růst kostí a zubů, pro 
správné fungování svalů, nervů a srdce. 
Nejvíce vápníku najdeš v mléčných výrobcích. 

ŽELEZO = důležité pro tvorbu krve a přenášení kyslíku po těle. 
Nejvíce železa nejdeme v mase, vejcích, zelenině, luštěninách. 

SŮL = také patří mezi minerály a pro tělo je důležitá. Velké množství ale tělu škodí. Proto není 
zdravé jíst hodně slaných jídel (např. brambůrky, arašídy, uzeniny). 

Úkol: 
К následujícím obrázkům přiřaď správný minerál. 
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Pracovní list č. 8 - SPRÁVNÝ JÍDELNÍČEK 

Víš, jaké látky, nezbytné pro zdraví každého z nás, by měla obsahovat naše potrava? 

Potrava, kterou přijímáme, by měla být pestrá a vyvážená - to znamená, měla by mít dostatek 
základních živin (bílkoviny, cukry, tuky), vitaminů a minerálních látek. 
Potravu získáváme z rostlin (např. zeleninu, ovoce, pečivo) a z živočichů (např. maso, mléko, 
vejce). 

Úkol: 
Z následujícího pracovního listu (pracovní list č. 9) vystříhej potraviny a správně je přiřaď do 
diagramu podle toho, jaké živiny, nebo vitaminy převážně obsahují. 



. Л . - , 
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Pracovní list č. 10 - SPRÁVNÝ JÍDELNÍČEK (potravinová pyramida) 

Jak si představuješ zdravou výživu? Co by měla obsahovat? Jak často bychom měli jíst? 

Nejzdravější pro lidské tělo je přijímat vyváženou stravu obsahující bílkoviny, cukry, tuky, 
vitaminy, minerální látky a dostatečné množství vody. Doporučenou vyváženost jednotlivých 
druhů potravy představuje právě tzv. potravinová pyramida, která nám ukazuje, v jakém 
množství můžeme jednotlivé potraviny konzumovat. 
Spodní patro tvoří potraviny, které můžeme jíst nejčastěji. Čím je potravina výše, tím měně by se 
měla v jídelníčku objevovat. Na vrcholu jsou pak ty, které bychom měli jíst jen výjimečně. 
Množství jídla, které sníme také souvisí s pohybovou aktivitou. Ten, kdo se častěji hýbá může 
sníst více než ten, kdo tráví většinu svého volného času u televize nebo počítačových her. 

Úkol: 
Vystřihni obrázky a vlep je do pyramidy na místo, kam se domníváš, že patří. Poté к jednotlivým 
čarám napiš, o jakou skupinu potravin se jedná. 

\ 

\ 

\ 

К 

Poimvino i >ii pyramida 

Чч 
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Pracovní list č. 11 - SPRÁVNÝ JÍDELNÍČEK 

Úkol: 
Pořádně si prohlédni tyto obrázky. Které z dětí jedlo celý den zdravě? Vyber jednu možnost a 
vybarvi ji. U ostatních najdi jídlo, které není tolik zdraví prospěšné a škrtni ho. 

1. Marek 

_Snídaně : rohlík, salám, sladký čaj 

Svačina : dort, slazená limonáda 

Oběd : grilované kuře, rohlík 
Svačina : chipsy, slazená limonáda, 
pomeranč 

Večeře : párek, chléb 

2. Monika 
Snídaně : jablečný džus, cornflakes, 
mléko 

Svačina : šunka, chléb s Rámou, 
pomeranč, minerální voda 

Oběd : polévka, kuře, rýže, okurkovo-
rajčatový salát 

Svačina : rohlík, jogurt s ovocem, 
100% džus ředěný vodou 

Večeře : chléb, Rama, tvaroh, 
ředkvičky, čaj 

3. Jitka 
Snídaně : chléb, máslo, tavený sýr, 
sladký čaj 

Syačina : oplatky, bonbon 

Oběd :zeleninová polévka, smažená ryba 
s bramborem, ovocný čaj 

Syačina : vejce natvrdo, rohlík a salám, 
žvýkačka 

Večeře : vaječná omeleta, rajče, minerální 
voda 
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Pracovní list č. 11 - SPRÁVNÝ JÍDELNÍČEK 

Úkol: 
Pomoz nahradit Markovi, Monice a Jitce nezdravé pokrmy v jejich jídelníčku za jídla zdraví 
prospěšnější. Tato jídla vyhledej, zakroužkuj a napiš vedle vhodnější (zdravější) variantu tohoto 
pokrmu nebo potraviny. 

1. Marek 

Snídaně : rohlík, salám, sladký čaj 

Svačina : dort, slazená limonáda 

Oběd : grilované kuře, rohlík 

Svačina : chipsy, slazená limonáda, pomeranč 

Večeře : párek, chléb 

2. Monika 

Snídaně : jablečný džus, cornflakes, mléko 

Svačina : šunka, chléb s Rámou, pomeranč, minerální voda 

Oběd : polévka, kuře, rýže, okurkovo-rajčatový salát 

Svačina : rohlík, jogurt s ovocem, 100% džus ředěný vodou 

Večeře : chléb, Rama, tvaroh, ředkvičky, čaj 

3. Jitka 

Snídaně : chléb, máslo, tavený sýr, sladký čaj 

Svačina : oplatky, bonbon 

Qběd :zeleninová polévka, smažená ryba s bramborem, ovocný čaj 

Svačina : vejce natvrdo, rohlík a salám, žvýkačka 

Večeře : vaječná omeleta, rajče, minerální voda 
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Pracovní list č. 13 - SPRÁVNÝ JÍDELNÍČEK 

Již víš, že bys denně měl/a sníst 5 jídel v časovém odstupu 2-3 hodin. Mezi tato denní jídla 
počítáme: 

S N Í D Á M - S V A Č Í M Ш S V A Č Í M - Y I X I Ř I 

Úkol: 
Nakresli na jednotlivé talíře, jak by měl vypadat vyvážený, pestrý a zdravý jídelníček. 

ODPOLEDNÍ VEČEŘE 
SVAČINA 
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Pracovní list č. 16 - SPRÁVNÝ JÍDELNÍČEK (pexeso - nezdravá výživa) 

Úkol: 
Jednotlivé kartičky pexesa vystříhej a pusť se do hraní. 
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Pracovní list č. 15 - SPRÁVNÝ JÍDELNÍČEK (pexeso - zdravá výživa) 

Úkol: 
Pokus se nakreslit vlastní pexeso - obrázky mají znázorňovat potraviny pro naše tělo prospěšné 
(snaž se vymyslet takové, které nejsou v originálním pexesu). . 



Pracovní list č. 16 - SPRÁVNÝ JÍDELNÍČEK (pexeso - nezdravá výživa) 

Úkol: 
Jednotlivé kartičky pexesa vystříhej a pusť se do hraní. 
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Pracovní list č. 17 - SPRÁVNÝ JÍDELNÍČEK (pexeso - nezdravá výživa) 

Úkol: 
Pokus se nakreslit vlastní pexeso - obrázky mají znázorňovat potraviny, které jsou v nadměrné 
konzumaci pro naše tělo neprospěšné (snaž se vymyslet takové, které nejsou v originálním 
pexesu). 



Pracovní list č. 19 - OVOCE A ZELENINA (druhy zeleniny) 

Úkol: 
Ke každému obrázku napiš název ovoce. 

Г 
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Pracovní list č. 19 - OVOCE A ZELENINA (druhy zeleniny) 

Úkol: 
Ke každému obrázku napiš název zeleniny. 
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Pracovní list č. 20 - OVOCE A ZELENINA (exotické druhy ovoce) 

Úkol: 

Poznáš exotické ovoce? 



Pracovní list č. 21 - OVOCE A ZELENINA 

Říká se, že se má jíst hodně zeleniny. Víš proč? Zaškrtni to, co si myslíš, že je správně. 

Zelenina je zdravá, protože: • obsahuje hodně energie 

• obsahuje hodně cukru 

• obsahuje mnoho minerálních látek a vitamínů 

Do obdélníčku nakresli ovoce, jaké jsi včera snědl/a. 

Napiš alespoň 3 zeleninová jídla. 

Jistě znáš zeleninové jídlo, které pochází z Bulharska - lečo. Uveď, z kterých druhů zeleniny se 

připravuje. 

Co víš o hlávkovém salátu a špenátu? Podtrhni, co je správně : 

• ze špenátu a hlávkového salátu jíme - košťály, listy, kořeny 
• hlávkový salát jíme: vařený, syrový, mražený 
• špenát se prodává: mražený, sušený, nakládaný, čerstvý 
• hlávkový salát a špenát jsou rostliny: jednoleté, dvouleté. 

Nakresli hlávkový salát. 

Ovoce a zeleninu konzumujeme, 

protože obsahuje látky důležité pro náš 

organismus. Které důležité látky to jsou? 

Napiš alespoň dvě z nich: 

a) 

b)_ 

W 
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Ovoce a zeleninu je nejlepší jíst 

V našich podmínkách významná zelenina, která obsahuje téměř všechny pro náš organizmus 

důležité látky, se jmenuje . Chrání pokožku před stárnutím a pozitivně 

ovlivňuje náš zrak. 

Nikdy nekonzumujeme ovoce a zeleninu, která je N 

Ovoce jím: • každý den 
• lxtýdně 

• 3xtýdně 

• ovoce téměř nejím, protože 

Jaké ovoce máš nejraději? 

Jíš různé druhy ovoce, nebo stále dokola to samé? Proč myslíš, že tomu tak je: 

Zeleninu jím: • každý den 

• lxtýdně 

• 3xtýdně 

• ovoce téměř nejím, protože 

Jakou zeleninu máš nejraději? 

Piješ čerstvé šťávy z ovoce? 

4 

• Ano. 

• Ne. 

• Občas. 

1 

Í * 
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Pracovní list č. 22 - PITNÝ REŽIM 

Během dne bys měl/měla vypít okolo 2 litrů tekutín. Dodržování pitného režimu je velice 
důležité pro správné fungování tvého těla - napomáhá včasnému a dostatečnému vyloučení 
škodlivých látek z těla ven. 

Úkol: 
Už víš, jaké množství tekutin byl měl/měla denně vypít. Zde vidíš několik sklenic s vodou. 
1 sklenice má objem 250 ml. Zakroužkuj, kolik sklenic vody je třeba během dne vypít, abys 
splnil/a požadavek dostatečného pitného režimu - 2 litrů. 

Щ p 

l f 

к 

Více jak polovina tvého těla je tvořena vodou. Proto je pro tvůj organismus pravidelný a 
dostatečný příjem tekutin tolik důležitý. 

Úkol: 
Pokus se tohoto panáčka vybarvit modrou pastelkou tak, abys naznačil/a, jaké množství (kolik 
procent) vody se v lidském těle nachází. 
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Pracovní list č. 22 - PITNÝ REŽIM 

Dostatečný příjem tekutín napomáhá včasnému vyloučení škodlivých látek z těla ven. 
Doporučuje se vypít denně okolo 2 litrů tekutin. Při nemoci, teplém počasí a pohybové aktivitě 
je vhodné tuto dávku ještě zvýšit. 

Úkol: 
V sobotu a v neděli proveď měření všech tekutin, které tvé tělo v nápojích a některých 
potravinách přijme. 
Např. při snídani vypiješ hrnek čaje - hrnek vymyješ, naliješ do něj stejné množství vody a 
změříš v plastové odměrce. Tu potom přeliješ do plastové láhve, kde vyznačíš množství vypité 
tekutiny v mililitrech a dále v litrech. 
Na konci dne sečteš celkový objem tekutin přijatých za den. Svá měření zaznamenávej do 
tabulky. 

den kdy jsem nápoj 
vypil/a jaký nápoj jaké 

množství 
celkem tento 
den 

S 
o 

±3 

o 

X 

A. 

1ST 
E 
Ľ> 

"W 

E 

E 
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Pracovní list č. 24 - POHYB A SPRÁVNÁ HMOTNOST 

Úkol: 
Jednotlivé pohybové aktivity rozstříhej a vhoď do slosovacího zařízení (klobouk, pytlík, krabice 
aj.). Ve dvojicích nebo před celou třídou pak pomocí pantomimy předveď ten druh sportu, který 
si vylosuješ. Ostatní spolužáci hádají. 

TENIS 

KOŠÍKOVÁ 

FOTBAL 

HOKEJ 

GYMNASTIKA 

PLAVÁNÍ 

VRH KOULÍ 

JÍZDA NA KOLE 

BĚHÁNÍ 

LYŽOVÁNÍ 

ŠERM 

AEROBIK 

TANEC 

BĚH 

STOLNÍ TENIS (PING-PONG) 

GOLF 4N 

PŘEKÁŽKOVÝ BĚH 
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Pracovní list č. 25 - POHYB A SPRÁVNÁ HMOTNOST 

Úkol: 
Přečti si pozorně tento text. 

Lenčin boj o přežití 

Ach jo, už je to zase tady. Je čtvrtek, šestá hodina a já se v šatně převlékám na nadcházející 
hodinu tělesné výchovy, pro většinu mých spolužáků oblíbený předmět, při kterém se mohou do 
sytosti vyběhat a sportovně vyžít, pro mě však jedna z nej horších nočních můr. Ovšem jen 
někdy, například v hodu míčkem jsem jedna z nejlepších, zato v atletice nejhorší. 
V půlce desetiminutové přestávky k nám do šatny vleze spolužák a ihned na místě hodnotí naše 
postavy. Já jsem mu samozřejmě pro smích, a tak mě okamžitě začne přirovnávat ke všemu 
tlustému, co mu v té chvíli proběhne hlavou. Pro mou, ještě před měsícem, nejlepší kamarádku je 
to ta nej větší legrace, kterou v ten den zažila. Naštěstí zvoní a já jdu s ostatními ven na náš 
„slavný" atletický ovál. 

„Za mnou v dvoj řad nastoupit", ozve se mi těsně za zády. Po nástupu nám učitelka slavnostně 
sděluje, že budeme běhat 800 metrů. Při vyslovení slovesa „běhat" mi naskakuje husí kůže a při 
vyslovení vzdálenosti už skoro omdlívám. „Tři, dva, jedna, teď a běžíme". Všechny moje 
kamarádky jsou asi kolečko přede mnou. Nakonec dobíhám jako desátá z jedenácti. Štěstí, že už 
zvoní a končíme. Jsem ráda, když se doplazím domů. Tam mě ale na stole čeká vzkaz od mé 
mamky: „Do té poradny, kvůli tomu kurzu na hubnutí jdeme zítra ve čtyři hodiny odpoledne". 
Vzkaz položím znovu na stůl a jdu do našeho pokoje (našeho proto, že tam bydlí i moje mladší 
sestra Tamara, moc hezká, štíhlá a inteligentní), sednu si a rozbrečím se jako malá. „Proč zrovna 
já musím vypadat takhle? Proč mi všichni nadávají? Proč všichni, které znám jsou štíhlí a já ne?" 
Přemýšlím o tom, jaké by to bylo být štíhlá. Nakonec si po dlouhé úvaze řeknu, že to do toho 
kurzu půjdu alespoň zkusit. Večer u večeře o tom ještě mluvíme s mamkou a tentokrát i s tátou. 
Ten mi jasně sděluje svůj názor: „Je to stejně na nic, stejně nezhubneš, nedělej si zbytečné 
naděje", po jeho výstupu se mi tam chce ještě míň než před čtyřmi hodinami, kdy jsem ten vzkaz 
četla poprvé. 

Je pátek a já se plazím do kopce jedné nejmenované kliniky, kde se má kurz konat. V pár 
sekundách mi hlavou proběhne asi milion obav a důvodů proč se obrátit a lidově řečeno 
„zdrhnout". Ale teď už je pozdě, jsme na místě. Náhle se otevírají dveře a ... 

Četl/Četla jsi pozorně? Pokud ano, odpověz na následující otázky: 

a) Těšila se Lenka každý den do školy? 
b) Co měla ráda a čeho se naopak obávala při tělesné výchově? 
c) Byla Lenka šťastná? 
d) Měla ve škole kamarády? 
e) Zažila někdy posměch? 
f) Jak by asi bylo tobě, kdyby se ti spolužáci smáli? 
g) Snažili se jí nejbližší lidé kolem pomoci? 
h) Jak bys řešil/a ty, kdybys měl/a nějaká kila navíc? 
i) Jak asi dopadl příběh Lenky. Pokus se děj dovyprávět. 
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Pracovní list č. 26 - POHYB A SPRÁVNÁ HMOTNOST 

Úkol: 
Vyhodnoť tělesnou hmotnost dětí podle BMI (body mass indexu). Zaokrouhluj na jedno 
desetinné místo. 

tělesná hmotnost [kgl 
BMI = výška [m] x výška [m] 

Běžně se používají následující hranice: 
podváha: BMIje<18 ,5 
ideální váha: BMI je 18,5 - 25 
nadváha: BMI je 2 5 - 3 0 
mírná obezita: BMI je 30 - 35 
střední obezita: BMI je 35 - 40 
morbidní obezita: BMI je > 40 

jméno věk výška váha BMI 
Jana 10 140 cm 38 kg 
Monika 11 160 cm 58 kg 
Eva 12 138 cm 52 kg 
Pavla 13 162 cm 62 kg 

jméno věk výška váha BMI 
David 10 153 cm 34 kg 
Tomáš 11 158 cm 39 kg 
Honza 12 160 cm 50 kg 
Karel 13 165 cm 60 kg 



Pracovní list č. 27 - OPAKOVÁNI (jídelníček) 

Jsi na konci a o zásadách správné výživy víš již mnoho. Víš, jaké potraviny jsou tělu prospěšné a 
jaké mu naopak v nadměrném množství škodí. 

Úkol: 
Koukáš na Filipa a Zdeňka. Filip hraje závodně fotbal, většinu svého volného času tráví na 
tréninku nebo s kamarády venku. Zdeněk nenavštěvuje žádný sport a většinu svého volného 
času tráví doma u počítačových her. 
Pokus se z následujících potravin vybrat takové, které si myslíš, že konzumuje Filip a které 
Zdeněk (spoj čarou) a pokus se odůvodnit příčinu váhy jednotlivých chlapců. 



Pracovní list č. 28 - OPAKOVÁNÍ (pitný režim) 

Člověk může po delší dobu hladovět, ale bez vody to nevydrží. Tvoje tělo je totiž tvořeno vodou, 
kterou ke svému životu nezbytně potřebuješ. Víš, jak velká část tvého těla je tvořena vodou? Je 
to obtížné, a proto ti pomohu. Více jak polovinu tvého těla tvoří voda. Právě proto bys měl/a 
pravidelně pít. 
Nyní se na chvíli pokus nad důležitostí pitného režimu zamyslet. 

o Víš, jaké množství tekutin bys měl/a asi denně vypít? 

o Zakroužkuj, pokud si myslíš, že je dané tvrzení správné: „Množství vypitých tekutin 
závisí na . . ." a) věku 

b) hmotnosti 
c) pohlaví 
d) ročním období 
e) tom, jestli si v klidu, nebo jestli se pohybuješ. 

o Ne všechny nápoje jsou ale zdravé. Z následujících tekutin vyber (zakroužkuj) ty, které si 
myslíš, že jsou pro naše tělo prospěšné. 

T 

Ш 

с * > 

о Několik nápojů jsi nezakroužkoval/a. Proč si myslíš, že by bylo lepší se těmto tekutinám 
raději vyhýbat? 

o Pokus se odhadnout, kolik kostek cukru se nachází v 1,5 litru Coca-coly: 
a) 8 kostek 
b) 18 kostek 
c) 28 kostek 
d) 38 kostek 
e) 48 kostek. 

o Tekutiny tělo vylučuje různými způsoby. Pokus se zapřemýšlet a napsat alespoň některé 
z nich. 
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Pracovní list č. 29 - OPAKOVÁNÍ (Rozumíš všem slovům?) 

Napiš alespoň 3 luštěniny : 

Co je to margarín? 

Kde můžeš hledat vlákninu? 

К čemu si myslíš, že takovou vlákninu naše tělo potřebuje? 

Víš, z jakých potravin tvoje tělo může získat nejvíce vápníku? 

Víš, proč je vápník tak důležitý a z jakého důvodu ho tvoje tělo potřebuje hlavně v době, kdy 

rosteš? 

Co je to obezita? 

Myslíš si, že má obezita nějaká zdravotní rizika? 

a) ano (jaká) 

b) ne 

Co je to zakysaný mléčný výrobek? 

Jaký je rozdíl mezi „klasickým" bílým pečivem a celozrnným pečivem? 

Co jsou podle tebe BIO potraviny ? 

Napiš alespoň nějaké vitaminy. Kde bys je hledal/a? 
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Závěr 
V rámci diplomové práce jsem se pokusila zmapovat současné stravovací návyky, postoje 

a nutriční chování na vybraném vzorku žáků ve věku jedenácti a dvanácti let. 

Na samém počátku bylo prostudování velkého množství informačních zdrojů, četné 

návštěvy Rodinných kurzů (pro děti mladšího školního věku trpící nadváhou v doprovodu 

s jedním z rodičů) pořádané společností „STOB" a stejně tak jejich školeních v rámci prevence 

dětské obezity a „Dnů zdraví". Informace, znalosti a zkušenosti, tímto způsobem získané, byly 

dále využity к sepsání této práce. Teoretická část vychází z uvedených informačních zdrojů 

a j ako celek se poté stává podkladem pro část praktickou, zejména pro návrh výukového 

programu a stejně tak pro samotné náměty к výuce. 

Hypotézy sestavené pro daný výzkum vycházely z předpokladu určité informovanosti 

žáků, ať již školou, rodinou či prostředím, mající na dítě nesporný vliv. Následovalo vlastní 

sestavení dotazníků, samotné testování a vyhodnocení výzkumné sondy. 

U vzorku žáků odpovídajících v tomto výzkumu byl zjištěno, že značná část vynechává 

jedno z hlavních jídel. Dále z vyhodnocených dat vyplývá, že téměř 40 % dětí ve škole nesvačí 

nebo pouze někdy a ti, kteří při dopoledni stráveném ve škole určité potraviny jedí, si většinou 

vybírají takové, které nejsou příliš vhodné a zdraví prospěšné (obdobně tak s nápoji). Co se týče 

konzumace ovoce a zeleniny a oblíbenosti jednotlivých pokrmů, jednoznačně vyšlo najevo, že 

ovoce je u dětí o mnoho oblíbenější než zelenina. Hypotézy o nej oblíbenějším pokrmu a nápoji 

se téměř potvrdily. Za pokrm a nápoj, který by si děti daly nejraději, počtem odpovědí převládl 

smažený sýr, hranolky a Coca-cola. 

S problematikou způsobu stravování dětí mladšího školního věku také úzce souvisela 

hypotéza, že „v dnešní době se většina rodičů o stravování svých dětí příliš nezajímá", která byla 

tímto výzkumem potvrzena. Zajímavý byl také výsledek pomalu 80 % dětí této věkové 

kategorie, které se řadí do skupiny snadno ovlivnitelných televizní reklamou. V tomto případě 

došlo к vyvrácení předem stanovené hypotézy, tvrdící, že „dnešní děti v tomto věku již příliš 

nevěří pravdivosti televizních reklam". Ze získaných odpovědí je tedy patrný fakt významného 

vlivu médií (reklam) na děti. 

Z dat vyzískaných z druhého dotazníku (vnímání svého těla a vztahu к pohybu) bylo 

zjištěno, že dívky jsou obecně se svým tělem více nespokojené (v porovnání s chlapci), 

zamýšlejí se také nad větším počtem částí svého těla. Chlapci zatím rozlišují většinou pouze 

mezi rukama, nohama či břichem, které se celkově stalo nej problematičtější partií jak u dívek 

(65 %), tak také překvapivě i u chlapců (téměř 39 %). Z toho vyplývá, že jak dívky, tak chlapci 
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si již v tomto věku uvědomují nespokojenost se svým tělem. Bezmála 70 % děvčat by chtěly být 

štíhlejší a obdobně tak přes 51 % chlapců. To oponuje další hypotéze, říkající, že „chlapci 

nebudou chtít tolik zhubnout - nespokojenost se svým tělem si ještě tak moc neuvědomují 

(v porovnání s dívkami)". Výzkumem byl také potvrzen fakt, že děti, které se samy označí za 

„tlusté" nebaví školní tělocvik a celkový vztah к pohybu je téměř nulový (nenavštěvují žádný 

sport, volný čas tráví zpravidla doma, víkendy taktéž). 

Také postoj к samotné „zdravé výživě" je odlišný jak u dívek, tak u chlapců. Zatímco 

dívky odpovídaly, že se o zdravou výživu zajímají převážně z důvodu, že „chtějí zhubnout", 

odpovědi chlapců převažovaly ve variantě „chci se stravovat zdravěji". Informačním zdrojem 

(týkající se výživy, pohybu aj.) jsou u dnešních jedenáctiletých a dvanáctiletých dětí překvapivě 

nejčastěji rodiče, kteří v dnešní technické době překonali i tak významné postavení internetu. 

Vyhodnocení výzkumné sondy (114 žáků ze šesti různých pražských škol) ukázalo, že 

stravovací zvyklosti a nutriční chování dnešních prepubertálních dětí jsou na poměrně špatné 

úrovni. 

Výsledky výzkumu jsem proto využila jako podklad pro hledání cest, jakými nutriční 

návyky dětí zkvalitnit. Vyhodnocená data jsem aplikovala pro návrh výukového projektu, který 

lze zařadit nejen do tematického okruhu „Člověk a jeho zdraví". 

V souvislosti se zkvalitněním návyků a postojů dětí je velice důležité zařazovat 

problematiku zdravého životního stylu do školního vzdělávacího programu již u žáků mladšího 

školního věku a systematicky, soustavně, přirozeně a cílevědomě je vychovávat ke zdravým 

návykům a postojům. Stejně tak je důležité systematicky vzdělávat v této problematice také 

učitele. Na kvalitě dovedností, schopností i znalostí výchovného pracovníka poté závisí 

i efektivita celého výchovného procesu. 

Ráda bych tímto programem inspirovala další z řad učitelů a ukázala tak způsob, jakým je 

také možné к výchově ke zdravé výživě a celkovému životnímu stylu ve škole přistupovat. 

Чч 
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Příloha 1: Výživa člověka v historii a současnosti 

1 Výživa člověka v historii a současnosti 

Problémem výživy se lidé přímo či nepřímo zabývali odnepaměti. Díky nej různějším 

písemným pramenům se můžeme vrátit do dob dávno minulých, a nelézt tak nespočet 

nesmírně zajímavých informací, týkajících se stravování lidí nejrůznějších společností. Ač se 

to může zdát neskutečné, vědci nekončí obdobím člověka, ale odvážně se pouštějí do dob 

milionů let zpět, kdy dnes dokáží, díky nej modernější m laboratorním metodám, poměrně 

přesně určit složení a pestrost stravy předchůdců člověka - hominidů. 

1.1 Výživa předchůdců člověka 

Historický vývoj stravy předchůdců člověka můžeme dnes poměrně dobře 

rekonstruovat podle určitých znaků na chrupu a lebce, podle opotřebení zubů, které je 

specifické pro určitý typ potravy a podle mnoha dalších, stále dokonalejších metod. Na 

fosilních zubech je možné pod elektronovým mikroskopem zjistit stopy opotřebení po požití 

masité nebo rostlinné potravy. Nej rozmanitějším průzkumem - hromad odpadků, popele 

z ohnišť a zkamenělých zrn pylů u pravěkých sídlišť můžeme zjistit, co tehdy lidé i jejich 

předchůdci jedli. [13] 

Člověk jako živočišný druh rodu Homo je zařazován do třídy Primátů. Stejně jako 

ostatní primáti není vyloženým býložravcem, ani masožravcem, ale je typickým zástupcem 

všežravců. Díky jeho duševním schopnostem je podíl živočišné složky ve stravě vyšší, než 

u primátů ostatních. To, že je člověk všežravec, ukazuje již jeho tělesná stavba, která 

umožňuje jen malou specializaci pro získávání potravy. Rovněž charakter trávicího ústrojí 

a chrupu potvrzuje, že člověk původem patří mezi všežravce. Jeho pohyblivost, organizace 

lovu a používání smyslů dokazují, že se již dávno adaptoval na lov větších zvířat. Rovněž 

psychické dispozice člověka prokazují jeho charakter všežravce. Jsou to nejen jeho chuťové 

preference, ale také sociální vlivy ukazují, že využíval výhody života ve skupinách spíše 

aktivně (snadnější ulovení kořisti), než pasivně (obrana před masožravci). [2] 

1.2 Výživa člověka od třetihor po starověk 

S fosilními nálezy prvních hominidů se setkáváme ve třetihorách (65 až 1,8 mil. let), 

přičemž zástupci rodu Homo se objevují na konci třetihor, v období tzv. miocenu. Oblastmi 



výskytu hominidů byly převážně pralesy a podstatnou složkou jejich stravy byla potrava 

rostlinného původu, jako jsou např. různé plody, semena a ořechy. Tuto stravu příležitostně 

doplňovali drobnými živočichy, jako hmyzem, měkkýši, ptačími vejci a mláďaty i drobnými 

savci, pokud se jim podařilo je ulovit. 

U prvních zástupců rodu Homo již můžeme pozorovat zvětšování objemu mozkovny 

a s tím související rozvoj psychických schopností. Napřimování postavy, čímž se staly 

obratnějšími a zlepšení práce ruky - používají primitivní nástroje. Součástí vývoje byla 

i změna chrupu a tvaru zubního oblouku, které přímo souvisely se změnou přijímané potravy. 

Postupně se zmenšovaly řezáky a špičáky (protože jejich funkce při zpracování drobných 

semen a oddenků rostlin byla minimální), třenové zuby a stoličky dostávaly výrazně 

„všežravý" charakter. Aby stoličky mohly potravu dokonale rozmělnit, musel vymizet 

u chrupu tzv. kanino-sektoriální komplex (kdy velké špičáky znemožňovaly pohyby čelistí 

do stran), takže spodní čelist mohla vykonávat krouživé pohyby při žvýkání, což ze všech 

primátů dokáže pouze člověk. 

Domovem hominidů již nejsou výhradně pralesy, ale začínají žít na stepi. Zvyšovalo se 

zastoupení živočišné složky ve stravě, a to rovněž i díky stále dokonalejším kontaktům 

a kooperaci mezi pralidmi, kteří si tak mohli dovolit ulovit i větší živočichy. Živočišná 

potrava byla stále doplňována potravou rostlinnou. 

Dle teorie C.Jollyho prošli bezprostřední předkové lidí dvěma fázemi vývoje lidských 

znaků. V první fázi „požíračů semen" opustili stromový způsob života a potravu skládající se 

ze šťavnatých plodů a začali postupně žít v záplavových územích a živit se hlavně tvrdými 

semeny trav a oddenky rostlin. Jídelníček si jen příležitostně doplňovali drobnější živočišnou 

potravou, které se dokázali zmocnit. Rozhodující příčinou vývoje lidských znaků v této fázi 

byl přechod od měkké rostlinné stravy к rostlinné potravě tvrdé. Při přechodu první 

hominizační fáze ke druhé byl chrup plně přizpůsoben ke zpracování tvrdé potravy a tím 

i připraven k všežravému typu chrupu. V důsledku další změny ve složení potravy se 

v průběhu druhé hominizační fáze třenové zuby a stoličky zase zmenšovaly. Došlo 

к sekundární redukci chrupu, která probíhá ještě u současného člověka. 

Přechod ke druhé fázi způsobily patrně klimatické změny. Tento proces probíhal před 

dvěma až třemi milióny let v buši východní a jižní Afriky v otevřené a suché krajině 

s poměrně malými potravními rezervami. Začala být nutná orientace na rozmanitější 

rostlinnou potravu s větším zastoupením živočišné potravní složky. Touto fází tedy začíná 

přechod hominidů к životu sběračů a lovců. Prvním zástupcem lidských hominidů byl 

Australopithecus africanus, který se objevil asi před 4,5 miliony let. První předchůdci 



člověka rodu Homo (habilis, ergaster a erectus), kteří již mohou být označováni za skutečné 

lovce-sběrače, se objevují v Africe před cca 2 až 3 miliony let. Evolučně nejúspěšnější 

formou byl Homo erectus, který se stal dominujícím druhem rodu Homo, vytlačil ostatní 

vývojově starší druhy a v průběhu poměrně krátké doby se rozšířil do tropů, subtropů 

a mírného pásma celého Starého světa. 

V době ledové byla v Evropě rostlinná strava, vhodná pro člověka, přístupná jen 

v omezeném množství, a proto se člověk začal převážně živit masem velkých zvířat. 

V mladší době kamenné (neolitu 6000 - 3500 let př.n.l.) nastal převrat ve výživě člověka, 

způsobený rozvojem zemědělství a pastevectvím. Člověk zakládá první vesnice, používá 

broušené kamenné nástroje, hliněné nádoby, textilie. Počet lidí se zvyšuje. Rozvoj 

zemědělství umožnil pěstování obilovin, které se staly významnou složkou jeho stravy. Chov 

dobytka (skot, ovce, kozy) umožnil získávání mléka, které se rovněž stalo důležitou složkou 

stravy a významným zdrojem bílkovin. Pravidelná strava zlepšila výživovou situaci 

a zdravotní stav tehdejších lidí. 

Hominidé tedy byli všežravci, původně více „plodožravci", pak požírači semen 

a posléze sběrači-lovci. Tato změna probíhala postupně několik milionů let a vyžádala si jak 

změny genetické, tak změny chování lidské rasy. Zastoupení živočišné složky ve stravě 

narůstalo jen zvolna. Přesto, že čtvrtinu až polovinu bílkovin v potravě získávali z masa, 

živočišná potrava nikdy v celkovém složení potravy nepřevládala. Strava obsahovala 

poměrně vysoký podíl vlákniny a potřeba tuků byla kryta převážně z rostlinných zdrojů, 

protože maso divokých zvířat v tropických oblastech Afriky má jen velmi nízký obsah tuku. 

Pružná, mnohotvárná strava našich předků jim umožňovala přežití i tehdy, když bylo některé 

potravy nedostatek a jiné naopak nadbytek. [2; 13] 

1.3 Výživa člověka ve starověku 

V období starověku se zdokonaluje zemědělství, pěstování obilnin je doplněno 

luštěninami (hrách, cizrna, různé boby) a okopaninami (řepa, zelí). Chov hospodářských 

zvířat je rozšířen o chov prasat. Počet lidí se zvyšuje a koncentrují se do měst. Velké plochy 

neobdělávaných pozemků umožnily lov zvěře a ryb, které byly významným doplňkem 

stravy. Člověk se naučil chytat drobné ptactvo, které rovněž doplňovalo a zpestřovalo stravu. 

Střední a severní Evropa se vyznačovala nedostatkem ovoce, takže hlavním zdrojem 

vitamínu С byla zelenina. 



Pro stravování byl typický nedostatek hygieny a malé zásoby, ke konci zimy ana 

začátku jara, a také v dobách neúrody lidé často trpěli hladem. [2] 

1.4 Výživa člověka ve středověku 

Základní protiklad mezi vládnoucími a ovládanými se víc než kterýkoli jiný odrážel ve 

společenských rituálech nej vyšších tříd. Konzumace jídla i hodovní rámec, v němž 

konzumace probíhala, byly především nástrojem к vyjádření a projevení moci. [9] 

Z hlediska výživy člověka je tedy pro středověk typický veliký rozdíl v jídelníčku mezi 

bohatými a chudými lidmi. 

Jídelníček bohatých vrstev lidí byl tvořen celkovým dostatkem potravy obecně: 

vysokým konzumem masa (zvláště zvěřiny) a vysokým konzumem alkoholických nápojů 

(víno, pivo, medovina). Pokrmy se hojně kořenily, hlavně aby se zakryl pach dlouho 

skladovaného masa. Využití koření, a to především koření cizokrajného (pepř, skořice, 

vanilka, hřebíček, anýz) při přípravě pokrmů bylo rovněž znakem bohatství, neboť se za něj 

platily až astronomické sumy. Přejídání se, vysoká spotřeba potravin živočišného původu, 

sladkostí a alkoholu vedla u této vrstvy obyvatelstva к častým metabolickým poruchám, 

obezitě a chorobám trávicího ústrojí. Mnoho lidí bylo v této době postiženo dnou, které se 

trefně přezdívá „nemoc králů", právě pro její častý výskyt u bohatých vrstev v souvislosti 

s nesprávnou, příliš tučnou stravou. [2] 

U panovníka se již neoceňovala individuální schopnost jíst (patřila к reprezentativním 

rysům), nýbrž schopnost důmyslně kolem sebe uspořádat kuchyňský aparát a obsluhu u stolu, 

obklopit se u tabule správnými osobnostmi a obdivovat - ještě před zahájením jídla - velké 

množství vzácných a vybraných pokrmů, soustředěných na hodovní tabuli jen díky penězům 

hostitele, fantazii kuchařů a ceremoniálů. Jen málokdo se směl hostiny zúčastnit a většina jen 

přihlížela. „Než je (pokrmy) podali na stůl, s velkou slávou je nosili po nádvoří paláce (...), 

aby je ukázali lidu a ten spatřil tolik nádhery," píše kronikář Cherubino Ghirardacci, když 

vypráví o velké hostině, kterou v Bologni v roce 1487 uspořádal Giovanni II. na oslavu 

sňatku svého syna. Tato hostina, podobně jako mnoho jiných, o nichž se dochovaly zprávy 

v kronikách nebo kuchařských pojednáních, trvala sedm hodin. Podávaly se menší předkrmy 

a oplatky se sladkým vínem nejrůznější kvality, pečení holubi, smažená játra, drozdi, 

koroptve „s naloženými olivami a hrozny" a chléb, cukrový hrad „s důmyslně 

vymodelovaným cimbuřím a věžemi", plný živých ptáků, kteří jakmile byl pokrm přinesen 

do síně, „k nesmírné radosti a potěšení stolovníků" vylétli ven. Pak se servírovalo srnčí 

a pštrosí maso s přílohou nejrůznějších nákypů, telecí hlavy, vaření kapouni, telecí hrudí 



a svíčková, kůzlečí maso, klobásy, holubi „polévkou a příchutěmi", neboli s omáčkami. Dál 

se podávali pávi „ozdobení vlastními pery tak, aby vytvářela rozložený ocas", pro každého 

hosta jeden, potom mortadella, zajíci a srnci na šťávě, ale obalení svou vlastní kůží tak 

dokonale, že „vypadali jako živí." Po nich přišly na řadu hrdličky a bažanti, jimž „ze zobáku 

vycházely ohnivé plameny", obložené citrusovými plody a různými omáčkami. Potom tři 

cukrové dorty s mandlemi, tvarohy sušenky a pak znovu kůzlečí hlavy, hrdličky, pečené 

koroptve a „hrad plný králíků", kteří vyběhli ven к velkému pobavení hostů. Dál se podávaly 

„králičí paštiky" a „nadívaní kapouni". Potom přišel na řadu „výstavný hrad" - vidíme, že 

hodovní architektura s oblibou napodobovala tento význačný symbol moci - s „velikým 

prasetem" uvnitř, které se nemohlo dostat ven a kvičelo a ryčelo mezi cimbuřím. Mezitím 

sluhové přinesli „dozlatova opečené selátko", nej různější pečínky, divoké kachny 

a „podobné". Na konec se podávaly moučníky z mléka a želatiny, hrušky, sladké pečivo, 

cukrátka, marcipán a ,jiné podobné laskominy". (...) Chody se servírovaly jeden po druhém, 

ale byly vystavovány - po skupinách - všechny najednou. Každý musel obdivovat hojnost 

a kvalitu pokrmů. Ukazovat se stalo novým heslem. [9] 

Chudá část obyvatelstva - rozdíl byl také ve složení jídelníčku obyvatelstva na venkově 

a ve městech - se živila převážně rostlinnou stravou, hlavně kaší. Pečený chléb byl vzácnější 

a ostatní pečivo a sladkosti se jedly pouze o svátcích. Z potravin živočišného původu bylo 

důležité mléko a kyselé sýry, které tělu dodávaly bílkoviny. Maso se jedlo jen o svátcích. 

Stravy bylo málo a chudina často trpěla hladem. 

Středověkým sladidlem byl med, jímž se v kuchyni dost šetřilo. Koncentrované sladidlo 

typu dnešního cukru ještě neexistovalo, tedy ani jídla nebyla výrazně sladká, takže po nich 

lidé určitě příliš netoužili. Vzácným a velmi drahým sladidlem byl třtinový cukr, který se 

začal rozšiřovat od 15. století, kdy pěstování cukrové třtiny začalo (díky K.Kolumbovi) 

pronikat z Indie do severní Afriky, na Kypr, do Egypta, Španělska a na Kanárské ostrovy. 

Cukr poté představoval druh koření, který se používal prakticky к čemukoli a na cokoli, co si 

v dnešní kuchyni často ani neumíme představit - přidával se к rybám, zahušťovaly se jím 

omáčky, při vaření se jím hojně sypalo maso atd. 

Ovoce se objevovalo opět především v jídelníčku bohatých, a to hlavně ovoce 

cizokrajné, jako byly pomeranče, citrony, broskve a fíky. Ovoce bylo často součástí 

ovocných kaší. Peklo se, nadívalo, obalovalo. Oko i žaludek labužníka těšily kaše z višní, 

svařené s bílým pivem, pepřem, zázvorem, štědře sypané cukrem, stejně jako kaše z hrušek, 

vína, chleba, medu a vajec, zapečené v troubě. Jablečné kaše se také ředily pivem 

a ochucovaly petrželkou, medem, skořicí, pepřem a kmínem. Cizokrajné byly kaše 



broskvové a fíkové. Některé kaše se smažily, jiné přelévaly vínem. Zavařeniny si bohatí lidé 

nechávali dovážet z Itálie. 

Zelenina byla především součástí jídelníčku chudších lidí a venkovského obyvatelstva. 

Jedla se hlavně řepa, zelí, ředkev a tuřín. Důležitou součástí jídelníčku byl hrách a různé 

boby. [2] 

1.4.1 Historie stolování 

Jedním z typických znaků středověku byl nedostatek hygieny a nízká kultura stolování. 

Až do 16. století se převážně jedlo rukama. Jídlo se bralo do tří prstů, ty se bez olizování 

otíraly do ubrusu [2] 

Fakt, že používáme příbor je pro nás dnes zcela přirozené a často si ani 

neuvědomujeme, čím vším musel příbor projít, aby dosáhl takové podoby, jakou se dnes 

může pyšnit. Kultura stolování se totiž - ostatně jako cokoli jiného - vyvíjela po celá staletí. 

Stále existují kultury, které jí pouze či převážně rukama (např. v Africe, Turecku nebo 

v Indii). Ani tento způsob stolování nelze brát na lehkou váhu. Patří к určité kultuře a stejně 

jako „naše klasické" stolování i toto vyžaduje dobré způsoby získané poctivým vzděláváním. 

Jíst rukama se nepřestalo ani v Evropě. Stále existují jídla, u kterých se toleruje použití 

nej starších možných příborů - rukou (např. pečivo, krabi, humr, drobné pečínky, nebo také 

všem známé sendviče), i když množství jídel, které je přípustné takto konzumovat, se značně 

snížilo. 

Vývoj jídelního náčiní byl pozvolný, ovlivněný společenskými předsudky. Prvním 

jídelním nástrojem byla lžíce, která se na rozdíl od nože a vidličky používala již ve 

starověku. Do dnešních dnů i ona dospěla postupně. Ve středověku bývaly lžíce převážně ze 

dřeva - pro bohaté rody, slavnostní příležitosti či pro zvláště vznešené stolovníky přišly do 

obliby lžíce ze stříbra. Nůž s vidličkou na stole zdomácněly mnohem později. Zejména 

vidlička byla dlouho odstrkována a zneuznávána jako „ďáblův nástroj", který nepatří na stůl. 

Jako druhý v pořadí se na stole objevil nůž, kterým se při středověkých hostinách krájel 

chléb a maso. Nůž, který ležel na stole, byl к dispozici pro více hostů. Někteří si nosili svůj 

vlastní. V době, kdy ještě nůž zastupoval „neznámé" vidličky, mohla se sousta chleba a masa 

napichovat na nůž, namáčet do omáčky a vkládat do úst. Jídelní nůž se zakulacenou špičkou 

(dnešní varianta nože) se stal běžným až od 18.století. 

Vidlička se začala používat až na počátku 17. století a její osud nebyl nikterak 

jednoduchý - dá se říci, že byl doslova dramatický. Byzantská princezna provdaná za 



benátského dóžete měla údajně již v 11.století svou osobní zlatou vidličku. Její počínání 

u stolu s vidličkou v ruce však bylo tehdy považováno za něco nemorálního, až kacířského. 

Pozdější těžké onemocnění princezny bylo tedy považováno za trest boží. V 16.století již 

vidličku běžně používali Italové, především pro konzumaci jídel z ovoce a podobných 

doplňků jídelníčku. Kolem roku 1630 ji však už používali ve vznešených francouzských 

kruzích všichni. Kolem roku 1700 ji měli i lepší měšťané v Německu. V Čechách se údajně 

jedlo zlatými vidličkami zdobenými tyrkysem již v roce 1543 na zámku ve Vlašimi. Také 

vzhled vidličky se měnil - původně dva rovné bodce v rukojeti ze slonoviny, rohu nebo 

dřeva se teprve počátkem 18.století „přetvařovaly" na kratší a také již prohnuté hroty. Lžíci, 

vidličku a nůž jako ucelenou jídelní soupravu začali hodovníci uznávat až v polovině 

17.století. [14] 

Základní sestavu jídelního příboru (lžíce, nůž, vidlička, dezertní lžička) postupně 

rozšířilo další přídavné náčiní a jejich vhodné použití i správné rozmístění je dnes spíše 

„uměním". 

Příbory dnes dělíme na tři druhy - jídelní, které se většinou nazývají podle druhu 

pokrmu, ke kterému se používají, velikostí odpovídají velikosti inventáře, ve kterém se 

servírují a charakteru pokrmu, aby konzumace byla co nejjednodušší. Takovými jsou jídelní 

příbory - masový, dezertní, rybí, moučníkový (dezertní lžíce a vidlička), ovocný, lžíce 

(polévková, dezertní), lžička (kávová, moka, zmrzlinová, limonádová, na vajíčka, na 

kompoty) a vidlička moučníková. Druhým typem příboru je příbor překládači, který 

používají obsluhující při dokončování pokrmu před hostem - zadní (masová vidlička 

a polévková lžíce), rybí (široký nůž), na saláty (vidlička lžícového tvaru), dranžírovací (ostrý 

špičatý nůž, dvouzubá vidlička)... Třetím a posledním typem příborů jsou tzv. příbory 

speciální - na raky, ústřice, hlemýždě, humra, chřest, fondue, pinzety a nůžky na hroznové 

víno atd. [15] 

Také správné rozmístění příborů na stole vyžaduje notnou dávku zručnosti a zkušenosti. 

Při prostírání klademe příbor vedle talíře podle pořadí jídel - nejblíže к talíři položený 

příbor, se kterým se bude jíst až nakonec. Počet příborů je limitován číslem tři na jedné 

straně talíře. Potřebujeme-li při mimořádně slavnostní tabuli více příborů, přidáme je na stůl 

až ve chvíli, když už upotřebené příbory ze stolu zmizí. Způsob umístění příboru: vidlička 

vlevo od talíře - zuby nahoru, nůž vpravo od talíře - ostřím к talíři, lžíce vpravo od talíře -

dnem na stůl. Dezertní příbory (moučníková lžička, moučníková vidlička, dezertní nůž 

a vidlička, kávová lžička) se umisťují nad talířem, rukojetí na tu stranu, kterou rukou budeme 

jíst. [14] 



Používání talířů se zavedlo ve století 14., do té doby si stolovníci brali jídlo ze 

společných mís. Během středověku se vžilo používání párátek. Ta byla velmi drahocenná, 

a proto si je každý nosil s sebou. 

Výživovou situaci v pozdním středověku zhoršovalo přelidnění, komplikované ještě 

zhoršením klimatu. Zemědělská výroba byla většinou špatně organizovaná a zemědělci 

nebyli motivováni к vyšším výkonům. V přímořských krajinách se situace často řešila 

vystěhovalectvím. Řešení situace přineslo až zlepšení zemědělství a zavedení nových 

výnosných zemědělských plodin na počátku novověku. [2] 

1.5 Výživa člověka v novověku 

Období od počátku vlády císařovny Marie Terezie (1740 - 1780) až do konce 19. století 

zaznamenalo výrazné změny ve výživě člověka. Životní úroveň venkovského obyvatelstva se 

zvyšovala a zásadní převrat způsobilo pěstování brambor, které tak obohatily jídelníček 

a znamenaly konec hladomorů. Vznikla celá řada nových pokrmů z brambor, což svědčí 

o jejich oblíbenosti. 

Již v polovině 18.století se veřejná moc snažila podněcovat pěstování brambor na 

územích, která spadala pod její pravomoc, intenzívní vědecká publicistika vychvalovala 

jejich přednosti a výživnost. Postupně byly překonány poslední zbytky nedůvěry a brambory 

se tak definitivně staly součástí výživy, kdy byly považovány za „běžné a zdravé" jídlo 

venkovanů. Z roku 1802 se dokonce dochovalo „nařízení komandatury v oblasti vojenské 

hranice", ve které se vyhrožuje čtyřiceti ranami holí těm srbským či chorvatským rolníkům, 

kteří tvrdošíjně odmítají vysadit brambory na svých polích. 

Docházelo též ke zvýšení potřeby cukru, neboť se již nepoužívá výhradně cukr třtinový, 

ale stále větší význam získává cukr řepný (právem přezdívaný jako „bílé zlato"). Na venkov 

začaly pronikat zámořské plodiny. Rozšiřoval se konzum kávy, cikorky, kakaa, čokolády, 

čaje, ale také konzum lihovin a cigaret. 

Konzumace alkoholických nápojů - vína nebo piva v závislosti na jednotlivých 

oblastech - dosahovala v minulosti nepředstavitelně vysokých hodnot. Víno se také běžně 

používalo к „úpravě" vody, která se téměř nikdy nekonzumovala čistá. Bylo totiž nesmírně 

obtížné získat čistou pitnou vodu (tento problém přetrval přinejmenším do 19.století) 

a alkohol fungoval do jisté míry jako dezinfekce. Nakonec nesmíme opomenout ani „hravý" 

aspekt konzumace piva nebo vína, která byla pojímána jako forma úniku a zároveň 

společenské soudržnosti. [2] 



Od 17. století se v Evropě rozšířily také nové nápoje, které se volně přiřadily к pivu 

a vínu nebo je nahradily. Doposud neomezená a neoddiskutovatelná kulturní nadvláda vína 

i piva se musela vyrovnat s novou módou destilátů, čaje, kávy a čokolády. Jejich prvotní 

funkcí byla euforie a únik spojený s požadavky chuti a s potřebou společenských vztahů. 

V Paříži byla v 70. letech 17. století otevřena první kavárna „Procope", která sloužila 

к prodeji a degustaci kávy. Móda pití kávy se pak rychle rozšířila (podle londýnské zprávy 

z roku 1700 mělo 600 000 obyvatel města к dispozici 3000 takových míst). Brilantní 

konverzace v kavárnách nebo v salonech se staly privilegovaným zvykem osvícenské 

kultury. Nejdříve se tedy jednalo o nápoj elity, ovšem již na konci 18.století ji konzumovaly 

i lidové vrstvy (alespoň ve Francii a především v Paříži), kde se podle všeho stala masovou 

drogou a náhražkou vína. [9] 

Častěji se také začalo konzumovat maso i v chudších rolnických rodinách. Zemědělství 

se kromě brambor rozšířilo o pěstování rajčat, kukuřice a slunečnice.[2] 

Pěstování kukuřice, dostupné i pro ty nejchudší vrstvy, mělo samozřejmě mnoho výhod 

a hlavně bylo výborným řešením proti možným hladomorům. Nebezpečí vzniklo 

v okamžiku, kdy nebyla konzumace kukuřice a výrobků z ní spojených doplňována ničím 

jiným. Kukuřice jako taková totiž sama o sobě к výživě nestačí. Vzhledem к nedostatku 

niacinu (vitaminu nezbytného pro organismus) je „dieta" založená pouze na konzumaci této 

potraviny nebezpečná (k zajištění každodenní potřeby niacinu stačí nepatrné množství masa 

nebo čerstvé zeleniny). Způsobuje totiž strašlivou nemoc - pelagru - která v počátečním 

stadiu znetvořuje tělo hnisavými ranami, později vede к šílenství a nakonec ke smrti. Poprvé 

byla pelagra zaznamenána ve Španělsku v roce 1730 a o něco později se objevila ve Francii 

a v severní Itálii. Od druhé poloviny století se v souvislosti se zvyšováním konzumace 

kukuřice rozšířila i na jihofřancouzském venkově i na konci 19.století a některých oblastech 

(jako v Itálii) až do století dvacátého. [9] 

Ve městech byl růst životní úrovně bohatších vrstev ještě nápadnější, ale v 19. století 

začal narůstat městský proletariát, jehož výživa byla horší než výživa chudiny na venkově. 

Strava městské chudiny byla jednotvárná, chudá na energii a bílkoviny, ale také na ovoce 

a zeleninu. Maso bylo vzácné a také mléka nebyl dostatek. Součástí jídelníčku venkovského 

obyvatelstva a méně majetných obyvatel měst byly především výrobky z obilnin. Byly to 

různé kaše a chléb, především tmavý žitný z vysoko vymílané mouky. Pečivo z bílé mouky 

se jedlo jen v neděli a o svátcích. 

Každodenní součástí jídelníčku se od napoleonských válek staly brambory a zásadní 

zeleninou zůstalo zelí, řepa a tuřín. Hlavním zdrojem bílkovin bylo mléko a mléčné výrobky 



(kyselé mléko a sýry, tvaroh, smetana). Nejčastějším tukem bylo máslo a sádlo. К obědu se 

jako prvý chod jedla hustá polévka, často zahuštěná a s přídavkem mléka. Polévky se jedly 

často také ke snídani а к večeři. Typickou polévkou našeho venkova byla zelná a později 

i bramborová. 

Svátečními pokrmy byly buchty, koláče a ve skromném množství maso. Jako pamlsky 

sloužily ořechy, sušené ovoce a med. Kořenilo se málo a většinou se používalo koření 

z domácích rostlin. Větší množství masa se snědlo pouze o zabijačkách. Tato strava 

venkovského obyvatelstva byla po většinu roku dosti jednotvárná a nepříliš chutná. Mluvíme 

o ní, jako o tzv. české lidové stravě. Bohatší měšťanská kuchyně, která se vyvinula v 18. 

a v první polovině 19. století dala vzniknout tzv. české národní kuchyni. 

Česká kuchyně je charakteristická svou energetickou vydatností, ale zároveň je chutná 

díky výraznému zastoupení tuků a cukrů. Hlavím jídlem byl oběd, ale vysokou energetickou 

hodnotu měla i večeře. Prvním chodem oběda v české kuchyni je polévka, obvykle 

energeticky velmi bohatá, zahuštěná jíškou, moukou nebo smetanou. Druhým chodem bylo 

obvykle maso, většinou zadělávané, dušené, pečené, oblíbené byly husté omáčky, jako 

příkrm knedlíky. Nejčastější bylo maso vepřové, méně hovězí a maso vodní drůbeže. Česká 

kuchyně neoplývá zeleninou a ovocem. Pro českou kuchyni jsou typické sladkosti 

a moučníky tvořící zpravidla třetí chod oběda. Jedná se opět o buchty, koláče a jemné pečivo. 

Při jejich přípravě se nešetřilo tukem, cukrem a vejci. V české kuchyni jsou rozšířené také 

teplé sladké pokrmy, např. ovocné knedlíky a kaše zapékané s ovocem. K pití se užívalo 

těžké, husté pivo, sladké víno a čokoláda. Dnešní česká kuchyně je v mírnější formě, 

s menším množstvím tuku a vajec. Méně rozšířené je i používání zahuštěných polévek 

a omáček. [2] 

1.6 Výživa člověka v 1. polovině 20. století 

Počátkem 20. století se ve městech pokračovalo v tradicích české kuchyně, která se 

pozvolna stávala dostupnou i pro méně zámožné vrstvy a šířila se i na venkov. V chudých 

vrstvách na vesnici i ve městech se tradice české lidové stravy mísila s vlivy městské stravy. 

Vlivem první světové války dochází к výraznému zhoršení výživové situace 

obyvatelstva, kdy se projevil nedostatek potravin, špatná organizace zásobování i distribuce. 

Obyvatelstvo tak hladovělo především ve městech. V letech 1918 - 1939 se stravovací 

návyky obyvatelstva vrací do předválečných kolejí, ale začíná se i uplatňovat vliv 



zahraničních kuchyní. Hlavně v rodinách duševně pracujících se objevuje kuchyně méně 

energeticky vydatná, mírně se zvyšuje konzum ovoce a nových druhů zeleniny. 

V průběhu druhé světové války byla skladba potravinového trhu značně omezená, ale 

vzhledem к relativně dobře fungujícímu přídělovému systému nenastal mezi obyvatelstvem 

hlad. Každý občan měl zajištěno množství potravin nezbytné к životu a práci. Přídělový 

systém byl odbourán až několik let po válce. Během II. světové války se setřely výrazné 

rozdíly mezi stravou bohatších a chudších vrstev. Téměř vymizel rozdíl mezi výživou 

městského a venkovského obyvatelstva. Z české lidové stravy zůstaly jen malé zbytky. 

Ustálila se strava založená na směsi tradic české národní kuchyně se zahraničními vlivy. [2] 

1.7 Výživová situace obyvatelstva v letech 1949 - 1989 

V průběhu tohoto období se výrazně zlepšilo zásobování obyvatelstva potravinami. 

Orientovalo se především na kvantitu a ne na kvalitu, která je drahá a nebyla by větší částí 

obyvatelstva dostatečně oceněna. Kladl se důraz na soběstačnost v produkci potravin. Dovoz 

se omezil na subtropické a tropické plodiny, které se dovážely jen v omezeném množství. 

Výrazně se zvýšila produkce obilovin, především pšenice, stoupala spotřeba cukru 

a živočišných tuků, mírně rostla spotřeba i rostlinných tuků. 

Na tabulích 20.století přibývalo čím dál více masa, zvláště (po roce 1950) na stolech 

chudších domácností. Ve výrobě se především zvýšila produkce masa vepřového, к čemuž 

výrazně přispívali i drobní chovatelé na venkově. Vepřové maso obsahovalo vysoký podíl 

tuku z důvodu výkrmu do vysoké porážkové hmotnosti. [2;9] 

Spotřeba sladkostí a jiných lahůdek rostla, a značně se také navýšil konzum alkoholu, 

hlavně piva. Vysoce vzrostla spotřeba vajec. Poptávka po mléku a mléčných výrobcích rostla 

podstatně pomaleji a brzy začala stagnovat. Stagnovala také výroba zeleniny a ovoce, 

zejména pro svou pracovní náročnost. 

Dovoz citronů zajišťoval v zimních a jarních měsících přísun vitamínu C. Mezi 

obyvatelstvem klesala spotřeba luštěnin, ale i kyselého zelí, které bylo jen částečně 

nahrazeno jinou zeleninou. Byl omezen dovoz mořských ryb a zámořských plodin. 

Vzhledem к vysokým nákladům na chov a dovoz některých komponentů krmných směsí byl 

nízký výkrm drůbeže. Spotřeba drůbežího masa byla nízká. 

Zemědělci se z ekonomických důvodů omezovali pouze na nejvýnosnější plodiny 

a jejich odrůdy. Dovoz byl na nízké úrovni. To mělo za následek stále se úžící sortiment 

i 



potravin. Z tohoto důvodu se pravidelně značné procento potravinářských výrobků 

inovovalo. 

V období druhé poloviny minulého století lze výživu ve vyspělých zemích 

charakterizovat významným vzestupem spotřeby - a to zvláště živočišných produktů 

s vysokým obsahem nasycených tuků. Na počátku sedmdesátých let dosáhla spotřeba mouky, 

tuku, cukru, másla a mléka takové výše, že pak buď stagnovala nebo rostla jen pomalu. 

V České republice se v tomto období zvýšila spotřeba živočišných bílkovin o 90% a spotřeba 

živočišných tuků o 70%. V osmdesátých letech byla snaha zvýšit spotřebu hovězího masa, na 

úkor masa vepřového. К výrazným změnám ve spotřebě potravin došlo v České republice po 

roce 1989. [2;8] 

Zajímavé jsou změny spotřeby potravin v90.1etech, tedy po „sametové revoluci". 

S příchodem nového tisíciletí je možno považovat spotřebu potravin za stabilizovanou. 

К významné změně ve spotřebě potravin došlo v krátkém období po roce 1989, kdy došlo 

к výraznému poklesu spotřeby potravin. Důvodem bylo odstranění dotací na ceny potravin, 

takže se tradiční plýtvání okamžitě odrazilo v peněžence. Po určité době nebylo nutné 

potraviny shánět, stačilo je nakupovat podle potřeby. Podnětem však byla i nutriční osvěta, 

která začala důvěrně varovat i před civilizačními chorobami spojenými s nadměrnou 

spotřebou potravin. [1] 

Pokračoval pokles spotřeby konsumního mléka, ale zvyšovala se spotřeba jogurtů 

a sýrů. Nerozvíjela se výroba polotovarů a hotových pokrmů, hlavně pro velkou investiční 

náročnost. 

Na konci tohoto čtyřicetiletého období byl ve stravě obyvatel velký přebytek energie 

a vysoký příjem všech na energii bohatých potravin: tuku, cukru, alkoholu. Spotřeba 

vitaminů (s výjimkou vitaminu A) se prakticky nezměnila - strava byla chudá na vitamín C, 

vitamín A, vápník, železo (u žen), vlákninu a vodu (hlavně u žen a dětí). Jídelníček se stal 

dosti jednotvárným a strava málo pestrou. Zdravotní nezávadnost potravin byla přijatelná 

a srovnatelná se zeměmi stejného stupně vyspělosti. Kvalita byla řízena systémem státních 

jakostních norem, schvalovaných pro jednotlivé potravinářské výrobky. [2;8] 

1.8 Výživová situace obyvatelstva v 90. letech 20. století - počátek 21. století 

Počátkem 90. let 20. století se začala projevovat liberalizace obchodu, která umožnila 

rozsáhlý dovoz potravinářských výrobků i surovin a v řadě závodů se začaly vyrábět 

potravinářské produkty podle zahraničních postupů - vzrostla nabídka potravinářských 

i 



výrobků a široký sortiment umožnil lepší výběr. Podstatně se zlepšilo zásobování ovocem 

a zeleninou. V těchto letech také došlo к výraznému zvýšení cen u živočišných produktů 

a u pekařských výrobků. Zároveň vzrostla nabídka průmyslových produktů a služeb 

i možnosti investovat peníze vhodným způsobem. Těmito změnami klesl zájem o nákup 

potravin a o něco klesly i reálné mzdy. Tím se snížila celkově spotřeba potravin a tento 

pokles byl největší u masa, mléka a mléčných výrobků. Mírně poklesla i spotřeba alkoholu. 

Obyvatelstvo postupně zvyšovalo všeobecný zájem o výživu. V letech 1993 - 1995 se 

začaly stále více uplatňovat ekonomické faktory (hlavně rostoucí ceny potravin) a většina 

spotřebitelů se omezila na nákup nejlevnějších potravinářských výrobků, bez ohledu na jejich 

výživnou hodnotu, senzorickou jakost a často i zdravotní závadnost. Objevil se i jistý návrat 

к dřívějším stravovacím zvyklostem. 

Pro posledních pět let 20. století je charakteristické masivní pronikání velkých 

potravinářských řetězců do České republiky. Podstatně rozšiřují nabídku potravinářských 

výrobků a i jejich cena se stává příznivější. Dalším charakteristickým rysem je rozšiřování 

sítí podniků pro rychlé a levné občerstvení („fast foods"). Tyto podniky jsou oblíbené 

především mezi mladými lidmi. Sortiment nabídky jídel je poměrně úzký, proto jejich častá 

návštěva může mít za následek jednostrannou výživu. Pokrmy jsou poměrně tučné, chuťově 

velmi výrazné s vyšším obsahem soli nebo cukru. Spotřebitelé si rychle na tuto výraznou 

chuť zvyknou a odmítají pak výživově hodnotnější, ale po stránce senzorické jakosti méně 

lákavou stravu. Předností těchto zařízení je výborná hygienická úroveň. [2] 



Príloha 2: Přehled minerálních látek a vitaminů 

2 Stručný přehled zdrojů a funkcí minerálních látek 

Zdroj: Výživa na začátku 21.století [1] - Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí 
v souvislostech [10] 

Minerální látka 
(průměr.potřeba 

u dospělých) 
Zdroje Projevy deficitu 

(Funkce) 

VÁPNÍK - Ca 
( 8 0 0 - 1200 mg) 

mléko a mléčné výrobky, listová 
zelená zelenina, mák, sardinky, 
ořechy 

deficit Ca - osteoporóza, součást 
kostí, zubů, nervová dráždivost 
(svalová koncentrace, krevní 
srážlivost) 

FOSFOR-P 
( 8 0 0 - 1 2 0 0 mg) 

nejvíce ve zdrojích bílkovin -
50% tvoří mléčné výrobky, 
žloutek, maso, ryby, mák 

deficit P - těžká svalová slabost, 
parézy až respirační 
selhání(metabolické reakce 
organismu, součást kostí, zubů) 

HOŘČÍK - Mg 
( 3 0 0 - 4 0 0 mg) 

nezpracované potraviny - ořechy, 
luštěniny, zelenina, dále sýry, 
maso, ryby 

deficit Mg - nauzea, svalová slabost, 
mentální poruchy (aktivuje více než 
300 enzymů, pro činnost srdce a 
oběhový systém, nervové a svalové 
impulzy, pro tvorbu kostí) 

SODÍK-Na 
(500 - 2400 mg 
= 1 , 3 - 6 g soli) 

kuchyňská sůl NaCl, při výrobě 
potravin 75%, domácí příprava 
15%, 10% z přirozeného obsahu 
potravin obsahujících chlorid 
sodný 

deficit Na - dehydratace organismu, 
apatie, křeče 
(hlavní extracelulární kationt -
reguluje osmolaritu, svalové 
kontrakce, produkci adrenalinu 
a aminokyselin 

DRASLÍK-К 
(2500 - 4000 mg) 

obiloviny, ovoce, zelenina, 
luštěniny, ořechy, maso, káva 

deficit К - slabost, anorexie, apatie, 
nauzea 
(důležitý pro NS, svaly a srdce, 
udržování osmotické rovnováhy) 

ŽELEZO - Fe 
( 1 0 - 1 8 mg) 

játra, maso a masné výrobky, 
žloutky, plody moře, hrách, 
petržel (absorpce z rostlin nízká -
kolem 5%, ze živočišných zdrojů 
- kolem 20%) - vitamin С zlepší 
absorpci v trávicím traktu 

deficit Fe - anémie, porucha 
kognitivních funkcí (tvorba 
červených krvinek - transport 
kyslíku, metabolismus vitaminů B, je 
oxidantem) 

ZINEK-Zn 
( 1 0 - 1 5 mg) 

maso, játra, vejce, plody moře -
ústřice (v obilovinách méně 
využitelný - fytáty a vláknina 
absorpci snižují, ze smíšené 
stravy absorpce 15 - 40%) 

deficit Zn - růstová retardace, kožní 
projevy, zhoršení hojení ran, poruchy 
imunity, únava, ztráta chuti к jídlu 
(potřebný pro funkci mozku, pro 
dobré vidění, pro imunitu, podporuje 
dobré hojení ran, součástí asi 200 
enzymů) 

JÓD - 1 
(150 fíg) 

mořské ryby, plody moře, 
kuchyňskájodovaná sůl a 
výrobky s použitím jodované soli, 
vejce, mléko 

deficit I - kretenismus u dětí, struma 
(ovlivňuje správnou činnost štítné 
žlázy, imunitu) 

SELEN-Se 
(50 - 100 Mg) 

mořské produkty, játra, maso, 
ořechy, obiloviny (závisí na 
obsahu Se v půdě) 

deficit Se - zhoršení antioxidační 
a imunitní obrany, zvýšené riziko 
novotvarů (účast na mnoha 
metabolických pochodech, 
antioxidant) 



3 Vitaminy ve výživě člověka 

Zdroj: Výživa na začátku 21.století [1] - Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí 
v souvislostech [10]- Výživa a hygiena ve stravovacích službách [8] 

Název 
vitaminu Význam Projev při 

nedostatku 
Projev při 
nadbytku Zdroj 

VITAMIN A 
(retinol) 

(karoteny -
provitamin 

vitaminu A) 

pro dobré vidění, 
podpora imunit, 
systému, udržuje 
kůži a sliznici 
v dobrém stavu 

změny na oku 
(šeroslepost, 
slepota,záněty), 
suchost kůže a 
sliznic, 
zpomalení růstu 

karotenóza 
(překrmování dětí 
mrkví -
zežloutnutí kůže, 
nechutenství), ve 
vysokém 
množství toxický 

pouze živočišné 
potraviny - rybí 
tuk, vnitřnosti 
(játra), tučné 
mléčné výrobky, 
žloutky 

VITAMIN 
D 

(kalciferol) 

rovnováha 
minerálních látek 
- zejm. Ca a P, 
jejich absorpce, 
pro dobré kosti 

osteomalacic 
(dospělost), 
křivice (dětství), 
nervové poruchy 

ve větších 
dávkáchje 
toxický, 
vyplavování 
kalcia z kostí 
(hyperkalcémie), 
ukládání vápníku 
v ledvinách 

rybí tuk, játra, 
mořské ryby, 
žloutky, máslo 
(nejdůležitější 
cestou je získávání 
vitaminu D 
slunečním zářením 
- tvorba v kůži) 

VITAMIN 
E 

(tokoferol) 

antioxidant, 
chrání buněčné 
membrány před 
poškozením, 
působí na 
optimální využití 
vitaminu A 

vzácný - nervové 
a svalové změny 

tvoří se pouze 
v rostlinách -
rostlinné oleje, 
kukuřice, hrášek, 
zelenina, obilné 
výrobky 

VITAMIN 
К 

(fylochinon) 

srážlivost krve a 
kostní 
metabolismus Ca 
(kalcifikace kostí) 

poruchy krevní 
srážlivosti 

ve větších 
dávkách je 
toxický 

zelené rostliny -
špenát, zelí, 
kapusta, sója, 
játra, zelený čaj 

VITAMIN 
С 

(kyselina 
askorbová) 

zvyšuje resorpci 
Fe, je nezbytný 
pro tvorbu 
kolagenu, 
antioxidant, 
napomáhá 
к odolnosti proti 
infekcím 

skorbut (kurděje)-
u nás se 
nevyskytuje, 
slabost, únava, 
nechutenství, 
bolesti v kostech 
a svalech, 
zhoršení hojení 
ran 

při nadměrné 
konzumaci 
vitaminu С 
v tabletách -
dráždění sliznice 
žaludku a jícnu, 
průjem, bolest 
hlavy, nespavost, 
alergické reakce 

ovoce - šípky, 
citrusy, černý 
rybíz a j iné 
bobulové ovoce, 
zelenina -
zejm.papriky, 
rajčata, zelené natě 

VITAMIN 
B, 

(thiamin) 

metabolismus 
sacharidů, pro 
normální vývoj a 
funkci mozku, 
nervů a srdce 

beri-beri (únava, 
nechutenství, 
bolesti hlavy, 
nespavost, křeče) 
-vážný 
hygienický 
problém 
v rozvojových 
zemích, 
u nás hypovit. -
únava, 
nechutenství, 
bolesti v lýtkách 

není toxický, ale 
v nadbytku 
(hypervit.) může 
vyvolat alergické 
reakce (bolesti 
hlavy, 
podráždění) 

kvasnice (zejm. 
sušené 
pivovarnické 
droždí), v klíčcích, 
hrách, sójová 
mouka, vepřové 
maso, obiloviny, 
ořechy 

VITAMIN 
pro energetický 
metabolismus, 

trhlinky (ragády) 
ústních koutků, 

není toxický droždí, obilné 
klíčky, houby, 



B2 
(riboflavin) 

umožňuje vidění 
za šera 

změny na oku a 
kůži, 
neuropsychické 
změny (zpomal, 
intelektuálního 
vývoje dětí) 

játra, ledviny, 
vejce, sušené 
mléko 

VITAMIN 
в6 

(pyridoxin) 

pro energetický 
metabolismus, 
pro krvetvorbu, 
účinný 
v imunitním 
systému 

anémie, nerovové 
příznaky, 
nevolnost, 
zvracení, záněty 
spojivek a kůže, 
zpomalení vývoje 
(mentálního i 
psychomotor.) 

toxicita 
pyridoxinu je 
malá 

sušené kvasnice, 
pšeničné klíčky, 
sója, drůbeží játra, 
vnitřnosti, maso, 
málo - mléko, 
ovoce a zelenina 

VITAMIN 
В,2 

(kobalamin) 

pro krvetvorbu, 
metabolismus 
sacharidů, tuků a 
bílkovin, pro 
funkci nervové 
soustavy 

perniciózní 
anémie 
(nedostatečná 
tvorba erytrocytu) 
- postižení NS, 
později míchy a 
mozku 

pouze živočišné 
potraviny - játra, 
ledviny, plži, 
maso, ryby, dále -
žloutky, sýr, 
tvaroh 

VITAMIN 
B3, PP 

(niacin -
nikotinamid) 

pro energetický 
metabolismus, 
výživa nervové 
tkáně, nezbytný 
pro zdravou kůži 
a nervovou 
činnost 

pellagra -
průjem, demence 
a dermatitída 
(zarudlá, hrubá 
kůže s puchýři a 
hnědou 
pigmentací na 
osvětlených 
částech těla), 
lehký nedostatek -
nespavost, 
nechutenství, bolesti 
sliznice úst a břicha 

kvasnice, 
vnitřnosti - játra, 
povrchová vrstva 
obilnin, maso, 
ovoce 

VITAMIN 
H 

(biotin) 

pro růst a funkci 
organismu, pro 
imunitní systém 

vypadávání vlasů, 
při zničení střevní 
mikroflóry (po 
antibiotikech) 

kvasnice, 
čokoláda, květák, 
hrášek, houby, 
maso, vnitřnosti 
(játra), ryby, 
žloutek, tuky 

VITAMIN 
B5 

(kyselina 
pantotenová) 

pro energetický 
metabolismus a 
všechny základní 
živiny 

vzácný - při 
akutní podvýživě 
(ztráta pigmentu, 
zástava růstu a 
pohlavních 
funkcí, anémie, 
únava, pálení 
chodidel) 

prakticky ve všech 
potravinách -
zejm. kvasnice, 
žloutek, maso, 
mléko, sója, 
mouka 

VITAMIN 
В, 

(folacin -
kyselina 
listová) 

pro krvetvorbu, 
optimální funkci 
NS a kostní dřeně 

anémie 
s leukopénií a 
trombopénií 
(útlum 
krvetvorby, 
porucha růstu, 
celková slabost) 

neurologické 
problémy, nebo 
může maskovat 
anémii 
z nedostatku 
vitaminu В12 
(mnoho 
potravních dop.) 

vnitřnosti (játra), 
žloutek, mléko, 
sója, luštěniny, 
zelenina - zejm. 
brokolice) 



Příloha 3: Ukázky vyplněných dotazníků - výzkumné šetření 

DĚTSKA VERZE VNÍMÁNI VLASTNÍHO TKLA A POSTOJ 
K POHYBU 

1 Pokus sc zamyslet nad svou postavou Co se ti na sobě libi a naopak, s čím nejsi vůbec 
spokojený/á Tebou zvolené části těla zakroužkuj, nebo nakresli. 

Co sc mi na 
sobč LÍBÍ 

Co sc mi na 
sobč NELÍBÍ. 

2. Chtčl/a bych bvt štihlejši. Ц а п о (proč) ' M W , / o ^ t k W 1*УГ.ПУ' I b ť / A u f M i 
D n Ľ d сч W * / 4 

3 Pokud bvs chtčl/a být štíhlejší, co pro to děláš? iïW / A ^ j U ^ f A i t O 

4. Mám strach г toho, že přiberu 
Kl Stále П velmi často • často • občas • zfidka • nikdy 

5 S obezitou, vAsokou váhou má problém: • rodič 
• sourozence 

.83 já sám/sama 
• prarodič 
• u nás v rodině nikdo. 

6. Tčlocvik ve škole. • mě baví a chodim na něj r á ď a 
• by mě bavil, kdyby mi lépe šel 

m mč v ubec nebaví a snažím se mu vyhýbat, jak to jde 

7. Odpoledne po škole U jdu s kamarády ven nebo navštěvuji zájmové kroužky 
U jdu na chvíli ven. ale raději bych h r á f a doma hry na počítači, dival/a na 
televizi nebo četl/a oblíbenou knížku 
Я většinou trávim doma u počítače, jídla, knížky a tak podobně. 

К Kdyby sis měl/a vybrat /. následujících skupin činnosti, která by to byla? 
К Aerobik, jízda na kole, bčháni. plaváni, tenis, stolní tenis, fotbal a jiné míčové hry 

й • kulečník, šipky, bowling, kuželky, střelba 
П Sachv. karty, deskové hry (Clovûôe nezlob se, dáma, . . . ) 



9. S rmliči: • často chodím na výlety a procházky do okolí 
F f občas si vyjdeme na procházku, ale včtSinou zůstáváme doma 
• na společné procházky a výlety chodíme jednou, maximáln í dvakrát do roka. 

10. Jaký sportovní kroužek navštfivuješ? .MyV 

I. Kde jsi byl/a a co js i dé laľa o tomto uplynulém víkendu? _ AryùtJ j* tmí d f a t M j 

12. Zaj ímáš se o zásady zdravé výživy? • Ne. nezaj ímá mé to. 
• Ano, chci být zdravý/á. 
/2 Ano. chci zhubnout. 
• O to se starají rodiče. 

13. Pokud se zaj ímáš o zdravou výživu, kde hledáš informace? (můžeš označit více možností) 
f/3 U rodičů 
• u kamarádů 
П v časopisech 
• v TV 
• ve sportovním oddíle, kam chodím 
• na internetu 
• jinde (napiš kde) 

Děkuji / л vyplnční dotazníku. 



1кщ 
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DETSKÁ VERZE JÍDELNÍCH NAVYKĽ 

SNÍDANÉ 
1. Před odchodem do školy snídám: • ano, vždy 

• nesnídám vůbec, nemám hlad 
H někdy 
• snídám až ve škole. 

2. Snídani jím: • až na výjimky s celou rodinou, snídáme společně 
B sám nebo se sourozenci, rodiče snídaji zvlášť 
• snídám jen j á (případně sourozenci), rodiče snídani vynechávají 
• nesnídám vůbec. 

3. К snídani o b y č e j n ě m í v á m : El jídlo i piti (pokud ano. napís jaké) njMfit 
• jen j idlo (pokud ano, napiS jakí) 
• jen pití (pokud ano. napiijaké) 
• nesnídám vůbec. 

4. Pokud snídáš doma: • snídané je bohatá, mám na jídlo dostatek času 
И snídani rychle sním, abych nepřišel/la pozdě do školy 
• nesnídám. 

5 Svačíš ve škole? 0 Ano. • Ne. • Nčkdv. 

6. Pokud svačíš, máš svačinu s sebou: • připravenou z domova od rodičů nebo někoho z rodiny 
• připravenou z domova, ale připravuji š i j i sám/sama 
• svačinu si kupuji —» • cestou do školy 

S ve školním automatu, bufetu 

7. Pokud si svačinu kupuješ, kolik za ni včtšinou dennč utratíš? 

8 Pokud máte ve škole bufet. Co si nejčastěji kupuješ? ješ? U 

• Do 20 Kč. 
0 20 -50 Kč. 
• 50-70 Kč. 
• Více než 70 Kč. 
• Svačinu si nekupuji. 

9. Nápoj pro pobyt ve škole: И dostávám z domova (pokud ano. napiš jaký) /У&чДЬл SUW^VK. 
• kupuji si po cestě do Školy (pokud ano. napiS jaký) 
• kupuji si ve škole (bufet, automat) (pokud ano. napís jaký) 
• je zajišťován Školou (pokud ano. napiS jaký) 
• ve škole nepiji. 

10. C o o b v y k l e p i j e š ve š k o l e ? I 
e 

. S 

• Neperlivou vodu; 
• perlivou vodu (ochucená, neochucená): 
H sladkou limonádu (coca-cola, fanta, sprite a t d ) ; 
• džus; 
• mléko, mlččnv nápoj; 
• čaj; 
O jiné (pokud ano, napiš co) 
• vc škole nepiji.. 



OBED 
11. Občdvám: И vc školní jidclnč 

• jinde (pokud ano. tupíš kde) 
• doma 
• neobědvám 

12. Vc školní j íde lně mi chutná: O vždy H občas • nikdv. 

ODPOLEDNÍ SVAČINA 
13. Odpoledne svačím: 0 každý den • 3xtýdně • lxtýdně • méně často • nikdy. 

14. Odpo ledn í svačinu: • mám doma připravenou a jakmile přijdu ze školy, tak ji sním 
0 mi někdo z rodiny připravuje, když přijdu ze školy 
• si připravuji po příchodu ze školy sám/a 
• si kupuji po cestě ze školy (pokud ano. napii jakou) 
• odpoledne nesvačím. 

VEČEŘE 
15. Doma večeřím: И každý den • 3xtýdně • lxtýdně • méně často • nikdy. 

16 Večeřím: _ • až na výjimky s celou rodinou, večeříme společně 
• sám nebo se sourozenci, rodiče večeří zvlášť 
0 večeřím jen já (případně sourozenci), rodiče večeři vynechávají 
• nevečeřím vůbec. 

OVOCE. ZELENINA 
17. Ovoce j ím: • každý den • 3* týdně • lxtýdně • méně často • nikdy. 

18. Jaké ovoce máš: a) nejvíce rád/a 
b) nejméně rád/a 

19. Zeleninu jím : Okaždýdcn • 3x týdně • lxtýdně 0 méně často O nikdy. 

20. Zeleninu, kterou mášy^fcs. a) nejvíce rád/a 
b) nejméně rád/a 

• OSTATNÍ „ ^ . 
21. Jaké jídlo máš nejraději? 'L^/vxf frnK-iA/ / l eAť 

22. Jaký nápoj máš nejraději? Ç 
23. Formou rychlého občerstvení (McDonald's, KFC aj.) se stravuji: 

• každý den 0 3xtýdnč 0 1 xtýdně O méně často O nikdy. 

Чч 



24. Predstav si situaci, že skupina tvých kamarádu/kamarádek půjde po škole do McDonalda. 
Tobč ale rodiče tento způsob stravování nedoporučuji. Jak se zachováš? 

• Pujdu s nimi (nechci, aby mč kvůli tomu, že rodiče nemají rádi hamburgery vyloučili z party). 
0 Pujdu s nimi (nechci, aby se mi nčkdo posmíval). 
• Nepujdu (svačinu mám doma a jídlo tam neni zdravé). 
П Nepujdu (po škole mám kroužek). 
• Nepujdu (jídlo tam mi nechutná). 
• Šel/Šla bych, ale nemám peníze. 
• Sel/Šla bych, ale rodičům by se to nelíbilo, tak pujdu domů. 
• Jinak (pokud «no. napii jak) 

25. Ryby jím : • každý den • 3 xtýdnč • 1 xtýdnč 13 ménč často • nikdy. 

26. Jak č a s t o j í š uzeniny (párky , s a l á m y , . . . ) ? 
H každý den Q 3 xtýdnč • 1 x týdně • méně často • nikdy. 

27. Jak často jíš maso? • každý den В 3 xtýdnč • lxtýdně • méně často • nikdy. 

28. V reklamě na Kinder čokoládu nám říkají, že .jeden dílek čokolády obsahuje celou sklenici mléka" 
Co si o tom myslíš? 

• Ano, je to pravda (jinak by to neříkali v televizi). 
• Nevím. 
0 Ne. není to pravda (napijproCsitomysW) / а & ы ^ à ç ( í^ . ( y y j b sir w^Lčevmc . 

29. Kontrolují rodiče (rodič), co si celý den jedl/a? 
• Ano, maji o tom přehled. 
• Občas se mě zeptají, co jsem měl/a к obědu. 
И Ne, nezajímají se o to. 

Děkuji ti za vyplnění dotazníku. 

4, 



Příloha 4: Vybrané ukázky dětských prací - pracovní listy 

Úkol: 
Přečti si následující vyprávění dětí a pomocí svých znalostí a zkušeností vysvětli, j akou chybu 
osoby, o kterých se děti zmiňuj í udělaly nebo j a k é chyby dělají . Porušují nějakou ze zásad 
zdravého životního stylu? 

„ Nepravidelně jím a často sním jen to, na co mám právě chuť. Trpím pak bolestmi žaludku 
V a průjmy. " 

„Strýc hodně kouři. Máma ho vždy upozorňuje na nebezpečí onemocněni rakovinou. " 

„ Zapotil jsem se na fotbalu. V mokrém tričku jsem pak zůstal celé odpoledne, a tak jsem se 
, nachladil a měl jsem chřipku. " 

лгл „Nejraději bych pořád jedla nějaké sladkosti, například čokoládu, co pořád ukazuji 
V televizní reklamě. Máma říká, že ji pořád jíst nemůžu. Ale proč? V televizi přece tvrdili, 

'- ' že je zdravá a plná mléka! " 

A® ,. Můj malý bráška si hrává na pískovišti. Když má hlad. často zapomíná, že si před 
*Ц jídlem musí umýt ruce. A tak nakonec onemocněl žloutenkou. " 

„ Hrozně rád si čtu a hraji na počítači. Chodit ven mě moc nebaví. Na žádný sport také 
nechodím. Nejlepší je, když si pustím svou oblíbenou hru a k počítači si vezmu sáček 
brambůrek Jen máma mi pořád říká, že bych měl dělat něco jiného. Ale proč? Co dělám 
špatně? 



Чч 



kouřit 

často sledovat televizi 

nepřejídat se sladkostmi 

sedčt často u počítače 

jíst dostatek zeleniny a ovoce 

>ýt zlý, agresivní vůči druhým 

dostatečné spát 

nehádat se s rodiči a kamarád' 

mít ni jakou hezkou zálibu, koníčka 

iô a často se opalovat 

Pracovní list č.2 - ZDRAV Y ŽIVOTNÍ STYL 

Úkol: 
Do odpadkového koše vhoď (spoj čarou) nápisy, které nesouvisí se zdravým životním stylem 
naopak do srdíčka vlož (spoj čarou) ty, které jsou pro zdraví prospěšné. 

pravidelné cvičeni 

mít dobre přátele 

dostatečné pit nesladke nápoje 

pravidelné se mýt a Čistit si zuby 

pit alkohol 

\ 

4 . 
pravidelné se stravovat (jíst) 

každým jídlem si mýt ruce»* 



l l ^ A i ^ * < 

Pracovní list £.4 - ZÁKLADNÍ ŽIVINY (cukry) 

Cukry (sacharidy) j sou druhou základni živinou. Nejrychleji nám dodávají potřebnou energii a 
pomáhají udržet tělesnou teplotu. 

Cukry dělíme na dvě skupiny: 
a) cukry jednoduché - mají sladkou chuť a jsou rychlým zdrojem energie. Jsou obsaženy 

hlavně v ovoci a sladkostech (např. sušenky, dorty, sladké limonády). Pokud j e budeme 
konzumovat často a v příliš velkém množství, budeme tloustnout. 

b) cukry složité - nemají sladkou chuť. Do této skupiny řadíme vlákninu a škrob. 

V L A K N I N A = j e důležitá pro trávení a chrání nás před některými nemocemi (najedeme j i např. 
v ovoci, zelenině, luštěninách, celozrnném pečivu). 

Š K R O B = je obsažen např. v bramborách, rýži, obilovinách a výrobcích z obilí (mouka, pečivo, 
těstoviny). 

Vyber, které z těchto potravin (obsahujících cukr) j sou pro tělo prospěšné (napiš P) a které jsou 
naopak ve velkém množství pro naše zdraví neprospěšné (napiš N). 

Úkol: 

* П 

A-

M 

lAJ 



Pracovní list č. Il - SPRÁVNÝ JÍDELNÍČEK 

Víš, jaké látky, nezbytné pro zdraví každého z nás, by měla obsahovat naše potrava? 

Potrava, kterou přijímáme, by měla být pestrá a vyvážená - to znamená, měla by mít dostatek 
základních živin (bílkoviny, cukry, tuky), vitaminů a minerálních látek. 
Potravu získáváme z rostlin (např. zeleninu, ovoce, pečivo) a z živočichů (např. maso, mléko, 
vejce). 

Úkol: 
Z následujícího pracovního listu (pracovní list č. 9) vystříhej potraviny a správně j e přiřaď do 
diagramu podle toho, jaké živiny, nebo vitaminy převážně obsahují. 



Pracovní list č. I l - SPRÁVNÝ JÍDELNÍČEK 

Pofádnč si prohlédni tyto obrázky. Které 7. děti j ed lo celý den zdravé? Vyber jednu možnost a 
vybarvi j i . U ostatních najdi j íd lo , které není tolik zdraví prospěšné a škrtni ho. 

1. Marek 

Snídaně : rohlík, salám, sladký ča j 

Svačina : dort. slazená l imonáda 

Občd : gri lované kuře, rohlík 

Svačina : chipsy, s lazená l imonáda, 
pomeranč 

Večere : párek, chléb 

2. Monika 
Snídané : j ab lečný džus , cornflakes, 
mléko 

Svačina : šunka, chléb s Rámou, 
pomeranč, minerální voda 

Oběd : polév ka, kuře, rýže, okurkovo-
rajčatový salát 

Svačina : rohlík, jogur t s ovocem, 
100% džus ředěný vodou 

Večeře : chléb, Ruma, tvaroh, 
ředkvičky, ča j 

< 
4 

3. Jitka 
Snídané : chléb, máslo, tavený sýr. 
sladký čaj 

Svačina : oplatky, bonbon 

Občd -.zeleninová polévka, smažená ryba 
s bramborem, ovocný ča j 

Svačina : vejce natvrdo, rohlik a sa lám, 
žvýkačka 

Večeře : vaječná omeleta , rajče, minerální 
voda 

4, 



Pracovni lut Č. 12 - SPRÁVNY .lÍDKI.NÍť'KK 

Ukol; 
P o m o z nahradit Markovi , Monice a Jitce nezdravé pokrmy v je j ich j íde ln íčku za j ídla zdraví 
prospčšnčjš í . Tato jídla vyhledej, zakroužkuj a napi i vedle vhodnéjš l (zdravéjš í ) variantu tohoto 
pokrmu nebo potraviny. 

2. Monika 

Snidanč : jablečný džus . cornf lakes , mléko 

Svačina : áunka, chléb s Rámou , pomeranč , minerální voda 

Oběd : polévka, kuře, rýže. okurkovo-ra jča tový salát 

Svačina : rohlík, jogur t s ovocem, 100% džus ředčný vodou 

Večeře : chléb, Rama, tvaroh, ředkvičky, ča j 



Pracovní list č. Il - SPRÁVNÝ JÍDELNÍČEK 

Již víš, že bys denné měl/a sníst 5 jídel v časovém odstupu 2-3 hodin. Mezi tato denní 
počítáme: 

SNÍDANI - S V A Č Í M l ) - S \ VC INl - \ I ( I k l 

Úkol: 
Nakresli na jednotlivé talíře, jak by měl vypadat vyvážený, pestrý a zdravý jídelníček. 

SNÍDANÉ DOPOLEDNÍ 
SVAČINA 

ODPOLEDNÍ 
SVAČINA VEČEŘE 



Pracovní list č. 15 - SPRÁVNY JÍDELNÍČEK (pexeso - zdravá výživa) 

Úkol: 
Pokus se nakreslit vlastní pexeso - obrázky maj í znázorňovat potraviny pro naše tělo prospěšné 
(snaž se vymyslet takové, které nejsou v originálním pexesu). . 



Pracovní list č. 17 - SPRÁVNY JÍDELNÍČEK (pexeso - nezdravá výživa) 

Úkol: 
Pokus se nakreslit vlastní pexeso - obrázky mají znázorňovat potraviny, které j sou v nadměrné 
konzumaci pro naše tělo neprospěšné (snaž se vymyslet takové, které nejsou v originálním 
pexesu). 



Pracovní list i. 19 - SPRÁVNY JÍDELNÍČEK (pitný režim) 

Dostatečný příjem tekutín napomáhá včasnému vyloučení škodlivých látek z těla ven. Doporučuje 
se vypít denně okolo 2 litrů tekutin. Při nemoci, teplém počasí a pohybové aktivitě j e vhodné tuto 
dávku ještě zvýšit. 

Úkol: 
V sobotu a v neděli proveď měření všech tekutin, které tvé tělo v nápojích a některých potravinách 
přijme. 
Např. pří snídani vypiješ hrnek čaje - hrnek vymyješ, naliješ do něj stejné množství vody a změříš 
v plastové odměrce. Tu potom přeliješ do plastové láhve, kde vyznačíš množství vypité tekutiny 
v mililitrech a dále v litrech. 
Na konci dne sečteš celkový objem tekutin přijatých za den. Svá měření zaznamenávej do tabulky. 

den kdy jsem nápoj vypil/a jaký nápoj jaké množství celkem tento den 



Pracovní list č.25 - POHYB A SPRÁVNA HMOTNOST 


