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ABSTRAKT 

Práce je zaměřena na hodnocení výživy studentů při přechodu ze základního vzdělání na 

střední školu nebo odborné učiliště a tvorbu edukačního materiálu podněcujícího ke 

správnému stravování na základě analýzy stravování vybraných studentů. Téma práce jsem 

zvolila na základě vlastních zkušeností se svými dětmi, neboť se setkávám s velkou změnou 

ve stravování a velkou únavou. Tuto změnu prožívají i jiní rodiče z mého okolí. Zároveň je 

potřebné v rámci této změny uvažovat i o spojení s adolescencí, jejíž psychologické 

vývojové aspekty mají nesporně také vliv na změnu stravování. Sběr dat přerušil Covid-19, 

a proto tato práce vyplývá z omezených dat, které však odpovídají mým zkušenostem. 

Teoretická část shrnuje poznatky o výživě, adolescenci, výživových doporučení a rizikovém 

chování v době adolescence. Praktická část obsahuje dotazníkové šetření, které je zaměřeno 

na zmapování změny stravování při přechodu ze základního vzdělávání na vzdělávání 

střední. Na základě výsledků dotazníkového šetření je vytvořen edukační materiál, který je 

přílohou této práce. Výsledky výzkumu ukazují na změnu, nepravidelnost i nezdravé 

stravování. Zároveň však výzkum prokazuje znalosti studentů o zdravé výživě i možnosti 

ovlivnění stravou funkcí vlastního těla. Přesto většina studentů zmiňuje ve škole velkou 

únavu, což svědčí o znalostech, které nejsou převedeny do praxe. V edukačním materiálu, 

který by měl podpořit přenesení znalostí do praxe, přirovnávám nabíjení mobilního telefonu, 

jehož baterii studenti hlídají k nabíjení vlastního těla a přenesení odpovědnosti i za jeho 

nabíjení.   
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ABSTRACT 

The work focuses on both the assessment of nutrition of students who proceed from primary 

to secondary education level and on the creation of educational material concerning healthy 

eating habits inducement, which was based on analyses of eating habits among students of a 

chosen group. The thesis opted as a result of my own experiences with my children since I 

meet great changes and tiredness in this field. This alternation is a common feature in many 

families around me. It is also necessary to consider the adolescence issue as the aspects of 

psychological development influence eating habit changes. Data collection was interrupted 

by Covid-19 which is why the amount of data is limited although corresponding with my 

own experiences. The theoretical part summarises findings concerning nutrition, 

adolescence, nutrition recommendations, and risky behaviour under adolescence. The 

practical part concerns questionnaire research focused on mapping eating habits changes 

during switches from primary to secondary education level. Educational material, attached 

to this work, was made on the bases of questionnaire findings. The results of the research 

point at changes, anomaly and unhealthy eating habits. Alongside this, the findings show 

students´ good knowledge of both a healthy diet and the possibility to influence body 

functioning. Albeit, most students mention tiredness at school which testifies the knowledge 

not being implemented. Recharging a mobile phone is used as a simile to support the 

implementation of the knowledge of students as the responsibility of recharging their bodies. 
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Úvod 

Téma bakalářské práce je zaměřené na změnu stravování studentů při přechodu ze 

základní školy na školu střední. Jako matka jsem si nemohla nevšimnout razantní změny ve 

stravování svých dětí. V mém pátrání, zdali něco není špatně, jsem narazila na mnoho 

rodičů, kteří bojují se stejnými problémy. Některé děti na střední škole odmítají chodit na 

obědy s argumentem, spolužáci také nechodí. Raději chtějí peníze, které utrácejí většinou za 

něco jiného nežli zdravou stravu. Na přípravu svačiny nemají čas a jejich neustálá únava, je 

jistě i odraz jejich stravování. V teoretické části se tedy budu zabývat především výživou 

v období adolescence, důležitostí jednotlivých složek ve stravování a projevy jejich 

nedostatku. 

V druhé části se zaměřím na závěry z empirického sběru dat a pokusím se navrhnout 

edukační materiál, který by přiměřenou formou vybízel studenty k větší odpovědnosti za své 

zdraví. Zároveň si plně uvědomuji složitou motivaci v tomto věku. Několikrát jsem studenty 

slyšela, jak hovoří o smyslu jejich života, když je planeta zničená, přelidněná. Protože i 

duševní zdraví je nedílnou součástí zdraví jedince, jako stravu lze vnímat vše, co 

vstřebáváme, tak má dle mého názoru dnešní mladá generace velkou výzvu před sebou. Svět 

se mění, digitální technologie tvoří přístup k velkému množství informací snadno a rychle, 

je těžké všechny informace přijmout a poskládat. Covid-19 má na studenty velký dopad 

spojený s odloučením od vrstevníků. Zavírání škol tvoří v životě studentů nejen sociální 

izolaci, ale dává studentům i mnoho času k experimentům. Moje děti v tuto dobu již 

propadají apatii a uvařit si jednoduché jídlo, omýt zeleninu či ovoce jim přijde velice 

náročné. Toto období by však vydalo za celou bakalářskou práci, kterou jsem nezamýšlela, 

neboť v době zadání Covid-19 ještě neovládal svět. 

Období přechodu na střední školu je často i období poznávání alkoholu, kouření, 

návykových látek, hormonálních rozladění a rodiče již mohou často jen pozorovat, zdali 

jejich dítě prospívá či nikoliv. Studenti jsou v tomto věku často ovlivněni kolektivem, ale 

také svými idoly. Toto období je pro život nesmírně důležité, stávají se dospělými, studují, 

potřebují pohyb, zdravou stravu, neměli by kouřit. Všichni jsme si tímto obdobím prošli. 

Vzhledem však k dnešní dostupnosti informací o zdravém stylu, možností stravování by 
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cílem mé práce měl být edukační materiál, který by mohl mladé lidi nasměrovat k pohledu 

na své tělo, k zodpovědnosti za jeho funkci i budoucnost.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1 Cíle teoretické části 

Cílem teoretické části bylo vyhledat a definovat pojmy související s tématem bakalářské 

práce. Jedná se především o pojmy zdraví, výživa, výživová doporučení, výživa v období 

adolescence, vyživovací zvyklosti studentů, vliv na výživu, rizikové chování. V teoretické 

části byla použita metoda analýzy textů a komparace informací z použitých zdrojů, které 

tvoří zejména odborné knihy a elektronické materiály. Protože je práce zaměřena na 

výživové zvyklosti studentů, kteří spadají do období adolescence, považuji za důležité v této 

práci i stručně zmínit psychologické charakteristiky tohoto období. 

 

1.1 Zdraví i v období adolescence 

Z pohledu zaměření své práce, jsem usoudila, že je důležité seznámit se i s pojmem 

zdraví. Definovat, co je zdraví, není jednoduché. Odborníci se většinou shodují na třech 

dimenzích: tělesné, duševní a sociální.  

Světová zdravotnická organizace v roce 1946 vymezila definici, která chápe zdraví jako 

ideál: „Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nejen nepřítomnost nemoci 

nebo vady.“ Z velkého množství koncepcí a teorií vzešla řada definic těchto pojmů. Každá 

definice je ovlivněna sociálním a kulturním prostředím v němž vznikla. Ideál zdraví se jeví 

nereálný a prakticky nedosažitelný. Biopsychosociálnímu modelu je dnes mj. vytýkáno, že 

zcela opomíjí duchovní oblast člověka (Zvírotský, 2014).  

Český psycholog Jaro Křivohlavý vytvořil definici, s kterou se nejvíce ztotožňuji: 

„Zdraví je celkový (tělesný, psychický, sociální a duchovní) stav člověka, který mu 

umožňuje dosahovat optimální kvality života a není překážkou obdobnému snažení druhých 

lidí“ (Křivohlavý, 2001). 

Pro mnoho jedinců je zdraví pouze prostředek pro konání svých a společenských potřeb 

a cílů. Až v nemoci si často uvědomujeme potřebu zdraví, neboť v bolestech, teplotách je 

naše konání velice omezeno. Proto lidé často přejí hodně zdraví jak k narozeninám, svátku 
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či do nového roku. Zdraví je pro nás samozřejmostí a jeho důležitost chápeme často až ve 

chvíli, kdy není (Zvírotský, 2014).  

Definice zdraví: schopnost člověka vypořádat se s působením vnitřního a vnějšího 

prostředí na organismus bez narušení životních funkcí (Holčík, 2012). 

Mladí lidé a lidé ve vitálním věku si často neuvědomují hodnotu svého zdraví, zdraví 

považují za samozřejmou součást svého života. Docenění hodnoty zdraví přichází většinou 

až po zkušenosti s vážnou nemocí či úrazem. Hodnotu zdraví je zapotřebí si uvědomit dříve, 

než je narušeno, protože zdraví je podmínkou pro kvalitní a spokojený život (Kotulán a kol., 

2012). 

Světová zdravotnická organizace uvádí, že strava se podílí na etiologii všech nemocí až 

ze 75 %. Mezi nemoci, při jejichž vzniku hraje výživa hlavní roli je ateroskleróza, nádory, 

diabetes mellitus a malnutrice. Na onemocněních gastrointestinálního traktu, nervových 

onemocnění, infekčních onemocnění, nemoci plic a vrozených vad se nevhodná výživa 

významně podílí také. Nemoci, na jejichž etiologii se výživa významně nepodílí jsou úrazy, 

onemocnění svalu, smyslových orgánů, močových cest a pohlavních orgánů (Zlatohlávek, 

2016). 

 

1.2 Charakteristika období adolescence a vliv na stravování 

Dospívání je v literatuře popisováno různě. V této práci věková skupina středoškoláků 

od 15 do 20 let tvoří cílovou skupinu a odpovídá z pohledu vývojové psychologie období 

adolescence. Jedná se o zásadní změnu v životě jedince. 

Termín adolescence pochází z latinského adolescere (dorůstat. dospívat, mohutnět) a 

datuje se mezi 15–20, (22) rokem života. Jako termín označující určité období života člověka 

bylo toto slovo použito poprvé v 15. století (Muuss, 1989). Přitom označení adolescenti 

(typické pro psychologii) se v českém jazyce volně zaměňuje s označením dospívající či 

dorost (typické pro lékařské vědy) a rovněž s širším označením mládež (charakterističtější 

pro sociologii a pedagogiku. Na počátku této etapy je jedinec plně reprodukčně zralý a 

v jejím průběhu se obvykle ukončuje tělesný růst. Pro konec adolescence již nemají 

biologické faktory takovou váhu, nastupuje důležitost faktorů psychických, konkrétně 
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dosažení osobní autonomie, popřípadě sociálních, kde to je role dospělého, a pedagogická – 

ukončení vzdělávání a získání profesní kvalifikace (Macek, 2003). 

Dospívání je specifickou životní etapou, která má svoje typické znaky v rámci 

životního cyklu a svůj objektivní i subjektivní význam. Toto období zahrnuje komplexní 

proměnu osobnosti ve všech oblastech: somatické, psychické i sociální (Vágnerová. 2005).  

 Z vývojového hlediska se až do 19, století adolescence v podstatě ztotožňovala 

s pubertou. Trvalou charakteristikou adolescence zůstává, že je považována za most mezi 

dětstvím a dospělostí. Z ontogenetického hlediska je jejím základním atributem dokončení 

pohlavního dozrávání, fyzický a duševní rozvoj a sociální učení. Zejména sebereflexe a 

seberegulace nabývají na významu a samy o sobě se stávají pro adolescenty významnou 

hodnotou (Macek, 2003). 

 V adolescenci jsou vyvinuty již všechny formy myšlení charakteristické pro 

dospělost. K rozvinutému základu rozumových schopností se přidávají zkušenosti, 

dovednosti a individuální projevy. Z období puberty přetrvává rozkolísanost citového stavu. 

Nálady a afekty přicházejí stále ještě ve značné intenzitě, a mladiství jsou proto emocionálně 

labilní. Jednou z příčin nevyrovnanosti, je náhlý vzrůst sexuálních podnětů. Úkolem 

adolescenta je postupně se s nimi vyrovnávat. Adolescence je období života, během něhož 

mládež hledá vlastní identitu, formuje svoji odlišnost od ostatních a vytváří si svůj vztah ke 

společnosti. Hledání totožnosti je složitý, dlouhý a mnohostranný proces, často konfliktní, 

ale pro vývoj dospívajícího rozhodující (Machová, 2016). 

 

1.3 Determinanty zdraví v době adolescence 

Zdraví, tělesný vývoj v době pubescence je ovlivněn kladným i záporným působením 

různých faktorů. Tyto faktory se nazývají determinanty, které můžeme rozdělit na vnitřní a 

zevní. 

Determinanty vnitřní jsou dědičné faktory. Dědičnou (genetickou) výbavu získává 

každý jedinec již na začátku svého ontogenetického vývoje od obou rodičů při splynutí jejich 

pohlavních buněk. Do tohoto genetického základu se promítají vlivy přírodního a 

společenského prostředí i určitý způsob života. 
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Zevní faktory, které mají vliv na zdraví, se člení do tří základních skupin: životní styl, 

kvalita životního a pracovního prostředí a zdravotnické služby. Největší podíl 50 % má 

životní styl, 20 % genetický základ a životní prostředí a 10 % zdravotnické služby (Machová, 

Kubátová, 2015). 

Mezi zevní faktory u pubescentů záleží i na mnoha vnějších podnětech, mimo jiné i na 

tom, jaké jsou jídelní zvyklosti a životní styl rodiny a sociokulturní prostředí ve které 

vyrůstají. Stejně tak se mezi tyto faktory řadí i působení vrstevníků. V období dospívání je 

navíc motivace k přijetí určitého životního stylu vyvolána vývojovými potřebami, které jsou 

založeny na individuálním výběru z různých možností. Bylo zjištěno, že životní styl má ze 

všech tří zevních faktorů na zdraví největší vliv. Je proto nutné, aby výchova ke zdravému 

životnímu stylu a k odpovědnosti za vlastní zdraví byla součástí výchovy dítěte od útlého 

věku v rodině i ve škole. Jeho pozitivní působení se však uplatňuje v komplexním 

dodržování správných zásad a jednotlivé jeho součásti nelze od sebe oddělovat (Machová, 

2016). 

Determinanty vnějšího prostředí obecně rozdělujeme na faktory v přírodním prostředí 

(znečištěné ovzduší, pitná voda, sluneční záření) a faktory v obytných prostorách 

(kontaminace, alergeny, osvětlení, hluk a elektromagnetická pole). K prokázaným 

negativním důsledkům vlivu kontaminovaného prostředí na zdraví člověka patří např. 

zvýšení četnosti a závažnosti výskytu respiračních chorob ve všech věkových kategoriích 

(Středa, 2010). 

Stále více se uznává význam gramotnosti a zdravotní gramotnosti jako zásadně 

důležitý determinanty zdraví. Lidé se silnými dovednostmi v oblasti zdravotní gramotnosti 

se těší lepšímu zdraví a pohodě, zatímco lidé se slabšími dovednostmi mají sklon 

k rizikovějšímu chování a horšímu zdraví. I přes tyto znalosti zůstávají obě opomíjené 

oblasti činnosti a výzkumu v oblasti veřejného zdraví (Health literacy, 20017).  
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2 Výživa v době adolescence 

Výživa je významný faktor, který ovlivňuje růst a vývoj, školní i pracovní výkonnost a 

pocit pohody. Organismus potřebuje energii k zajištění své činnosti a stavební látky 

k výstavbě tkání a orgánů. Člověk tyto látky získává stravou. Výživa je jedním 

z významných faktorů, které ovlivňují růst a vývoj dítěte od narození až do dospělosti. Je 

hybným činitelem všech metabolických procesů organismu a při jejím nedostatku, ale i 

nadbytku může dojít k poruše těchto procesů, k postižení růstu, vývoje zdravotního stavu 

dítěte i dospělého člověka.  

Od roku 1989 se do doporučení pro výživu naší populace promítá celosvětový trend ke 

snížení celkového energetického příjmu, příjmu tuků a živočišných bílkovin. Nedostatek 

nebo nadbytek energie působí nepříznivě na metabolické procesy organismu. Významnou 

úlohu v tomto procesu však má i celkový zdravotní stav a pohybová aktivita dítěte. 

Výživa dětí a mladistvých musí také zabezpečovat jejich tělesný růst s přiměřenými 

přírůstky výšky a hmotnosti. Správná výživa je tedy taková, která je vyvážená po stránce 

kvantitativní i kvalitativní a zajišťuje organismu pravidelný a dostatečný přísun energie a 

všech živin, minerálů, vitamínů a vody. Stravovací návyky se formují v závislosti na 

stravovacích zvyklostech rodiny, vlivu prostředí i vlastních postojů k sobě samému. Výživa 

je významným faktorem, který ovlivňuje dlouhodobě celkový zdravotní stav člověka. 

Období dospívání je plné rozporů, je to období hledání vlastní identity, sexuálního 

dozrávání, zvýšené emoční i sociální tenze. To se odráží i ve stravovacím procesu. 

Dospívající se stále více stravují mimo domov, objevují se rodinné konflikty, z čehož se pak 

vyvíjí i jiné komplikace. V tomto věku se zvyšují potřeby příjmu energie, jednotlivých živin 

a ostatních látek. u chlapců více než u děvčat se objevuje větší chuť k jídlu. Zvýrazňují se 

intersexuální tělesné i psychické rozdíly. Zvyšuje se tělesná aktivita, snaha o tělesnou 

dokonalost. Objevují se tendence k užívání alkoholu, případně drog. Všechny tyto momenty 

přímo či nepřímo zasahují do stravovacího procesu, a tak ovlivňují bezprostředně i 

výhledově další život (Nevoral, 2003). 

Dětský organismus je při svém vývoji mimořádně citlivý na poruchy ve výživě. Po 

stravě s nadbytkem rafinovaných cukrů a tuků jsou děti obézní, málo odolné, projevuje se u 
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nich zvýšená kazivost zubů. Základní význam pro dítě má přívod plnohodnotných bílkovin, 

vitamínů a minerálních látek. I v dospělosti je výživa zdrojem pro život nepostradatelných 

látek a slouží také jako zdroj energie. Vhodnou výživou lze posílit obranyschopnost 

organismu proti škodlivinám prostředí, bojovat proti tzv. civilizačním chorobám (obezitě, 

ateroskleróze, hypertenzi, kazivosti zubů, nádorovým onemocněním i nervovým poruchám) 

(Marádová, 2010). 

V období dospívání se podstatně urychluje růst a v souvislosti s tím výrazně chuť k jídlu 

a výživová spotřeba. Zatímco do puberty se průměrná výživová spotřeba hochů a dívek 

neliší, od období dospívání roste u hochů podstatně více než u dívek a v dospělosti pak již 

takto vzniklý rozdíl přetrvává. U dospívajících též roste relativní potřeba některých živin (ve 

vztahu k přijímané energii). Týká se to zejména vápníku (k mineralizaci kostry a železa 

(zejména u dívek v souvislosti s menstruačními ztrátami) (Kotulán. 2016). 

Člověk konzumací potravin a nápojů naplňuje jednu ze základní potřeb, která ovlivňuje 

nejen fyzické zdraví člověka, ale také psycho-sociální rozpoložení daného jedince. 

S konzumací oblíbených pokrmů bývají spojeny pozitivní emoce, proto si tyto pokrmy 

člověk zařazuje do svého jídelníčku nejčastěji. Ne vždy se ale jedná o zdravé potraviny 

(Klimešová. 2013). 

 

2.1 Bílkoviny v jídelníčku adolescenta 

Bílkoviny (proteiny) jsou důležitou stavební látkou organismu. Jsou hlavní stavební 

součástí všech buněk těla, krve, hormonů, enzymů a protilátek. Organismus neumí bílkoviny 

tvořit z tuků ani sacharidů, musí je získat pouze stravou. Jako zdroj energie jsou příliš 

důležité, tvoří jen 10-15 % denního příjmu energie. Pouze v případě krajní nouze za 

patologických stavů (hladovění) jsou bílkoviny odbourávány a slouží k pokrytí potřeby těla. 

Bílkoviny jsou nezbytnou složkou přijímané potravy a jsou obsaženy v mase, vejcích, 

mléku, mléčných výrobcích, luštěninách, mouce, chlebu a bramborách (Machová, 

Kubátová, 2015). 

Kvalitu bílkovin určuje zastoupení aminokyselin, ze kterých jsou bílkoviny složeny. 

Aminokyselin existuje 22, z nichž je pro děti 10 esenciálních aminokyselin u dospělých 8, 
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které si lidské tělo neumí samo vytvořit a musí je přijímat ze stravy. Bílkoviny rozdělujeme 

podle zastoupení esenciálních aminokyselin a jejich vzájemného poměru na plnohodnotné a 

neplnohodnotné. Plnohodnotná bílkoviny obsahuje všechny esenciální aminokyseliny 

(maso, mléko, mléčné výrobky, vejce). Pro zdravý růst a vývoj je třeba, aby alespoň 40 % 

všech bílkovin bylo živočišného původu, jako optimální hodnota se uvádí 50-70 % bílkovin 

(Výživa dětí, 2013). 

 

2.2 Tuky v jídelníčku adolescenta 

Tuky (lipidy) jsou v těle součástí buněk jako jejich stavební materiál nebo jsou 

uloženy jako zásobní látka v buňkách podkožního tukového vaziva a v tukové tkáni kolem 

některých orgánů. Zásobní tuk se při nedostatečném přísunu sacharidů v potravě stává 

zdrojem energie. Podílí se asi 25-30 % na energetickém krytí naší potřeby. V těle se 

vyskytují především tuky jednoduché (triglyceridy), které tvoří téměř veškerý tuk tukové 

tkáně. Tuky přijímáme živočišné a rostlinné, a to zejména triglyceridy. V trávicí soustavě se 

pomocí enzymů trávicích šťáv štěpí na své stavební složky glvcerol a mastné kyseliny. Již 

ve stěně střeva z nich tvoří tuk a ten lymfatickou cestou dopravován do krve. 

Mezi tuky se řadí i cholesterol jako jejich doprovodná složka. Vyskytuje se v krevní 

plazmě. Vytvářejí se z něj steroidní hormony, žlučové kyseliny a vitamín D. Tělo jej má ze 

dvou zdrojů, samo jej vytváří v játrech a také jej přijímá v živočišné stravě. S potravou 

přijatý cholesterol se po vstřebání v tenkém střevě dostává do jater, kde se spojuje 

s bílkovinami na lipoproteiny. Podle bílkovinového nosiče rozlišujeme LDL cholesterol, 

který je rizikový pro vznik aterosklerózy a HDL cholesterol, který naopak chrání organismus 

tím, že jej zanáší z tkání do jater a odtud žlučí ven z těla. 

Tuky jsou pro tělo nepostradatelné, protože mají řadu funkcí. Jsou nejvydatnějším 

zdrojem energie, rozpouští se v nich vitamíny A,D,E,K  jsou základem pro tvorbu 

pohlavních hormonů, mají termoregulační funkci, dodávají potravě lepší chuť (Machová, 

Kubátová, 2015). 
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2.3  Sacharidy v jídelníčku adolescenta 

Cukry (sacharidy) mají hlavní význam jako pohotový zdroj energie. Kryjí většinu 

energetické potřeby a to až 55 %. Potravou přijímáme využitelné a nevyužitelné sacharidy.  

Za nevyužitelný sacharid je považována vláknina (celuóza, hemicelulóza, pektin), 

která výrazně podporuje peristaltiku střech, působí proti zácpě, ovlivňuje vstřebávání tuků a 

pravděpodobně působí preventivně proti rakovině tlustého střeva. Snižováním 

cholesterolemie má vláknina i ochranný účinek proti předčasnému vzniku 

kardiovaskulárních onemocnění. Hlavním zdrojem jsou brambory, zelenina, ovoce a 

obiloviny. 

Druhy využitelných sacharidů nejsou v potravě zastoupeny rovnoměrně. Potravou 

přijímáme nejvíce škrob (polysacharid), který je obsažen v bramborách, rýži a obilninách, 

v menší míře luštěninách, a cukr řepný (sacharóza). Monosacharidy cukr hroznový (glukóza) 

a cukr ovocný (fruktóza) jsou v ovoci, medu a v některých druzích zeleniny (karotka). Mezi 

disacharidy patří naše nejběžnější sladidlo – cukr řepný. Laktóza je cukr mléčný a je 

obsažena v mléku – nejbohatší na laktózu je mléko mateřské. Cukr sladový (maltóza) vzniká 

jako mezistupeň trávení škrobu. Stachyóza je obsažena v luštěninách.  

Monosacharidy (glukóza, fruktóza a galktóza) se při průchodu trávicím ústrojím 

neštěpí a vstřebávají se v tenkém střevě přímo do krve. Disacharidy a polysacharidy se při 

průchodu trávicím systémem postupně štěpí až na své základní jednotky (monosacharidy), 

které jsou pak vstřebány. Zdrojem oligosacharidů jsou luštěniny. Trávicí ústrojí člověka je 

však nedovede štěpit, protože se v něm nevyskytují příslušné enzymy, které by byly schopné 

je rozkládat. Proto nerozštěpené přicházejí do tlustého střeva, kde vzniká značné množství 

plynů, zvláště oxidu uhelnatého, což vede k nadýmání nebo k průjmu (Machová, Kubátová, 

2015). 

2.3.1 Nedostatek základních živin u adolescentů 

Příjem živin je pro člověka nezbytný. V české republice se nedostatek živin u 

adolescentů projevuje minimálně. Pro dospívající platí zásady stravování jako pro dospělé, 

ale potřebují z výživy získávat více energie. Děti a dospívající na rozdíl od dospělých, kromě 

udržení bazálního metabolismu (což je minimální příjem energie potřebný k udržení 



17 

 

základních životních funkcí organismu bez ohledu na jakoukoliv fyzickou a psychickou 

činnost) a pokrytí energetického výdeje fyzickou aktivitou potřebují zároveň růst a vyvíjet 

se, což je proces energeticky velmi náročný. Energii poskytují tři základní živiny, bílkoviny, 

sacharidy a tuky.  

Ve světě špatná výživa postihuje nejzranitelnější skupiny, zejména děti (dochází 

k zakrnění) a ženy, nejchudší a nejméně vzdělané země. Kvalitní výživa je základním 

lidským právem a zároveň předpokladem pro realizaci plného potenciálu jednotlivce. 

Nejnovější trendy v oblasti hladu, nejistoty potravin a podvýživy ukazují, že více než 820 

miliónů lidí v dnešním světě má stále hlad, což je více než 10 % populace. EU zaujímá 

komplexní přístup k podpoře při vymýcení chudoby, hladu a podvýživy (Europen 

Commision, 2016). 

Nedostatek bílkovin se projevuje u dospívajících jedinců zejména pomalým vývinem 

kosterního svalstva. Často dochází ke snížení odolnosti proti některým nemocem, a to 

v důsledku oslabení imunitní obrany. Nedostatek bílkovin způsobuje i špatné hojení ran, 

snížení energie, vznik psychických poruch a snížení detoxikační schopnost jater. Moderní 

studie se koncentrují na analýzu působení jednotlivých aminokyselin a jejich vzájemné 

interakci. Některé mají vliv na metabolismus moku, procesy přenosu nervových impulsů či 

procesy spojené s ukládáním informací. 

Nedostatek tuků v jídelníčku může vést ke špatnému využívání vitamínů rozpustných 

v tucích a u dospívajících působit potíže s tvorbou hormonů. Nedostatek tuků není 

v populaci běžný. Spíše se stává, že chybí kvalitní tuky v jídelníčku, obzvláště v době růstu, 

kdy je potřeba se zaměřit na příjem mastných kyselin, konkrétně řady omega 3. 

Nedostatek sacharidů u dospívajících není v dnešní české společnosti běžný. Za 

zmínku stojí nedostatek nestravitelného polysacharidu – vlákniny. Její příjem má pro 

organismus velký význam pro její působení v trávicím traktu. Pro kategorii dospívajících je 

doporučená dávka 20-30 g denně (Fraňková, Pařízková, Malichová, 2013). 

Lidské tělo je schopné snášet nedostatek příjmu živin a paradoxně se hůře vyrovnává 

s jeho nadbytkem. Právě kvůli zmíněnému nadbytku potravy a nedostatku pohybu vznikají 

metabolická onemocnění jako je obezita (Svačina a kol., 2008). 
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2.4 Minerální látky, stopové prvky a voda v jídelníčku adolescenta 

Organismus kromě biogenních prvků kyslíku, vodíku, uhlíku a dusíku obsahuje i další 

látky, které se nazývají prvky minerální. Minerální látky se v těle vyskytují ve třech formách: 

jako elektrolyty v tělesných tekutinách, dále vázané na organické látky (v bílkovinách, 

tucích, hormonech, enzymech, vitamínech) a také v podobě nerozpustných solí (v kostech, 

zubech). Označují se jako chemické prvky. Podle denní potřeby jsou rozdělovány na prvky, 

kterých potřebujeme více (sodík, draslík, vápník, fosfor, hořčík a síra), a na stopové prvky, 

jejichž potřeba je nízká (železo, zinek, flour, jod, selen, hliník, měď, mangan, kobalt a další). 

2.4.1 Minerální látky 

Sodík udržuje stálý osmotický tlak, vodní rovnováhu a stálost vnitřního prostředí 

(homeostázu). Je přítomen v mimobuněčných tekutinách jako hlavní kationt (extracelulární 

tekutina: krevní plazma, tkáňový mok, míza. Sodík přijímáme v kuchyňské soli, denní 

spotřeba je 5-7 g. Obliba uzenin, hamburgerů a slaných pochutin způsobuje i dvojnásobný 

denní příjem. Běžně se nemusíme obávat nedostatku sodíku, pouze v případě nadměrného 

pocení nebo dlouhotrvajících průjmů. Nejzávažnějším následkem vysokého příjmu sodíku 

je vysoký krevní tlak. 

Draslík je kationtem tekutiny uvnitř buněk (intracelulární tekutina). Je důležitý pro 

správnou činnost svalů a svalu srdečního. Je obsažen ve veškeré rostlinné potravě, zejména 

v ořeších, ovoci a celozrnných obilninách. Z potravin živočišného původu jej obsahuje 

maso. Nedostatek draslíku v organismu, který může nastat při velkém pocení nebo při 

průjmech, se projevuje zrychlením srdeční činností a svalovou slabostí. Nadbytek draslíku 

se může objevit při dlouhodobém pití minerální vody obsahující tento prvek. 

Vápník je minerální prvek v těle nejvíce zastoupen. Jeho celkové množství u 

dospělého člověka je asi 1200 g. Je obsažen ve všech tkáních i tělních tekutinách. 

V nerozpustné formě (fosforečnan vápenatý) je stavební součástí kostí a zubů. Další funkcí 

je snižování nervosvalové dráždivosti, umožňuje funkci převodního systému srdečního a 

účastní se srážlivosti krve. Jeho nedostatek zvyšuje nervosvalovou dráždivost, která se 

projevuje křečemi svalů. Přirozený úbytek vápníku v kostech, který postupuje s věkem, dává 
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vzniknout osteoporóze, jež způsobuje jejich křehkost a lomivost. V potravě je obsažen 

v mléku, sýrech, brokolici, ořeších a v tvrdé pitné vodě. (J. Machová, D. Kubátová, 2015). 

V průběhu celého dětství a dospívání je velmi důležitý dostatečný přívod vápníku, tedy 

mléka a mléčných výrobků pro prevenci osteoporózy ve starším věku. Vápník se totiž do 

kostí ukládá právě v tomto období, v dospělém věku dochází k jeho úbytku (E. Kudlová, A. 

Slámová 2012). Fosfor je nejvíce obsažen v kostech a zubech ve formě anorganického 

kyselého fosforečnanu vápenatého. Ve svalech jsou přítomny jeho sloučeniny, které jsou 

bohaté na energii a jsou ji schopny pracujícímu svalu přímo dodávat. Zdrojem fosforu je 

mléko, sýry, ryby, vaječný žloutek a luštěniny. Hořčík je ve větším množství obsažen 

v kostech a zubech, kde se spolu s vápníkem podílí na jejich stavbě a dále ve svalech, kde 

napomáhá snižovat nervosvalovou dráždivost. Hlavním zdrojem hořčíku jsou zelené části 

rostlin, kde je součástí zeleného barviva chlorofylu, mléko, sýry, obilniny a luštěniny 

(Machová, Kubátová, 2015). 

2.4.2 Stopové prvky 

Stopové prvky se v organismu nacházejí v menších koncentracích než prvky minerální. 

Z nich se nejvíce vyskytuje železo, zinek, flour a jod, jejichž obsah se pohybuje v gramech, 

menší zastoupení mají lithium, chrom, kobalt, jejichž obsah se udává v miligramech. Úloha 

všech stopových prvků v organismu není ještě zcela objasněna. Nejlépe je poznána funkce 

železa, jodu a v poslední době i selenu. 

Ze všech stopových prvků se železo vyskytuje v těle nejhojněji, a to v celkovém 

množství 4 g. Při jeho nedostatku vzniká chudokrevnost (anemie) a snižuje se 

obranyschopnost organismu. Nejvíce železa obsahují játra, maso, žloutky, ovesné vločky a 

zelenina. Zinek se v těle vyskytuje v množství 1,5-2,5 g. Nejvíce jej obsahují pojivové tkáně, 

sítnice oka, slinivka břišní a prostata. Podílí se na tvorbě inzulínu, je nepostradatelný pro 

správný vývoj a funkci mužských pohlavních žláz, tvorbu spermií a mužského pohlavního 

hormonu testosteronu. Příznivě ovlivňuje hojení ran a zlomenin, protože podporuje růst a 

vývoj tkání. Nedostatek zinku se projevuje zpomalením růstu a vývoje, zpomalení hojení, 

poškozením kůže, nehtů, vypadáváním vlasů, poruchami spermiogeneze a tvorby 

pohlavního hormonu testosteronu. Zinek je obsažen v mase, žloutcích, mléku, celozrnných 

cereáliích a v mořských korýších. Flour je nepostradatelný pro stavbu kostí a zubů. Do těla 
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se dostává v mořských rybách a čaji. Jeho nejdůležitějším zdrojem je však pitná voda. 

Nedostatek flouru vede ke zvýšené kazivosti zubů. Aby se tomu zabránilo, obohacují se 

zubní pasty flourem. Jod je chemicky vázán ve dvou hormonech štítné žlázy. Zdrojem jodu 

je mořská voda, jež obohacuje tímto prvkem půdu. Odtud se jod dostává do rostlin, které se 

na ní pěstují. Čím je větší vzdálenost pevniny od moře a oblasti výše položené, tím menší 

obsah jodu v půdě a ve vodě je. V našich podmínkách jsou nejdůležitějším přirozeným 

zdrojem jodu mořské ryby. Proto, aby byla zajištěna denní potřeba jodu ve výši 100 mg, 

přidává se do kuchyňské soli jodid draselný. Z nedostatku jodu se zvětšuje štítná žláza 

(struma), z velkého nedostatku jodu v dětství může vzniknout kretenismus s poruchami 

růstu a intelektu. Selen je součástí enzymů, které mají významné antioxidační účinky. 

Množství selenu v rostlinné a živočišné potravě záleží na jeho obsahu v půdě. V České 

republice je jeho obsah v půdě spíše nedostatečný. Vyskytuje se v obilovinách pěstovaných 

na půdě s dostatečným obsahem selenu a v mořských produktech. Nedostatek selenu se 

přičítá vznik některých typů rakoviny (jícnu, žaludku a močového měchýře) a 

kardiomyopatie. Nadbytek selenu je však toxický pro játra a poškozuje i srdeční sval. Měď 

se v těle vyskytuje nejvíce v nehtech a v ledvinách. Je také nezbytná pro krvetvorbu, protože 

umožňuje navázání železa na hem, a dále je nutná pro tvorbu pigmentu a vlasů. Zdrojem 

mědi je maso a žloutek, eventuálně ve stopách některá potravinářská barviva. Nedostatek 

mědi se projevuje opožďováním růstu a osteoporózou, lehčí nedostatek poruchami růstu 

vlasů a nehtů. Mangan se podílí na správné funkci mnoha metabolických enzymů, aktivuje 

metabolismus mědi, je důležitý pro mineralizaci kostí a pro správnou funkci nervového 

systému. Mangan se vyskytuje v ořeších, kakau, čaji a listové zelenině. Jeho nedostatek se 

v těle zpravidla nevyskytuje, protože místo manganu může být využit hořčík. Kobalt je 

součástí vitamínu B12 (kobalamin). Podílí se na krvetvorbě, avšak mechanismus jeho 

působení v tomto procesu není přesně určen. Vyskytuje se v zelenině, obilninách a 

vnitřnostech (Machová, Kubátová, 2015). 

2.4.3 Voda 

Voda má v organismu mnoho funkcí. Je potřebná jako rozpouštědlo, jako transportní 

prostředek či k udržování tělesné teploty. Vstřebávání, přesun látek z krve do tkání, 

vylučování odpadních látek ledvinami a celá látková přeměna jsou možné jen za pomoci 
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vody. Proto naprostý nedostatek vody vede již za 2-3 dny k těžkým poruchám a během týdne 

k smrti. Voda je součástí každé buňky, ale její obsah je v různých tkáních rozdílný. Asi 

třetina celkového množství vody v těle je obsažena v buňkách. Mimo buňky je součástí 

tkáňového moku, krve a mízy. Při narození se voda podílí na tělesné hmotnosti 75 %. U 

většiny dospělých tvoří asi 60 % tělesné hmotnosti. S postupujícím věkem její podíl klesá, 

takže ve stáří je to už jen 50 %. Vodu přijímáme jak v nápojích, tak i v pevné stravě. Menší 

část vody vzniká též v těle při metabolismu živin. Voda se vstřebává ve střevech, přechází 

do vrátnicové žíly, do jater a odtud do celého krevního oběhu. Nadbytečná voda se vylučuje 

ledvinami a pocením, odchází též kůží, plícemi a malá část i stolicí. Na nedostatek vody je 

organismus upozorněn žízní. Ve zdravém organismu je příjem i výdej vody v rovnováze, 

takže její celkové množství je poměrně stálé. Jeli příjem vody větší, je i větší výdej ledvinami 

(Machová, Kubátová, 2015).  

Člověk denně vyloučí asi 2,5 litru vody močí, stolicí, dýcháním i kůží. Organismus 

musí vyrovnanou vodní bilanci uhradit a vodu přijímat. Asi třetina litru „nové“ vody se 

denně v těle vytvoří metabolickou činností. Každý den, po celý život bychom měli do těla 

dostat asi dva litry vody, tekutin. Dostatek tekutin zajišťuje nejen látkovou výměnu a dobrou 

funkci ledvin, čili vylučování škodlivých látek, ale umožňuje také plnou výkonnost doslova 

všech ostatních orgánů, tělesných i duševních funkcí a v neposlední řadě stojí i podpora 

normálního vzhledu pokožky (Státní zdravotní ústav, 2005). 

Nedostatek tekutin u dospívajících 

Potřebný denní příjem vody činní asi 2 l, což je i množství, které denně tělo vydává. 

Úbytek vody v těle vede k žízni. Zároveň se začnou tvořit hormony, které působí na ledviny, 

aby vodu zadržovaly (Marádová, 2010). 

Nedostatek tekutin může vést k problémům ve škole v důsledku vyšší únavnosti a 

nesoustředění, bolestem hlavy. Zvyšuje se možnost zácpy, nechutenství, vzniku ledvinových 

a žlučových kaménků. Proto se ve školách prosazuje správný pitný režim, mají možnost si 

je i koupit. Otázkou však zůstává někdy nevhodný výběr nápojů. 

Nedostatek vody v organismu (dehydratace) způsobuje problémy akutní i chronické 

povahy. Akutními příznaky mírné dehydratace jsou bolesti hlavy, únava a malátnost, pokles 

fyzické a duševní výkonnosti včetně poklesu koncentrace. Ztráta tekutin na úrovni 2 % 
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tělesné hmotnosti představuje ztrátu až 20 % výkonu. Při 5 % dehydrataci již hrozí přehřátí, 

oběhové selhání a šok. Mírný, ale dlouhodobý nedostatek tekutin, který v denním shonu 

mnohdy ani studenti neregistrují, pak může mít za následek i vážné zdravotní poruchy. Vedle 

opakované bolesti hlavy nebo zácpy může docházet k poruchám funkce ledvin a vzniku 

ledvinových a močových kamenů. Navíc se předpokládá, že i řada jiných tzv. civilizačních 

chorob je důsledkem nesprávné životosprávy včetně nedostatku tekutin, resp. Že některé 

civilizační choroby jsou buď prvním příznakem nebo následkem trvalé mírné dehydratace 

(Státní zdravotní ústav, 2005). 

2.4.4 Vitamíny 

Vitamíny jsou organické látky, které organismus potřebuje k zajištění mnoha 

metabolických pochodů. Nejsou zdrojem energie ani neslouží jako stavební látky. Jejich 

hlavní význam spočívá v usměrňování biochemických přeměn v buňkách, kde působí jako 

katalyzátory. Vitamíny jsou potřebné jen ve velmi malých dávkách, organismus je však musí 

denně přijímat v potravě, neboť většinu z nich není schopen si sám vytvořit. Nedostatek 

(karence) vitamínů vede k poruchám látkové přeměny a tím ke vzniku řady chorobných 

projevů. Naprosté chybění vitamínů se nazývá avitaminóza, částečný nedostatek 

hypovitaminóza. Je-li vitamínů dostatek, mohou se omezeně ukládat v některých orgánech 

do zásoby. Nadbytek se vylučuje močí, stolicí nebo potem. Nadměrný přívod vitamínů vede 

k hypervitaminóze, která je zbytečná, a u některých vitamínů dokonce škodlivá. 

K předávkování však může dojít pouze podáváním vitamínových preparátů, a ne z běžné 

stravy. Zvýšená potřeba vitamínů nastává v období růstu, těhotenství, v době kojení a při 

horečnatých onemocněních (Machová, Kubátová, 2015). 

. Vitamíny označujeme velkými písmeny abecedy a rozdělujeme je na vitamíny 

rozpustné v tucích (A,D,E,K) a ve vodě (ostatní vitamíny). Zdrojem vitamínů je zejména 

rostlinná strava. Některé vitamíny jsou i živočišných produktech, do nichž se dostávají 

z rostlinné potravy. Jen výjimečně si lidský organismus vytvoří vitamíny sám. Některé 

vitamíny jsou v rostlinách obsaženy v neúčinné formě jako provitaminy. Z nich si pak 

organismus účinné vitaminy dovede vytvořit. Vitamíny jsou většinou velmi citlivé na různé 

chemické či fyzikální vlivy při skladování potravin nebo při jejich kuchyňské úpravě.  
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Nedostatek vitamínů u dospívajících 

Potřeby vitamínů u adolescentů jsou vyšší, zvláště u chlapců. Jak ukazují studie, jejich 

příjem však často není dostačující. U dospívajících bývá často nedostatečný příjem vitamínu 

A, dále i některých vitamínů skupiny B, které mají zvláštní význam v zajištění energetického 

metabolismu buněk v době jejich růstu. Rovněž vitamin C, potřebný mimo jiné k syntéze 

kolagenu, může chybět při růstovém sprintu. V jídelníčku dospívajících často chybí čerstvé 

ovoce a zelenina. Význam má vitamin D při resorpci vápníku a mineralizaci kostí. Foláty 

při syntéze DNA, zvláště u těhotných teenagerů. Nedostatečný příjem výše uvedených 

vitamínů může být zpočátku provázen řadou nespecifických příznaků – únavou, 

podrážděností, nechutí k jídlu a podobně. Při déletrvajícím nedostatku může dojít 

k poškození celkového zdravotního stavu nebo až k rozvoji chronických onemocnění 

z karence vitamínů (Machová, Kubátová, 2015). 

 

2.5 Mýty o zdraví a výživě i v životě adolescenta 

Existuje řada příběhů zdravě se stravujících lidí, kteří onemocní vážnou chorobou a 

také příběhy lidí, kteří nežijí z našeho pohledu zdravě, a přesto zdraví jsou. Vždyť i vtip, že 

na Titaniku byli všichni zdraví jsem slyšela už hodně krát. Mýty o zdraví zajímavým a velice 

srozumitelným způsobem popsal PhDr. Martin Zvírotský Ph.D. ve své publikaci Zdraví 

životní styl. 

Lidé si stále přejí hodně zdraví, ale těžko někdo vnímá zdraví jako smysl života. Zdraví 

není cílem, ale pouze prostředkem k dosahování životních cílů (Zvírotský, 2014).  

Dokonce bych si tvrdila říci, že někteří lidé, kteří prošli vážnou nemoci, přeměnili své 

hodnoty a často je jejich život poté mnohem pozitivnější a plnější, byť již nejsou plně zdrávi. 

Také to však může platit naopak, pro některé lidi se nemoc může stát i výhodou, byť se to 

zdá na první pohled nepochopitelné. Lidé s nemocí vzbuzují u druhých soucit, snižují se 

požadavky na jejich práci i chování, snadno naleznou pomoc. Postavení ve společnosti je 

v tu chvíli zcela jiné, dá se říci snadnější a věřím, že se určitým lidem může i zalíbit. Vždyť 

i my sami, když jsme nemocní, vnímáme péči ze strany okolí spíše pozitivně nežli negativně.  
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Špatná výživa nebolí. Jíme to, co nám chutná a často právě tyto jídla jsou plné tuku, 

cukrů či s přemírou soli. Tvrzení, že jen po nezdravém jídle mi je špatně, není pravdivé. 

Ukládání škodlivin v těle, vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, tak často člověk pozná až 

na kontrole u lékaře. Změnu vnímání energie těla člověk pozná až ve chvíli, kdy se začne 

zdravě stravovat. 

Často se také setkávám s větou „Tělo má jít do hrobu zhuntované.“ Mladí lidé dle 

analýzy, kterou jsem prováděla velice dobře vědí, co tělu škodí, a přesto to činí nadále. 

V mládí je představa těžké nemoci velice vzdálená, pokud člověk nemá blízkou zkušenost. 

Experimentovat s vlastním tělem, otravou alkoholu, omamnými látkami, podnikat 

adrenalinové sporty. I dospělí jedinci však často konají proti svému tělu. Vysoký příjem 

cukrů, tuků, kouření, alkohol, málo pohybu je ve společnosti rozšířen a nikdo se tomu 

kolikrát ani nediví, nevidíme to jako něco, za co druhé napomínat, vždyť je to zcela běžné a 

starost o vlastní tělo je věcí každého. Jen lékaři, když postaví jedince na váhu, říkají, více 

pohybu, méně tuku, ale výsledek za tři měsíce je častokrát stejný. Ke změně nás často donutí 

až nemoc, přitom prevence by byla mnohem snadnější. Zároveň jsem ve svém životě potkala 

zdravě stravující jedince, kteří měli i mnoho pohybu a zemřeli na rakovinu mnohem dříve, 

nežli měli jít do důchodu.  Je to zajímavá informace z pohledu dlouho žijících, nezdravě 

stravovaných lidí.  

Mýtus o škodlivosti tuků, které vedou k obezitě je ve společnosti často stále zmiňován. 

Tuky jsou také zdravé a určitě patří do výživy adolescentů, především ty živočišné. Obezitu 

způsobuje nepoměr vydané a přijaté energie. 

Ve svém okolí mám zkušenosti se studenty, kteří po použití návykových látek zažili 

změny v psychickém zdraví. I marihuana, která má na mnoho jedinců malý negativní vliv u 

některých jedinců způsobila úzkostné poruchy či schizofrenii.  

Život není spravedlivý, jsou věci, které nemůžeme ovlivnit, ale jsou věci, které ovlivnit 

můžeme, a to je své zdraví, svoji fyzickou kondici, abychom mohli poznávat přírodu, a po 

prvním kopečku nelapali po dechu. Vše je v našich rukách. 
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2.6 Proč je důležité kultivovat zdraví adolescentů? 

Důvody, které nás vedou ke správné výživě bych rozdělila do několika pohledů. První 

z nich je budoucnost, neboť všichni naši adolescenti stejně jako děti jsou naší budoucností. 

Jejich zdraví je pro nás důležité nejen z pokračování lidské společnosti, ale také chceme, aby 

chyby, které jsme učinili, byly napraveny.  

Světová populace mladých ve věku 15-24 let poroste do roku 2030 na téměř 1,3 

miliardy. Mladí lidé jsou klíčovými aktéry. Akční plán EU považuje za prioritu smysluplný 

podíl dětí a mládeže do rozhodování, které se jich týkají na všech úrovních (European 

Commission, 2017). 

Také však každý student má potenciál mít dobré výsledky ve škole, kterou si zvolil a 

osvojovat si vědomosti a dovednosti potřebné pro kvalitní život. Nedodržení správné výživy 

je vystavuje riziku, že o naplnění tohoto potenciálu přijdou, nebo dojde k nevratnému 

poškození zdraví, které ji ubere z možnosti kvalitního života. 

Obezita, nedostatek pohybu jsou zcela nové civilizační problémy, které jsou velmi 

negativní. Zatěžují nejen zdravotní systém, ale zkracují lidské životy. Dostatek potravin 

v naší společnosti, rozmanitost a výroba chutnějších, tučnějších, sladších a zároveň 

nezdravých jídel je velmi ekonomicky výhodná, neboť lidé si pro dobrý pocit rádi dopřejí 

něco dobrého skoro každý den. Je to až absurdní, ale již si to uvědomujeme. Výchova ke 

zdravé výživě je součástí RVP a snaha o šíření informací o zdravé výživě roste, stejně jako 

boj s obezitou. 

Konzumovaná strava má vliv na fyzickou a psychickou zdatnost člověka. Díky 

přijatým živinám v potravě se mohou budovat nové tkáně a nahrazovat tkáně opotřebované. 

Z přijatých živin vzniká energie, která je podstatná pro tvorbu tepla a pro všechny životní 

pochody v lidském organismu (Svačina a kol., 2008). 

 

3 Výživová doporučení i pro jídelníček adolescentů 

Výživa dospívající mládeže se značně blíží výživě dospělých. V tomto věku je zapotřebí 

dodávat tělu dostatek bílkovin pro tvorbu svaloviny, vitamínů C jako odolnost proti 
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infekcím, vitamínu B k lepšímu soustředění i na učení a vitamínu A pro čtení a práce při 

umělém osvětlení.  

V České republice vydalo první výživová doporučení pod názvem „Směry výživy 

obyvatelstva ČSR“ předsednictvo 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“. V roce 

2004 vydala Společnost pro výživu „Výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR“ a v roce 

2005 Ministerstvo zdravotnictví ČR leták s názvem „Výživová doporučení pro obyvatelstvo 

ČR“. 

V roce 2007 byl přijat pracovní dokument komise Evropských společenství s názvem: 

Strategie pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a 

obezitou. Uvedený dokument uvádí, že lze předpokládat, že 80 % případů nemocí srdce, 

cévních mozkových příhod, diabetu mellitu 2.typu a 40 % případů rakoviny by bylo možné 

předejít, pokud by se vyloučily rizikové faktory běžného životního stylu. Podle WHO 

většina hlavních faktorů, které se uplatňují nepříznivě na zdraví člověka, souvisí s výživou. 

V pořadí závažnosti jsou to: nadbytečný příjem soli, vysoký příjem alkoholu, nevhodné 

složení ruku, vysoký příjem energie a nedostatečný příjem ovoce a zeleniny. Nesprávná 

výživa se tak významně podílí na řadě onemocnění, které ovlivňují aktivitu člověka a zvyšují 

riziko jeho předčasného úmrtí. 

Ve zdravotním stavu obyvatelstva České republiky přetrvává vyšší předčasný výskyt 

civilizačních chorob, a to zejména aterosklerózy s různými komplikacemi, hypertenze, 

nádorů, obezity, diabetu druhého typu, osteoporózy, dny, zubního kazu a dalších chorob, 

které vedou k nemocnosti a úmrtnosti naší populace. Mezi všemi příčinami, které mají za 

následek tento stav, má velký význam nesprávná výživa a špatná technologie přípravy 

pokrmů (Společnost pro výživu, 2012). 
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3.1 Výživová doporučení pro obyvatele ČR 

Výživová doporučení jsou určena pro dospělý a dětský věk. V nutričních parametrech 

by mělo být dosaženo následujících změn, které jsou v souladu s výživovými cíli pro Evropu 

(WHO) a s doporučením evropských odborných společností: 

Upravení příjmu celkové energické dávky u jednotlivých populačních skupin 

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

a výdejem pro udržení optimální tělesné hmotnosti v rozmezí BMI 18-25 u dospělých, u dětí 

v rozmezí mezi 10-90 percentilem referenčních hodnot BMI nebo poměru hmotnosti k výšce 

dítěte. (BMI je podíl váhy v kg a výšky v m2) 

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

příjmu nepřekročil 30 % optimální energetické hodnoty. U dětí by se měl podíl tuku na 

celkovém energetickém příjmu postupně snižovat tak, aby ve školním věku tvořil 30-35 % 

energetického příjmu a dále odpovídal doporučením dospělých. 

Příjem nasycených mastných kyselin by měl být nižší než 10 %. 

Snížení příjmu cholesterolu na max. 300 mg za den, s optimem 100 mg na 1000 kcal, 

včetně dětské populace. 

Snížení spotřeby přidaných jednoduchých cukrů na maximálně 10 % z celkové 

energetické dávky. 

Snížení spotřeby kuchyňské soli (NaCl) na 5-6 g za den a preferenci používání soli 

obohacené jodem.  

Zvýšení příjmu kyseliny askorbové (vitamín C) na 100 mg denně, u dětí v rámci 

odpovídajících doporučením. 

Zvýšení příjmu vlákniny na 30 g za den u dospělých, u dětí od druhého roku života 5 

g + počet gramů odpovídajících věku dítěte. 

Zvýšení příjmu dalších ochranných látek jak minerálních, tak vitamínové povahy a 

dalších přírodních nutrientů, které by zajistily odpovídající antioxidační aktivitu a další 

ochranné procesy v organizmu. Zejména Zn, Se, Ca, J, karotenů, vitamínu E, ochranných 

látek obsažených v zelenině a jiné. 
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K dosažení optimálního růstu a vývoje dítěte a prevence rozvoje civilizačních 

onemocnění by měly být dodržováno pro jídelníček staršího dítěte: 

Jídelníček dítěte by měl respektovat postupný přechod výživy kojenců, batolat, dětí 

předškolního a školního věku až k výživě adolescentů a dospělých. 

Strava dětí ve školním a adolescenčním věku by měla i dále obsahovat porci obiloviny 

s preferencí celozrnných výrobků, nebo rýži, těstoviny. Denně by měly děti tohoto věku 

dostávat ve 3-5 porcích zeleninu a ovoce. Dále by mělo mít ve dvou až třech porcích mléko 

a mléčné výrobky, v 1-2 porcích maso (nezapomínat na ryby a drůbež), vejce nebo rostlinné 

produkty s obsahem kvalitní bílkoviny (sójové výrobky, luštěniny). Volné tuky a cukry by 

měly být konzumovány omezeně. Džusy a slazené nápoje by měly být ředěny vodou. 

Z alternativní výživy nelze u dětí doporučit veganství, makrobiotiku, fruktariánství a 

další podobné směry. Vhodně vedená lakto-ovo-vegetariánská dieta omezuje možnosti 

výběru výživy dítěte, ale je pro zajištění jeho růstu a vývoje možná. 

Pro zajištění zdravého vývoje dítěte je nejvhodnější dostatečně pestrá strava, ve výběru 

úměrná věku dítěte, jeho energetickým a nutričním potřebám. 

Základním požadavkem je samozřejmě dosažení všech parametrů zdravotní 

nezávadnosti potravina pokrmů při zachování principů bezpečnosti potravin. Je nutno 

dodržovat správný stravovací režim, jíst pravidelně tři hlavní denní jídla a dopolední a 

odpolední svačinu s pauzou přibližně 3 hodiny mezi jednotlivými denními jídly (Společnost 

pro výživu, 2012). 

 

3.2 Zdravá třináctka 

Stručná výživová doporučení pro širokou veřejnost. Jsou určena pro zdravé osoby a 

slouží k prevenci civilizačních chorob, na které se správná výživa významně podílí. 

K civilizačním chorobám patří ateroskleróza a její komplikace (infarkt, mozková mrtvice), 

vysoký krevní tlak, cukrovka (diabetes mellitus 2. typu), obezita a některá nádorová 

onemocnění, které svými komplikacemi vedou k invalidizaci a i zkracování života. 

Preambule: Nejsou nezdravé potraviny, ale nezdravá jsou jejich množství. 
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Zdravá 13 

1. Udržujte si přiměřenou stálou tělesnou hmotnost charakterizovanou BMI (18,5-25,0) 

kg/m2 a obvodem pasu pod 94 cm u mužů a pod 80 cm u žen. 

2. Denně se pohybujte alespoň 30 minut např. rychlou chůzí nebo cvičením. 

3. Jezte pestrou stravu, rozdělenou do 4-5 denních jídel, nevynechávejte snídani. 

4. Konzumujte dostatečné množství zeleniny (syrové i vařené) a ovoce, denně alespoň 

500 g (zeleniny 2x více než ovoce), rozdělené do více porcí, občas konzumujte menší 

množství ořechů. 

5. Jezte výrobky z obilovin (tmavý chléb a pečivo, nejlépe celozrnné, těstoviny, rýži) 

nebo brambory nejvýše 4x denně, nezapomínejte na luštěniny (alespoň 1x týdně). 

6. Jezte ryby a rybí výrobky alespoň 2x týdně. 

7. Denně zařazujte mléko a mléčné výrobky, zejména zakysané, vybírejte si přednostně 

polotučné a nízkotučné. 

8. Sledujte příjem tuku, omezte množství tuku jak ve skryté formě (tučné maso, tučné 

masné a mléčné výrobky, jemné a trvanlivé pečivo s vyšším obsahem tuku, chipsy, 

čokoládové výrobky), tak jako pomazánky na chléb a pečivo a při přípravě pokrmů. 

Pokud je to možné nahrazujte ruky živočišné rostlinnými oleji a tuky. 

9. ¨Snižujte příjem cukru, zejména ve formě slazených nápojů, sladkosti, kompotů a 

zmrzliny. 

10. Omezte příjem kuchyňské soli a potravin s vyšším obsahem soli (chipsy, solené 

tyčinky a ořechy, slané uzeniny a sýry), nepřisolujte hotové pokrmy. 

11. Předcházejte nákazám a otravám z potravin správných zacházením s potravinami při 

nákupu, uskladnění a přípravě pokrmů, při tepelném zpracování dávejte přednost 

šetrným způsobům, omezte smažení a grilování. 

12.  Nezapomínejte na pitný režim, denně vypijte minimálně 1,5 l tekutin (voda, 

minerální vody, slabý čaj, ovocné čaje a šťávy, nejlépe neslazené). 

13. Pokud pijete alkoholické nápoje, nepřekračujte denní příjem alkoholu 20 g (200 ml 

vína, 0,51 piva, 50 ml lihoviny). 

(Společnost pro výživu, 2021) 



30 

 

3.3 Zdraví pro všechny v 21. století 

Dlouhodobý program ZDRAVÍ 21 z roku 2002 představuje racionální, dobře 

strukturovaný model zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR. Smyslem bylo připravit 

zásadní dokument s 21 cíli o dlouhodobé zdravotní strategii, opírající se o analogický 

dokument Světové zdravotnické organizace.  Životospráva je poznamenána v 11. cíli 

s názvem Zdravější životní styl. Jedním z dílčích cílů je rozšířit zdravé chování ve výživě a 

zvýšit tělesnou aktivitu, tímto se docílí snížením celkového energetického příjmu tuků, soli 

a jednoduchých cukrů a zvýšením příjmu zeleniny, ovoce, brambor, mléka, luštěnin, 

celozrnných obilných výrobků a ryb. Dále je důležité zabezpečit příjem nezávadných 

potravin.  

3.3.1 Zdraví mladých lidí 

Čtvrtý cíl je zaměřen na zdraví mladých, kdy je kladen důraz na dětství a dospívání, 

jako důležité etapy lidského života, v nichž každý prochází významným tělesným a 

duševním vývojem, získává sociální a zdravotní návyky, které i uchovává po celý život. 

Mladé lidi ohrožuje celá řada zdravotních rizik typických pro toto životní období, např. 

drogy, tabák, alkohol, touha po sexuálních zkušenostech. Snížení tělesné aktivity a nezdravé 

stravovací návyky vedou v mnoha zemích k vyššímu počtu obézních osob mezi mladými 

lidmi. Obezita mnohdy přetrvává až do dospělosti. Nejrizikovější populační skupinou 

mládeže jsou učni. Sebevraždy se v ČR staly, stejně jako v ostatních rozvinutých zemích, 

jednou z častých příčin úmrtí v tomto věku. Z hlediska dorostového lékařství je základem 

zdravého vývoje jedince vývoj v harmonické rodině. Péče nefrustrovaného rodiče o děti je 

nejjistější prevencí nežádoucích jevů. Další důležitý vliv má škola. Její kladné působení 

dokumentuje projekt „Škola podporující zdraví“. Způsobilost ke zdravému životu silně 

narušuje v ČR ovlivňování mládeže nevhodnou reklamou. Narůstá syndrom rizikového 

chování v dospívání. Velmi důležitá je individuální nespecifická primární prevence. 

Americké lékařské společnosti (pediatrická a dorostová) vypracovaly směrnice pro 

začlenění problematiky rizikového chování do preventivních prohlídek v primární péči. 

Doporučuje se jejich užívání v Evropě. Při výchově ke zdravému životu a rozhodování je 

třeba zaměřit úsilí kromě mládeže etnických minorit zvláště na mládež učňovskou, jejíž 

postoje jsou v tomto směru průkazně horší (Ministerstvo zdravotnictví, 2008). 
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3.4 Zásady stravování dětí, které se věkem mění v adolescenty 

Jídlo má velký význam v socializaci dítěte, ke společenskému životu a zvyklostem je 

vychováno nejen v rodině a ve škole, ale mimo jiné také účastí na sociálních aktivitách 

rodičů včetně společného jídla mimo domov. Děti tak mohou od malička pozorovat jídelní 

chování a komunikaci dospělých i obsluhujícího personálu, učí se základům společenského 

chování a etikety cestou nápodoby.  

Důležitou roli pro zdravou výživu mají především ženy, neboť zpravidla významně 

ovlivňuje skladbu stravy celé rodiny a vytvářejí tak stravovací zvyklosti dětí pro jejich 

budoucí život, a to správné i nesprávné. Je důležité, aby si děti osvojily správné stravovací 

návyky, protože tak budou chráněny před zdravotními obtížemi časově blízkými (např. zubní 

kaz, obezita), ale i vzdálenými (např. osteoporóza, nádorová onemocnění, onemocnění 

kardiovaskulární). 

Dítě má mít pestrou a plnohodnotnou stravu, která odpovídá kvantitativně a kvalitativně 

věkovým zvláštnostem dítěte a zásadám správné výživy. Nesmí se zapomínat na dostatečný 

příjem tekutin. Co by však dětská strava neměla obsahovat, jsou uzeniny, na jejichž 

výraznou chuť si děti snadno zvyknou, a pak jim dávají přednost a odmítají jídla pro ně 

vhodná, ale chuťově méně výrazná. Totéž platí o smažených a tučných pokrmech, tak často 

zařazovaných v českém jídelníčku. U dětí je důležité dodržovat stravovací režim s pěti 

denními dávkami potravy a dostatečným množstvím tekutin, nejlépe bylinkového čaje, nebo 

vody s přídavkem neslazené ovocné šťávy. Velkým prohřeškem proti zásadám správného 

stravování je vynechání snídaně. Mnoho dětí ji odmítá, někdy proto, že mají ráno neurotické 

potíže ze strachu před školou, někdy ale i proto že vstávají na poslední chvíli a na klidnou 

snídani jim nezbývá čas. Dítě pak ve škole záhy dostane hlad a přestává se soustředit na 

školní práci (Pediatrie pro praxi, 2011).  

Protože chuť k jídlu a připravenost trávicího ústrojí k trávení přijímané potravy nastává 

již při ucítění potravy a při pohledu na ni, je třeba i na tuto okolnost pamatovat při stravování 

dětí a vytvářet pro ně klidné prostředí s lákavě upravenou stravou. Může se tak zabránit 

některým případům nechutenství dítěte. K zásadám správného stravovacího režimu patří i 

dodržování základních hygienických návyků. 
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Pro utváření stravovacích zvyklostí je rozhodující zejména předškolní vek. Ve školním 

věku dochází k upevňování získaných návyků, ale i získávání nových okoukáváním od 

spolužáků a nových kamarádů. Puberta je pro mladého člověka zlomová, mění se v jeho 

životě téměř vše, stravu nevyjímaje. Pokud byly předchozí návyky vhodné, je velmi 

pravděpodobné, že se opět po odeznění puberty navrátí do původních kolejí. Mnoho 

dospívajících však své návyky může změnit zcela nevhodně a natolik, že mohou ohrozit své 

vlastní zdraví (Pediatrie pro praxi, 2011). 

Způsob konzumace jídla, který se přizpůsobil naší zrychlené době je fast food. Dá se 

říci, že se u nás objevil v době, kdy už se ve světě setkal se značnou kritikou. Bohuzel tento 

způsob je velmi oblíben mezi mladými lidmi, což nepropívá jejich zdraví ani náhledu na 

zdravý způsob stravování (Pánek, 2002). 

 

3.5 Jídelní zvyklosti adolescentů 

Výzkumných studií v oblasti jídelních zvyklostí, preferenci našich dětí a adolescentů je 

mnoho. Tláskal et al. (2012) se zabýval výživovými zvyklostmi dětí mladšího a staršího 

školního věku. Problém nebyl s příjmem ovoce. Velmi nízký byl příjem ryb a luštěnin. 

Marinova (2011) se zajímala o oblíbená školní jídla. Dominovala u nich pizza a tradiční 

česká jídla. Hlavatý (2011) se zabýval preferencemi u mládeže ve věku 15-17 let. Ve skupině 

oblíbeného ovoce dominovala jablka (u 95 % respondentů), jahody (94 %), mezi neoblíbené 

patřili švestky. Ze zeleniny je nejvíce preferovaná mrkev u 90 %, kukuřice, hrášek, paprika. 

K nejméně oblíbené zelenině patřila brokolice, zelí. Bez ohledu na věk se ukazuje, že naše 

děti a adolescenti mají rádi ovoce, které se pěstuje u nás (jablka, jahody, třešně), Odmítají 

luštěniny a mají nedůvěru k některé zelenině, nebo její úpravě (Fraňková, Pařízková, 

Malichová. 2013).  

 

3.6 Projekt HELENA 

Nový pohled na stravovací a životní návyky mládeže v zemích EU poskytla studie 

HELENA (Healthy Life styles in Europe by Nutition in Adolescens – Zdravý životní styl ve 

výživě evropské mládeže) jež upozornila na překvapivě podobné charakteristiky i rozdíly 
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napříč Evropou. Tříletý projekt podporovaný EU v oblasti výživy a životního stylu 

adolescentů ve věku 13 až 16 let ukázal, že zhruba 27 % adolescentů mužského pohlaví a 20 

% adolescentů ženského pohlaví vykazuje buď nadváhu, či obezitu. Dorostenci dobře 

rozuměli významu zdravého stravování a věděli, že ne vždy se stravují tak, jak by měli. 

Hlavní vlivy na výběr potravin byly ve všech zemích velmi podobné. „Chuť“ byla daleko 

nejdůležitějším faktorem pro volbu pokrmu ve všech zemích. Dalším obdobným faktorem 

byl vliv rodičů, zvláště při snídani a večeři, kdy kladli důraz na zdravotní prospěšnost 

potravin a na komfort stolování.  

Jedním z nejvarovnějších signálů studie byl nepříznivý charakter kompozice stravy 

v Evropě. Jen 13 až 16 % adolescentů jí alespoň 200 g zeleniny a nejméně dvě porce ovoce 

denně. Investigátoři zjistili, že u 50 % adolescentů příjem lipidů činil více než 35 % 

celkového energetického příjmu) (Výživa dětí, 2013). 
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4 Faktory vedoucí k nesprávné výživě studentů 

Dospívání je přechodnou fází lidského života, kdy člověk přestává být dítětem, avšak 

zatím není dospělý. Je stále ještě jedincem ve vývoji. Dospívání je jedním z rizikových 

období lidského života. Člověk se během něho mění v celé bio-psycho-sociálně spirituální 

sféře, a to velmi radikálně a zároveň rychle. K tomuto rychlému vývoji přistupuje možnost 

a často i skutečnost samostatného jednání dospívajícího, které nezřídka bývá neuvážené, 

nesprávné anebo rizikové. Jedinec se stává složitým, a přitom v mnoha ohledech zvýšeně 

zranitelným. Dospívání je jedním z nejvíce formujících období lidského života, srovnatelné 

v tomto směru s nejranějším dětstvím. 

Ukazuje se, že dospívání se v moderních technologických společnostech stalo 

nejrizikovějším vývojovým obdobím na cestě k dosažení zdravé dospělosti – na rozdíl od 

dřívější doby a současných společností nerozvinutých, kde nejrizikovějším obdobím bylo a 

stále zůstává časné dětství. Světová zdravotnická organizace proto na začátku devadesátých 

let 20. století stanovila dospívající jako samostatnou rizikovou populační skupinu, pro níž je 

nutná samostatná a zvýšená preventivní péče. Zdraví je tu ohroženo zejména riziky 

v psychosociální oblasti a rizikovým chováním samotné mládeže (Nevoral, 2003). 

 

4.1 Vztah dospívajících k vlastnímu zdraví 

Vztah dospívajících k vlastnímu zdraví je poněkud jiný než v dětství nebo v dospělosti. 

U některých jedinců se úzkostlivost projevuje i v této oblasti, u jiných naopak musíme 

počítat se zlehčováním obtíží. Obecně se dospívající za nedostatky ve svém zdravotním 

stavu – tak jako za jiné nedostatky stydí a neradi di je připouštějí. Také je většinou vnímají 

jen jako součást, a to ne nejdůležitější, svých ostatních psychosociálních problémů. Neradi 

proto například užívají léky před svými vrstevníky. Se svými obtížemi se rodičům svěřují 

méně často než v dětství a rodiče také jejich zdraví sledují méně než v dětském věku.  

Dospívající jsou také citliví na jednání zdravotníků. Kde se setkávají s malou vstřícností 

nebo i kritikou svého nedokonalého chování, často nenavážou kontakt, nespolupracují, 

nepřijdou – zvláště tam, kde onemocnění je současně sociálně citlivou záležitostí. Nezřídka 
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proto přicházejí s nemocí relativně pozdě. Z toho ovšem vyplývají požadavky na jednání 

s dospívajícími v této oblasti (Fraňková, Pařízková, Malichová, 2013). 

Pro období dospívání je charakteristické odmítání autorit, jejich doporučení a rad. V této 

době má největší účinek, když apelujeme na estetická hlediska (Fraňková, Pařízková, 

Malichová, 2013). 

 

4.2 Vztah dospívajících k vlastnímu tělu  

Pro pochopení vztahu k jídlu, jídelního chování a jeho poruch má velký význam poznání 

pohledu dítěte a adolescenta na sebe sama, na své tělesné rozměry. Dítě si vytváří koncepci 

sebe sama – sebepojetí (v angličtině Self, Self-concept), která zahrnuje vnímání sebe sama, 

svých fyzických i duševních procesů a vlastností, sebepoznání, sebehodnocení. Pro soubor 

představ o vlastním těle, vnímání a prožívání fyzického vzhledu i dalších vlastností 

osobnosti jsou v literatuře používány různé pojmy. Termín „Body image“ jako představa 

pojetí vlastního těla se prosazuje v teoretických koncepcích vývoje osobnosti dítěte a při 

aplikace na konkrétní psychologické problémy. Subjekt vnímá a hodnotí sám sebe ve vztahu 

k vnějšímu sociálnímu prostředí. Důležité je, jak sám sebe přijímá, jaký má sám k sobě vztah 

(Fraňková, Pařízková, Malichová, 2013). 

 

4.3 Syndrom rizikového chování v dospívání 

Zdravý životní styl v dospívání – na rozdíl od dospělosti – je často věcí rozumové volby 

pouze do určité míry. Často v tomto věku totiž dospívající dává (nezřídka podvědomě) 

přednost rizikovému životnímu stylu, protože ten mu zde pomáhá řešit jeho aktuální 

problémy (nedostatečné sebevědomí). Kromě informací o zdravém životním stylu 

v dospívání a výchovy k němu je proto potřeba, aby nejen rodiny, ale i škola byly připraveny 

při volbě zdravého životního stylu pomáhat konkrétnímu dospívajícímu odstraňovat nebo 

oslabovat jeho konkrétní rizikové faktory a hledat a posilovat ochranné faktory (Machová, 

Kubátová, 2015). 
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Na každé škole existuje metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy k primární prevenci rizikového chování u žáků a studentů ve školách a 

školských zařízení. 

 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova 

k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, 

k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání 

zátěžových situací osobnosti. Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním 

programem pro školy a školská zařízení. Je součástí ŠVP, který vychází z příslušného 

rámcového vzdělávacího programu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2010). 

Zdraví dorostu je dnes – v souvislosti s celosvětovým vývojem – nově definováno: 

nepřítomnost nemoci, plněním vývojových úkolů tohoto věku (včetně přípravy na povolání, 

a nepřítomností takového rizikového chování, které už lze pokládat za problémové a které 

může dospívajícího poškodit (sklon experimentovat s rizikem je totiž věku dospívání vlastní, 

ale za normální součást vývoje považujeme pouze jeho přechodný výskyt a omezenou míru, 

která ještě neznamená ohrožení jedince). 

V posledních patnácti letech rychle stoupl počet dospívajících, kteří se chovají rizikově 

ve smyslu problémového chování a výskyt problémového chování se posunuje do nižšího 

věku. Mluví se o také nové nemoci mládeže. Následky rizikového chování v dospívání jsou 

v rozvinutých zemích i u nás hlavní příčinou úmrtnosti patnácti-až devatenáctiletých. 

V jistém smyslu lépe předcházet například život ohrožujícím infekcím a léčit je než 

předcházet rizikovému chování dospívajících. Také nemocnost spojená s důsledky tohoto 

chování dlouhodobě poškozuje nemalou část dospívajících a je velkým ekonomickým 

břemenem pro každou společnost. K syndromu rizikového chování v dospívání patří tři 

okruhy rizikového chování: zneužívání návykových látek, případně závislost na nich, 

rizikové chování v oblasti psychosociální a rizikové chování v oblasti sexuální. Bylo 

prokázáno, že tyto okruhy se nejčastěji vzájemně kombinují a jen zřídka se vyskytuje 

rizikové chování jen jednoho druhu (Fraňková, Pařízková, Malichová, 2013).  

Správný je název syndrom rizikového chování v dospívání, protože je specifický právě 

pro tento věk. Některé jeho formy jsou totiž rizikové pouze v tomto věku, nikoli už 

v dospělosti. Je velmi důležité, že rizikové chování většinou přináší dospívajícímu určitou 
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pozitivní satisfakci, tj. upokojení některé jeho vývojové potřeby (zvýšení sebevědomí, 

možnost komunikace s vrstevníky atd.), které je pro něho v jeho vývojovém stadiu mnohem 

důležitější než jeho vzdálená budoucnost a její případné ohrožení (Fraňková, Pařízková, 

Malichová, 2013). 

4.3.1 Poruchy příjmu potravy 

Poruchy příjmu potravy, vztahu k jídlu a narušené jídelní chování jsou velice rozmanité. 

V oblasti postojů k jídlu vyvstávají důležité jídelní a psychologické problémy spojené 

s mentální anorexií, mentální bulimií a obezitou. V posledních letech se objevuje další 

porucha chování, která je popsána hlavně u dospělých osob, ale vyskytuje se i u mládeže – 

orthorexie, u niž je charakteristickým rysem obsedantní složka. Kromě specifických projevů 

existuje i rizikové chování, projevující se v různé podobě u všech uvedených poruch 

s nutričními, psychologickými i výchovnými aspekty, jež dostalo nálepku „dietování“ 

(Fraňková, Pařízková, Malichová, 2013). 

Na rizikové jídelní chování u českých adolescentek upozornila studie Krcha, Czémyho 

a Drábkové (2003). Ze souboru 725 dívek mělo 10,5 % zkušenost se zvracením z dietních 

důvodů, 60 % si přálo zhubnout a významně častěji uvádělo také dietování sester a matek. 

Poruchy příjmu potravy se často rozvíjejí pomalu a nenápadně, ztracené v nevhodných 

jídelních návycích vrstevníků a rodiny. Mentální anorexie začíná nejčastěji ve věku třinácti 

až osmnácti let, mentální bulimie obvykle mezi patnáctým a pětadvacátým rokem věku 

(poměr ženy : muži bývá uváděn 8-15:1). Vzhledem k tomu, že jde o poruchy příznačné pro 

období dospívání, zasahují tyto problémy do formování osobnosti nemocného a ovlivňují 

jeho pracovní a sociální dovednosti. Výskyt anorexie je uváděn 0,3-0,8% rizikové populace, 

výskyt bulimie je 1,5-4,5% rizikové populace (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

2010). 

Mentální anorexie a mentální bulimie 

Poruchy příjmu potravy se vyskytují nejčastěji ve dvou formách. Restriktivní, pod 

obrazem mentální anorexie, nechutenství, odmítání příjmu potravy. Bulimické, mentální 

bulimie, záchvatovité přejídání a následné zvracení. Obě tyto formy se mohou následně 

prolínat. Řada autorů zařazuje poruchy příjmu potravy mezi civilizační choroby. Je však 
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známo, že mentální anorexii popsal již Avicenna v 11. století. Nejvyšší výskyt je však spojen 

s druhou polovinou 20. století. Poruchy se vyskytují více v zemích, kde je nadbytek potravin. 

Mentální anorexie postihuje převážně pubertální a adolescentní dívky, též mladé ženy. 

Výskyt je asi 1 % dospívajících dívek. Chlapci a muži nejsou vyloučeni, ale odhaduje se 1 

chlapec na 10-20 dívek. U mentální anorexie prakticky nejde o klinické nechutenství, ale o 

redukci příjmu potravy a přemáhání hladu ve snaze snížit tělesnou hmotnost. Dívky začínají 

omezovat vydatná tučná jídla, postupně začnou redukovat i potraviny s minimální 

kalorickou hodnotou, často i příjem tekutin nebo pijí jen čistou vodu. Bývají velmi hubené, 

ale přesto mají pocit, že jsou tlusté, a to v oblasti břicha, hýždí a stehen. Znají přesně 

kalorické hodnoty jednotlivých potravin. Zvracení je součástí způsobu, jak si udržet nízkou 

váhu v případě, že je nucena rodinou jíst. Často nadměrně cvičí, je-li omezována, cvičí tajně, 

např. v koupelně Dívky bývají velmi aktivní, a to v oblasti zájmů i školní činnosti. Před 

onemocněním jsou hodnoceny jako přizpůsobivé, často perfekcionistické. Dívky s mentální 

bulimií nebývají před onemocněním tak přizpůsobivě, ale jsou zase závislé na hodnocení 

druhými jednici. Cení si svého sebeovládání, a právě toto porušení v bulimických epizodách 

snáší velmi špatně s pocity studu a viny (Nevoral, 2003). 

Nedostatečná výživa způsobuje závažné zdravotní konsekvence. U mentální anorexie 

začínající v prepubertálním věku stagnuje růst, u dívek se nevyvíjejí prsa. Dochází 

k poruchám endokrinního systému, nepravidelnostem v menstruaci až k jejímu zastavení. 

Osteoporóza je častá u profesionálních baletek, u kterých je i důvodem předčasného 

ukončení profesionální kariéry. Snížená funkce štítné žlázy se může projevit ve špatné 

toleranci chladu, poklesu tělesné teploty, krevního tlaku a tepové frekvence. Projevují se 

četné poruchy v činnosti organismu i v psychice (Fraňková, Pařízková, Malichová 2013).  

U mentální anorexie mezi komplikace somatického charakteru patří i zácpa. 

V souvislosti s podvýživou padají vlasy, zhoršuje se kvalita pleti, objevují se srdeční potíže 

(arytmie, bradykardie). Výrazně je narušeno psychosociální zrání dítěte v období, kdy se 

vytvářejí sociální návyky a pracovní zvyklosti. Nadměrná pozornost rodiny k jeho nemoci 

vede k egocentrismu, k nadměrnému soustředění na sebe sama, ztrátě uspokojení z běžných 

aktivit a normálních kontaktů s vrstevníky. U mentální bulimie ke snižování hmotnosti 

používají dívky hladovky, užívání projímadel, anorektik, diuretik a zvracení. Zvracení má 
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závažné zdravotní důsledky. Vyvolávání reflexu zvracení pomocí prstu nebo jiným 

předmětem může vést k poranění krku a začátku jícnu. Kyselé žaludeční šťávy poškozují 

zubní sklovinu. Jedním z důsledků je také otok velkých párových slinných žláz, který vytváří 

dojem kulatého obličeje. Nebezpečným důsledkem je narušení rovnováhy tělesných tekutin 

(zpravidla dehydratace) a solí ve vnitřním prostředí organismu. Snižuje se obsah draslíku 

v krevním séru, což má za následek poruchy srdečního rytmu. Také projímadla a diuretika 

narušují vnitřní rovnováhu tekutin a solí. Ztráta sebekontroly může ohrozit dívku také 

v jiných oblastech. Nezřídka kradou jídlo, případně peníze k jeho opatření, zneužívají 

alkohol, drogy nebo léky (Machová, Kubátová, 2015). 

Obezita 

 Nadváha a obezita jsou definovány Světovou zdravotnickou organizací (překlad 

anglického názvu World Health Organization – WHO) jako abnormální nebo nadměrné 

nakupení tukové tkáně, které představuje riziko pro zdraví. Podíl tuku v organismu je 

určován pohlavím, věkem a etnickým charakterem populace (Hainer, 1997). 

Obezita se v posledních desetiletí stala globálním zdravotním problémem lidstva, 

který nabývá charakteru pandemie. Nejčastější příčinou obezity je nadměrné přijímání 

potravy u člověka s nízkou pohybovou aktivitou. Obezita se vyskytuje již v dětském věku. 

Vinu nese i nepravidelné a nevhodné stravování. Řada dětí nesnídá, nesvačí a prvním denním 

jídlem je oběd ve školní jídelně. V poledne je dítě již vyhladovělé, a aby se nasytilo, přidává 

si přílohy. Některým dětem v jídelně nechutná a místo teplého oběda si kupují rohlíky, 

salám, sušenky nebo majonézové saláty. V řadě rodin se připravují vydatné večeře 

(Machová, Kubátová, 2015). 

Obezita je nejvýstižněji definována nadměrným množstvím tuku ve vztahu 

k ostatním tkáním organismu. Na obtíže i v psychické oblasti upozornila psychiatrická 

sledování (Dietz, 1998).  

Období staršího školního věku je charakterizované rozvojem osobnosti dítěte, velkou 

roli hraje napodobování a vliv okolí. Mezi nejčastější chyby patří vynechávání snídaní a 

celková nepravidelnost ve stravování. Doma připravované svačiny bývají často nahrazovány 

nevhodnými pochutinami zakoupenými v automatech či školních bufetech bez dohledu 

rodiče. Velkým problémem je čas strávený před televizí či počítačem, který následně 
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způsobuje nedostatek pohybu. V této věkové skupině bývají ve velké oblibě slazené a sycené 

nápoje, či nápoje s náhradními sladidly, které představují vysoký nárůst energetického 

příjmu a příjem nevhodných látek (Marinov, 2012). 

Již od školního věku, zvláště pak v období adolescence, se může nepříznivě uplatňovat 

návyk stravování v rozšiřujících se sítích restaurací, které nabízejí „fast food“. Relativně 

rychle připravená a ekonomicky únosná potrava z těchto restaurací je často deficitní pro 

některé esenciální složky výživy. Tato potrava je zvláště chudá pro příjem vápníku a 

vitaminu A. Je vysoce kalorická, obsahuje především saturované tuky a má velký obsah 

sodíku.  Zmírnění těchto nepříznivých výživových praktik přináší nabídka zeleninových či 

ovocných salátů, které však nebývají vždy ve výběru adolescentů (Nevoral, 2003). 

 

4.4 Vliv školního prostředí na stravování studentů 

Vyhláška ze dne 25. 2. 2005 č. 107/2005 Sb. o školním stravování obsahuje v příloze 

průměrnou spotřebu vybraných druhů potravin na strávníka denně, která je vypočtena, aby 

bylo zajištěno dosažení příslušných výživových norem. Množství zeleniny, ovoce a luštěnin 

lze zvýšit nad horní hranici tolerance. Strávníkům, jejichž zdravotní stav vyžaduje stravování 

s omezeními podle dietního režimu se vyhovuje. K tomu bych ráda přidala osobní názor. 

Každá jídelna je jiná, vše záleží na lidech, kteří tam pracují. K potřebám dětí se snaží být 

vždy vstřícní (Zákony pro lidi, 2010). 

Automaty ve školách s pochutinami, tzv. pamlsková vyhláška zrušila od ledna 2017. 

Nyní by automaty ve školách měly nabízet zdravou stravu a nápoje. Na středních školách se 

často setkáte s automaty na kávu, které studenti rádi využívají. Na škole, kde nyní pracuji 

jsou k vidění automaty se zdravou výživou a využívají je žáci především prvního stupně. 

Nápojové automaty jsou v rámci zachování pitného režimu na školách z mého pohledu také 

prospěšné. Když však vidím děti, které ve třídě svačí a mají od maminky bonbóny, sušenky, 

tak ani zdravé automaty nic nezmění. Jsou však i maminky, které svým dětem dávají 

zeleninu, ovoce a pečivo. To se však nevztahuje na středoškolské stravování, kde si svačiny 

připravují studenti již samy. Přesto však vidím v těchto svačinách ze základní školy základ 
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pro výběr svačin studentů na školách středních (Národní zdravotnický informační portál, 

2021). 

Ve školním prostředí je snaha o pravidelný stravovací režim, dodržování hygienických 

a kulturních zásad a norem. Děti si vytvářejí k jídlu a konzumaci ve školních jídelnách 

pozitivní i negativní postoje, které jsou často ovlivněny učiteli nebo spolužáky vrstevníky 

(Zlatohlávek, 2016). 

Učitel je také vzorem jak pozitivním, tak negativním ve zdravém životním stylu 

studentů. Děti a mladiství potřebují učitele jako celého člověka, osobnost s lidským vztahem, 

s porozuměním pro třídu i pro osobní problémy jednotlivých žáků. Děti vítají, když jim 

učitel pomůže s obtížemi učení a v případě potřeby i s jinými starostmi. V některých 

případech učitel či učitelka nahradí chybějící model třeba otce nebo laskavou matku (Čáp, 

Mareš, 2007). 

Pro optimální růst, vývoj a celkovou pohodu dospívajících je nezbytná adekvátní 

výživa. Například v keňských středních školách byla provedena průřezová studie mezi 50 

manažery stravování nebo kuchyně na 50 středních školách v Keni. Údaje byly získány 

prostřednictvím dotazníků za pomoci výzkumných pracovníků. Bylo zjištěno, že jídelní 

lístky nabízené studentům byly nadměrně vysoké ve vláknině a obsahovaly jí třikrát až 

pětkrát více, než je doporučený denní příjem. Ve většině případů byli studenti nedostatečně 

stravováni živinami, jako jsou sacharidy, vitamín A, kyselina listová, draslík, vápník, 

bílkoviny a vitamíny B 1-12, což vede k nízkému přísunu energie. Je učiněn závěr, že většina 

keňských středních škol neposkytuje výživově přiměřené jídlo (Open Access Journal, 2020).  
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

5.1 Metodika práce 

V praktické části se pomocí konkrétního vzorku respondentů – studentů, pomocí 

vlastních otázek, budu ptát tak, abych získala podklady pro naplnění stanovených cílů, abych 

zodpověděla výzkumné otázky a testovala sledované výzkumné předpoklady. Dotazník 

s otázkami jsem nejprve zaslala prostřednictvím vlastních dětí mezi spolužáky a následně je 

začala rozesílat školám v okolí. Další rozesílání bylo pozastaveno uzavřením škol.  Výsledky 

budou zpracovány do grafů a v procentech vyhodnoceny. U otevřených otázek zpracuji do 

procent grafy přepisováním sdělení studentů.  

5.1.1 Cíl praktické části 

Cílem praktické části je zmapování vyživovacích zvyklostí studentů při přechodu ze 

základní školy do středoškolského vzdělávání na pražských vybraných školách. Výsledkem 

výzkumu by měl být edukační materiál, podporující správnou výživu. 

5.1.2 Výzkumné předpoklady 

Výzkumné předpoklady k výzkumným cílům byly stanoveny na základě zkušeností 

s vlastními dětmi a dětmi rodičů v mém okolí.  

Výzkumný předpoklad č.1: Při přechodu ze základní školy na střední školy, odborná 

učiliště, dochází ke změně stravování studentů 

Výzkumný předpoklad č.2: Studenti se stravují velmi nezdravě 

Výzkumný předpoklad č.3: Studenti vědí o zdravé výživě 

5.1.3 Cílová skupina 

V rámci svého výzkumu jsem rozeslala dotazník na střední školy a odborná učiliště 

v Praze. Vzhledem k tomu, že pár dní po rozeslání se objevil Covid-19, je počet odpovědí 

129, ze kterých budu vycházet. Dotazníky vyplnili studenti ze Střední školy mediální grafiky 

a tisku (Beranových 140. Praha 9), Středního odborného učiliště gastronomie a podnikání 
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(Za Černým mostem 362, Praha 9), Evangelické akademie (Hrusická 2537/7, Praha 4) a 

Střední škola gastronomické a hotelové (Vrbova 1233, Praha 4).  

Osloveni byli studenti z prvních ročníků, aby bylo zachováno téma práce, výzkumu 

vyživovacích zvyklostí při přechodu ze základního vzdělávání na střední školu. Otázky jsou 

především uzavřené, pouze se třemi otevřenými otázkami, jejichž odpovědi jsem zpracovala 

do grafů. 

 

5.2 Metoda sběru dat 

Ke zjištění informací je využit kvalitativní výzkum. Základem kvalitativního výzkumu 

je sběr dat bez předem stanovených základních proměnných. Takový výzkum není založen 

na teorii, která byla vytvořena předem, ale výstupem je formulování teorie nové. Použitá 

logická operace je indukce – pravidelnosti se zjišťují teprve po sběru dat. Tyto nové teorie 

či hypotézy však nelze zobecňovat, protože jsou platné jen pro vzorek, díky kterému byla 

data získána (Švaříček, Šeďová, 2007). 

Metodou sběru dat ve výzkumné části je dotazníkové šetření, které je složeno ze dvou 

částí. První je identifikační část, a dále následuje část výzkumná. Dotazník obsahuje 20 

otázek, z nichž první tři jsou především zaměřeny na informace o věku, pohlaví a škole, 

kterou navštěvují, tedy identifikační. Dále se mé otázky týkají změny stravování a stravování 

všeobecně. Na závěr pokládám otázku na vztah k vlastnímu tělu. Dotazník bude připojen 

k bakalářské práci jako Příloha č.1. Dotazování proběhlo anonymně.  

Výzkum proběhl koncem ledna roku 2020 a byl ukončen zavřením škol z důvodu 

Covid-19. 

 

5.3 Výsledky výzkumu 

Dotazníkové šetření je jedna z kvalitativních metod výzkumu. vyhodnocení otázek 

jsem zpracovala v programu Microsoft Excel do grafů. Odpovědi jsou v některých otázkách 

velmi překvapivé a ukazují na velký prostor pro možnou změnu. 
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5.3.1 Odpovědi respondentů na otázky 

Otázka č. 1: Odpovědi studentů na otázku: Jste muž nebo žena?  

Otázka se zaměřuje na podíl žen a mužů ve výzkumném vzorku. Dotazník 

dohromady vyplnilo 64 žen (dívek) a 65 mužů (chlapců), celkem tedy 129 studentů. Jsem 

upřímně ráda, že účast na dotazníku byla, co se týče pohlaví rovnoměrná. Poměr je tedy po 

zaokrouhlení 1:1. 

 

Graf č.1 Identifikace pohlaví respondentů 

 

 

Otázka č. 2: Odpovědi studentů na otázku: Kolik je Vám let?  

Ve druhé otázce se zaměřuji na věk, který odpovídá věku adolescentů, na jejichž 

výživu je tato práce zaměřena. Nejvíce dotázaných se pohybuje ve věku 16 a 17 let. 

Nejmladším dotázaným je 15 let, nejstaršímu dotazovanému 21 let.  

muž
51%

žena
49%

muž žena
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Graf č.2 Přehled věku dotazovaných 

 

Zde mohu pouze použít hypotézu, z jakého důvodu se v prvních ročnících objevují starší 

studenti, nežli je obvyklé, nebo vyplnilo dotazník i pár studentů z vyšších ročníků. Vzhledem 

k tomu, že všichni studenti prošli obdobím přechodu ze základní školy na školu střední, 

jejich odpovědi jsou také součástí zpracování. 

 

Otázka č. 3: Odpovědi studentů na otázku: Navštěvujete SOU nebo SŠ?  

Tato otázka patří ještě mezi identifikační a má zjistit podíl studentů ze středních škol a 

odborných učilišť. Z dotazníku vyplývá, že se zapojilo více studentů ze střední školy nežli 

z odborných učilišť. 69 % studentů bylo ze střední školy a 31 % z odborných učilišť. 

Hypotéza proč tomu tak je, není zcela relevantní, protože sběr dat byl předčasně ukončen 

nemocí Covid-19, která přesunula výuku starších studentů do jejich domovů. 

15 let 16 let 17 let 18 let 19 let 20 let 21 let
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Graf č.3 Přehled o druhu školy respondentů 

Otázka č. 4: Odpovědi studentů na otázku: Změnilo se Vaše stravování s přechodem 

na SŠ, SOU?  

Otázka odpovídá, zdali studenti vnímají při přechodu ze základní školy do 

středoškolského vzdělání, změnu stravování. Skoro 70 % studentů změnu udává, 30 % 

studentů se domnívá, že ke změně nedošlo.  

 

 

 

SOU SŠ

ANO NE

Graf č.4 Odpovědi na pociťovanou změnu stravování 
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Otázka č. 5: Odpovědi studentů na otázku: Zdali se stravování změnilo, jak?  

Studenti, kteří v předchozí otázce odpověděli kladně, měli udat změnu, kterou 

pociťují. Odpovědi na tyto otázky jsou různé, snažila jsem se je zpracovat do následujícího 

grafu. Mezi časté odpovědi patřilo jím méně, více kouřím, jím nepravidelně, méně ovoce, 

nestíhám, jím zdravěji, nemám peníze. Na tuto otázku odpovědělo 78 studentů. 

 

Graf č.5 Přehled uváděných změn ve stravování 

   

Nejvíce studentů udává nezdravou stravu (fastfood) a to 30 % z dotazovaných. Přibližně 

stejný počet studentů udává že jedí méně (23 %) a více (21 %). Zdravější stravu udává 12 % 

dotázaných a odpověď nestíhám jíst byla zaznamenána u 14 % dotázaných. 

Již od školního věku, zvláště pak v období adolescence, se může nepříznivě uplatňovat 

návyk stravování v rozšiřujících se sítích restaurací, které nabízejí „fast food“. Relativně 

rychle připravená a ekonomicky únosná potrava z těchto restaurací je často deficitní pro 

některé esenciální složky výživy. Tato potrava je zvláště chudá pro příjem vápníku a 

vitaminu A. Je vysoce kalorická, obsahuje především saturované tuky a má velký obsah 

sodíku.  Zmírnění těchto nepříznivých výživových praktik přináší nabídka zeleninových či 

ovocných salátů, které však nebývají vždy ve výběru adolescentů. 

 

Jím nezdravě, fastfood Jím méně Jím zdravěji Nestíhám Jím víc více kouřím
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Otázka č. 6: Odpovědi studentů na otázku: Co nejčastěji snídáte?  

Tato otázka má zmapovat snídaně studentů. V těchto odpovědích 65 % studentů udávají, 

že nesnídají. Pro funkci organismu a energii je snídaně velmi důležitá. Tato odpověď není 

překvapující z vlastních zkušeností i zkušeností jiných rodičů. Snídaně má však mnoho 

funkcí, především nastartování organismu. Zde je velký prostor pro zamýšlený edukační 

materiál. Zároveň jsem v dotazníku opomenula skutečnost, že si často studenti občas ráno 

cestou do školy koupí „svačinu“, která se dá považovat za snídani, svačinu a oběd. 

 

Graf č.6 Přehled zvyklostí snídaně ve výzkumném vzorku 

 

 V odpovědích studentů, kteří snídají převažují cereálie, pečivo, ovesné vločky. 

V malém počtu uvedli také sušenku a vejce.  

 

 

 

 

Nic Cereálie Pečivo Oves. Vločky Sušenku Vejce Jiné
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Otázka č. 7: Odpovědi studentů na otázku: Dostáváte svačiny od rodičů?  

Zde je dotaz kladen na přípravu svačin od rodičů. Z odpovědí vyplývá, že 21 % studentů 

dostávají svačiny připravené od rodičů. Svačinu od rodičů nedostává 79 % dotazovaných. 

V tomto věku je z mého pohledu tato skutečnost, zcela přirozená.  

 

 

Graf č.7 Přehled studentů, kteří dostávají svačiny od rodičů 

 

Sama se přiznávám, že jsem svačiny dětem přestala dělat již na základní škole, kdy jsem 

je neustále nacházela v koši, popř. plesnivé pohozené v pokoji, či aktovce. Ze své zkušenosti 

se tedy nedivím, že v tomto věku většina rodičů dospívajícím již svačinu do školy nedělá. 

 

Otázka č. 8: Odpovědi studentů na otázku: Děláte si svačiny pravidelně sami?  

Na otázku vlastní přípravy svačin odpovídalo pouze 79 % studentů, kteří v předchozí 

otázce nedostávají svačiny od rodičů. Dle průzkumu si 48 % studentů dělá svačiny a 52 % 

studentů odchází do školy bez svačin. Výsledky jsou z mého pohledu potěšující, neboť skoro 

polovina studentů již vnímá odpovědnost za vlastní stravování. 

ANO NE
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Graf č. 8 Přehled studentů, kteří si dělají svačiny do školy 

 

Otázka č. 9: Odpovědi studentů na otázku: Obědváte pravidelně?  

V této otázce zjišťuji, kolik studentů pravidelně obědvá. Pouze 46 % studentů uvedlo 

pravidelné obědy. Je to nízké procento. Odpověď, proč většina studentů nechodí na obědy, 

které jsou na středních školách možné, získáme v následujících výsledcích. 

 

 

Graf č.9 Znázornění kolik studentů pravidelně obědvá 

ANO NE

ANO NE
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Otázka č. 10: Odpovědi studentů na otázku: Pokud neobědváte, proč?  

Tato otázka je otevřená a studenti mají odpovědět, z jakého důvodu na obědy 

nechodí. Ti, kteří v minulé otázce odpověděli kladně, neodpovídají. Tudíž na tuto otázku 

odpovědělo 59 studentů z nichž nejvíce (23 studentů) udává jako důvod nedostatek času. 

Čas na středních školách na oběd tvoří 45 minut, mezi odpoledním vyučováním. Devět 

studentů udává nedostatek peněz, šest studentů, že jim ve škole nechutná, čtyři studenti, že 

nemají hlad a dva studenti neví. 

 

 

 

Graf č.10 Přehled důvodů, proč studenti neobědvají 

 

Na jedné z vybraných škol není školní jídelna v areálu školy (Evangelická akademie), 

počet respondentů z této školy není možné zjistit, tudíž je pro studenty opravdu složité oběd 

stihnout během volné hodiny před odpoledním vyučování a nepřijít pozdě na výuku.  

 

Nemám čas Nemám hlad Nemám peníze Nevím
Ve škole mi
nechutná
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Otázka č. 11: Odpovědi studentů na otázku: Cítíte se někdy ve škole bez energie?  

Zde se dotazuji na pocit studentů ve škole, na energii, která je potřebná k soustředění, 

ale i vnímání. Velmi vysoké procento studentů (92 %) udává, že se cítí ve škole bez energie. 

Z předchozích odpovědí, kdy 65 % studentů odchází do školy bez snídaně, bez svačiny, není 

toto číslo příliš překvapivé.   

 

 

Graf č.11 Přehled o pocitu bez energie studentů ve škole 

 

Jedná se o velmi vysoké procento a zde je velký prostor pro změnu. Samozřejmě 

vnímám i možnost únavy psychické ze vstřebávání učiva. Přesto věřím, že se dá toto 

procento snížit a na tuto otázku zaměřím svůj edukační materiál. 

 

 

Otázka č. 12: Odpovědi studentů na otázku: Máte pocit, že můžete únavu ovlivnit svojí 

stravou?  

Tato otázka odpovídá na uvědomění možnosti studentů, ovlivnit svoji únavu stravou. 

Odpovědi na tuto otázku jsou velmi povzbudivé, neboť si je 67 % studentů vědomo, možnost 

ANO NE
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ovlivnit svoji únavu stravou. Je potřeba vědomosti aplikovat do praxe, motivovat studenty 

k využití jejich vlastních znalostí.  

 

Graf č.12 Přehled vědomosti potřebné k ovlivnění únavy ve škole 

 

Otázka č. 13: Odpovědi studentů na otázku: Změnila se váha Vašeho těla při přechodu 

na SŠ, SOU?  

Tento graf odpovídá na změnu hmotnosti těla při přechodu na střední školu či střední 

odborné učiliště. Z odpovědí vyplývá, že se váha změnila 62 % studentům. V dotazníku není 

specifikováno, jakým směrem, ale vyživovací zvyklosti studentů, které zde z průzkumu 

vyplývají odpovídají zvýšené váze i snížené. Zároveň především chlapci v tomto období 

ještě prochází růstem, nabírání svalové hmoty. 

ANO NE
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Graf č.13 Změna váhy studentů po přechodu do středoškolského vzdělávání 

 

Otázka č. 14: Odpovědi studentů na otázku: Domníváte se, že se stravujete zdravě?  

V této otázce zjišťuji subjektivní názor studentů na jejich vyživovací zvyklosti. 

Studenti se z 80 % domnívají, že se stravují nezdravě, 20 % studentů udává zdravé 

stravování. Z těchto odpovědí opět vyplývá, že si studenti jsou uvědomují své stravování. 

 

 

Graf č.14 Subjektivní pohled studentů na vlastní zdravé stravování 

ANO NE

ANO NE
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Otázka č. 15: Odpovědi studentů na otázku: Pokud se stravujete zdravě či nezdravě, 

proč tomu tak je?  

V těchto otevřených odpovědí u studentů, odpovídají na důvody zdravého či nezdravého 

stravování. Ti, kteří se stravovali zdravě (20 %) mají dle odpovědí pozitivní vztah 

k vlastnímu tělu a často i sportovní založení.  

Oproti tomu 80 % studentů, kteří odpověděli, že se stravují nezdravě jako důvod uvedli 

odpovědi, které jsem zpracovala do následujícího grafu. Odpovědi jsou rozmanité, od 

levného stravování (31 %), nedostatku času (31 %), chuťově výraznější stravě (10 %) a 

rychlejší přípravě (10 %). Studentů, kteří odpověděli nevím, bylo 17 %.  

Důvodů, které vedou studenty k nezdravé stravě je několik. Mnoho studentů uvádělo 

jako častou příčinu špatných stravovacích návyků nedostatek času. Nezdravé stravování má 

pro studenty jednu velkou výhodu, je rychlé. 

 

 

 

Graf č.15 Důvody nezdravého stravování uváděné studenty 

 

 

Nevím Nemám čas Nízká cena Rychlejší Chutnější
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Otázka č. 16: Odpovědi studentů na otázku: Jste si vědom/a, že funkci Vašeho těla 

můžete ovlivnit přijímáním stravy?  

Otázka odpovídá, zdali jsou si studenti vědomi, že funkci svého těla můžou ovlivnit 

stravou, kterou projímají. Z těchto odpovědí vyplývá, že stejně, jako si jsou studenti vědomi 

ovlivnění vlastní únavy ve škole stravou, jsou si i z 92 % vědomi ovlivnění stravou funkcí 

vlastního těla, což je opět velmi pozitivní informace. Zde je opět prostor pro motivaci a 

aplikaci jejich vědomostí do praxe. 

 

Graf č.16 Vědomosti studentů o ovlivňování funkcí těla stravou 

 

Otázka č. 17: Odpovědi studentů na otázku: Konzumujete často potraviny či látky, které 

nejsou pro Vaše tělo prospěšné?  

V této otázce 94 % studentů odpovídá, že potraviny a látky, které nejsou prospěšné jejich 

tělu užívají. Je dobré povědomí studentů o těchto látkách a potravinách. V období dospívání, 

je užívání těchto látek velmi běžné, jedná se o období experimentů.  

ANO NE
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Graf č. 17 Konzumace potravin a látek, které nejsou prospěšné pro tělo 

 

Otázka č. 18: Odpovědi studentů na otázku: Pokud ano, máte z toho špatné pocity vůči 

vlastnímu tělu?   

Na otázku výčitek vůči vlastnímu tělu při konzumaci nezdravých potravin a látek, 

studenti z 58 % necítí špatné pocity vůči vlastnímu tělu. 42 % dotázaných již o svém špatné 

pocity pociťuje. 

 

Graf č.18 Výčitky vůči svému tělu při požívání nezdravých potravin či látek 

ANO NE

ANO NE
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Otázka č. 19: Odpovědi studentů na otázku: Pijete často nápoje obsahující kofein?  

Odpověď na tuto otázku je přesně 1:1. Zde mohu použít pouze hypotézy, z jakého 

důvodu polovina adolescentů energetické nápoje konzumuje a druhá polovina ne. Může se 

jednat u konzumentů o snahu vyrovnat se s únavou, či používání těchto nápojů pro velký 

příliv energie na čas trávený s vrstevníky. Studenti, kteří tyto nápoje neužívají však 

v ostatních otázkách nevyčnívají. 

 

 

Graf č.19 Přehled o konzumaci nápojů s vysokým obsahem kofeinu 

 

Otázka č. 20: Odpovědi studentů na otázku: Bude s Vámi vaši tělo až dokonce života?  

Poslední otázku jsem pojala jako zamyšlení. Snažila jsem se, aby studenti vědomě 

odpověděli, zdali vnímají vlastní tělo jako prostředek ke svému životu. Nejedná se o 

teologickou otázku, byť tak mohla být chápána především mezi studenty Evangelické 

akademie.  

Z odpovědí vyplývá, že 49 % studentů si myslí, že s nimi jejich tělo bude až do konce 

života, 38 % studentů odpovědělo možná a 13 % studentů ne. 

 

ANO NE



59 

 

 

Graf č.20 Zamyšlení: Bude s Vámi Vaše tělo až do konce života 

 

 

5.4 Verifikace výzkumných předpokladů 

Výzkumný předpoklad č. 1: Při přechodu ze základní školy na školu střední či 

odborná učiliště dochází ke změně stravování. Dotazník vyplnilo 129 studentů, přibližně 

stejný počet mužů a žen. Nejvíce účastníků bylo ze středních škol a pohybovali se nejčastěji 

ve věku 16 a 17 let. Mohu pouze spekulovat, zdali starší studenti přešli na jinou školu, či 

měli jiné důvody k nástupu do prvního ročníku později, nežli je běžné. Věkem však studenti 

spadají do období adolescence. Je zde tudíž velký prostor pro změnu negativní i pozitivní. 

Tato hypotéza byla potvrzena 70 % dotazovaných studentů.  

Výzkumný předpoklad č. 2: Studenti se stravují nezdravě. Subjektivní odpovědi 

studentů ukazují na nezdravé stravování 80 % z nich. Pouze 20 % studentů odpovědělo, že 

se stravují zdravě. Z následné otevřené otázky, proč tomu tak je vyplývá, že nezdravá strava 

je pro studenty levnější, rychlejší a chutnější. Naopak ti, co se stravují zdravě mají pozitivní 

vztah k vlastnímu tělu a často se věnují sportu. Tato hypotéza byla potvrzena 80 % studentů. 

ANO NE MOŽNÁ
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Výzkumný předpoklad č. 3: Studenti vědí o zdravé výživě. Z odpovědí vyplývá, že 

studenti vědí z 92 %, o zdravé výživě jsou si vědomi možnosti ovlivnění funkcí těla i únavy. 

Tato informace naznačuje, že pouze vědomosti o zdravé výživě nejsou motivací k zdravému 

životnímu stylu. Hypotéza byla potvrzena 92 % studentů. 
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Diskuse 

Výsledky dotazníkového šetření v praktické části této bakalářské práce ukazují, že 

stravování studentů při přechodu ze základní školy na školy střední se mění. Je zde velký 

prostor pro změnu pozitivní i negativní, který je spojen i s obdobím dospívání, experimentů 

a rizikovým chováním. Většina rodičů již nemá vliv na stravování studentů a oni prochází 

obdobím, kdy jídla, která byla rodiči doporučována dříve zcela výjimečně si mohou dopřávat 

mnohem častěji (fast food). Zároveň je ovlivňuje sociokulturní prostředí, kde tráví většinu 

svého času. Návyky z rodiny však mají stále velký vliv na jejich stravování.  

Studenti, kteří se zapojili do výzkumu byli nejčastěji ve věku šestnácti a sedmnácti let. 

Z těchto studentů bylo přibližně stejně mužů i žen. Většina těchto studentů, 69 % pocházela 

ze střední školy, a pouze 31 % byla z odborného učiliště. Pro tuto skutečnost není jasná 

příčina, protože tento výzkum byl ukončen předčasně uzavřením škol z důvodu Covid-19. 

Z těchto respondentů 70 % udává změnu stravování spojenou s přechodem ze základní školy 

na školu střední. Na otázku, jaká změna nastala odpovědělo 30 % studentů, že se začala 

stravovat ve fast foodu, 23 % studentů udává méně stravy a 21 % studentů více stravy. 14 % 

studentů uvedlo, že nestíhají, předpokládám jíst, ale pro tuto odpověď není dostatečná opora 

ve výzkumném dotazníku. 12 % studentů se dle dotazníku začalo stravovat zdravě. 

Na otázku, co studenti snídají odpovědělo 65 % respondentů, že nesnídají nic, 19 % 

snídá cereálie, 8 % pečivo a dále v procentech uvádí vejce, ovesné vločky, sušenku a jiné. 

V rámci výzkumu stravovacích zvyklostí se v následující otázce ptám, zdali dostávají 

studenti svačinu nod rodičů. V 21 % odpovídají studenti kladně, 69 % studentů svačinu od 

rodičů nedostávají. Následně studenti odpovídají, zdali si svačinu dělají sami. 48 % studentů 

si svačinu připravuje a 52 % chodí do školy bez svačiny. Při spojení s velkým procentem 

studentů, kteří odchází do školy i bez snídaně, je jejich začátek dne zcela bez příjmu energie. 

Zároveň jsem v dotazníku nezahrnula otázku, zdali si studenti koupí něco k jídlu cestou do 

školy, popřípadě co. V následné otázce se ptám na pravidelné obědy, na které chodí dle 

dotazníku 46 % studentů. 54 % studentů tudíž neobědvají. Důvody, proč studenti nechodí 

na obědy, jsou zmapovány v následující otázce. Z 59 devíti odpovědí, odpovědělo 23 

respondentů, že nemají čas, 9 respondentů nemá peníze, 6 respondentům nechutná, 4 

respondenti nemají hlad a dva neví.  
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Následná otázka směřuje na pocit únavy, nedostatku energie ve škole. 92 % studentů 

odpovědělo, že se ve škole bez energie cítí. V další otázce si je 67 % studentů vědomo 

možností ovlivnit únavu vlastní stravou. 33 % studentů o možnosti ovlivnění únavy stravou 

nevědí. Následující otázka se ptá na subjektivní pohled studenta na vlastní stravování, zdali 

jej považuje za zdravé či nezdravé. 80 % studentů uvedlo, že se stravují nezdravě a 20 % 

studentů uvádí zdravou stravu. Z odpovědí proč tomu tak je vyplývá, že 20 % studentů, kteří 

se stravují dle svého vyjádření zdravě má kladný vztah k sportu či estetickému hledisku těla, 

naopak studenti, kteří uvádějí nezdravou stravu jako důvod uvádějí nemám čas 31 %, nízká 

cena 31 %, nevím 17 %, rychlejší 10 % a chutnější 10 %. 

Někteří studenti začínají kouřit, experimentovat s různými látkami, což má vliv i na 

jejich vyživovací zvyklosti. Velká část respondentů 64 % uvedla, že nesnídá a 52 % studentů 

odchází pravidelně do školy bez svačiny. Zároveň 54 % studentů pravidelně neobědvá. 

Z toho vyplývá velká změna ve stravování, která může vést k nárustu obezity, protože 

vyhladovělí studenti snědí mnohem větší porce, když přijdou domů, případně navštíví 

fastfood. Také však může dojít k úbytku hmotnosti, kdy studenti sníží příjem potravin. 

Pravděpodobně nejen proto v následující otázce 67 % studentů uvedlo změnu váhy po 

přechodu na střední školu. 

V otázce, kde se ptám na vědomosti o možnosti ovlivnění funkcí těla stravou, 

odpovědělo 92 % studentů, že o této možností vědí a pouze 8 % studentů odpovědělo, že 

neví. Ráda bych tyto informace vnímala jako pozitivní, studenti znalosti mají již ze základní 

školy, ale neaplikují je do vlastního života. Zde je jasně vidět, že pouze vědomosti nestačí, 

ale je třeba vlastní motivace, což koneckonců platí často o každém z nás. 

Většina studentů 94 % uvádí, že konzumují potraviny, či látky, které jejich tělu škodí 

a pouze 42 % dotázaných má následně špatný pocit vůči vlastnímu tělu. Z mého pohledu se 

zde ukazuje hledání vztahu k vlastnímu tělu, které je v době dospívání zcela přirozené a 

zároveň velmi rizikové. Také potřeba objevovat nové zážitky a zkušenosti je pro studenty 

motivací, protože jsou nepřenosné. Většina má potřebu si vyzkoušet mnohé na vlastní kůži. 

Sama jsem v tomto věku nepřemýšlela o budoucnosti a následcích mého chování pro mé 

tělo. Na druhou stranu si myslím, že velká část dospělé populace také nedodržuje zdravé 

stravovací zvyklosti, což je vidět i na podílu obézních lidí v České republice. Já osobně také 
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nejsem nejlepší příklad pro vlastní děti, ale snažím se. Možná bychom více měli zaměřit 

pozornost i na vlastní příklady, které dáváme mladé generaci, ať již jako rodiče, pedagogové, 

trenéři, přátelé.   

Následné výčitky vůči vlastnímu tělu po požití škodlivých látek udává 42 % studentů, 

58 % studentů výčitky vůči vlastnímu tělu nemá. Zde vidím také velký vliv společnosti, 

ekonomiky, politiky výrobních firem, které se snaží dělat pokrmy chutnější, aby byl výrobek 

prodáván. Zdravější není prioritou. Zároveň výčitky k vlastnímu tělu musí mít únosnou 

hranici, neboť většina z nás někdy hřeší a nemoci příjmu stravy jsou velmi nebezpečné. 

V poslední otázce se studentů ptám na to, zdali bude jejich tělo s nimi až do konce života. 

Tuto otázku jsem zamýšlela jako poděkování a jejich vlastní zamyšlení nad tělem, jeho 

potřebou k životu. Nechtěla jsem rozvinout diskusi nad posmrtným životem. 49 % studentů 

odpovídá, že ano, 39 % studentů možná a 12 % studentů ne. 
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Závěr a doporučení pro praxi 

Cílem této práce bylo získat informace o vyživovacích zvyklostí studentů při 

přechodu ze základní školy na školu střední či odborné učiliště.  Dle mého výzkumu si jsou 

adolescenti velmi dobře vědomi zdravé výživy, a proto je zcela jasné, že pouze vědomosti 

ke změně vyživovacích zvyklostí nestačí. Zde vidím veliký prostor pro možnou změnu, ale 

možná, že i nezdravé stravování je cestou ke změně a uvědomění si funkcí svého těla. Třeba 

i zakazovaný fastfood v dětství, může být v tomto období určitá revolta vůči rodičům, 

protože většina rodičů dovolují dětem fastfood pouze výjimečně. Na druhou stranu si 

pamatuji období svého dospívání, kdy čas trávený s kamarády nebyl jistě o zdravé výživě, 

spíše přesně naopak. Je otázkou nakolik nás výsledky výzkumu mají znepokojovat, neboť 

většina z nás v dospělosti již přehodnotila vztah k vlastnímu tělu. Adolescenti se pohybují 

na hranici, ze které se může stát neškodný experiment, ale také mohou vzniknout patologické 

jevy, které začnou ovlivňovat jejich životy.  

V dnešní době bych mladým lidem připodobnila výživu k počítači, mobilnímu 

telefonu, který potřebuje správný přísun energie pro své fungování. Ošálení jiným napájením 

nezpůsobí, že bude fungovat, pokud nedostane ten správný druh energie a konektor. Každý 

den telefon nabíjejí, počítače dávají do zásuvky pro přísun energie, který potřebují 

k činnosti. Tyto přístroje jsou pro ně velmi důležité, zvláště i v dnešní době pandemie.  

Stejně jako se starají o své důležité životní technické potřeby, chtěla bych, aby porozuměli, 

že jejich biologické tělo potřebuje také správnou energii a jeho nabíjení záleží také jen a jen 

na nich. 
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Příloha č. 1 

 

 

Stravování ve středoškolském období života 
Dobrý den, obracím se na Vás s žádostí o pomoc při výzkumu k bakalářské práci. Prosím o 

chvilku Vašeho času a vyplnění tohoto dotazníku co nejpravdivěji. Výzkum je ryze 

anonymní. Děkuji Zdeňka Katscherová 

 

1. Jste muž nebo žena? (žena-muž) 

2. Kolik je Vám let?  

3. Navštěvujete SOU nebo SŠ? (SOU-SŠ) 

4. Změnilo se Vaše stravování s přechodem na SŠ? (ano-ne) 

5. Zdali se stravování změnilo, jak? 

6. Co nejčastěji snídáte? 

7. Dostáváte pravidelně svačiny od rodičů? (ano-ne) 

8. Děláte si svačiny pravidelně sami? (ano-ne) V případě předešlé kladné odpovědi, 

tuto otázku přeskočte. 

9. Obědváte pravidelně? (ano-ne) 

10. Pokud neobědváte, proč? 

11. Cítíte se někdy ve škole bez energie? (ano-ne) 

12. Máte pocit, že můžete únavu ovlivnit svojí stravou? (ano-ne) 

13. Změnila se váha Vašeho těla při přechodu na SŠ? (ano-ne) 

14. Domníváte se, že se stravujete zdravě? (ano-ne) 

15. Pokud se stravujete zdravě či nezdravě, proč tomu tak je? 

16. Jste si vědom/a, že funkci Vašeho těla můžete ovlivnit přijímáním stravy? (ano-ne) 

17. Konzumujete často potraviny či látky, které nejsou pro Vaše tělo prospěšné?  

(ano-ne) 

18. Pokud ano, máte z toho špatné pocity vůči vlastnímu tělu? (ano-ne) 

19. Pijete často nápoje obsahující kofein (káva, energetické nápoje)? (ano-ne) 

20. Bude s Vámi Vaše tělo do konce života? (ano-ne-možná) 
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Příloha č.2 

 

 


