
Abstrakt 

 

Název práce: 

 Nutriční monitoring skupiny vrcholových vodních slalomářek ČR v závodním 

období. 

 
Cíle práce: 

 Monitoring skutečného kvantitativního a kvalitativního složení stravy 

vrcholových vodních slalomářek ČR v závodním období a srovnání s doporučenými 

denními standardy pro populační skupinu sportovců s odpovídajícím energetickým 

výdejem. Z výsledků vyvodit obecná i individuální doporučení a posoudit nutnost 

užívání suplementů ve výživě vodních slalomářek. 

 

Metody práce: 

 Práce je případovou studií a má  charakter kvalitativního výzkumu. Pro výzkum 

jsme zvolili dvě základní metody. Metodu prospektivní studie a metodu rozhovoru. Ke 

zjištění celkového denního energetického příjmu a kvalitativního složení stravy byla 

použita inventorní analýza čtyřdenního stravovacího záznamu respondentek. Pro 

porovnání se standardy byla následně data zpracována standardizovanou softwarovou 

aplikací databázových funkcí tabulkového procesoru MS Excel (Vilikus a kol., 2002) a 

doplněna kritickým komentářem. Ke zjišťování dat, týkajících se užívání DS bylo 

využito metody rozhovoru, ve kterém sportovkyně odpovídaly na zadané otázky. Data 

byla vyhodnocena písemně a graficky. 

 

Výsledky: 

 Práce monitoruje a kriticky komentuje rozdíly mezi doporučeným a skutečným 

složením stravy patnácti vrcholových vodních slalomářek v ČR z kvantitativního i 

kvalitativního hlediska. Přestože komplexní posouzení stavu výživy by kromě analýzy 

jídelníčku vyžadovalo i další testy (antropometrická vyšetření, krevní testy atd.), lze na 

základě zjištěných dat většině respondentek doporučit zvýšení celkového energetického 

příjmu, který jsme zjistil v průměriu nižší, než normou doporučovaný energetický 

příjem pro zvolenou skupinu sportovkyň. Na základě sníženého příjmu sacharidů by 

bylo vhodné zvýšit právě jejich podíl ve stravě. Z kvalitativního hlediska je u většiny 

 
 



respondentek správný poměr zastoupení rostlinných a živočišných tuků. Podíl 

rostlinných tuků je vyšší než živočišných. Avšak celková spotřeba tuků ve stravě je 

příliš vysoká. Vzhledem k obsahu plnohodnotných bílkovin je správný též kvalitativní 

poměr živočišných a rostlinných bílkovin, celkovou spotřebu živočišných bílkovin by 

bylo vhodné mírně snížit. Příjem vitamínů B, C, E a vlákniny je ve srovnání s normou u 

respondentek nedostatečný. Deficit vitaminů a vlákniny lze řešit zvýšeným příjmem 

ovoce a zeleniny. V těchto případech může být vhodná i suplementace některými 

potravními doplňky. Jednotlivé výsledkové listy dávají objektivní informaci o 

kvantitativním i kvalitativním složení stravy jednotlivých závodnic a údaje v nich 

obsažené jim mohou pomoci, spolu s dalšími vyšetřeními a testy, optimalizovat 

sportovní výkon. 
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