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ABSTRAKT  

Název bakalářské práce: 

Zastoupení vitaminů a minerálních látek ve výživě dospělé populace. 

Cíl práce: 

Cílem práce je zjistit, do jaké míry odpovídá zastoupení vybraných vitaminů a 

minerálních látek v běžné stravě vybrané populační skupiny doporučeným denním 

dávkám těchto složek výživy. 

Metoda: 

Jedná se o případovou studii pilotního charakteru. Ke sledování nutričních 

parametrů výživy pro oblast vitaminů a minerálů byla zvolena standartizovaná metoda 

sledování čtyřdenního jídelníčku a jejich vyhodnocení bylo provedeno softwarovou 

aplikací databázových funkcí v tabulkovém procesoru MS Excel podle Vilikuse, a kol. 

(2004). 

Výsledky: 

Pilotní studie ukázala, že zvolená metoda vyhodnocení čtyřdenních jídelníčků ve 

formě srovnání normy a skutečnosti je vhodná ke sledování množství vitaminů a 

minerálů ve stravě vybrané populační skupiny. Ze studie plyne, že dotazovaní 

respondenti mají ve své stravě nedostatek vitaminu B6, vitaminu E a minerálu K. Ve 

všech případech byl ideálně zastoupen vitamin C. U ostatních vitaminů a minerálních 

látek se vyskytují ojedinělé výkyvy. 

 

Klí čová slova: 

Vitaminy, minerální látky, doporučená denní dávka 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

The name Bachelor: 

Representation of vitamins and minerals in the adult population. 

The objective of work: 

The aim is to determine to what extent the representation selected vitamins and 

minerals in diet selected cohort corresponds to the recommended daily allowance of 

nutrition. 

Method: 

This is a case study of a pilot nature. To monitor the nutritional parameters of a 

range of vitamins and minerals was chosen method of monitoring and evaluation carried 

out a four-day diet standarties software applications database functions in MS Excel 

spreadsheet by Vilikus, et al. (2004). 

Results: 

Pilot studies have demonstrated that the chosen method of ascertaining the four 

menu in the form of a comparison is appropriate standards and to monitor the quantities 

of vitamins and minerals in diet selected population groups. From the study shows that 

the respondents have query in his diet deficiency of vitamin B6, vitamin E and mineral 

K. To in all cases was ideally represented vitamin C. For other vitamins and minerals 

are unique variations. 

Keywords: 

Vitamins, minerals, the recommended daily intake



11 
 

OBSAH 

ÚVOD           13 

TEORETICKÁ ČÁST        15 

1. VITAMINY         15 

           1.1. Působení vitaminů        15 

1.2. Rozdělení vitaminů        16 

1.3. Charakteristika jednotlivých vitaminů     16 

1.3.1. Vitamin A – RETINOL       16 

1.3.2. Vitamin D         18 

1.3.3. Vitamin E         20 

1.3.4. Vitamin B1 – THIAMIN       21 

1.3.5. Vitamin B2 -  RIBOFLAVIN      23 

1.3.6. Vitamin B3 – NIACIN       25 

1.3.7. Vitamin B5 – KYSELINA PANTETONOVÁ    26 

1.3.8. Vitamin B6 - PYRIDOXIN      28 

1.3.9. Vitamin B12 - KOBALAMIN      29 

1.3.10. Kyselina listová – vitamin B9      31 

1.3.11. Vitamin C – KYSELINA ASKORBOVÁ    32 

2. MINERÁLNÍ LÁTKY        35  

2.1. Působení minerálních látek       36 

2.2. Charakteristika vybraných minerálních látek    37 

2.2.1. Sodík         37 

2.2.2. Draslík         38 

2.2.3. Vápník         40 

2.2.4. Hořčík         41 

2.2.5. Fosfor         43 

2.2.6. Železo         45   

2.2.7. Jód          46 

2.2.8. Zinek         47 



12 
 

METODOLOGICKÁ ČÁST       50 

3. CÍL, ÚKOLY, HYPOTÉZY, METODIKA     50 

3.1. Cíl práce         50 

3.2. Úkoly práce         50 

3.3. Hypotézy         51 

3.4. Metodika         51 

3.4.1. Výběr respondentů        51 

3.4.2. Výběr skupiny sledovaných vitaminů a minerálů    52 

3.4.3. Průběh sběru dat        52 

PRAKTICKÁ ČÁST        53 

4. VÝSLEDKY         53 

5. DISKUZE          56 

6. ZÁVĚR          58 

7. POUŽITÉ INFORMA ČNÍ ZDROJE      60 

8. PŘÍLOHY          63 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  13 

ÚVOD 

 

 

      O oblast vitaminů a minerálů jsem se začal více zajímat zhruba před dvěma lety, 

když jsem onemocněl a důvodem nemoci byl nedostatek jednoho z vitaminů. Od té 

doby se více zajímám o oblast zdravé výživy celkově a přemýšlím o tom, jaký skutečný 

vliv má na lidské zdraví. Vnímám např. silný mediální tlak na zvyšování příjmu 

některých vitaminů a minerálů nejen formou přirozené stravy, ale i formou 

potravinových doplňků. Rozhodl jsem se tedy této problematice věnovat ve své 

bakalářské práci.  

Na základě zvyšujícího se výskytu tzv. civilizačních onemocnění populace 

v České republice je vhodné, podle mého názoru, uvažovat o roli výživy a jejího 

kvalitativního i kvantitativního složení na celkové zdraví. Strava, která je pro každého 

člověka nezbytná, se dá upravit takovým způsobem, že může zmírnit riziko vzniku či 

příznaky civilizačních onemocnění. Nemoci a zdravotní obtíže jsou vždy projevem 

určité nerovnováhy. Proto si myslím, že je důležité najít a dodržovat vyvážený způsob 

výživy tak, aby byly dodrženy doporučené denní dávky jednotlivých složek. 

 Formou pilotního výzkumu bych chtěl zjistit, zda vybraní jedinci ve své 

přirozené výživě přijímají dostatek jedné z důležitých a nepostradatelných složek  

výživy - vitaminů a minerálů tak, jak doporučují dietologové. Naše studie je založená na 

vyhodnocení čtyřdenního jídelníčku respondentů, jež se provádí pomocí softwarového 

programu Excel. Zjištěný podíl vitaminů a minerálů ve stravě respondentů se porovnává 

s doporučenou denní dávkou, podle doporučení lékařů. Pokládám též za nutné 

v teoretické části práce podat přehled o jednotlivých vitaminech a minerálních látkách, 

jejich vlastnostech, projevu nadbytku, nedostatku, doporučených denních dávkách a 

přírodních zdrojích, ve kterých se jednotlivé prvky nalézají.   

Rád bych porovnal, do jaké míry se budou zjištěné výsledky shodovat s 

doporučeními odborníků. Je třeba mít na paměti, že doporučované denní dávky všech 

složek výživy se liší podle potřeb osob, podle zdravotního stavu, věku, pohlaví a míry 

zatížení, ať už z pohledu fyzického nebo psychického napětí.  
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Jsem si vědom, že dosažené výsledky nebudou statisticky významné, protože 

počet respondentů je nízký, ale v budoucnu bych chtěl výzkum rozšířit a věnovat se 

tomuto tématu i ve své diplomové práci na větším vzorku populace.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

 

1. VITAMINY 

 Tato kapitola obsahuje obecnou charakteristikou vitaminů, jejich rozdělení, 

podrobný popis působení, projevy nadbytku a nedostatku, doporučené denní dávky a 

přírodní zdroje. 

   Vitaminy jsou skupinou organických látek tvořících složku výživy, která je 

základem pro regulaci chemických procesů probíhajících v našem těle. Protože si lidské 

tělo nedokáže vitaminy samo tvořit, musí být přijímány v potravě nebo ve formě 

vitaminových přípravků (Sullivanová, 1998). Vitaminy jsou syntetizovány v částech 

rostlin. Se stravou se dostávají do zažívacího traktu a odtud prostřednictvím krve 

k tělesným buňkám, kde se podílejí na početných chemických reakcích přeměny 

látkové. Jsou to jedny z mála zjištěných prostředků, užitečných k prevenci nemocí. Jsou 

schopny optimalizovat naše zdravotní podmínky s perspektivou maximálního 

prodloužení života člověka, zpomalují degenerativní procesy během stárnutí, ovlivňují 

naše imunitní, biochemické i intelektuální reakce (Oberbeil, Lentzová, 2003).  

Málková (2009) ve své publikaci uvádí, že organismus si nemůže vitaminy 

vytvářet, musí je přijímat ze stravy. Nemají žádnou energetickou hodnotu. 

 

1.1. Působení vitaminů 

Biochemické procesy v těle, tedy přeměna sacharidů, bílkovin a tuků probíhá za 

pomoci látek bílkovinného charakteru – enzymů nebo jinak též biokatalyzátorů. 

Vitaminy jsou přímo součástí těchto biokatalyzátorů, jejich nebílkovinné části a spolu 

s dalšími látkami se podílejí na optimálním průběhu všech reakcí v organismu 

(Sullivanová, 1998). 

 Při nedostatku vitaminů dochází v organismu ke stavům označovaným jako 

hypovitaminoza, při nadbytečném příjmu hypervitaminoza (Summová, 1995).   
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1.2. Rozdělení vitaminů 

Z praktického hlediska se vitaminy nedělí podle chemického složení, ale podle 

rozpustnosti na vitaminy rozpustné ve vodě a tucích. Tato klasifikace má také význam 

pro posouzení druhů potravin, v nichž se vitaminy hlavně vyskytují (Němečková a kol., 

1991).  

Rozpustné ve vodě jsou vitaminy skupiny B a vitamin C, rozpustné v tucích 

vitamin A, D, E, K. Vitaminy rozpustné ve vodě se v těle neukládají a musíme je proto 

přijímat denně, abychom zabránili jejich nedostatku. Vitaminy rozpustné v tucích se 

v těle ukládají. Vitaminy rozpustné v tucích jsou důležité pro strukturu buněčných 

membrán. Nadměrný příjem vitaminů rozpustných v tucích může vést k jejich toxickým 

koncentracím v těle (Sullivanová, 1998). 

 

1. 3. Charakteristika jednotlivých vitaminů 

Tato kapitola obsahuje přehled vybraných vitaminů. Vzhledem k rozsahu 

zvoleného tématu jsme se v charakteristice věnovali podrobněji hlavním z nich a 

vědomě jsme nezmínili charakteristiku některých vitaminů, např. B13, B15, F, H, K ,  

P, U. 

Vitaminy řadím za sebou vzhledem k jejich rozpustnosti, tj. nejdříve vitaminy 

rozpustné v tucích (A, D, E), dále vitaminy rozpustné ve vodě (B1, B2, B3, B5, B6, 

B12, kyselina listová – B9, C). 

  

1.3.1. Vitamin A – RETINOL 

Dříve nazývaný faktor A, dnes vitamin A. Biochemik E. V. McCollum ve 20. 

letech minulého století zjistil, že v tuku rozpustná substance, získaná z tresčích jater 

nebo obsažená ve vaječném žloutku nebo másle, má schopnost podporovat růst 

laboratorních zvířat. Později se ukázalo, že podobnou substanci obsahuje některá 

zelenina, zelí a špenát. Tento vitamin se nachází v některých pokrmech živočišného 

původu ve formě retinolesterů, v rostlinách se nachází provitamín tohoto vitaminu, 
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nazývaný betakarotén, jenž je  organismem přeměňován na aktivní formu vitaminu A 

(Fantó, 1992).  Vitamin A může být toxický pro těhotné ženy (Jarolímková, 2002).  

To potvrzuje i Christian (2000), který ve svém článku zmiňuje studii zkoumanou 

na více než 10 000 těhotných ženách v souvislosti s vitaminem A, z níž vyplývá, že 

během těhotenství je tento vitamin ve větším množství, než je doporučená denní dávka, 

nebezpečný. 

Vávrová a spolupracovníci (2007) ve své edukační publikaci uvádí, že 

z celkového množství vitaminu A je 80% - 90% skladováno v játrech, beta karoten je 

konvertován na vitamin A enzymatickým oxidačním štěpením. Vitamin A podléhá dále 

řadě reverzibilních transformací a izomerací. 

 

Funkce vitaminu A podle Fantó (1992) 

- léčí šeroslepost 

- léčí xeroftalmii (chorobné vysychání oční spojivky a rohovky) 

- odstraňuje zarudlá a napuchlá víčka 

- zvyšuje odolnost proti infekcím 

- zdržuje v dobrém stavu plíce a sliznice 

- zkracuje dobu rekonvalescence 

- odstraňuje vrásky 

- spolu s vitaminem E je nepostradatelný jako prevence proti rakovině plic 

- pomáhá při léčbě akné 

- pomáhá léčit zvětšenou štítnou žlázu 

 

Doporučená denní dávka vitaminu A 

Denně 1,5 až 3 mg (Eger, 1999). 

 

Nedostatek vitaminu A   

Nedostatek vitaminu A podle Sullivanové (1998) způsobuje: 
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-  šeroslepost 

-  úporné bolesti hlavy 

-  sníženou odolnost proti infekcím, zvláště dýchacích cest 

-  kožní problémy 

-  suché křehké vlasy 

-  ledvinové kameny  

 

Nadbytek vitaminu A  

Nadbytek vitaminu A podle Egera (1999) způsobuje: 

- vypadávání vlasů 

- ospalost 

- celkovou dráždivost 

 

 

Přírodní zdroje vitaminu A 

Nejbohatší zdroje vitaminu A jsou rybí tuk, tresčí játra, hovězí játra, žloutky, 

ledvinky, máslo, mléko, sýry. 

Nejbohatší zdroje provitaminu A (beta – karotenu) jsou mrkev, špenát, 

brokolice, papriky, meruňky, pórek, pažitka, rajčata, dýně, hrách, broskve (Madžuková, 

2006). 

 

1.3.2. Vitamin D 

Vlivem slunečního záření se tvoří ze 7- dehydrocholekalciferolu, derivátu 

cholesterolu v pokožce, cholekalciferol. Tedy vitamin D3 jako přírodní forma vitaminu 

D. Jeho objev se datuje do dvacátých let minulého století. Je aktivován slunečními 

paprsky. (Fantó, 1992). 
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  Podle Málkové (2009) dále působí na imunitní systém, při stresových situacích a 

je důležitý pro vylučování inzulinu. 

Laboratorní a veterinární testy, jakož i epidemiologické údaje naznačují, že 

vitamin D má pozitivní vliv na prevenci rakoviny, zvláště rakoviny prostaty a prsou 

(Cranney, 2007). 

 

Funkce vitaminu D podle Fantó (1992) 

- pomáhá k metabolizaci vápníku 

- pomáhá růstu kostí a zubů 

- léčí rachitidu a měknutí kostí 

- léčí a preventivně působí proti osteoporóze 

- je nezbytný v těhotenství 

- léčí záněty kloubů 

 

Doporučená denní dávka vitaminu D 

Doporučená denní dávka je cca 7,5 mikrogramu, což se rovná cca 300 U.I. (Fantó, 

1992). 

 

Nedostatek vitaminu D 

Nedostatek vitaminu D podle Sullivanové (1998) způsobuje: 

-  křivici 

-  měknutí kostí 

-  bolesti kostí 

-  svalovou ochablost a křeče 

-  osteoporózu  
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Nadbytek vitaminu D 

Vitamin D je při předávkování nejjedovatější ze všech vitaminů. Kromě jiných 

příznaků vyvolává žaludeční nevolnost, zvracení, bolest hlavy a deprese (Sullivanová, 

1998). 

 

Přírodní zdroje vitaminu D 

Mezi nejbohatší zdroje vitaminu D patří sleď, tresčí játra, žloutek, losos, tuňák, 

mléko, sardinky, makrela, máslo, sýry, smetana, houby, játra (Madžuková, 2006). 

 

1.3.3. Vitamin E – TOKOFEROL 

Vitamin E je tvořen skupinou látek, nazývaných tokoferoly. V přírodě jich je 

sedm. Alfa, beta, delta, ypsilon, eta, gama a zeta. Z těchto sedmi forem je nejaktivnější 

alfa, která má nejvyšší výživnou hodnotu. Vitamin E je antioxidant.  

Účinnost vitaminu E je narušována zvýšenou teplotou, kyslíkem, průmyslovými 

metodami přípravy jídel, chlórem (Fantó, 1992). 

Málková (2009) uvádí, že vitamin E zvyšuje oxidativní metabolizmus buněk a 

tím zlepšuje jejich činnost při zátěži v nízkých koncentracích kyslíku. 

 

Funkce vitaminu E podle Fantó (1992) 

-  chrání buněčné stěny 

-  zpomaluje procesy stárnutí 

-  posiluje činnost pohlavních orgánů 

-  chrání kardiovaskulární systém 

-  používá se v klimakteriu 

-  likviduje volné radikály 
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-  působí při léčení dermatitidy 

-  pomáhá v prevenci proti potratům 

 

Doporučená denní dávka vitaminu E 

Doporučená denní dávka je 30 mg, u těžce pracujících více (Eger, 1999). 

 

Nedostatek vitaminu E  

Projevy deficitu nejsou známy (Sullivanová, 1998). 

 

Nadbytek vitaminu E  

Vysoké dávky mohou být jedovaté (Sullivanová, 1998). 

 

Přírodní zdroje vitaminu E 

Nejbohatší zdroje vitaminu E jsou pšeničné klíčky, celozrnná mouka, pohanka, 

rostlinné oleje, sója, fazole, brokolice, špenát, mandle, kukuřice, vejce, sýry, zelí, 

mrkev, celer (Madžuková, 2006). 

 

1.3.4. Vitamin B1 - THIAMIN  

Má název B1, protože ze skupiny vitaminů B byl objeven jako první. Thiamin se 

v organismu neukládá, tělo vylučuje močí nespotřebovaná množství. 

Vitamin B1 je chemicky labilní látka. Je částečně inaktivován teplotou nad 120 

stupňů Celsia, uhličitanem sodným a téměř všemi prostředky ke konzervaci potravin 

nebo průmyslovým zpracováním jídel. (Fantó, 1992). 

 



 

  22 

Funkce vitaminu B1 podle Fantó (1992) 

- pomáhá proti slabosti 

- podporuje paměť 

- dává pocit radosti 

- chrání srdeční sval 

- pomáhá proti mořské nemoci 

- pomáhá proti bolestem zubů 

- je nezbytný pro pooperační léčení 

- je nezbytný pro správnou funkci jater 

- působí proti náladovosti 

 

Doporučná denní dávka vitaminu B1 

Denní potřeba vitaminu B1 kolísá mezi 1,5mg (muži) a 1mg (ženy). Osobní 

potřeba stoupá v těhotenství, dále v horečnatých stavech, po operaci, ve stresových 

situacích (Fantó, 1992). 

 

Nedostatek vitaminu B1  

Nedostatek vitaminu B1 podle Sullivanové (1998) způsobuje: 

- únavu 

- svalovou slabost 

- ztrátu chuti k jídlu 

- podrážděnost 

- deprese 

- poruchy trávení 

- nechutenství 

- beri - beri  

Při nedostatku vitaminu B1 se nedokončuje okysličování sacharidů, tím se 

hromadí kyselina mléčná a pyrohroznová a zpomaluje se přenos nervových impulsů 

(Eger, 1999). 
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Nadbytek vitaminu B1 

Vitamin B1 nepůsobí ani ve vyšších dávkách toxicky, přebytečné množství se 

vylučuje močí. Náhodné dávky nad 3 g mohou ovšem vyvolat alergické reakce, svalový 

třes, otoky, bušení srdce a opary (Mindell & Mundis, 2006). 

 

Přírodní zdroje vitaminu B1 

Nejbohatší zdroje vitaminu B1 jsou sušené pivovarské droždí, pekařské droždí, 

pšeničné klíčky, otruby, celozrnná pšeničná mouka a výrobky z ní, ledvinky, vepřové 

maso, skopové maso, slunečnicová semena, špenát, hrášek, zelené fazolky. V menší 

míře pak játra, rýže, vejce, sója, mléko, ryby, jablka, křen (Madžuková, 2006). 

 

1.3.5. Vitamin B2 – RIBOFLAVIN  

Riboflavin slouží k tvorbě některých enzymů a přeměňuje se ve dva koenzymy, 

velmi účinné v játrech. Nedostatek tohoto vitaminu může způsobit těžké poruchy jater. 

Dále bylo např. dokázáno, že riboflavin je, vedle nedostatku železa a kyseliny listové, 

původcem vzniku anémie.  Podle výzkumů z Colorada, sledujících vliv nedostatku B2 

na dobrovolnících, jimž byla podávána strava, zbavená riboflavinu, postupně vznikaly 

poruchy osobnosti, vedoucí až na pokraj vlastních psychických.  

Vitamin B2 je chemicky velmi labilní účinkem slunečního záření, tedy 

ultrafialovými paprsky. Tak jako většina z vitaminu skupiny B – i tento je narušován 

alkoholem, léky s obsahem estrogenu a léky, obsahujícími síru (Fantó,1992) 

Podle jedné studie prováděné v Belgii na 49 osobách, o které ve svém článku 

píše Schoenen (1994), má vitamin B2 příznivý vliv na potlačení migrény. 

 

Funkce vitaminu B2 podle Fantó (1992) 

- podporuje tvorbu nových buněk 
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- léčí bolavé koutky úst 

- chrání rohovku oka 

- podporuje jasnější vidění 

- pomáhá při látkové výměně tuků a bílkovin 

- podporuje dobrou funkci jater 

- pomáhá léčit anémii 

- zabraňuje maštění vlasů a pokožky 

 

Doporučená denní dávka vitaminu B2 

Denní dávka u zdravého člověka se pohybuje v rozmezí 1,2 – 1,7 mg. Těhotné a 

kojící ženy mají spotřebu vyšší (Fantó,1992). 

 

Nedostatek vitaminu B2  

Nedostatek vitaminu B2 podle Sullivanové (1998) způsobuje: 

- praskliny kůže a sliznic 

- zčervenání jazyka 

- ekzémy kůže  

- pocity pálení kůže 

      -     únavu  

Podle Murray (2002) nedostatek riboflavinu nevede k větším potížím 

ohrožujících život, ale různé symptomy se ovšem při jeho nedostatku vyskytují, jako 

např. zánět ústních koutků, zánět rtů, zánět jazyka. 

 

Nadbytek vitaminu B2  

Vitamin B2 je toxický ve velmi vysokých dávkách, k lehčím vzácným 

příznakům patří alergické reakce jako např. svědění a pálení kůže (Sullivanová, 1998). 
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Přírodní zdroje vitaminu B2 

Nejbohatší zdroje vitaminu B2 jsou sušené pivovarské droždí, pekařské droždí, 

játra, ledvinky, srdce, dýňová semínka, mandle, houby, mléko, jogurt, hrách, vejce, 

kakao, tvaroh. V menší míře pak vlašské ořechy, ryby, brambory, brokolice, fazole, 

hrášek, zelí, jablka (Madžuková, 2006). 

 

1.3.6. Vitamin B3 – NIACIN 

Vitamin B3 se vyskytuje v různých chemických formách. Niacin neboli kyselina 

nikotinová a niacinamid – neboli amid kyseliny nikotinové. Niacin má vysoké účinky 

vazodilatační a je vhodný při léčení chorob stáří a krevního oběhu, neboť napomáhá 

prokrvování periferních kapilár. Hodně výzkumů bylo prováděno v Itálii výzkumným 

týmem A. Fidanzy ve 30. letech minulého století a bylo prokázáno, že vysoké dávky 

kyseliny nikotinové dokáží snížit hladinu cholesterolu.  

Vitamin B3 je inaktivován alkoholem. Je narušován některými hormonálními 

léky obsahujícími estrogeny, léky na spaní, nebo léky s obsahem síry. Je též inaktivován 

průmyslovými procesy při přípravě jídel (Fantó, 1992). 

 

Funkce vitaminu B3 podle Fantó (1992) 

- snižuje hladinu cholesterolu a triglyceridů 

- reguluje vysoký krevní tlak 

- odstraňuje bolesti hlavy 

- pomáhá při gastrointestinálních poruchách 

- mnohdy odstraňuje pach z úst 

- působí na dobré zažívání 

- dává pokožce svěžest 

- sehrává roli při syntéze pohlavních hormonů 

- odstraňuje výkyvy v náladách 

- je používán jako lék při zánětu žil 
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Doporučená denní dávka vitaminu B3 

Denní potřeba se pohybuje mezi 13 a 19 mg. Preventivní dávky by neměly 

překročit 100 mg na den, aby nevznikaly vedlejší alergické účinky (Fantó, 1992). 

 

Nedostatek vitaminu B3  

Nedostatek vitaminu B3 způsobuje nemoc, zvanou pelagra, která je 

charakterizována svalovou slabostí, záněty kůže, mentálními poruchami a poruchami 

zažívání – průjmy (Červený, Červená, 1991). 

 

Nadbytek vitaminu B3  

Při velmi vysokých dávkách vitaminu B3 se mohou projevit deprese, zhoršená 

funkce jater, bolesti hlavy (Sullivanová, 1998). 

 

Přírodní zdroje vitaminu B3 

Nejbohatší zdroje vitaminu B3 jsou sušené pivovarské droždí, pekařské droždí, 

játra, tuňák, kuřecí a krůtí maso, králík, arašídy, fazole, hrášek. V menší míře pak hrách, 

datle, fíky, ryby, vejce, křen, rajčata, kedluben, špenát (Madžuková, 2006). 

 

1.3.7. Vitamin B5 -  KYSELINA PANTOTENOVÁ  

Vitamin je nazývaný „antistresový“a byl objeven v roce 1933 J. Williamsem. 

Výzkumy, provedené týmem A. Fidanzy v 80. letech minulého století, prokázaly, že 

tato látka je součástí jednoho z nejdůležitějších koenzymů – koenzymu A v lidském 

těle.  

Vitamin B5 se teplem rozkládá, konzervační postupy a průmyslové metody 

přípravy jídel snižují jeho počáteční množství. Účinek se snižuje též vlivem kofeinu, 

alkoholu atd. (Fantó, 1992). 
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Funkce vitaminu B5 podle Fantó (1992) 

- zvyšuje odolnost proti infekčním onemocněním 

- zvyšuje odolnost proti únavě a stresu 

- léčí a preventivně působí proti střevní ochablosti 

- zrychluje hojení ran 

- předchází vzniku vrásek a šupinatění pokožky 

- odstraňuje křeče v nohou 

- léčí a předchází vzniku cholesterolu 

 

Doporučená denní dávka vitaminu B5 

Denně 8 – 11 mg (Eger, 1999). 

 

Nedostatek vitaminu B5  

Nedostatek vitaminu B5 podle Sullivanové (1998) způsobuje: 

-  zvracení 

-  křeče 

-  únavu, nespavost 

-  snížení odolnosti proti infekcím 

-  bolesti břicha  

 

Nadbytek vitaminu B5  

Není známá toxicita, dávky nad 300 mg denně by měly být pod dohledem lékaře 

(Sullivanová, 1998). 
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Přírodní zdroje vitaminu B5 

Mezi nejbohatší zdroje tohoto vitaminu patří sušené pivovarské droždí, pekařské 

droždí, hovězí játra, ledvinky, kuřecí srdce, tmavé krůtí maso, ovesné vločky. V menší 

míře pak slunečnicová semena, sója, vejce, hrách, arašídy, melasa, langusty 

(Madžuková, 2006). 

 

1.3.8. Vitamin B6 – PYRIDOXIN 

Objevení pyridoxinu se datuje od roku 1934. Je to koenzym mnoha 

biochemických reakcí v lidském těle. Účastní se energetického metabolismu, podílí se 

na tvorbě červených krvinek.  

 Je narušován všemi konzervačními procesy a přechováváním zmražených 

potravin (Fantó, 1992). 

 

Funkce vitaminu B6 

- slouží k syntéze aminokyselin 

- působí jako prevence depresivních stavů 

- pomáhá k prevenci kožních onemocnění 

- pomáhá proti tvorbě zubního kazu. 

- léčí tiky a křeče 

- je přirozeným diuretikem, léčí anémii 

- je potřebný v těhotenství 

 

Doporučená denní dávka vitaminu B6 

Denně 5-8 mg (Eger, 1999). 

 

Nedostatek vitaminu B6  

Nedostatek vitaminu B6 podle Sullivanové (1998) způsobuje: 
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-   chudokrevnost 

-   nervové poruchy 

-   kožní problémy  

Výzkum prováděný na zvířatech v San Diegu – USA, jak uvádí McCarty (2000), 

potvrdil, že nedostatek vitaminu B6 může ovlivnit řadu změn v centrální nervové 

soustavě. 

 

Nadbytek vitaminu B6  

Při vysokých dávkách, více než 200mg/denně je toxický, působí vážné nervové 

poškození (Sullivanová, 1998). 

 

Přírodní zdroje vitaminu B6 

Nejbohatší zdroje tohoto vitaminu jsou sušené pivovarské droždí, pekařské 

droždí, melasa, játra, brambory, vepřové maso, vejce, zelená paprika, špenát, červená 

řepa, rajčata. V menší míře pak vlašské ořechy, lískové oříšky, arašídy, fazole, banány, 

celer, zelí, mléko, vejce (Madžuková, 2006). 

 

1.3.9. Vitamin B12 – KOBALAMIN  

Vitamin B12 byl objeven v roce 1947. Dodnes však ještě nejsou známy veškeré 

mechanismy jeho působení. Podporuje syntézu nových buněk, účastní se rozkladu 

některých mastných kyselin a aminokyselin. Ví se o něm, že je účinný ve velmi malých 

dávkách, že je přítomen v důležitých orgánech, jako jsou játra. V části tlustého střeva, 

že se váže na další velmi důležitý vitamin skupiny B – kyselinu listovou, že spolupůsobí 

při přeměně sacharidů na tuky a při jejich využití.  

 Je narušován stejně jako všechny vitaminy skupiny B alkoholem, léky 

s obsahem estrogenů. Podle některých odborníků vitamin C ve velkých dávkách také 

rozkládá vitamin B12 (Fantó, 1992). 
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Funkce vitaminu B12 podle Fantó (1992) 

- působí proti zhoubné anémii 

- pomáhá množení červených krvinek 

- zvyšuje chuť k jídlu 

- účastní se látkové výměny uhlohydrátů a využití tuků 

- zvyšuje rychlost reakcí 

- podporuje růst 

- působí proti infekcím 

 

Doporučená denní dávka vitaminu B12 

Měří se v mikrogramech, osobní dávky jsou 3 – 5 mikrogramů denně (Fantó,1992). 

 

Nedostatek vitaminu B12  

Nedostatek vitaminu B12 podle Sullivanové (1998) způsobuje: 

-  zhoubnou anémii 

-  menstruační problémy 

-  zhoršení psychických funkcí 

-  třes 

 

Nadbytek vitaminu B12  

Jak uvádí Sullivanová (1998), nejsou známy toxické účinky, nadbytek se vylučuje močí. 
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Přírodní zdroje vitaminu B12 

Nejbohatší zdroje tohoto vitaminu jsou hovězí a telecí játra, játrová paštika, 

droždí, sardinky, makrely, sledi, kysané zelí, mořské řasy. V menší míře pak pstruh, 

humr, langusta, tuňák, vepřové maso, vejce, sýr, mléko (Madžuková, 2006). 

 

1.3.10. Kyselina listová – vitamin B9 

Byla objevena v roce 1941 a poprvé byla izolována ze zeleného listu špenátu. 

Odtud název kyselina listová (dnes též  folacin). Podporuje buněčné dělení a tvorbu 

DNA a RNA.   

Kyselinu listovou rozkládá sluneční světlo, teplota a dlouhodobé přechovávání 

v místnosti (Fantó, 1992). 

Murray (2002) ve své knize uvádí, že kyselina listová, nebo od ní odvozené 

foláty, se skládá z pteridinu s připojenými molekulami kyseliny p – aminobenzeoové 

(PABA) a kyseliny glutamové.  

 

Funkce kyseliny listové podle Fantó (1992) 

- podporuje množení červených krvinek 

- podporuje normální růst plodu 

- působí proti potratům 

- působí na reprodukci kyseliny DNA 

- působí k tvorbě protilátek a zvyšuje odolnost proti nemocem 

- léčí megaloblastickou anémii 

- je účinná proti dědičným chorobám 

 

Doporučená denní dávka kyseliny listové 

Měří se v mikrogramech. Dávka pro dospělou osobu v normálních zdravotních 

podmínkách je 400 mikrogramů za den (Fantó,1992). 
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Nedostatek kyseliny listové  

Nedostatek kyseliny listové podle Sullivanové (1998) způsobuje: 

-  slabost 

-  letargii 

-  extrémní únavu 

-  spavost 

-  podrážděnost 

-  demenci 

-  možný rozštěp páteře  

Murray (2002) uvádí, že nedostatek kyseliny listové působí megaloblastickou anémii. 

 

Nadbytek kyseliny listové  

Při velmi vysokých dávkách je toxická, může způsobit neurologické problémy. 

(Sullivanová, 1998). 

 

Přírodní zdroje kyseliny listové 

Nejbohatší zdroje kyseliny listové jsou špenát, hovězí játra, ledvinky, brokolice, 

růžičková kapusta, rozinky, chřest, zelí, obilné klíčky. V menší míře pak meruňky, 

pomeranče, třešně, mrkev, fazole, brambory (Madžuková,2006). 

 

1.3.11. Vitamin C – KYSELINA ASKORBOVÁ  

Je to jeden z nejznámějších vitamínů. Převážně je do výživy doplňován v zimě 

jako prevence proti běžnému nachlazení. Náš organismus si vitamin C, na rozdíl od 

jiných živočichů, nedokáže samostatně syntetizovat.  Podle některých biochemiků 

nedostatek tohoto vitaminu vede ke snadnému vzniku infekčních onemocnění a 
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způsobuje různé formy poruch kardiovaskulárních systému a dokonce i nádorových 

onemocnění. 

Kyselina askorbová je narušována a tedy inaktivována světlem, teplem, varem, 

kyslíkem, vodou a tabákem (Fantó, 1992).  

Mezi nejnovější poznatky jsou uváděny protizánětlivé účinky vitaminu C, které 

mohou mít podíl na snížení rizika prvotních změn při aterogenních procesech (Turek, 

2007). 

Podle výzkumu prováděném ve Finsku, o kterém píše Salonen (2003) a kterého 

se zůčastnilo 520 osob, se ukázalo, že vitamin C spolu s vitaminem E má příznivý vliv 

na prevenci onemocnění srdce spojené s hladinou cholesterolu. 

Vitamin C je primární antioxidant ve vodném prostředí těla a neutralizuje 

destruktivní volné radikály, jako hydroxylové radikály (nejsilnější radikály) a 

hydroperoxidové radikály (které ničí lipidy). Vitamin C chrání krevní tuky a cholesterol 

před oxidačním poškozením a recykluje oxidovaný vitamin E zpátky do aktivní formy. 

 Vitamin C působí společně s antioxidantními enzymy, jako je glutathion 

peroxidáza, superoxid dismutáza (SOD) a kataláza, a pomáhá chránit volné železo a 

měď před oxidací (Maraulasová, 2009). 

 

Funkce vitaminu C podle Fantó (1992) 

- podporuje hojení ran 

- podporuje tvorbu kolagenu 

- zesiluje imunitní schopnosti organismu 

- je antioxidant 

- odstraňuje volné radikály 

- likviduje nitrosaminy 

- je preventivním faktorem proti rakovině 

- zvyšuje mozkovou činnost 

- je prevencí proti kurdějím 
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Doporučená denní dávka vitaminu C 

Pro udržení zdraví je nezbytné nejméně 60 mg, ale větší množství se doporučuje 

kuřákům a lidem trpícím stresem nebo infekčním onemocněním (Sullivanová, 1998). 

 

Nedostatek vitaminu C  

Nedostatek vitaminu C podle Sullivanové (1998) způsobuje: 

-  slabost 

-  špatnou hojivost 

-  podrážděnost 

-  krvácení dásní 

-  tvorbu modřin 

-  ztrátu zubů 

-  kurděje 

 

Nadbytek vitaminu C  

U některých jedinců může způsobit tvorbu ledvinových kamenů a dnu. Někteří 

lidé trpí při vysokých dávkách průjmy a křečemi (Sullivanová, 1998). 

 

Přírodní zdroje vitaminu C 

Mezi nejbohatší zdroje vitaminu C jsou šípky, rakytník, černý rybíz, paprika, 

křen, petrželová nať, řeřicha, kiwi, citrusové plody, mrkev, kopřiva. V menší míře pak 

červené a bílé zelí, petržel, květák, kedlubny, jablka, cibule (Madžuková, 2006). 
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2. MINERÁLNÍ LÁTKY 

 

       Tato kapitola obsahuje obecnou charakteristikou vybraných minerálů, jejich 

působení a podrobný popis, který zahrnuje funkci, projevy nadbytku a nedostatku, 

doporučené denní dávky a přírodní zdroje. 

Minerální látky jsou pro organismus stejně důležité jako vitaminy, ačkoliv jich 

potřebujeme denně jen velice málo. Jsou to látky, které si náš organismus stejně jako 

vitaminy neumí vytvářet sám. Proto je musíme přijímat v potravě, popřípadě 

prostřednictvím doplňků stravy. Minerální látky se rozdělují na minerály a stopové 

prvky podle toho, v jakém množství je naše tělo denně potřebuje.  

Mezi minerály, které se v našem těle běžně nachází, patří vápník, hořčík, sodík, 

draslík, fosfor, železo, zinek, jód a chlór. Pro využití vyjmenovaných látek v těle je 

důležité, v jaké podobě se jednotlivé prvky v potravě vyskytují. 

Celkem známe 18 minerálů, potřebných k životu. Pouze u šesti jsou s přesností 

stanoveny potřebné dávky pro denní metabolismus člověka. Jedná se o vápník, železo, 

jód, hořčík, fosfor a zinek. U dalších dvanácti - chlóru, chrómu, kobaltu, měďi, fluóru, 

manganu, molybdenu, draslíku, selenu, sodíku, síry a vanadu nejsou denní nutné dávky 

zcela jasné (Fantó,1992). 

Minerální látky v potravě mají funkci jako anorganické substráty (minerálie, 

makroprvky, majoritní anorganické prvky). Účastní se výstavby tkání (např. vápník, 

hořčík a fosfor při stavbě kostí), dále působí jako anorganické biokatalyzátory (sem 

patří esenciální stopové prvky, mikroprvky, mikroelementy). Asi 80 % veškerých 

anorganických látek v organismu tvoří tzv. minerálie (makroelementy): Ca, Mg, Na, K, 

P, Cl, S. Přechod k mikroprvkům tvoří železo a zinek (Pánek a kol., 2002). 

Oficiální studie analyzující stav příjmu minerálních látek u populace většinou 

hovoří o nedostatečné konzumaci vápníku, případně také zinku. Podle některých jiných 

výsledků analýz má naopak populace nadbytek vápníku a draslíku, zato kritický 

nedostatek hořčíku, zinku, manganu, selenu, vanadu a chrómu (Fořt, 2007).  
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Existují tři pásma příjmu minerálních látek: deficitní, optimální a toxické. Při 

nadměrné konzumaci jsou některé prvky toxické např.: selen, kadmium, arzén, a hliník. 

 

2.1. Působení minerálních látek 

Minerální látky jsou pro organizmus nezbytné (esenciální), musí být součástí 

výživy, protože si je organizmus nedokáže sám vytvořit. Minerální látky se podílejí na 

výstavbě tělesných tkání, podmiňují stálý osmotický tlak v tělesných tekutinách, 

regulují, aktivují a kontrolují metabolické pochody a jsou důležité i pro vedení 

nervových vzruchů a svalovou práci.  

       Uplatňují se jako aktivátory nebo přímo součásti hormonů a enzymů. Mnohé 

minerální látky hrají důležitou úlohu ve snižování rizika onemocnění závažnými 

(civilizačními) chorobami.  

         Minerální látky regulují hospodaření s tekutinami a předávají elektrické signály 

mezi buňkami. Zajišťují potřebnou acidobazickou rovnováhu a jsou nezbytné pro 

tvorbu hormonů. Minerální látky a stopové prvky zajišťují i v nepatrných množstvích, 

životně důležitou činnost různých tělesných funkcí, jako je zažívání, vyměšování nebo 

rozmnožování. 

          U mnoha dospělých, ale i dětí dochází k různé míře jejich nedostatku, a to 

zejména špatnou výživou. Není důležité pouze přijímané množství jednotlivých 

minerálních látek, ale zejména jejich vzájemný poměr.  

           Minerální látky se rozlišují podle množství potřebného pro organizmus na 

makroprvky a na stopové prvky. Makroprvky jsou sodík draslík, hořčík, vápník, fosfor, 

chlor a síra. Jejich potřeba je obvykle do jednoho gramu denně. Stopové prvky - železo, 

měď, zinek, mangan, křemík, molybden, jód, fluór, selen, chróm a bór. Jejich potřeba je 

přibližně několik miligramů, respektive několik mikrogramů denně (Klub LEVEL, 

2008). 

 K udržení normální funkce buněk a tkání je zapotřebí dostatečné množství asi 20 

různých minerálů. Mnoho z nich potřebuje organismus jen ve stopovém množství, ale 

jiné je třeba přijímat v množství větším. Teoreticky možný je nedostatek jakéhokoliv 

z těchto prvků, ale jejich deficience je prakticky velmi vzácná (Maughan, Burke, 2006). 
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Bohal (2009) uvádí, že nedostatek minerálních látek se většinou velmi těžko 

zjišťuje včas, a když se již projeví poruchami, jejich náprava si vyžádá mnoho úsilí. 

 

2.2. Charakteristika vybraných minerálních látek 

Stejně jako v kapitole vitaminy se zabýváme pouze některými vybranými minerály. 

 

2.2.1. Sodík 

Sodík přijímáme v potravě ve formě chloridu sodného. Sodík je hlavní 

mimobuněčný kationt v těle.  

  Jeho poměr v tělních tekutinách regulují mineralokortikoidy kůry nadledvin 

vždy v relaci k vylučování draslíku (Vránová, Semiginovský, 1983). 

 

Funkce sodíku podle Fantó (1992) 

- podporuje metabolismus minerálů 

- je v rovnovážném stavu s draslíkem 

- v  malých množstvích je nezbytný pro organismus 

- je důležitý pro růst  

 

Doporučená denní dávka sodíku 

Počítá se, že 5 gramů za den je více než dostačující dávka (Fantó,1992). 

 

Nedostatek sodíku 

Nedostatek sodíku může podle Roedigerové- Streubelové (1996) způsobit: 

- slabost, ospalost 

- svalové křeče 
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Nadbytek sodíku 

Vyšší spotřeba sodíku má nepříznivý vliv na krevní tlak, dávka vyšší než 14 

gramů za den může být toxická (Fantó, 1992). 

 

Přírodní zdroje sodíku 

Nejbohatší zdroje sodíku (kuchyňské soli) jsou slanečci, anglická slanina, párky, 

salámy, niva, tavené sýry, solené oříšky (Madžuková, 2006). 

 

2.2.2. Draslík 

Jedná se o minerál v přírodě velmi rozšířený. Je nezbytně potřebný pro náš život, 

je to hlavní intrabuněčný minerál v těle. Je nezbytný pro přesnou funkci 

kardiovaskulárního systému, pro svalový tonus, spolu se sodíkem k udržení 

rovnovážného stavu tekutin v organismu. Jakékoliv množství NaCl, které konzumujeme 

během dne v mase nebo v přídavcích kuchyňské soli, je nutno posuzovat vždy v poměru 

s množstvím draslíku, který bychom měli v potravě též přijmout (Fantó, 1992). 

Mindell & Mundis (2006) ve své knize uvedli, že studie shodně prokazují vliv 

zvýšeného příjmu draslíku na snižování krevního tlaku.   

Draslík (kalium) je důležitý pro svalovou aktivitu a funkci myokardu (srdečního 

svalu). Poměr sodíku a draslíku (jejich vylučování ledvinami) regulují kortikoidní 

hormony, jmenovitě aldosteron, uvádí Pánek a kol. (2002). 

 

Funkce draslíku podle Fantó (1992) 

Draslík slouží k: 

- udržuje tonus svalů 

- snižuje krevní tlak 

- prospívá nervovým buňkám 

- odstraňuje únavu 
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- užívá se proti alergiím  

 

Doporučená denní dávka draslíku 

Poměr příjmu draslíku k sodíku je 2 : 1. Denní dávka není stanovena. Je ustálený 

názor, že 1,9-5,6 gramu za den je správná dávka (Fantó, 1992). 

 

Nedostatek draslíku 

Nedostatek draslíku podle Sullivanové (1998) způsobuje: 

-  zvracení 

-  svalovou slabost a ochrnutí 

-  svalové bolesti 

-  velkou únavu 

Snížení obsahu draslíku v mimobuněčné tekutině má za následek zejména 

poruchy srdeční činnosti a výkonnosti kosterního svalu, které nejsou bezprostředně 

život ohrožující (Vránová, Semiginovský, 1983). 

 

Nadbytek draslíku 

Nadbytek může způsobit svalovou slabost a duševní apatii a může dojít k srdeční 

zástavě. Může způsobit vředy na střevní sliznici (Sullivanová, 1998). 

Vránová, Semiginovský (1983) uvádí, že nadbytek draslíkových iontů 

v mimobuněčné tekutině je provázen příznaky útlumu centrální nervové soustavy. 
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Přírodní zdroje draslíku 

Mezi nejbohatší zdroje draslíku patří luštěniny, obilné klíčky, brambory, sušené 

švestky, meruňky, datle, fíky, kokos, pistácie, mandle, rozinky, jogurt, jablka. V menší 

míře pak houby, tuňák, černý rybíz, citrony, med (Madžuková, 2006). 

 

2.2.3. Vápník 

Je nejrozšířenějším minerálem v našem organismu. Tento prvek tvoří základ 

tvorby kostí a zubů spolu s fosforem, fluórem, uhlíkem, hořčíkem a dalšími minerály. 

Vápník se podílí na mnohých enzymatických procesech, a je pak v těle absorbován 

nebo vyloučen (Fantó,1992). 

Vránová, Semiginovský (1983) uvádí, že vápník je v těle obsažen ve větším 

množství než kterýkoliv jiný minerální prvek. 

Sharon (1998) podotýká, že důležitý není pouze dostatek samotného vápníku, 

ale i vitaminu D, který pomáhá při ukládání vápníku do kostní hmoty.  

 

Funkce vápníku podle Fantó (1992) 

Vápník slouží k: 

- pro prevenci a léčení forem rachitidy, měknutí kostí a osteoporózy 

- udržuje v dobrém zdravotním stavu zuby 

- udržuje pravidelný srdeční tep 

- uklidňuje nervy 

- léčí tetanii 

 

 

Doporučená denní dávka vápníku 

Dospělý člověk denně potřebuje cca 800 mg vápníku (Eger, 1999). 
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Nedostatek vápníku 

Nedostatek vápníku podle Sullivanové (1998) způsobuje: 

-  křivici 

-  osteoporózu 

-  slabé kosti a zuby 

-  křeče v nohou 

 

Nadbytek vápníku 

Dávky vyšší než 2000 mg denně mohou způsobit nadměrnou koncentraci 

vápníku v krvi (hyperkalcémii), ale nadměrný vápník je většinou vylučován, takže 

toxické dávkování je nepravděpodobně (Sullivanová, 1998). 

 

Přírodní zdroje vápníku 

Mezi nejbohatší zdroje vápníku patří ryby, mléčné výrobky, mák, hrášek, 

sardinky v oleji, losos, zelí, špenát, brokolice, žloutky, fazole, mandle, fíky. V menší 

míře pak lískové oříšky, celer, šípky, citrony (Madžuková, 2006). 

 

2.2.4. Hořčík 

Hořčík je iniciátor, aktivující činnost enzymů. Je základním faktorem přenosu 

nervových podnětů na svaly a je regulátorem enzymatických systémů. Podobně jako je 

ve výživě důležitý poměr sodíku a draslíku, je důležité dodržet poměr příjmu hořčíku a 

vápníku.  

Alkohol podporuje vylučování hořčíku. Střevní bakteriální flóra ve špatném 

stavu zabraňuje asimilaci hořčíku (Fantó, 1992). 
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 Hořčík je nezbytným aktivátorem mnohých enzymových reakcí, zejména 

přeměny cukrů ve svalu a také aktivátorem enzymů účastnících se stahu kosterního 

svalu (Vránová, Semiginovský 1983). 

 

Funkce hořčíku podle Fantó (1992) 

Hořčík slouží k: 

- je nezbytný pro vstřebávání vápníku 

- účinkuje společně v kombinaci s fosforem, sodíkem a draslíkem 

- udržuje v dobrém stavu kosti a zuby 

- je potřebný pro centrální nervovou soustavu 

- zabraňuje usazování vápníku v srdečním svalu 

 

Doporučená denní dávka hořčíku 

Denně od 300 – 450 mg hořčíku (Fantó, 1992). 

 

Nedostatek hořčíku 

Nedostatek hořčíku podle Sullivanové (1998) způsobuje: 

-  slabost, únavu 

-  nervové křeče a nervózní chování 

-  hyperaktivitu dětí 

-  bušení srdce  
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Nadbytek hořčíku 

Hořčík je toxický pro osoby s ledvinovými chorobami nebo poruchou činnosti 

nervů řídících srdce. U zdravých lidí je bezpečný (Sullivanová, 1998). 

 

Přírodní zdroje hořčíku 

Mezi nejbohatší zdroje hořčíku patří celozrnná mouka, sušené pivovarské 

kvasnice, ovesné vločky, mák, mandle, kakao, luštěniny, kešu ořechy, sýry, šípky, 

minerální voda Magnezia. V menší míře pak kroupy, pohanka, kukuřice, špenát, 

banány, datle, švestky (Madžuková, 2006). 

 

2.2.5. Fosfor 

Denní příjem fosforu je jeden z nejvyšších. Doporučuje se ho vždy přijímat v  

rovnováze vůči vápníku. Jakákoliv změna rovnovážného stavu má za následek 

onemocnění. 

 Příliš velké dávky železa a hliníku mohou rušit funkci fosforu v těle 

(Fantó,1992). 

Fosfor je obsažen ve všech buňkách těla, protože je strukturálním prvkem DNA 

a RNA, které jsou nositeli genetické informace. Spolu s vápníkem tvoří fosfáty, které 

jsou základem kostí a zubů (je zde až 80 % veškerých zásob fosforu v těle), a zabraňuje 

kazivosti zubů. Koncentrace obou prvků je regulována vitaminem D (Šíma, Turek, 

2010). 

 

Funkce fosforu podle Fantó (1992) 

Fosfor slouží k: 

- prospívá zubům a kostem 

- je prevencí proti zubnímu kazu 

- podporuje růst tkání 
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- je potřebný pro mozek a nervovou tkáň 

- slouží proti hnisavým zánětům 

 

Doporučená denní dávka fosforu 

Denní dávka se pohybuje od 800 – 1200 miligramů a je snadno stravitelná s potravou 

(Fantó, 1992). 

 

Nedostatek fosforu 

Nedostatek fosforu podle Sullivanové (1998) způsobuje: 

-  slabost 

-  bolesti v kostech a kloubech 

-  mentální zmatenost 

-  chudokrevnost, sníženou obranyschopnost k infekci  

 

Nadbytek fosforu 

Toxicita se může vyskytnout při dlouhodobých dávkách nad 1000 mg za den. Podle 

Sullivanové (1998) může způsobit: 

      -  průjem 

-  zvápenatění orgánů a měkkých tkání 

-  bránit vstřebávání železa, vápníku, hořčíku a zinku 
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Přírodní zdroje fosforu 

Mezi nejbohatší zdroje fosforu patří droždí, pšeničné klíčky, ovesné vločky, 

slunečnicová semena, fazole, drůbež, tvaroh, sója. V menší míře pak luštěniny, ryby, 

čokoláda, česnek, banány, ostružiny (Madžuková, 2006). 

 

2.2.6. Železo 

Jedná se o minerál, obsažený ve značném množství v našem organismu, je 

obsaženo v krvi a slučuje se s bílkovinami. Železo je obsaženo v enzymech, 

podporujících metabolismus proteinů, s nimi a mědí se slučuje, čímž vytváří 

hemoglobin a zabarvuje červeně krev. Hemoglobin přináší kyslík od plic do tkání, pro 

které je životní podmínkou. Absorpce železa je snižována fosfoproteiny, kofeinem, 

teinem (Fantó, 1992). 

 

Funkce železa podle Fantó (1992) 

Železo slouží k: 

- léčí anémii 

- je potřebné v těhotenství a během kojení 

- pomáhá proti únavě a závratím 

- předchází stárnutí tím, že dodává pokožce tonus 

 

Doporučená denní dávka železa 

Doporučená denní dávka železa je od 10 do 18mg (Fantó,1992). 

 

Nedostatek železa 

Nedostatek železa způsobuje podle Sullivanové (1998): 

-  chudokrevnost, bledost, únavnost 
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-  pocit dušnosti 

      -  nespavost, bušení srdce 

 

Nadbytek železa 

Nadbytek železa může způsobit zácpu, průjem a ve vysokých dávkách zřídka i smrt 

(Sullivanová, 1998). 

 

Přírodní zdroje železa 

Mezi nejbohatší zdroje železa patří vnitřnosti, dary moře, droždí, sušené 

meruňky, mandle, čočka, jáhly, brusinky, houby, slunečnicová semena, špenát, pažitka. 

V menší míře pak tvaroh, fazole, kokos, lískové oříšky, šípky (Madžuková, 2006). 

 

2.2.7. Jód 

Mluvit o jódu znamená mluvit o štítné žláze. Dvě třetiny tělesného obsahu jódu 

se nacházejí ve štítné žláze.  

Průmyslové metody přípravy jídel zbavují potravu tohoto minerálu, některé 

druhy půdy a vody v současnosti již mohou být chudé na jód (Fantó, 1992). 

 

Funkce jódu podle Fantó (1992) 

Jód slouží k: 

- léčí sníženou funkci štítné žlázy a strumu 

- podporuje rychlost růstu 

- pomáhá hubnout 

- je účinný proti akné 
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Doporučená denní dávka jódu 

Doporučná denní dávka je 1 mikrogram za den na jeden kg tělesné váhy (Fantó, 1992). 

 

Nedostatek jódu 

Nedostatek jódu způsobuje podle Sullivanové (1998): 

      -    strumu 

      -    sníženou činnost štítné žlázy, která způsobuje únavu, apatii, suchou kůži,        

nesnášenlivost chladu, nadváhu  

 

Nadbytek jódu 

Jód je toxický při vysokých dávkách a může zesilovat nebo působit akné. Velké 

dávky mohou zasahovat do hormonální činnosti (Sullivanová, 1998). 

 

Přírodní zdroje jódu 

Mezi nejbohatší zdroje jódu patří sůl obohacená jódem, treska, platýz, krabi, 

další mořské ryby a plody moře, višně, třešně, cibule, česnek. V menší míře pak sýry, 

tvaroh, vejce, žampiony, špenát, brokolice (Madžuková, 2006). 

 

2.2.8. Zinek 

O významu tohoto stopového minerálu se vedou ještě dnes diskuse, ačkoliv 

laboratorními pokusy byla na počátku šedesátých let minulého století dokázána 

důležitost a význam zinku pro naše zdraví. 

 Účinek zinku je narušován alkoholem a některými průmyslovými metodami 

přípravy jídel (Fantó, 1992). 
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Funkce zinku podle Fantó (1992) 

Zinek slouží k: 

- podílí se na rozmnožování buněk 

- je důležitý při syntéze bílkovin 

- pomáhá při léčení neplodnosti 

- je prevencí proti hluchotě 

- urychluje proces hojení ran 

 

Doporučená denní dávka zinku 

Počítá se, že dospělá osoba potřebuje cca 15 miligramů zinku za den, žena 

v těhotenství 20 miligramů a při kojení 25 miligramů za den (Fantó, 1992). 

 

Nedostatek zinku 

Nedostatek zinku způsobuje podle Sullivanové (1998): 

-  zpomalení růstu 

-  letargii 

-  abnormální čichové a zrakové pocity 

-  zpomalení hojení ran  

 

Nadbytek zinku 

Podle některých odborníků není zinek toxický, ale větší dávky (nad 150 mg 

denně) mohou vyvolat nechutenství, zvracení a průjem (Sullivanová, 1998). 
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Přírodní zdroje zinku 

Mezi nejbohatší zdroje zinku patří obilné klíčky, dýňová semena, houby, hovězí 

játra, většina ryb, hovězí maso, králík, kuře, mák, čaj, kakao, droždí. V menší míře pak 

rybí konzervy, vejce, česnek, petržel, maliny, meruňky (Madžuková, 2006). 
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METODOLOGICKÁ ČÁST 

 

3. CÍL, ÚKOLY, HYPOTÉZY, METODIKA 

 

3. 1. CÍL PRÁCE 

Cílem práce je zjistit, do jaké míry odpovídá zastoupení vybraných vitaminů a 

minerálních látek v běžné stravě vybrané populační skupiny doporučeným denním 

dávkám těchto složek výživy. 

 

3. 2. ÚKOLY PRÁCE 

- analýza dostupných informačních zdrojů k tématu 

- výběr skupiny respondentů pro pilotní studii 

- shromáždění dat z vyplněných čtyřdenních dotazníků 

- vyhodnocení dotazníků 

- zpracování výsledků tabulkovou formou 

- ze zjištěných výsledků vyvodit závěry 

-     vyhodnocení správnosti hypotéz 

 

 

 

 

 

 



 

  51 

3. 3. HYPOTÉZY 

H1: Vápníku (Ca) je v běžné stravě našich respondentů nadbytek oproti DDD. 

H2: Draslíku (K) je v běžné stravě našich respondentů nadbytek oproti DDD. 

H3: Vitaminu C je v běžné stravě našich respondentů nedostatek oproti DDD. 

H4: Vitaminu E je v běžné stravě našich respondentů nedostatek oproti DDD. 

 

3. 4. METODIKA 

Jedná se o případovou studii pilotního charakteru. Prováděli jsme předběžnou 

studii v malém měřítku před uvažovaným hlavním výzkumem za účelem ověření 

proveditelnosti a posouzení kritických míst experimentu. Ke sledování nutričních 

parametrů výživy pro oblast vitaminů a minerálů byl zvolen postup sledování 

čtyřdenních jídelníčků vybraných respondentek a jejich vyhodnocení bylo provedeno 

standartizovanou softwarovou aplikací databázových funkcí v tabulkovém procesoru 

MS Excel podle Vilikuse, a kol. (2004). 

 

3. 4. 1. Výběr respondentů 

Pro pilotní studii jsme zvolili populační skupinu čtyř osob, kterou lze 

charakterizovat podle softwarové aplikace ke sledování nutričních parametrů podle 

Vilikuse (2004) jako „starší ženy (53 -56 let), lehká práce“. Všechny ženy pracují jako 

učitelky v Základní umělecké škole Klementa Slavického v Kadani. Vybrané 

respondentky uvedly, že nemají žádné specifické stravovací návyky a neužívají 

potravinové doplňky stravy. 
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3. 4. 2. Výběr skupiny sledovaných vitaminů a minerálů 

Námi použitý a citovaný program k vyhodnocení nutričních parametrů výživy 

umožňuje spolehlivě sledovat skutečné hodnoty u těchto vitaminů A, B1,B2, B6, C, E a 

minerálů Na, K, Ca, Fe.  Pilotní studie se tedy nebude zabývat sledováním všech 

vitaminů a minerálů, uvedených v teoretické části práce ale pouze těmi programem 

vytipovanými. 

 

3. 4. 3. Průběh sběru dat  

Od listopadu do konce prosince 2009 jsem postupně oslovil 4 respondentky a 

požádal je o vypracování čtyřdenních jídelníčků dle pravdy. Jednalo se o záznam 

veškerého jídla i tekutin konzumovaného během 3 běžných dní a jednoho dne 

„svátečního“. Zaznamenaná množství stravy byla uváděna v g. Pomocí softwarové 

aplikace jsem poté jídelníčky vyhodnotil a porovnal s hodnotami, které ideálně 

doporučuje norma jako denní příjem pro tuto skupinu respondentek dle pohlaví, věku a 

energetické náročnosti práce.  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

 

4. VÝSLEDKY  

 

Pozn.: DDD znamená zkratku pro doporučenou denní dávku 

 

Respondentka č. 1 

 

PRVKY  NORMA SKUTEČNOST %NORMY  VÝSLEDEK 
Ca 800 984 123% Dostatek 
Fe 16 27 169% Dostatek 
K 3200 2820 88% Nedostatek 
NaCl 8 6,3 79% Nedostatek 
Vit A 0,9 1,5 172% Dostatek 
Vit B1 1,1 1,2 113% Dostatek 
Vit B2 1,4 1,2 85% Nedostatek 
Vit B6 1,8 0,8 43% Nedostatek 
Vit C 75 81 108% Dostatek 
Vit E 12 2 19% Nedostatek 
 100%    

 

Výsledek ukazuje, že respondentka č. 1 má ve své stravě nedostatek minerálů draslíku 

(K) a sodíku (Na), vitaminu B2, B6 a E oproti DDD. 

 

 

 

 

 

 

 skupina ženy starší - lehká práce počet dní: 4 
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Respondentka č. 2 

 

PRVKY  NORMA  SKUTEČNOST %NORMY  VÝSLEDEK  
Ca 800 1061 133% Dostatek 
Fe 16 18 115% Dostatek 
K 3200 2527 79% Nedostatek 
NaCl 8 9,9 124% Dostatek 
Vit A 0,9 2 220% Dostatek 
Vit B1 1,1 0,8 70% Nedostatek 
Vit B2 1,4 1,5 110% Dostatek 
Vit B6 1,8 0,5 25% Nedostatek 
Vit C 75 93 123% Dostatek 
Vit E 12 1 10% Nedostatek 
 100%    

 

Výsledek ukazuje, že respondentka č. 2 má ve své stravě nedostatek minerálu draslíku 

(K), vitaminu B1, B6 a E oproti DDD.  

 

Respondentka č. 3 

 

PRVKY  NORMA  SKUTEČNOST %NORMY VÝSLEDEK 
Ca 800 995 124% Dostatek 
Fe 16 33 205% Dostatek 
K 3200 2059 64% Nedostatek 
NaCl 8 1,5 19% Nedostatek 
Vit A 0,9 1,6 182% Dostatek 
Vit B1 1,1 0,9 79% Nedostatek 
Vit B2 1,4 1,3 94% Dostatek 
Vit B6 1,8 1 54% Nedostatek 
Vit C 75 122 163% Dostatek 
Vit E 12 1 12% Nedostatek 
 100%    

 

Výsledek ukazuje, že respondentka č. 3 má ve své stravě nedostatek minerálů draslíku 

(K) a sodíku (Na), vitaminu B1, B6 a E oproti DDD.  

 

 skupina ženy starší - lehká práce počet dní: 4 

 skupina ženy starší - lehká práce počet dní: 4 
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Respondentka č. 4 

 

PRVKY  NORMA  SKUTEČNOST 
 
%NORMY  VÝSLEDEK  

Ca 800 455 57% Nedostatek 
Fe 16 9 59% Nedostatek 
K 3200 1867 58% Nedostatek 
NaCl 8 4,4 55% Nedostatek 
Vit A 0,9 1 110% Dostatek 
Vit B1 1,1 0,5 43% Nedostatek 
Vit B2 1,4 0,7 47% Nedostatek 
Vit B6 1,8 0,5 26% Nedostatek 
Vit C 75 127 170% Dostatek 
Vit E 12 1 7% Nedostatek 
 100%    
 

Výsledek ukazuje, že respondentka č. 4 má ve své stravě nedostatek minerálů 

vápníku (Ca), železa (Fe), draslíku (K) a sodíku (Na), vitaminu B1, B2, B6 a E oproti 

DDD. Celkově lze říci, že tato respondentka má největší deficit minerálů a vitaminů ve 

výživě z celé sledované skupiny. 

U všech dotazovaných respondentů se potvrdilo, že mají ve stravě nedostatek 

vitaminu B6, vitaminu E a minerálu K. Ve všech případech je téměř ideálně zastoupen 

vitamin C.  

Výsledky studie nejsou, vzhledem k malému počtu respondentek, statisticky 

významné. Jsou však podnětem pro další možné rozpracování tématu, neboť ukazují, že 

ne vždy jsou doporučené denní dávky vitaminů a minerálů ve stravě dodrženy. 

 

 

 

 

 

 

 skupina ženy starší - lehká práce počet dní: 4 
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5. DISKUZE 

Naše pilotní studie ukázala na některé zajímavé rozdíly oproti tvrzením autorů 

odborných publikací. Fantó (1992) uvádí, že všichni trpíme nedostatkem vitaminu C, 

protože lidský organismus nedokáže kyselinu askorbovou samostatně syntetizovat. 

Podle Fantó (1992) je nutné tento vitamin každý den přijímat z potravy nebo z 

potravinových doplňků. V naší studii se ve všech sledovaných případech potvrdil 

dostatek vitaminu C v běžné výživě respondentek, u 2 případů dokonce převyšoval 

příjem DDD vitaminu C. Žádná z respondentek neužívala ve sledované době žádné 

doplňky stravy. Není tedy, na rozdíl od názoru Fantó, nutné vitamin C dodávat 

v doplňcích stravy, pokud konzumujeme stravu pestrou. 

        Jak uvádí Fořt (2007), podle výsledků neoficiálních analýz, vyplývajících 

z použití přesných a objektivních analytických metod, má populace nadbytek vápníku a 

draslíku.  

Naše studie u 3 respondentek ze 4 nadbytek vápníku potvrdila. Nadbytek draslíku se 

však nepotvrdil u žádné z respondentek, naopak ve všech případech nebyla u draslíku 

dodržena ani DDD. 

Fantó (1992) uvádí, že NaCl všichni spotřebujeme daleko větší množství, než je 

reálná potřeba. To se v  naší pilotní studii také nepotvrdilo. Pouze v 1 případu našeho 

malého vzorku respondentek se potvrdil nadbytek Na Cl ve stravě, ne však vysoký. U 

zbylých 3 respondentek byl naopak zjištěn nedostatek DDD sodíku.  

U železa (Fe)  Fantó (1992) uvádí, že ženy jsou náchylné mít železa nedostatek. 

 U našich respondentek se tato teorie projevila pouze v jednom případě. Ostatní 3 

respondentky DDD Fe ve stravě splňují, 2 z nich dokonce překračují DDD. Je třeba též 

brát v úvahu při posuzování výsledku, že ke zvýšeným ztrátám železa u žen může 

docházet v důsledku menstruačního cyklu. Sledované respondentky byly všechny ve 

věkové kategorii žen po menopauze.  

Červený a Červená (1991) uvádí, že dosud nebyly zjištěny případy nedostatku 

vitaminu A u lidí, kteří konzumují pravidelně rostlinnou potravu.  Naše respondentky 

mají, podle vyplněných jídelníčků, ve stravě pravidelně ovoce a zeleninu a také 

vyhodnocení ukazuje na dostatek tohoto vitaminu. U 3 ze 4 zúčastněných dokonce 

překračuje DDD. 



 

  57 

Červený a  Červená (1991) uvádí, že vitamin E je rozpustný v tucích, ukládá se 

v těle, a proto není nutný jeho každodenní příjem. Případy nedostatku tohoto vitaminu 

se vyskytují zřídka. Červený a Červená (1991) dále uvádí, že např. Ministerstvo 

zdravotnictví Velké Británie např. vůbec nestanovuje DDD, protože nedostatky tohoto 

vitaminu jsou vzácné. U všech 4 našich respondentek se však ukázal nedostatek DDD 

vitaminu E ve stravě. 
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6. ZÁVĚR 

Cílem mojí bakalářské práce bylo zjistit, do jaké míry jsou vybrané vitaminy a 

minerály u určité populační skupiny ve výživě zastoupeny, zda ve stravě dosahují DDD 

či by bylo správné je doplňovat potravinovými doplňky. Snažil jsem se, přehledným a 

zároveň srozumitelným způsobem utřídit informace o doporučených denních dávkách, 

vlastnostech, o nedostatku a nadbytku jednotlivých vitaminů a minerálních látek. Dále 

jsem se zabýval přírodními zdroji, ve kterých jsou dané prvky obsaženy. Informace o 

doporučených denních dávkách jsou podle autorů prací poněkud odlišné, nikoli však 

zásadním způsobem. DDD vitaminů a minerálů jsou navrhovány pro průměrného 

jedince dospělé populace, podle okamžité situace se však potřeba minerálů i vitaminů 

může individuálně lišit.  

Ve výsledcích bakalářské práce jsme zjistili zajímavé odlišnosti od tvrzení 

odborníků. V některých případech vitaminů a minerálních látek se objevili nedostatky 

tam, kde se všeobecně nepředpokládaly a naopak. Jsem si vědom, že výsledky naší 

pilotní studie nejsou statisticky významné. Proto i tyto zjištěné odlišnosti nemají 

statistický význam. 

I přesto kladně hodnotím, že jsem mohl na malém vzorku populace vyzkoušet 

průběh a postup experimentu, kterým je možno provést rozsáhlé šetření množství 

vitaminů a minerálů v běžné stravě široké skupiny populace někdy v budoucnu. 

Čas, který jsem této bakalářské části věnoval, shledávám časem zajímavým, 

poučným a motivujícím pro budoucí zpracování mé diplomové práce. Podařilo se mi 

sjednotit informace o vitaminech, minerálních látkách a jejich působení. Přišel jsem do 

styku se zajímavými lidmi, hlavně z řad respondentů, kterým chci v závěru ještě jednou 

poděkovat a jako odměnu jim předat zpracované výsledky použité v této bakalářské 

práci. Věřím, že pro ně budou podobně motivující při cestě za správným způsobem 

výživy. 
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6.1. Zhodnocení správnosti vyslovených hypotéz 

Na základě vyhodnocených výsledků můžeme říci že:  

H1 - Vápníku (Ca) je v běžné stravě našich respondentů nadbytek oproti DDD, se 

nepotvrdila.  

H2 - Draslíku (K) je v běžné stravě našich respondentů nadbytek oproti DDD, se 

nepotvrdila.  

H3 - Vitaminu C je v běžné stravě našich respondentů nedostatek oproti DDD, se 

nepotvrdila.  

H4 - Vitaminu E je v běžné stravě našich respondentů nedostatek oproti DDD, se 

potvrdila.  
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8. PŘÍLOHY 

Příloha 1 -  Dotazník 

Příloha 2 – Tabulka DDD 

Příloha 3 – Tabulka DDD  

Příloha 4 -  Tabulka DDD  

 

Příloha č. 1 

Dotazník bakalářské práce za účelem zjištění čtyřdenního jídelníčku respondentů. 

Datum středa g čtvrtek g pátek g sobota g 

SNÍDANĚ 
 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

SVAČINA 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

OBĚD 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

SVAČINA 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

VEČEŘE 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

GRAMÁŽ 
- 
CELKEM 
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Příloha č. 2 

Tab.1: Doporučené denní dávky vitaminů a minerálních látek podle Málkové (2009) 
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Příloha č. 3 

Tab.2: Doporučené denní dávky pro dospělou populaci podle Hlavaté (2010) 
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Příloha č. 4 

Tab.3:  Navrhované denní doporučené dávky živin podle Pánka a kol.(2002). 

 

 

Živina 

 

 

   Děti 3-6 let 

 

  Muži 19-59 let 

 

 

Ženy 19-59 let 

 

  Osoby nad 60 let 

 

Energie MJ 

Bílkoviny g 

Tuky g 

Linol.kys. g 

Vápník mg 

Hořčík mg 

Železo mg 

Jod µg 

Zinek mg 

Fosfor mg 

Selen µg 

VitaminA mg 

Vitamin D µg 

VitaminE mg 

Vitamin K µg 

 

7,0 

30 

50 

7,5 

900 

- 

10 

- 

- 

- 

- 

0,7 

- 

- 

- 

 

10,0 

70 

70 

8,0 

1000 

400 

10 

200 

12 

1200 

55 

1,0 

5 

14 

75 

 

9,2 

65 

65 

7,0 

1000 

400 

15 

200 

10 

1200 

55 

0,9 

5 

12 

65 

 

8,0 

70 

60 

8,0 

1000 

350 

12 

180 

12 

1000 

55 

1,0 

5 

12 

m80, ž65 
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VitaminB1 mg 

Vitamin B2 mg 

Niacin mg 

Vitamin B6 mg 

Kys. listová µg 

Vitamin B12 µg 

Vitamin C mg 

 

1,0 

1,1 

- 

- 

- 

- 

65 

1,2 

1,6 

18 

1,9 

400 

3,0 

100 

1,1 

1,4 

15 

1,8 

400 

3,0 

100 

m1,2, ž1,1 

1,4 

15 

1,8 

400 

3,0 

100 

 

 

 


