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Abstrakt 

 Bakalářská práce se zabývá tématem životního stylu a stravování, konkrétně jak jsou 

ovlivněny umístěním jedince v sociálním prostoru. Teoretická východiska poskytl 

koncept Pierra Bourdieu, sekundárně také práce dalších sociologů a antropologů. 

Výzkumným nástrojem je samovyplňovací strukturovaný dotazník, výzkum proběhl 

CASI metodou skrze oline panel. Výzkum je analyzován skrze jednotlivé sociální 

skupiny dané zaprvé vytvořenou typologií, dále základními sociodemografickými 

charakteristikami. Analýza prokázala, že mezi některými skupinami existují statisticky 

významné rozdíly, z toho důvodu se dá hovořit o rozdílech v životním stylu a preferenci 

potravin na základě umístění jedince v sociálním prostoru. 

  

 

 

Abstract 

Bachelor’s work is focused on lifestyle and eating habits and how are these facts 

affected by positioning of the individual in the social space. Theory was primary based 

on Pierre Bourdieu’s concept of space of lifestyle and space of food, secondary also on 

works of others sociologists and anthropologists. Research tool is online questionnaire; 

survey was conducted via CASI panel. Survey was analysed through particular social 

groups based on typology and also on basic sociodemographic characteristics. Analysis 

confirmed that there exist statistically significant differences between some of groups, 

consequently differences in lifestyle and food preferences based on positioning of 

individual in the social space can be stated. 
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Teoretické pozadí a výzkumný námět 

 

 

Zdraví a životní styl je v současnosti téma probírané ze všech stran. Útočí na nás 

z médií ať už ve formě televizních pořadů, relací v rádiích, článků v novinách či rovnou 

specializovaných časopisů. Svou roli, ne-li roli hlavní, zde sehrává samozřejmě internet, 

kde se během několika minut můžeme dozvědět vyčerpávající ( i když ne vždy 100% 

založené na pravdě) informace ohledně zdravého životního stylu, tedy péče o zdraví, 

vztahu ke sportu či správných stravovacích návyků. Pohled na to, co je či není zdravé 

jídlo, se v čase stále mění. A nejen to, mnohdy ani odborníci a lékaři nejsou ve svých 

názorech jednotní. 

S jídlem je samozřejmě spojeno také přijímání potravy a vztah k vlastnímu tělu. Těmito 

problémy se zabývá obor sociologie těla, vzniklý poměrně nedávno. Konkrétně je to 

studium vlivu sociálních faktorů na naši fyzickou podobu.(Giddens 1997)  Podle 

Michaela Foucaulta (1988) své vlastní tělo v dnešní době spoluvytváříme a takové 

pravidelné zásahy, vykonávané s cílem lidské tělo změnit, jako je například držení 

diety, jsou v podstatě sociální technikou ovlivňující tělo. Na životní styl mají vliv také 

třídy, i když jsou hranice mezi třídami propustné a existuje zde sociální mobilita. 

Nicméně se dá předpokládat, že svou roli tu mix původu, ekonomické situace, 

mezilidských vztahů a závazků či vzdělání hraje. (Giddens 1997) 

 

Ve své práci se pokusím zmapovat postoj české společnosti k životnímu stylu, zejména 

pak ke trendům ve stravování. Zajímat mě budou otázky, co pro lidi znamená zdravý 

životní styl, jaký mají postoj ke sportu a hubnutí, co si představují pod pojmem zdravá 

strava, či jakou roli pro ně při nákupu potravin hraje složení potravin nebo značky a 

výrobci. Na tyto otázky se pak budu dívat celkově i skrze základní sociodemografické 

charakteristiky. Pravděpodobně se podle získaných výsledků pokusím vytvořit 

typologie. Hypotéza, se kterou budu do výzkumu vstupovat, by mohla znít: Mezi 

různými sociálními skupinami existují určité vzorce spotřeby. 

Vycházet budu ze sociologie P. Bourdieu a jeho teorie jednání, zde mě pravděpodobně 

bude zajímat zejména kulturní kapitál, který tvoří kompetence, vzdělání, nebo 

výmluvnost. 

Další podkladem pro mě bude jeho teorie stratifikace, podrobně rozepsaná v díle 

Distinction, tedy vztahy mezi kulturou a třídou. V rámci české sociologie mě, 

předpokládám, ovlivní přístup PhDr. Jiřího Šafra, Ph.D., který se zabývá například 

výzkumem sociálních nerovností, životního stylu či metodologiemi kvantitativního 

výzkumu. 
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Metodologie 

 

 

Výzkumný nástroj a data z výzkumu poskytla výzkumná agentura Ipsos Tambor s.r.o. 

Jedná se o strukturovaný dotazník v délce přibližně 20 minut. Výzkum proběhl 

kvantitativně formou CASI panelu, do kterého jsou respondenti předem předrekrutování 

a je tedy zaručena jednak reprezentativita výběrového souboru a jednak spolehlivost dat. 

Výzkumu se zúčastnilo 500 respondentů starších 16ti let. Dotazník čítá 41 otázek, které 

jsou tematicky rozděleny do sekcí Zdraví a životní styl, Vztah k jídlu, Stravovací 

zvyklosti, Potraviny- nákup a značky, Hubnutí a Stravenky. Získaná data pak budou 

analyzována pomocí programu SPSS. Předpokládá se třídění přes demografické údaje a 

odpovědi na některé otázky, snaha o vytvoření typologií. Ze statistických metod bude 

pravděpodobně použita analýza korelačních koeficientů, regresní analýza, faktorová a 

shluková analýza. 
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Úvod 

Ve své práci se věnuji životnímu stylu a trendům ve stravování. Zajímají mě zejména 

preference ve stravování a volbě zdravého životního stylu a to, zda jsou tyto skutečnosti 

ovlivněny umístěním jedince v sociálním prostoru. Toto téma je v současnosti moderní 

a určitě je relevantní vzhledem k rozsáhlým společenským změnám, které se dějí 

(globalizace, ekonomická krize).  

Na druhé straně je to téma, kterým se zabýval i jeden z nejvýznamnějších 

francouzských sociologů 20. století, Pierre Bourdieu. Jeho koncept sociálního prostoru 

spolu s pojmy habitusu a kapitálu a prostorem jídla jsou pro mou práci teoretickým 

východiskem a zároveň inspirací. Jídelní praktiky jakožto součást kosmo-sociálního 

rámce se objevují již v díle Emila Durkheima (Durkheim, Mauss: 1903/1963), jídlu se 

věnovali i významní antropologové Lévi-Strauss či Mary Douglas. V současnosti je 

sociologie jídla v zahraničí poměrně rozvinutou disciplínou, české zdroje však chybí. 

Tématu životního stylu v souvislosti se sociální stratifikací se u nás věnuje Jiří Šafr, 

kromě tohoto autora však ve své práci vycházím pouze ze zdrojů zahraničních. 

Po shrnutí teoretických východisek následuje výzkumná část, kde vytyčuji cíle 

výzkumu, operacionalizuji používané pojmy a formuluji hypotézy. Ve svém výzkumu 

analyzuji především zájem o zdraví a zdravý životní styl, vztah k jídlu a představy o 

zdravém stravování, preferenci potravin, postoj ke sportu a hubnutí. K postihnutí rozdílů 

používám vytvořenou typologii a dále také vybrané sociodemografické charakteristiky. 

Skrze analýzu se dostávám k potvrzování či nepotvrzování hypotéz a následné 

formulaci závěrů své bakalářské práce. 
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1. Teoretická východiska 

1.1 Význam jídla a stravování v současné společnosti 

Přijímání potravy a vody je základní biologická potřeba stejně jako nutný přísun kyslíku 

nebo spánek. V současné době však pojem stravování zahrnuje mnohem více, stalo se 

součástí životního stylu lidí, je jedním z nejdiskutovanějších témat ve společnosti, úzce 

souvisí s kulturní a sociální sférou. Jídlo a pití je prostředek, který nám na jedné straně 

pomáhá rozpoznávat sociální odlišnosti, na straně druhé je samo o sobě prostředkem, 

jenž odlišnosti formuje.  

Lidský jídelníček a celkový přístup ke stravování je v současnosti velmi odlišný od toho 

v minulosti, a to důsledkem sociálních změn a procesů jako je globalizace. Většina 

západní společnosti má v základu podobné stravovací vzorce; Alan Beardsworth  a 

Teresa Keil (Beardsworth,Keil 1997: 34) vytyčili 5 charakteristik moderního stravování. 

Zaprvé existuje velmi specializovaný systém produkce potravin, za druhé distribuce 

skrze komerční trh (dokud máme peníze, můžeme mít jídlo). Za třetí, návštěvy 

supermarketů zdůrazňují různorodost (ta se dostává i do menších prodejen potravin), za 

čtvrté, od té doby, co obchod s potravinami je mezinárodní, prakticky neznáme 

nedostatek (zřídka se může objevit nedostatek v určitých místech určitého zboží pro 

určité skupiny). A za páté probíhají neustálé debaty o udržitelnosti systému samotného a 

o volbách, které by měly být udělány ohledně budoucího vývoje. (Beardsworth,Keil 

1997: 34).  

Distribuce potravin je stále rychlejší, nové techniky mražení a transportu potravin 

umožňují převážet potraviny z jednoho konce světa na druhý. Supermarkety a 

hypermarkety už dávno nenabízejí pouze sezónní zboží, tak si uprostřed zimy můžeme 

dát mandarinky nebo jahody. Vlna farmářských trhů přinesla možnost kupovat 

potraviny čerstvé a přímo od farmářů (nebo jsou tak alespoň prezentované). Díky tomu 

si například Pražané mohou koupit ovoce z Moravy, sýry ze Slovenska nebo dokonce 

čerstvé mořské ryby z Chorvatska, vylovené před několika hodinami. V rozvinutých a 

bohatších společnostech je touha po nových chutích a novinkách ve výživě 

podporována (často však díky komerčním zájmům) a běžnou součástí stravovacích 
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praktik je hledání nových zážitků a jejich prožívání. Mnoho institucí (státních, 

tělocvičných, lifestylových…atd) se, možná záměrně, snaží ovlivňovat a měnit 

stravovací vzorce, ať už všeobecně nebo ve vztahu k určitým cílovým skupinám 

v populaci. (Beardsworth,Keil 1997: 56) „Fráze Jste to, co jíte, nám připomíná, že 

stravování formuje naše tvary a životy, vytváří podobné skupiny a komunity, 

ekonomické systémy a ideologie.“ (Farquhar: 145) To, jak se stravujme, nás někam 

zařazuje, vypovídá to o našem statusu, jídlo a pití se stává prostředkem symbolizace a 

demonstrace sociálních pozic. Zároveň často volbou potravin a nápojů sami korigujeme, 

do jaké sociální skupiny se chceme zařadit. Tomu napomáhá propojení potravinového 

průmyslu s marketingem a ekonomií. Všeobecně používaným příkladem je pití kávy, 

které má mnoho významů. Káva je jednak kvůli obsahu kofeinu droga a doping, 

vyjadřuje ekonomické a sociální vztahy z minulosti (skrze fakt kolonizace), je rituálem, 

ať už osobním, kdy přináší zejména duševní potěšení a zklidnění, sociálním, když se u 

ní setkáváme s přáteli, nebo obchodním, pokud nad šálkem kávy jednáme s obchodními 

partnery. Také druh kávy a značka napovídají, co jsou naše momentální potřeby, či do 

jaké společnosti sami sebe zařazujeme. Silné espresso nás má povzbudit, sladká káva 

s likérem, zmrzlinou a šlehačkou potěšit a zasytit. Rozpustné Nescafé je světově 

rozšířený nápoj dostupný téměř pro každého, Starbucks
1
, jehož prezentace je založena 

na ekologickém a fair trade přístupu, je pro mladé moderní lidi, zatímco Nespresso si 

zakládá na prémiovosti.  

Zařazení jedince do společenského prostoru v souvislosti s tím, jak se stravuje, se 

věnoval Pierre Bourdieu. Na základě rozsáhlé studie francouzské společnosti v 70. 

letech 20. století vybudoval model sociálního prostoru, o kterém tvrdil, že je všeobecně 

platný. Z jeho teorie vycházeli mnozí další autoři, mezi nimi i ti, k jejichž dílu se ve své 

práci odkazuji. I pro mě je tento koncept relevantní, proto se vynasnažím výsledky z 

šetření, které zde zpracovávám, s tímto modelem porovnat, nebo, lépe, říci, zda je 

aplikovatelný i na českou společnost 21. století. V následující kapitole proto představím 

některé pojmy, které Bourdieu vytvořil či přepracoval a které považuji za klíčové pro 

svou práci. 

 

                                                 
1
 Starbucks: Mezinárodní síť kaváren 
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1.2 Sociologie Pierra Bourdieu2 

1.2.1 Vymezení základních pojmů (sociální pole, habitus, kapitál) 

Ve své práci budu vycházet z pojmů, které Bourdieu zavedl, popřípadě reformuloval a 

dále používal. Následující pojmy jsou dle mého názoru podstatné pro pochopení 

Bourdieuovy teorie, kterou zde představuji, a pro následné přenesení této teorie do 

prostředí reálného výzkumu v České republice. Bourdieu vnímal společnost jako soubor 

vztahů mezi jednajícími aktéry, které jsou strukturovány do polí. Každé pole 

představuje určitou oblast problémů, ve které fungují specifické rysy ovládání, moci, 

dominance. Každé pole se tedy řídí svými vlastními pravidly a aktéři neustále bojují 

(symbolicky) o výhodné pozice v sociálním prostoru. Záměrem těchto bojů je strukturu 

pole buď změnit, nebo zachovat. „ …popisuji sociální prostor jako pole: míním tím pole 

sil, jejichž tlaku jsou nutně vystaveni aktéři v onom poli zaangažovaní, a zároveň pole 

bojové, na němž se aktéři různými prostředky a za různými cíli (…) střetají a tím 

přispívají k jeho uchování či změně.“ ( Bourdieu 1994: 38) Pole dále působí na aktéry, 

kteří do pole vstoupili, a ovlivňuje je.  

Každému aktérovi náleží určitý habitus, což je systém stabilizovaných dlouhodobě se 

opakujících postojů, do nichž aktér ukládá svou zkušenost, aby ji mohl sociálně využít. 

Mezi habitusy a aktéry funguje reciprocita, aktér pomáhá utvářet habitus a habitus 

formuje aktéra. Doslovně Bourdieu charakterizuje habitus jako „jednotící a generativní 

princip, který z charakteristických vztahových rysů, vlastních určitému postavení, 

vytváří jednotný životní styl, celek, v němž se sjednocuje volba osob, statků i 

praktických činností.“ (Bourdieu  1994: 16) Každý aktér postupně přijímá a osvojuje si 

určité způsoby jednání, myšlení a vnímání, které jsou od něj na jeho umístění 

v sociálním poli požadovány. Přitom však lidé nějak jednají víceméně nevědomě, 

neuvědomují si, že jednají sociálně významným způsobem, ani proč je toto jednání 

                                                 
2
 Pierre Bourdieu se řadí mezi nejvýznamnější světové sociology, nejen díky svému 

osobitému přístupu k sociologické teorii. Bourdieu vědu, které se věnoval, nazýval 

vědou vztahovou. Zastával názor, že je nutné neoddělovat situace, místo, časové 

umístění a jedince, kteří jednají, naopak je nutné se zaměřit na jejich vztahy.„ Tu 

nejhlubší logiku sociálního světa lze zachytit jedině ponorem do partikulárnosti určité 

empirické, historicky situované a datované skutečnosti, ale s cílem postavit ji (…) jako 

jeden ze vzorců ve vesmíru o konečném počtu možných konfigurací“ (Bourdieu 

1994:10). Tímto postupem podle Bourdieua dokážeme zachytit strukturu a fungování 

sociálního prostoru. (Bourdieu 1994:11) 
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sociálně významné. „Každé třídě pozic odpovídá určitá třída habitusů jako 

společenských podmínek spjatých s dotyčným postavením (…) habitus vyjadřuje 

jednotný styl praktických činností a statků určitého jednotlivého aktéra nebo třídy 

aktérů“ (Bourdieu 1994: 14).  

 To co určuje pozici aktéra v sociálním prostoru, tedy sociálním poli, je jeho vlastnictví 

různých druhů kapitálu (a objemů těchto druhů kapitálu). To znamená, že kapitál 

diferencuje třídy. Bourdieu rozlišuje několik druhů kapitálu. Kapitál kulturní vyjevuje, 

jakým typem socializace jsme prošli, zahrnuje kulturní statky i směnnou hodnotu aktéra 

na trhu práce. Kulturní kapitál má formu inkorporovanou, to jsou schopnosti a 

dovednosti, které si člověk osvojuje v průběhu socializace, formu objektivní, to jsou 

například knihy nebo umělecká díla a formu institucionalizovanou, což je vzdělání. 

Ekonomický kapitál pracuje s vlastnictvím výrobních faktorů, dále s typem 

ekonomického zájmu a jeho zásadní charakteristikou je existence peněz a možnost 

jejich přesunu či uchovávání. Sociální kapitál závisí na členství ve skupině či sociální 

síti, která ovlivňuje prestiž a uznání jejích členů.  Symbolický kapitál hraje klíčovou roli 

v procesech legitimizace a moci. Může jím být jakýkoliv druh kapitálů, pokud sociální 

činitelé, kteří na daný kapitál nahlíží, dokážou poznat a rozeznat jeho vlastnosti. 

(Bourdieu 1994: 81) 

 

1.2.2 Sociální prostor 

Sociální prostor považoval Bourdieu za pojem, jehož zavedení do sociologie je 

nezbytné. Hlavním předpokladem pro správnou analýzu je pojímat skutečnost vztahově. 

„Pojem prostor sám v sobě obsahuje princip vztahového chápání sociálního světa: říká 

totiž, že podstatou každé jím označované „skutečnosti“ je vzájemná exteriorita prvků, 

z nichž ona skutečnost sestává.“ (Bourdieu 1994: 37) Není možné srovnávat jednotlivé 

rysy skutečnosti odděleně, určitou vztahovou vlastnost je třeba vždy analyzovat skrze 

další vztahy, protože jedině tak daná vlastnost vůbec může existovat. Tato vztahová 

vlastnost je v podstatě diference neboli odchylka, která ustanovuje prostor. Prostor je 

celkem pozic, které jsou samy vůči sobě vztažené a uspořádané určitým způsobem.  

Uspořádání aktérů nebo skupin v jednotlivých pozicích je dané jejich 

vlastnictvím kapitálu. Kapitál v sociálním prostoru Bourdieu používá jako prvek 

diferenciace.  První dimenzí je celkový kapitál, jenž zahrnuje všechny druhy kapitálu, 

který aktéři či skupiny vlastní, druhou dimenzí jsou pak dva konkrétní druhy kapitálu, a 
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to kulturní kapitál a ekonomický kapitál. Třetí dimenze je změna těchto vlastností v čase 

vyjádřená trajektorií v sociálním prostoru. Umístění aktérů v prostoru je dané poměrem 

vlastnictví uvedených druhů kapitálu. Nejvýše jsou ti, kteří mají dostatek jak 

ekonomického, tak kulturního kapitálu a druhý pól tvoří ti, kteří strádají v obou těchto 

dimenzích. Pomocí této struktury se vyvarujeme chyby srovnávání konkrétních rysů 

izolovaně bez ohledu na systémy. (Bourdieu 1994: 13-14, Bourdieu 1978: 114) 

„Odlišnosti pramenící z celkového objemu kapitálu téměř vždy zakrývají, z běžného 

povědomí i z vědeckých znalostí, druhotné diference, které, uvnitř každé z tříd 

definované celkovým objemem kapitálu, oddělují třídní frakce, definované odlišnými 

strukturami vlastnictví, například odlišným rozdělením jejich celkového kapitálu mezi 

odlišné druhy kapitálu.“ (Bourdieu 1998: 114)  

Použitím sociálního prostoru dokážeme analyzovat vztahy mezi sociálním 

postavením, habitusy a zaujímáním postojů (tj. volbou). „Prostor sociálních pozic se 

odráží v prostoru postojů prostřednictvím prostoru dispozic (či habitusů). (…) Každé 

třídě pozic odpovídá určitá třída habitusů (či zálib) jako produktů společenských 

podmínek spjatých s dotyčným postavením, a prostřednictvím těchto habitusů a jejich 

generativních schopností pak určitý systematický celek statků a vlastností spjatých 

navzájem stylovou příbuzností.“ (Bourdieu 1994: 14) Z toho vyplývá, že čím blíže 

k sobě aktéři mají v daných dimenzích, tedy čím blíže k sobě jsou v sociálním prostoru 

umístěni, tím více společného mají.  

Tato skutečnost umožňuje vznik sociálních skupin, v nichž blízkost aktérů 

ovlivňuje pevnost a sílu skupiny. Pro existenci skupiny je vedle blízkého umístění 

aktérů v prostoru základem také snaha samotných aktérů skupinu vybudovat, fakt, že 

aktéři se budou hlásit k tomu, co mají společné a zároveň se budou hlásit jeden 

k druhému. (Bourdieu 1994: 38-39) Je třeba se vyvarovat myšlenky, že skupina 

vznikne, či je dokonce schopna mobility jen na základě společných zájmů, komunikace 

a sdílených životních podmínek skupiny jedinců. Abychom se dostali od zájmů ke 

kolektivní akci, je potřeba, aby se aktéři vnímali a byli ostatními členy vnímáni jako 

příslušníci „své“ třídy. Toho docílí skrze symbolické projevování se, kde vyjádří, že 

sdílí alespoň minimální třídní identitu a že jsou stejně orientováni jako jejich kolektiv, 

že mají stejné zájmy i stejné protivníky a soupeře. (Weininger 2005:160-161) V rámci 

skupiny jsou tedy soustředěni jedinci se stejným vkusem. Přičemž vnímat diference 

může jen ten, kdo je do prostoru zapojen, „vládne kategoriemi vnímání, klasifikačními 

schématy, vkusem“. (Bourdieu 1994: 17) Pak se společensky průkaznou distinktivní 
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vlastností stává cokoliv, co dotyčný dokáže rozlišovat, může to být druh sportu (volejbal 

nebo basketbal?), značka automobilu (škoda nebo volkswagen?) nebo obraz 

(impresionismus nebo kubismus?). Diference může každý jedinec vnímat odlišně. 

„Jedno a totéž chování a dokonce i majetnictví jedné a téže věci se jednomu může zdát 

elegantní, druhému namyšlené či afektované, třetímu vulgární“ (Bourdieu 1994: 16). 

Rozdílnosti, zejména ty spjaté s chováním, pak v každé společnosti ustavují systémy a 

fungují jako distinktivní znaky. (Bourdieu 1994: 16-17) Systém distinktivních znaků je 

tvořen praktikami a úsudky či vnímáním, které pramení z habitusu. Odlišné habitusy se 

projevují odlišným nastavením systému praktik a vnímání. Jinak řečeno, každý aktér má 

nějakou sadu praktik, které jsou systematické a samy sebe klasifikují a systematicky se 

odlišují od jiných praktik, které utvářejí odlišný životní styl. Existenci odchylek dokáží 

rozpoznat aktéři, kteří vlastní schémata vnímání, identifikování a interpretování těchto 

rysů jako životních stylů. Odlišné podmínky produkují odlišný habitus (zde je patrné 

ono reciproční fungování habitusu), který ve vztahu k charakteristikám ekonomických a 

sociálních podmínek (tzn. objemu a struktuře kapitálu) člověka zasazuje do určité 

pozice v prostoru životních stylů. (Bourdieu 1998:170) 
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Obrázek č.1 – Sociální prostor 

 

Na obrázku jsou znázorněné hlavní dimenze prostoru, a to celkový kapitál na svislé ose 

a kulturní a ekonomický kapitál na ose vodorovné. Nejvyšším celkovým kapitálem 

disponují příslušníci svobodných povolání, dále pak vysokoškolští profesoři a soukromý 

sektor. Středoškolští profesoři a zaměstnanci v kultuře směřují k nižšímu 

ekonomickému kapitálu, zatímco kulturní kapitál si drží poměrně vysoký. V sektoru 

s nižším celkovým kapitálem stojí na jedné straně maloobchodníci a řemeslníci, jejichž 

ekonomický kapitál je vyšší než kulturní, na straně druhé pak učitelé, administrativní 
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pracovníci a dělníci. Skupinou s nejnižším celkovým kapitálem jsou „zemědělské síly“. 

S postaveními skupin v prostoru jsou spojené jejich habitusy (dispozice, záliby). Ty 

vyjadřují činnosti a statky konkrétních skupin a fungují jako diferencující prvek. 

(Bourdieu 1994:14) Zatímco skupiny s vyšším kapitálem, například podnikatelé, se 

věnují tenisu či hře v šachy a pijí whisky, nápojem dělníků je pivo. 

 

 

 

 

 

 Obrázek č.2 - Prostor jídla 

Rozprostření v prostoru vypracoval Bourdieu i pro potraviny a nápoje. Jídlo je podle 

Bourdieuho jednou z určujících jednotek struktury konzumace. Dalšími dvěma jsou 

prezentace a kultura. V souladu s touto teorií si například učitelé, kteří investují 
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především do kultury a na jídle šetří, kupují zejména pečivo, mléčné výrobky, ovocné 

konzervy a nealkoholické nápoje, naopak méně kupují dražší věci jako víno, destiláty, 

dražší maso, čerstvé ovoce a zeleninu. Naopak lidé na vyšších postech, kteří investují 

zejména do sebeprezentace, kupují nejdražší maso, čerstvé ovoce a zeleninu, ryby, 

mořské plody, sýry a destiláty. Toto uspořádání také odpovídá ekonomickým rozdílům, 

rozdílům mezi chudými a bohatými (Bourdieu 1998: 184-185). Vedle Bourdieuho  

s touto myšlenkou pracovali i další autoři. Beardsworth a Keilová ve své stati tvrdí, že 

„…významná je myšlenka, že jídlo může být využito k vyjádření sociální odlišnosti 

(…) možnosti potravin a volby specifických kategorií či skupin také odrážejí nerovnosti 

vlastní těmto diferenciacím. Jídelníček chudých odráží jejich ekonomickou nevýhodu 

(…) „ (Beardsworth,Keil 1997: 53) Vyvážená nutriční skladba a posedlosti dietami 

často souvisí s bohatstvím a vzděláním. Jídlo nás vyjadřuje, naši osobnost. Také určitá 

místa, spojená se specifickými jídly (u nás třeba Ambiente, vs. Kavárna Slavia vs. 

Burger King) asociují rozdílné chování. (Daniels 2008: 160). Přestože ovoce, zeleninu i 

maso si dnes může dovolit téměř každý, většinu produktů lze v dnešní době sehnat i 

v biokvalitě, bio je považováno za drahé a kvalitní. Stejně tak některé potraviny, 

případně konkrétní značky, jsou prezentovány jako prémiové a tudíž fungují jako znak 

prestiže.  

Ve vyšších kruzích se také častěji dbá na životosprávu, či se dokonce omezují, až 

zakazují tuky a cukry z důvodu udržení štíhlosti a tím i odlišnosti. Tělesné tvary, míry, 

podíl svalové hmoty nám ukazují, jak se o tělo staráme, jak ho udržujeme a krmíme, což 

odkrývá ty nejhlubší dispozice habitusu. Tam, kde je důležitá prezentace, tedy krásné, 

tvarované tělo bez sklonů k tloustnutí, jakožto odraz zdraví a dobré kondice, se 

upřednostňují lehké, zdravé, chutné produkty, po kterých se netloustne. Naopak 

manuální pracovníci, jako třeba dělníci, potřebují, aby bylo tělo především silné, 

zároveň nedisponují výrazným ekonomickým kapitálem, proto vybírají zejména levné a 

výživné potraviny. Pro tyto lidi není vhodná ryba a to jednak proto, že je považována za 

lehké a dietní jídlo, které se rychle stráví (takže je vhodná pro děti, lidi nemocné nebo 

hubnoucí), ale také z důvodu poměrně komplikovaného jezení, které popírá mužský 

způsob stravování: nejde rychle zhltat, musí se se jíst opatrně, pomalu žvýkat. Muž 

potřebuje maso, vydatné, dodávající energii, přičemž sní větší kus než žena, které 

takovéto potraviny stačí kousek. (Bourdieu 1998: 184-185, 190-192).  

V mnohých kulturách nejde pouze o funkčnost potravin, ale i o jejich symboliku; 

některé potraviny jsou „silné“ a tudíž maskulinní, jiné naopak symbolizují „slabost“ a 
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vyhovují tak jen potřebám žen. Stejně můžeme pohlížet na potraviny i dle vhodnosti 

k určitému věku, případně zdravotního stavu. Zajímavá je i odlišnost v jídelníčku či 

úpravě jídel dle etnických skupin, kam se promítají kulturní odlišnosti a někdy dokonce 

i fakt, že minority jsou vytlačovány na okraj společnosti. (Beardsworth,Keil 1997: 53) 

Z výše vysvětleného tedy vyplývá, že jídlo může být na jedné straně vnímáno 

jako materiální realita, jako něco, co pečuje o tělo a dává mu sílu, na druhou stranu jako 

sociální forma, skrze jídlo fungující jako součást habitusu můžeme identifikovat, do 

jaké sociální skupiny jedinec patří a kde v sociálním prostoru je umístěn. 

 

1.3 Diskuse k tématu 

Spolu se stále se zvyšujícím zájmem veřejnosti o stravování a zdravý životní styl, 

narůstá také pozornost sociologů směrem k významům, vírám a sociálním strukturám, 

které tvarují stravovací praktiky v západních společnostech. Sociologie jídla se stala 

legitimní subdisciplínou. (Lupton 1996: 6) 

Ale i před tím, než se tak stalo, byly otázky stravování součástí prací mnoha 

významných autorů z řad antropologů, etnologů i sociologů. Mnohé studie se jídlem 

zabývaly ve smyslu sociální identity. Už Francis James Gillen a Walter Baldwin 

Spencer (1899) zdůrazňovali identifikaci aktérů skrze jídlo a stravovací tabu. Jejich, a 

mnohých jiných etnologů, práce rozšířil Durkheim. „Durkheimova a Maussova 

„Primitivní klasifikace“ (1903/1963) zkoumá logiku kosmo-sociálního rámce, ve 

kterém jídelní tabu a stravovací praktiky fungují jako technologie lidské produkce a 

reprodukce“. Později se tyto rámce ukázaly neodmyslitelné. Studiemi o jídle se zabývali 

takoví antropologové jako Lévi-Strauss nebo Mary Douglas. Studie o jídle se od 80. let 

vrací k důležitosti stravování a chutí; považují to za něco, co patří do sociálního 

prostředí a nese velký psychologický význam. (Farquhar 2006:147) 

Další možností nazírání na stravování je perspektiva nutriční vědy. Tento 

sociobiologický pohled považuje jídlo za složku nezbytnou k fungování lidského těla, 

staví na předpokladu, že lidé si vybírají konkrétní potraviny proto, že jsou pro ně 

z fyziologického hlediska (pro sílu, svaly, kosti, zuby) dobré. Sociokulturní faktory zde 

pomáhají zjistit, co lidi vede k tomu, aby dodržovali „správný“ jídelníček. Naproti tomu 

sociologové a antropologové se zaměřují na symbolický význam jídla a stravovací 

praktiky a na to, co znamenají v kontextu kultury. I když přiznávají, že tyto praktiky 

mohou být ovlivněny biologickými potřebami a dostupností potravin, argumentují tím, 
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že stále je toto ale přizpůsobeno kultuře. A například funkcionálně strukturalistický 

přístup se zajímá o způsoby, jakými jsou lidské jednání, hodnoty, myšlenky a identity 

strukturovány skrze sociální normy a očekávání ve spojení se strukturou společnosti. 

Jídelní praktiky jsou zde nazírány jako něco, čehož pravidla mají být vyloženy. 

Například způsoby, kterými jídelní praktiky slouží k podpoře kooperativního chování 

nebo jak strukturuje příbuzenské vazby v malých skupinách. (Lupton 1996: 6-9) 

Nejnovější studie se jídlem zabývají hlavně v oblastech touhy, potěšení a bolesti, které 

jídlo způsobuje. Získat obrázek o stravování může pomoci i studium kuchařek, které 

jsou v podstatě historickou nahrávkou, pomáhají, co se stravování týče, zaplnit propast 

v psaném archivu. (Farquhar 2006:147) 

Souvislostí životního stylu a sociální stratifikace se u nás zabývá Jiří Šafr, který v roce 

2008 psal disertační práci na téma Životní styl a sociální třídy v ČR. Šafr zkoumal 

zdravý životní styl ve dvou dimenzích; první byla péče o zdraví, druhá stravovací 

návyky. Je třeba připomenout, že práce odhaluje chování lidí, jejich postoje, nikoli 

jejich faktický zdravotní stav (jakožto důsledek jejich chování, v závislosti na sociálních 

třídách). Jedna z Šafrových hypotéz byla, že „… je postavení v sociální stratifikaci, 

specificky pak třídní pozice, hierarchicky asociováno s odlišným životním stylem„ třídu 

tedy zkoumal „v perspektivě postavení v sociálním prostoru utvářeného životním 

stylem“ (Šafr 2008: 168). Tuto hypotézu Šafr potvrdil, i když neodhalil příliš výrazné 

rozdíly mezi třídami, které by je hierarchicky uspořádaly, pouze nejnižší třída se liší od 

ostatních tím, že nejméně směřuje ke zdravému životnímu stylu. Je však zřetelný trend, 

že se zvyšující se třídou roste i zdravý životní styl. Podle dalších analýz je zjevné, že ke 

zdravému životnímu stylu směřují častěji ženy, pokud jde o hlavy domácnosti (s touto 

proměnnou Šafr ve své práci taktéž pracuje), častěji drží zdravý životní styl Pražané. A 

konečně, zdravý životní styl prosazuje zejména mladá generace. (Šafr 2008: 132-133) 

 

2. Úvod do empirické části 

2.1 Cíle výzkumu, operacionalizace pojmů, výzkumné otázky a 

hypotézy 

Hlavním teoretickým východiskem pro mou práci byl výše zmíněný koncept Pierra 

Bourdieu, dále jsem vycházela z prací významných antropologů a sociologů a 

zahraničních děl z oblasti sociologie jídla. Tyto zdroje mi pomohly formovat cíle 
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výzkumu. Cílem výzkumu v rámci mé bakalářské práce bylo zmapovat postoj lidí 

v České republice k jídlu a stravování. Dále bylo cílem zjistit, co pro lidi zdravý životní 

styl znamená, zda se ho snaží nějakým (a jakým) způsobem dodržovat, jaký je jejich 

postoj ke sportu a hubnutí, jaké mají lidé preference, co se týče volby potravin i míst, 

kde se stravují. Analytickým cílem bylo odhalit případné vzorce určující, zda v tomto 

ohledu existují rozdíly mezi jedinci dle jejich umístění v sociálním prostoru, jejich 

statusu a genderu. 

Pro přiblížení se Bourdieovu prostoru byla vytvořena typologie, která pracuje 

s ekonomickým a kulturním kapitálem. Indikátorem kulturního kapitálu je zde vzdělání 

(konkrétně skutečnost, zda jedinec má nebo nemá vysokoškolské vzdělání) a 

indikátorem ekonomického kapitálu čistý měsíční příjem jedince (zda je nižší či vyšší 

15 000 Kč). Oproti Bourdieovým kapitálům (které jsem popsala v teoretické části své 

práce a které jsou složeny z více charakteristik) jsou kapitály vytvořené pro tuto práci 

zjednodušené. Vznikly tak čtyři skupiny lidí disponující určitým kapitálem. První jsou 

lidé, kteří disponují oběma kapitály. Pro kulturní kapitál to znamená, že mají 

vysokoškolské vzdělání, pro ekonomický, že jejich měsíční čistý příjem je vyšší než 

15 000 Kč. Druhá je skupina s vysokým kapitálem ekonomickým, tedy příjmem nad 

15 000 Kč, ale nízkým kapitálem kulturním, tedy bez VŠ. Do třetí skupiny spadají 

jedinci s vysokým kulturním kapitálem, čili vysokou školou, ale s nízkým kapitálem 

ekonomickým, tzn příjmem nižším než 15 000 Kč. Poslední skupinou jsou lidé, jejichž 

oba kapitály jsou malé, nemají ani vysokoškolské vzdělání, ani příjem alespoň 15 000 

Kč.  

Kromě typologie je práce analyzována skrze vybrané sociodemografické 

charakteristiky. A to pohlaví (muž/žena), nejvyšší dosažené vzdělání (základní, vyučení, 

SŠ s maturitou, vysokoškolské včetně vyššího odborného a postgraduálního), čistý 

měsíční příjem domácnosti (kategorie byly pro výzkum rekódovány do následujících 

kategorií: 10 000 Kč, 10 001 – 20 000 Kč, 20 001 Kč – 30 000 Kč, 30 001 – 50 000 Kč, 

více než 50 000 Kč) a povolání (kategorie byly pro výzkum rekódovány do 

následujících kategorií: manager nebo majitel firmy, specialista nebo pracovník s VŠ, 

kvalifikovaný pracovník (kadeřnice, soustružník atd), pracovník bez nutné kvalifikace 

(dělník, hlídač, atd) studující (žák, student), ekonomicky neaktivní (v důchodu, žena 

v domácnosti, nezaměstnaný). 

Základní výzkumná otázka mé práce zní: Jsou preference ve stravování a dodržování 

zdravého životního stylu ovlivněny postavením jedince v sociálním prostoru? Tato 
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otázka ovlivnila nejen výběr literatury, ale i způsob analýzy získaných dat. Hypotéza, 

která z této otázky vyplývá, zní: Umístění jednotlivce v sociální skupině a umístění této 

skupiny v sociálním prostoru určuje preference ve stravování a životní styl; skupiny 

s vyšším podílem na celkovém kapitálu (tak jak jsem ho popsala v teoretickém oddíle 

své práce) budou preferovat potraviny, které jsou v souladu se zdravým stravováním a 

budou více udržovat zdravý životní styl, zatímco skupiny s nižším podílem na celkovém 

kapitálu se budou stravovat spíše účelně a nebudou se tolik zabývat zdravým životním 

stylem. 

S hlavní hypotézou souvisí i několik dílčích hypotéz 

1. Jsou rozdíly ve stravování a životním stylu mezi muži a ženami, zatímco muži se 

méně zabývají zdravou stravou, ale více sportují, ženy volí potraviny lehké, více 

se zajímají o dodržování zdravého životního stylu a udržování váhy. 

2. Lidé na vyšších postech (tzn. manageři a majitélé firem) s vyššími příjmy (tzn. 

lidé s vysokým ekonomickým kapitálem nebo členové domácností s celkovými 

měsíčními příjmy nad 30 000 Kč) vybírají dražší a dle jejich názoru kvalitnější 

potraviny, dále dbají na výběr míst, kde se stravují.  

3. Lidé na vyšších postech (tzn. manageři a majitélé firem) s vyššími příjmy (tzn. 

lidé s vysokým ekonomickým kapitálem nebo členové domácností s celkovými 

měsíčními příjmy nad 30 000 Kč) mají potraviny jakožto prostředek 

sebeprezentace, více se zaměřují na dodržování diety, dbají na svou postavu, 

volí lehčí pokrmy. 

4. Lidé s vyšším kulturním kapitálem se příliš nezajímají o skladbu své stravy, 

neboť se raději zabývají kulturou a podobnými oblastmi. 

5. Manuálně pracující lidé (kvalifikovaní pracovníci a pracovníci bez nutné 

kvalifikace) se stravují tak, aby měli dostatek energie, proto nepreferují dietní 

stravu. 

 

2.2 Metodoogie 

Výzkum, který ve své práci zpracovávám, provedla v roce 2009 výzkumná agentura 

Ipsos Tambor (dnes Ipsos). Jelikož jsem v této agentuře zaměstnána, byla mi poskytnuta 
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data a dostala jsem souhlas s jejich využitím pro tuto bakalářskou práci. Data byla 

sebrána prostřednictvím Ipsos CASI panelu (o kterém se dále zmíním níže) metodou 

online dotazování. Velikost vzorku je 537 respondentů, jedná se o reprezentativní 

vzorek české internetové populace ve věku minimálně 18 let.  Výzkumným nástrojem 

byl samovyplňovací strukturovaný dotazník o délce cca 20 minut. 

 

2.3 Dotazník 

Dotazník byl sestaven v roce 2009 agenturou Ipsos. Primární účel tohoto dotazníku 

nebyl sloužit jako výzkumný nástroj pro sociologický výzkum, proto zahrnuje i některé 

otázky (často marketingově laděné), které pro mou práci nejsou relevantní a které jsem 

tudíž vyloučila z analýzy. Základní struktura dotazníku je následující (podrobněji 

v příloze): 

1. Zdraví a životní styl 

2. Vztah k jídlu 

3. Stravovací zvyklosti 

4. Potraviny – nákup a značky 

5. Hubnutí 

6. Stravenky 

 

2.4 Design otázek 

Dotazník se skládá z několika typů otázek. Prvním z nich jsou baterie výroků, které se 

hodnotí na desetibodové škále. Číslo 1 vždy znamená negativní pól, tedy tu nejvíce 

negativní odpověď (Vůbec se touto záležitostí nezabývám, velmi špatný zdravotní stav, 

zcela nesouhlasím atd.). Číslo 10 pak tvoří pól opačný, tedy tu nejvíce pozitivní 

odpověď (Intenzivně se touto záležitostí zabývám, velmi dobrý zdravotní stav, zcela 

souhlasím atd.). Hodnoty mezi 1 a 10 pomáhají respondentovi odstupňovat jeho názor. 

Dále se v dotazníku vyskytují pětibodové škály, zde 1 je nejvíce negativní odpověď 

(Rozhodně nesouhlasím) a 5 nejvíce pozitivní odpověď (Rozhodně souhlasím). Některé 

otázky využívají také škály k odstupňování četnosti provádění určité činnosti (Jednou 
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denně nebo častěji, 2x – 3x týdně, 1x týdně atd.) U otázek, které zjišťují četnost nákupu 

určitých druhů potravin a biopotravin, je ke škále přidána možnost „nevím“ pro případ, 

že by si respondent nebyl jistý či daný druh potravin neznal. Pokud by zde tato takzvaná 

úniková možnost nebyla, mohlo by dojít ke zkreslení výsledku, kdyby respondent 

zaškrtl nějakou možnost, jen aby otázku vyplnil. A konečně jsou v dotazníku 

jednoduché uzavřené otázky, kde je povoleno vybrat buď pouze jednu, nebo více 

odpovědí. 

 

2.5 Metoda sběru dat a kvalita dat, vzorek 

Data sesbírala agentura Ipsos Tambor v září 2009 metodou CASI (Computer Assisted 

Self Interviewing) skrze Ipsos online panel. Panel sdružuje téměř 20 000 

narekrutovaných respondentů (stejně tomu bylo i v roce 2009).  Do panelu jsou 

respondenti zaregistrováni poté, co vyplní osobní dotazník čítající 130 otázek, tento 

dotazník se jim posílá každý rok, což zaručuje aktuálnost dat a zároveň jsou neaktivní 

respondenti vyřazeni z panelu. Ipsos také kontroluje několika způsoby duplicity (aby 

jedna osoba nefungovala v panelu jako dva respondenti, dvě identity). Při nalezení 

duplicity je respondent z panelu vyřazen. Jeden člen panelu vyplní v průměru 8 

dotazníků za rok, nejedná se tedy zde o tzv. metodu spamu, kdy by byli respondenti 

obesíláni s několika dotazníky denně. V samotném průběhu dotazování je kontrolován 

čas vyplnění dotazníku a to jak celkový čas, tak i doba, jakou se zdrží respondent u 

jednotlivých otázek. Pokud je doba příliš krátká (což poukazuje na bezmyšlenkovité 

zaškrtávání), je dotazník vyřazen ze zpracování. Respondent je následně upozorněn 

emailem na nekorektní vyplňování dotazníku, a pokud se situace opakuje, je z panelu 

vyřazen. Na tomto místě ještě zmiňuji, že Ipsos je členem profesních organizací 

ESOMAR, SIMAR, MSPA, SAVA, řídí se dle jejich etických principů a metodických 

pravidel
3
.  

I přes dodržení všech výše zmíněných skutečností je třeba připustit, že vzorek sebraný 

CASI metodou má i svá negativa. Pokud budu dále ve své práci mluvit o 

reprezentativitě dat, musím zde zmínit, že se jedná o reprezentativní vzorek internetové 

populace, nikoliv celkové populace ČR. Podle dat uveřejněných ČSU využívalo v roce 

2009 internet 60,4% lidí ve věku 16-74 let. Toto číslo (60,4%) ukazuje podíl 

z celkového počtu jednotlivců v dané socio - demografické skupině (tedy lidí ve věku 

                                                 
3
 zdroj http://www.ipsos.cz/zakladni-informace 
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16-74 let).  Podíl lidí využívajících internet s věkem klesá, proto je potřeba mít fakt, že 

se jedná o reprezentativitu internetové populace, na paměti při práci s výsledky 

výzkumu. 

 

  2009 

Celkem 16+ 55,9  

Celkem 16–74 60,4  

podle pohlaví   

  muži 16+ 59,2  

  ženy 16+ 52,9  

podle věkových skupin   

  16–24 let 90,3  

  25–34 let 76,9  

  35–44 let 72,7  

  45–54 let 56,9  

  55–64 let 36,0  

  65+ 8,2  

podle dokončeného vzdělání (25+)   

  základní  9,3  

  střední bez maturity 36,3  

  střední s maturitou 69,1  

  vysokoškolské 87,0  

podle specifické skupiny populace   

  studenti 16+ 97,3  

  ženy na rodičovské dovolené 75,0  

  starobní důchodci 9,2  

 

Obrázek č. 3 - Tabulka 

Uvedená tabulka ukazuje zastoupení a rozdělení internetové populace v roce 2009, tedy 

v roce, kdy proběhl výzkum používaný v této práci. Tabulka je volně k dispozici na 

stránkách ČSU
4
. 

 

3. Analytická část 

3.1 Úvod 

Typologie a zmíněné třídící charakteristiky byly jednak analyzovány na základě 

frekvencí odpovědí na konkrétní otázky, dále byla provedena hlubší analýza vedoucí 

k sestavení prostoru jídla a prostoru životního stylu, která by se měla pokusit přiblížit 

analýzu výsledků pohledu Pierra Bourdieu. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že 

sociální prostor, tak jak ho představil Bourdieu (a tak jak jsem tento koncept popsala 

v teoretickém oddílu své práce), pracuje s kapitály jako s dimenzemi a preferované 

                                                 
4
 http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/9701-11 
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potraviny a činnosti jsou umístěny v něm, spolu se sociodemografickými 

charakteristikami. V mé práci jsou naopak dimenze tvořeny preferovanými potravinami 

a činnostmi (bude popsáno níže) a skupiny vytvořené typologií na základě kapitálů jsou 

zakresleny do prostoru. Tento způsob byl zvolen s ohledem na dostupnost informací 

potřebných k vytvoření dimenze kapitálu, kapitály používané v této práci jsou tedy 

méně komplexní, než jak je popisuje a pracuje s nimi Pierre Bourdieu. I přes toto mírně 

odlišné nakládání s kapitály si troufám tvrdit, že prostor je, ačkoli zjednodušeně, 

srovnatelně funkční jako prostor vytvořený Bourdiem. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 2 3 4 

Q25. Potraviny s nízkým 

obsahem uhlohydrátů 

,648   ,370 

Q25. Potraviny s vysokým 

obsahem vlákniny 

,654    

Q25. Celozrnné výrobky ,547   -,471 

Q25. Potraviny s nízkým 

obsahem cukru 

,641 ,414   

Q25. Nízkotučné potraviny ,579 ,625   

Q25. Nízkokalorické 

potraviny 

,634 ,564   

Q25. Organické potraviny ,531    

Q25. Vegetariánské potraviny ,514  ,341 -,355 

Q25. Potraviny s obsahem 

Omega-3 mastných kyselin 

,651    

Q25. Probiotické potraviny ,640    

Q25. Potraviny s umělými 

sladidly 

,384 ,507  ,381 

Q25. Potraviny s nízkým 

obsahem soli\s nízkým 

obsahem sodíku 

,704    

Q25. Potraviny vypěstované 

nebo vyrobené v ČR 

,375 -,340 -,440  

Q25. Balení obsahující 1 

porci jídla 

  ,656  

Q25. Bio potraviny ,528  ,336 -,382 
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Q25. Funkční potraviny 

(obohacené např. o vápník, 

vitamín A atd.) 

,605    

Q25. Potraviny bez 

přídatných látek (bez aditiv) 

,677 -,350   

Q25. Potraviny bez 

konzervačních látek 

,644 -,339   

Q25. Potraviny s označením 

Light 

,521 ,678   

Q25. Potraviny s označením 

KlasA 

,494    

Q25. Potraviny vyrobené z 

geneticky nemodifikovaných 

surovin 

,572  ,389  

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 4 components extracted. 

Obrázek č.4 –Faktorová analýza (Zdravé potraviny a dietní potraviny) 

 

Prostor jídla byl vytvořen z baterie otázek Q25_1 až Q25_21, které zjišťují preferenci 

jednotlivých druhů potravin. Z otázek byla ve statistickém programu SPSS provedena 

faktorová analýza, z níž vyplynuly 2 faktory, které byly následně použity jako dimenze 

prostoru jídla. (Obrázek č.4) První dimenzí jsou potraviny, které jsou v souladu se 

zdravými stravovacími návyky (jako jsou například potraviny s nízkým obsahem 

uhlohydrátů, s vysokým obsahem vlákniny, potraviny obsahující omega 3 mastné 

kyseliny, potraviny bez přídatných látek atd.), druhou dimenzi tvoří dietní potraviny 

(například potraviny s nízkým obsahem cukru, nízkotučné potraviny, nízkokalorické 

potraviny, potraviny s označením light).  

 

Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

 1 2 

Q1. Vaše celkové zdraví  ,860 

Q1. Pravidelná zdravá strava  ,842 

venkovní sporty ,730  

halové sporty ,830  

fitness ,706  

wellness ,568  
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Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

 

Obrázek č. 5 – Faktorová analýza (Zdraví a zdravé stravovací návyky a sport) 

 Prostor životního stylu je tvořen dimenzí sportu a dimenzí zdraví a zdravých 

stravovacích návyků. Dimenze sportu je tvořena otázkou Q2, která zjišťuje četnost 

provádění konkrétních sportovních aktivit (venkovní sporty, halové sporty, fitness, 

wellness), dimenze zdraví a zdravého životního stylu je tvořena otázkami Q1_5 a Q1_6, 

které zjišťují zájem o osobní celkové zdraví a o pravidelnou zdravou stravu. Uvedené 

otázky byly nejdříve srovnány na stejnou škálu, následně s nimi byla provedena 

faktorová analýza, která potvrdila použití otázek jako dimenzí prostoru. (Obrázek č.5) 

Poté, co byly vybrány a potvrzeny otázky určující dimenze prostoru jídla a životního 

stylu, byly na těchto otázkách vypočítány průměry pro všechny analyzované kategorie a 

na základě těchto průměrů byly jednotlivé skupiny umístěny do map sociálního 

prostoru, tak jak budu ve své práci popisovat níže. Rozdíly mezi jednotlivými 

kategoriemi byly v mé práci testovány na 95% hladině statistické významnosti 

 

3.2 Výsledky analýzy 

3.2.1 Typologie 

Deskriptivní analýza – zařazení jedinců do typologie, analýza vybraných otázek 
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Tabulka č. 1 

Tabulka č. 1 ukazuje, jak se do typologie řadí obyvatelé ČR. Bylo sledováno rozložení 

obyvatel dle sociodemografických charakteristik – pohlaví a povolání. Pokud bychom 

sledovali celkový vzorek, nejvíce lidí (61%) spadá do kategorie nízkého kulturního i 

nízkého ekonomického kapitálu. 28% dotázaných bylo zařazeno do skupiny malého 

kulturního a velkého ekonomického kapitálu. Ve skupině, která disponuje oběma 

kapitály, se nachází 7% lidí. Nejméně zastoupenou (5%) je skupina, která sice má 

vysoký kulturní kapitál, ale nízký kapitál ekonomický. Muži častěji než ženy disponují 

vysokým ekonomickým kapitálem. Nejvýraznější rozdíl v poměru zastoupení obou 

pohlaví je ve skupině kulturní kapitál malý, ekonomický vysoký, kam spadá 72% mužů 

a 28% žen. Naopak ženy převažují (62%) v kategorii oba kapitály nízké. Ve skupině 

nízkého kulturního i ekonomického kapitálu jsou nejčastěji zastoupeni (35%) 

ekonomicky neaktivní obyvatelé, tzn. nejen nezaměstnaní, ale i ženy na mateřské 

dovolené a důchodci, další dvě nejvíce zastoupené skupiny jsou kvalifikovaní 

pracovníci a studenti (21%). Skupina, která sice disponuje vysokým kulturním 

kapitálem, ale nízkým kapitálem ekonomickým, je z více než poloviny tvořena 

ekonomicky neaktivními obyvateli, 21% tvoří specialisti a pracovníci s vysokoškolským 

titulem. Ve skupině s nízkým kulturním kapitálem, ale vysokým kapitálem 

ekonomickým je 39% kvalifikovaných pracovníků a 37% procent managerů a majitelů 

firem. Skupina s oběma vysokými kapitály je z poloviny tvořena specialisty a 

pracovníky s vysokoškolským titulem, druhou nejčastěji zastoupenou kategorií jsou 

manageři a majitelé firem. 
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Graf č. 1 – Stravovací návyky 

Pro dokreslení charakteristiky segmentů vystupujících z typologie byly analyzovány 

některé otázky. První z nich je otázka Q5. Jak byste popsal/a své stravovací návyky?. 

Respondenti zde na 5ti bodové škále odpovídali, zda se dle svého názoru stravují zdravě 

či naopak. Nejzdravěji se dle svých slov stravují příslušníci skupiny s velkým kulturním 

kapitálem a nízkým ekonomickým, dále pak lidé, kteří disponují oběma vysokými 

kapitály. Naopak tam, kde je kulturní kapitál malý, lidé se zdravě stravují významně 

méně. 
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Graf č. 2 – Zdravotní stav 

Jak ukazuje Graf č. 2, podobné tendence jsou patrné i v otázce Q3. Jak byste popsala 

svůj současný zdravotní stav?, která zjišťovala subjektivní pocit zdraví. Lidé disponující 

velkým kulturním kapitálem, ať už v kategorii obou kapitálů vysokých nebo 

v kombinaci s nízkým ekonomickým kapitálem, se častěji cítí být v dobrém zdravotním 

stavu významně častěji než lidé s nízkým kulturním kapitálem. 

 

  

 

Graf č. 3 - Biopotraviny 

Určité směřování k trendům ve výživě v kombinaci s preferencí potraviny 

prezentovaných jako „zdravé“ zjišťovala otázka Q28. Nakupujete alespoň někdy 

potraviny v biokvalitě? (graf č. 3). Opět, skupiny disponující velkým kulturním 

kapitálem častěji deklarovaly koupi biopotravin, avšak rozdíly v odpovědích mezi 

skupinami zde nejsou významné.  
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Graf č. 4 – Stravovací zařízení 

Otázka Q13. Jak často navštěvujete…? (graf č. 4) vyjevuje, zda a jaká stravovací 

zařízení lidé navštěvují. V grafu jsou znázorněny součty tří možností odpovědí 

vyjadřujících nejčastější frekvence (Jednou denně nebo častěji + 2-3x týdně + 1x týdně). 

Pravidelně jsou navštěvovány především klasické restaurace a hostince a to zejména 

lidmi disponujícími vysokým ekonomickým kapitálem. Před pizzeriemi vedou 

v návštěvnosti fastfoody, ať už ve formě restaurací či stánků. Tato zařízení navštěvují 

jak lidé disponující kulturním kapitálem, tak ekonomickým. Přestože luxusní restaurace 

jsou navštěvovány nejméně, překvapivě 2% lidí s nízkým kulturním i ekonomickým 

kapitálem deklarovaly, že tato zařízení navštěvují alespoň 1x týdně. Na tomto místě je 

ale třeba podotknout, že pod pojmem „luxusní restaurace“ (nebylo ve výzkumu blíže 

specifikováno) si každý může představit něco trochu jiného. 
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Analýza prostoru jídla a analýza prostoru sportu a zdraví a zdravého životního stylu 

 

 

Graf č. 5 – Prostor jídla 

Na mapě znázorňující prostor jídla se nachází všechny skupiny ve spodním levém 

kvadrantu, tedy v místě, které směřuje k nízké preferenci jak potravin, které jsou 

v souladu se zdravými stravovacími návyky, tak nízké preferenci potravin, které jsou 

považovány za dietní. Nejblíže ke středu se nachází skupina s velkým kulturním a 

malým ekonomickým kapitálem. Tito lidé tedy častěji než ostatní konzumují jak dietní 

tak zdravé potraviny. Diagonálně, tedy o něco méně často v obou dimenzích, 

konzumuje skupina lidí, kteří mají nízký ekonomický i kulturní kapitál. Lidé s oběma 

kapitály velkými jsou na mapě o něco výše než jedinci, kteří disponují sice velkým 

ekonomickým kapitálem, ale malým kapitálem kulturním. Tito lidé mají také nejmenší 

tendenci preferovat jak dietní tak zdravé potraviny. K tomuto rozdělení v prostoru je 

potřebné dodat, že se mezi skupinami neprokázaly žádné statistické rozdíly. 
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Graf č. 6 – Prostor životního stylu 

V prostoru sportu a zdraví a zdravé stravy se všechny skupiny nachází v kvadrantu 

směřující k nižší sportovní aktivitě, ale vyšším zájmem o zdraví a zdravé stravování. 

Nejvýše se nachází skupina disponující oběma vysokými kapitály, tito lidé se zabývají 

zejména svým zdravím a zdravou stravou. Tato skupina je v obou dimenzích prostoru 

umístěna signifikantně výše než skupiny disponující nízkým kulturním kapitálem (sk. 

„Oba malé“ a „Kulturní malý, Ekonomický velký“). Lidé disponující velkým kulturním 

kapitálem a nízkým kapitálem ekonomickým jsou v prostoru umístění jako druhá 

skupina zabývající se jak sportem tak zdravím. V dimenzi zájmu o zdraví a zdravou 

stravu je jejich přístup významně kladnější než zbylých dvou skupin. Nejmenší tendenci 

zabývat se svým zdravím mají lidé disponující velkým kapitálem ekonomickým a 

nízkým kapitálem kulturním. Oproti skupině s oběma kapitály malými o něco častěji 

sportují, i když rozdíly mezi těmito dvěma skupinami nejsou ani v jedné dimenzi 

signifikantní. 
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3.2.2 Pohlaví 

Deskriptivní analýza - stravovací návyky a přístup ke zdravému životnímu stylu  

Muži považují své stravovací návyky spíše za nezdravé, připouští, že o pravidelnou 

zdravou stravu se příliš nezajímají. Jídlo je pro muže zejména potěšení a biologická 

nutnost. Pod pojmem „zdravé stravování“ si 57% mužů představuje častější jídlo 

podávané po menších porcích 4x – 5x denně, avšak 27% je přesvědčeno, že zdravé 

stravování znamená jíst 3x denně. Důležitá je podle mužů také rozmanitá strava a snaha 

dodržovat tzv. pyramidu zdravého stravování. Přestože z výše uvedených informací 

vyplývá, že muži mají představu, co zdravé stravování znamená, zároveň muži častěji 

než ženy přiznávají, že se nezdravého jídla nehodlají vzdát. Muži příliš neusilují o 

zdravé svačiny, někdy si dají rychlé občerstvení jako je gyros či párek v rohlíku, stravují 

se v čínských bistrech i klasických restauracích a hostincích. 68% mužů pije alkohol 

minimálně 1x týdně, 14% každý den. Z analýzy dále vyplynulo, že potraviny s vysokým 

obsahem vlákniny, nízkotučné, nízkokalorické a light potraviny muži nevyhledávají, 

54% mužů odmítá vegetariánské potraviny. Některé pojmy z oblasti stravování, jako 

jsou uhlohydráty, probiotické potraviny či funkční potraviny, jsou mezi muži známé 

méně než mezi ženami. V otázkách hodnocení vlastní tělesné hmotnosti (Graf č. 7) 48% 

mužů svou váhu považuje za normální, 48% se považuje za silné či obézní. 23% mužů 

se snaží zhubnout, 42% si udržuje váhu, 30% je se svou hmotností spokojených (Graf  

č. 8). Pokud se muži věnují nějakému sportu, častěji než ženy volí aktivity venkovní 

(cyklistika, běh, fotbal atd.) – 27% mužů se jim věnuje několikrát týdně,  nebo halové 

sporty – 20% mužů je provozuje minimálně 1x týdně. 56% mužů vůbec nenavštěvuje 

fitness centra. 

Ženy se snaží, aby měly dostatek času samy pro sebe, své stravovací návyky celkem 

často považují za zdravé. Jídlo je pro ně především potěšení a biologická potřeba, avšak 

pro ¼ žen také znamená úlevu od stresu. Celých 73% žen (toto číslo je výrazně vyšší 

než u mužů) považuje za zdravé stravovat se 4x – 5x denně po malých porcích, 

synonymem zdravé stravy je pro ně také rozmanitý jídelníček a dodržování pyramidy 

zdravého stravování. Ženy se chtějí dozvídat stále více informací o výživě a zdravé 

stravě, zdroje hledají především na internetu, v časopisech, vyměňují si informace 

s přáteli, kolegy a příbuznými, ovlivňují je i ochutnávky v obchodech. Ženy obecně 

méně pijí alkohol (26% žen pije alkohol méně často než 1x za čtvrt roku či dokonce 

nikdy). Při volbě jídelníčku častěji sáhnou po light výrobcích (30% vybírá potraviny 



   

 

29 

  

s označením „light“), potravinách s vysokým obsahem vlákniny, celozrnných 

výrobcích, nízkotučných a nízkokalorických potravinách, potravinách s obsahem 

omega3 mastných kyselin, probiotických potravinách, biopotravinách a potravinách 

s nízkým obsahem soli a sodíku. Ženy se výrazně častěji než muži zaobírají otázkou 

přibývání na váze  –  24% tuto záležitost řeší intenzivně (Ohodnotily 10 body na 10 

bodové škále). 58% žen považuje svou hmotnost za normální, 40% si myslí, že má 

nadváhu (Graf č.7). Ženy (37%) se častěji než muži snaží zhubnout, 39% žen se snaží si 

svou váhu udržet a nepřibrat, 22% je se svou postavou spokojeno (Graf č.8). 23% žen 

chodí alespoň 1x týdně do fitness centra, kde se věnují aerobiku, józe, posilování a 

podobným pohybovým aktivitám. 

 

 

Graf č. 7 – Hodnocení vlastní hmotnosti 
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Graf č. 8 – Snaha o změnu hmotnosti 

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že ženy mají větší zájem o zdravou stravu a zdravý 

životní styl vůbec, více se snaží stravovat se různorodě, jsou kritičtější ke svému 

vzhledu, častěji deklarují, že se snaží hubnout. Muži, i když mnohdy připouští, že jejich 

stravovací návyky nejsou zrovna zdravé, se nehodlají vzdát jídla, které jim chutná, 

méně se zajímají o zdravé stravování, naopak častěji si dopřejí něco nezdravého. Jsou 

častěji spokojeni se svou postavou, a pokud se věnují nějakému sportu, volí převážně 

venkovní aktivity. 

 

Analýza prostoru jídla a analýza prostoru sportu a zdraví a zdravého životního stylu 

 

Graf .č 9 – Prostor jídla 

V prostoru preference potravin jsou obě pohlaví umístěna v levém spodním kvadrantu, 

tedy v oblasti s nízkou preferencí jak dietních tak zdravých potravin. Přesto jsou ženy 

alokovány blíže ke středu. Zejména dietní potraviny volí ženy častěji než muži, rozdíly 

na této dimenzi jsou mezi pohlavími signifikantní. Muži zároveň méně často než ženy 

vybírají potraviny, které jsou v souladu se zdravými stravovacími návyky. 
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Graf č. 10 – Prostor životního stylu 

V prostoru sportu a zájmu o zdraví a zdravou stravu jsou obě skupiny umístěny 

v kvadrantu s nižším zájmem o sport ale vyšším zájmem o zdraví a zdravou stravu. 

Muži se mírně častěji věnují sportovním aktivitám než ženy. Na druhé straně, ženy se 

v dimenzi zájmu o zdraví a zdravou stravu umístily významně výše než muži, těmito 

záležitostmi se tedy ženy zabývají intenzivněji než muži. 
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3.2.3 Vzdělání 

Deskriptivní analýza - stravovací návyky a přístup ke zdravému životnímu stylu  

 

Graf č. 11 – Zdravá strava 

 

 

 

 

Graf č. 12 – Stravovací návyky 
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Lidé se středoškolským vzděláním s maturitou a vysokoškolským vzděláním včetně 

VOŠ (dále také vyšší vzdělání) se více zajímají o své zdraví a řeší zdravou stravu (Graf 

č.11), své stravovací návyky považují spíše za zdravé (Graf č.12). Informace o zdravém 

stravování vyhledávají na internetu, v článcích v novinách nebo na toto téma diskutují a 

rodinou a přáteli. Naproti tomu lidé se základním vzděláním a vyučení (dále také nižší 

vzdělání) připouštějí, že jejich návyky jsou nezdravé, avšak informace o zdravém 

stravování nikterak nevyhledávají. Tito lidé si také myslí, že své stravovací návyky 

nemohou snadno zlepšit, protože se objevují stále nová doporučení, jak se správně 

stravovat, a oni se v těchto informacích ztrácí. Lidé s vyšším vzděláním odmítají, že by 

byli natolik zaneprázdněni, aby dodržovali zdravou stravu. Naopak, jídlo pro ně kromě 

potěšení znamená také příležitost setkat se s přáteli, občas navštíví i luxusní restaurace. 

Co se stravovacího rytmu týče, lidé s nižším vzděláním častěji vynechávají snídaně, 

obědvají v kantýnách a často konzumují jídla předem připravená doma. Do luxusních 

restaurací vůbec nechodí. Také neužívají vitamíny a doplňky stravy, nekupují potraviny 

bez konzervačních látek, bez přídatných látek a biopotraviny. Tito lidé například neznají 

pojem geneticky upravené potraviny a častěji uvedli, že nečtou informace na obalu 

potravin. Pro lidi s vyšším vzděláním znamená pojem „zdravé stravování“ především 

jíst častěji a menší porce a jíst rozmanitou stravu, do svého jídelníčku se snaží zařazovat 

zdravé svačiny, častěji také konzumují celozrnné a bio potraviny. Lidé s vyšším 

vzděláním se často snaží udržovat si svou váhu a nepřibírat, vedle zdravého stravování 

také sportují a celkově se snaží mít dostatek pohybu. 

 

Analýza prostoru jídla a analýza prostoru sportu a zdraví a zdravého životního stylu 

 

(viz Graf č. 9) 

V prostoru potravin jsou všechny skupiny umístěny v levém spodním kvadrantu, s nižší 

preferencí dietních i zdravých potravin. V dimenzi zdravých potravin se nejníže umístili 

lidé se základním vzděláním, nejvýše ti, kteří mají středoškolské vzdělání s maturitou. 

Co se týče dimenze volby dietních potravin, jsou všechny skupiny velmi blízko u sebe, 

mírně vyšší inklinaci k dietním potravinám lze sledovat u skupiny lidí 

s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním. Avšak rozdíly mezi skupinami 

jsou opravdu velmi drobné, žádná z diferencí není signifikantní. 

 

(viz Graf č. 10) 
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V prostoru sportu a zdraví se všechny skupiny nachází v levém horním kvadrantu. 

Znamená to, že sportují spíše méně často, ale projevují zájem o zdraví a zdravou stravu. 

Lidé vysokoškolsky vzdělaní se věnují sportu výrazně častěji než lidé vyučení nebo s 

úplným středoškolským vzděláním, také jejich zájem o zdraví a zdravou stravu je 

signifikantně vyšší než u lidí se základním vzděláním nebo u vyučených. Středoškoláci 

sportují výrazně častěji než lidé s výučním listem, zároveň se o zdraví a zdravou stravu 

zajímají signifikantně více než zbylé dvě skupiny s nejnižším vzděláním. Lidé se 

základním vzděláním, i když se nejméně zajímají o své zdraví, sportují výrazně častěji 

než lidé vyučení. 

 

3.2.4 Povolání 

Deskriptivní analýza - stravovací návyky a přístup ke zdravému životnímu stylu  

Specialisti, manageři a studenti považují svůj zdravotní stav spíše za dobrý. Tito lidé, 

spolu s ekonomicky neaktivními obyvateli, jsou přesvědčeni, že jejich stravovací 

návyky jsou spíše zdravé. Naproti tomu kvalifikovaní pracovníci se o zdravou stravu 

příliš nezajímají. Kromě pestré stravy, která je všeobecně považována za základ 

zdravého stravování, si 29% kvalifikovaných pracovníků myslí, že zdravé stravování 

znamená jíst 3x denně a tito lidé považují dále za zdravé jíst to, co jim chutná. Manageři 

(49%) a studenti (54%) se přiklání k pyramidě zdravého stravování. Pro specialisty, 

managery a studenty je jídlo kromě potěšení také odměna a příležitost setkat se s jinými 

lidmi. Studenti, ale i překvapivě manageři se přibližně jednou týdně stravují ve 

fastfoodech (ať už fastfood restauracích či stáncích) a čínských a podobných bistrech, 

manageři pak 2x -  3x týdně jedí v restauracích a hostincích, zatímco třetina studentů 

navštěvuje min 2x týdně pizzerie. Kvalifikovaní (50%) a nekvalifikovaní (41%) 

pracovníci a ekonomicky neaktivní obyvatelé (40%) častěji deklarují, že vůbec nechodí 

do luxusních restaurací. Studenti méně konzumují potraviny s nízkým obsahem 

uhlohydrátů a potraviny obsahující omega 3 mastné kyseliny, na druhé straně častěji 

upřednostňují celozrnné výrobky.  Kvalifikovaní pracovníci se častěji vyhýbají 

potravinám s vysokým obsahem vlákniny, celozrnným výrobkům, potravinám s nízkým 

obsahem cukru, organickým potravinám a biopotravinám. Ostatní skupiny nemají, co se 

preference potravin týče, natolik vyhraněné názory, aby jejich volba byla výrazně 

odlišná od volby jiných skupin. Manageři (32%), studenti (33%) a ekonomicky 
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neaktivní (34%) se častěji než ostatní skupiny snaží zhubnout, specialisti (64%) se ve 

většině snaží udržet si svou váhu, nejčastější volbou pro oboje hubnutí i udržování 

postavy je nepřejídání se a dostatkem pohybu a cvičení. Venkovním sportovním 

aktivitám se věnují jak specialisti, tak i manageři a studenti. Studující také častěji než 

ostatní skupiny volí halové sporty a navštěvují fitness centra. 

 

Analýza prostoru jídla a analýza prostoru sportu a zdraví a zdravého životního stylu 

 

Graf č. 13 – Prostor jídla 

Všechny skupiny se nachází ve spodním levém kvadrantu, směřují k nižší preferenci 

dietních potravin i potravin, které jsou v souladu se zdravými stravovacími návyky. 

Ekonomicky neaktivní obyvatelé nejvíce ze všech skupin směřují k preferenci dietních 

potravin, jejich volba je významně častější než v případě kvalifikovaných pracovníků. 

Ekonomicky neaktivní obyvatelé také signifikantně častěji než kvalifikovaní pracovníci 

a studenti vybírají potraviny, které jsou v souladu se zdravým životním stylem. Velmi 

podobný profil jako ekonomicky neaktivní mají pracovníci bez nutné kvalifikace (zde 

ale rozdíly oproti jiným skupinám nejsou statisticky významné). Preference potravin, 

které jsou v souladu se zdravými stravovacími návyky je nejvyšší u managerů a majitelů 

firem, ti na této dimenzi skórují taktéž významně výše než kvalifikovaní pracovníci a 
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studenti. Specialisti a pracovníci s VŠ jsou v dimenzi zdravých potravin umístěni 

přibližně jako ekonomicky neaktivní, ale jejich preference dietních potravin je o něco 

nižší. 

 

 

Graf č. 14 – Prostor životního stylu 

V prostoru sportu a zdraví a zdravé stravy se všechny skupiny nachází v horní části, 

tedy směřují k zájmu o zdraví a zdravou stravu. Studenti jsou jedinou skupinou, která je 

umístěna v kvadrantu, který znázorňuje časté sportovní aktivity. Studenti se věnují 

sportu významně častěji než manageři, ekonomicky neaktivní a kvalifikovaní i 

nekvalifikovaní pracovníci. Také specialisti a pracovníci vysokoškolsky vzdělaní, i 

když se nachází v kvadrantu s nižší sportovní aktivitou, sportují významně častěji než 

kvalifikovaní i nekvalifikovaní pracovníci a ekonomicky neaktivní lidé a zároveň i 

jejich zájem o zdraví je signifikantně vyšší než v případě kvalifikovaných pracovníků. I 

když manageři a majitelé firem sportují méně než studenti, sportovním aktivitám se 

věnují častěji než kvalifikovaní a nekvalifikovaní pracovníci a ekonomicky neaktivní 

obyvatelé.  Zájem o zdraví a zdravou stravu je u managerů stejně jako ekonomicky 

neaktivních lidí signifikantně vyšší než u kvalifikovaných i nekvalifikovaných 

pracovníků a studentů. 



   

 

37 

  

 

3.2.5 Příjem domácnosti 

Deskriptivní analýza - stravovací návyky a přístup ke zdravému životnímu stylu  

Na úspěch v práci se zaměřují především lidé z domácností s celkovým příjmem 30 000 

Kč a více. Členové domácností s nižšími a středními příjmy (do 30 000 Kč) 

se vyznačují nižším zájmem o své celkové zdraví, tito lidé také méně často sportují. 

39% lidí z domácností s nejnižšími příjmy (do 10 000 Kč) se absolutně ztotožňuje 

s tvrzením, že i když vědí, co by měli jíst a pít, v každodenním životě je příliš složité to 

dodržovat. A i když si častěji než ostatní dohledávají informace o zdraví na internetu 

(24% odpovědělo 10 -rozhodně souhlasím na desetibodové škále), 24% tvrdí, že je příliš 

složité sledovat všechna doporučení o tom, co jíst.  Pro domácnosti nad 30 000 je jídlo 

kromě potěšení také příležitost setkat se s jinými lidmi. S rostoucím příjmem také roste 

přesvědčení, že zdravé stravování znamená jíst rozmanitou stravu, nicméně nejčastějším 

synonymem zdravé stravy jsou ve všech skupinách menší porce konzumované 4 x – 5x 

denně. Snídani i večeři jedí lidé ze všech příjmových skupin nejčastěji doma, kolem 

poloviny lidí z domácností s příjmy do 30 000 Kč doma také obědvá. Skupiny s vyššími 

příjmy obědvají v práci, ať už vlastní jídlo nebo navštěvují firemní kantýnu či se stravují 

v restauracích. Lidé z domácností s nižšími příjmy, zejména do 20 000Kč, se obecně 

méně často stravují ve všech restauračních zařízeních. 2/3 lidí s příjmy domácnosti nad 

50 000Kč  minimálně 1 za čtvrt roku navštěvují luxusní restaurace. Členové domácnosti 

s nižšími příjmy (do 20 000Kč) dle svých slov méně často pijí alkohol. Z četností 

odpovědí na otázky volby jednotlivých druhů potravin vyplývá, že s rostoucím příjmem 

domácnosti mírně vzrůstá konzumace celozrnných výrobků. Co se týče preference 

ostatních potravin, mezi příjmovými segmenty nejsou patrné výrazné rozdíly. Členové 

domácností s příjmy do 10 000 častěji než ostatní přiznávají, že nečtou informace na 

obalech výrobků. Co se týče názoru na vlastní postavu a tělesné tvary, lidi, v jejichž 

domácnosti je měsíční příjem 50 000 Kč a více, se častěji snaží zhubnout. Členové 

domácností s příjmem 30 001 Kč – 50 000 Kč se, dle svých slov, snaží udržet si váhu, a 

to nejčastěji nepřejídáním se a cvičením. 
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Analýza prostoru jídla a analýza prostoru sportu a zdraví a zdravého životního stylu 

 

 

Graf č. 15 – Prostor jídla 

V prostoru jídla jsou všechny skupiny domácností umístěny ve spodním levém 

kvadrantu, prokazují nižší preferenci zdravých i dietních potravin. Domácnosti 

s příjmem 20 001 – 30 000 Kč a 30 001 – 50 000 Kč jsou v prostorové mapě umístěny 

téměř shodně. Domácnosti s nejnižším příjmem mírně častěji volí dietní potraviny, 

naopak příliš nepreferují ty potraviny, které jsou v souladu se zdravými stravovacími 

návyky. Domácnosti s příjmem 10 001 – 20 000 Kč preferují spíše zdravé potraviny, 

diagonálně dolů od nich jsou v prostoru umístěny domácnosti s nejvyššími příjmy. 

V tomto prostoru nejsou mezi skupinami žádné statisticky významné rozdíly. 
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Graf č. 16 – Prostor životního stylu 

V prostoru sportu a zájmu o zdraví jsou všechny příjmové skupiny umístěny v horní 

polovině, tedy s vyšším zájmem o zdraví. Členové domácností s nejvyššími příjmy se 

v prostoru nachází v kvadrantu vyjadřujícím častější sportovní aktivity, tato skupina je 

na dimenzi sportu alokována významně výše než všechny ostatní příjmové segmenty. 

Toto je ale v tomto prostoru jediný signifikantní rozdíl mezi skupinami. Umístění 

ostatních skupin ukazuje, že s rostoucím příjmem domácnosti roste také zájem jejích 

členů o zdraví a zdravou stravu, stejně jako zájem o sportovní aktivity. Přestože rozdíly 

nejsou statisticky významné, domácnosti s nejnižšími příjmy jsou na mapě umístěny 

v obou dimenzích nejníže. 

 

3.3 Závěry z analýzy 

Výše uvedená analýza odkryla, že existují mezi lidmi rozdílné postoje k zdravému 

životnímu stylu a existují rozdíly v preferenci potravin. Pokud by byly výsledky tohoto 

výzkumu porovnávány s Bourdieuovou analýzou, na první pohled by bylo zřejmé, že 

rozdíly na jeho mapě prostoru jsou mnohem zřetelnější. Důvodem by ale mohl být fakt, 
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že není zcela přesně známo, jaké měřítko dimenzí v prostoru Bourdieu použil. Tento 

fakt by tak mohl zkreslit vnímání odlišností.  

V analýze provedené v mé práci ukazoval prostor životního stylu tyto diference častěji 

než prostor preference zdravých nebo dietních potravin. Hlavní hypotéza práce se 

z většiny potvrdila, lidé patřící do skupiny s vysokým celkovým kapitálem více dbají o 

své zdraví, zajímají se o zdravou stravu a častěji se věnují sportu. V prostoru preference 

zdravých a dietních potravin sice mezi skupinami nebyly objeveny signifikantní rozdíly, 

v zásadě však platí, že inklinaci ke zdravému životnímu stylu, ať už se jedná o zdravé 

potraviny, péči o vlastní zdraví či sportovní aktivity, ovlivňuje zejména výše kulturního 

kapitálu; lidé s vysokým kulturním kapitálem více směřují ke zdravému životnímu 

stylu. 

Dílčí hypotéza o rozdílech ve stravování a životním stylu mezi muži a ženami se 

potvrdila. Tento pohled vůbec prokázal nejvíce signifikantních rozdílů. V prostoru jídla 

vyšla najevo vyšší míra preference dietních potravin a potravin, které jsou v souladu se 

zdravým životním stylem u žen. V prostoru životního stylu je zjevné, že muži se častěji 

věnují sportu, avšak ženy se více zajímají o vlastní zdraví a o zdravé stravovací návyky. 

Druhá a třetí hypotéza zaměřující se na rozdíly podle pracovních pozic a příjmů 

se potvrdily pouze částečně. Lidé na vyšších postech nebo členové domácností 

s vyššími příjmy se více věnují sportu, zajímají se o svůj zdravotní stav a zdravou 

stravu. Na tomto místě je však třeba podotknout, že zajímavě zde vystupují jednak 

studenti a jednak ekonomicky neaktivní obyvatelé. Přestože obě skupiny málokdy 

disponují velkým podílem na celkovém kapitálu (pouze v případě ekonomicky 

neaktivních je patrný vysoký podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí), v prostorových 

mapách se neumisťují mimo ostatní, naopak například studenti jsou skupinou, která 

nejvíce sportuje, a ekonomicky neaktivní lidé se zase zajímají o zdravý životní styl. 

Nabízí se vysvětlení, že studenti jsou skupinou, která v budoucnosti bude disponovat 

vyšším podílem na celkovém kapitálu a jejich myšlení a způsob života je nastaven tímto 

směrem. Ve skupině ekonomicky neaktivních obyvatel jsou zase zahrnuti i důchodci a 

ženy v domácnosti, v obou skupinách mohou být vysokoškolsky vzdělaní lidé, ženy 

v domácnosti dále mohou být ekonomicky neaktivní právě proto, že hlavním nositelem 

financí do jejich domácnosti je partner a po nich se práce nevyžaduje. Tyto myšlenky by 

však musely být ověřeny, aby mohly být prohlášeny za směrodatné a to je již nad rámec 

této práce. 
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Hypotéza, že lidé s vyšším kulturním kapitálem se příliš nezajímají o skladbu své 

stravy, se nepotvrdila. Naopak, jak jsem zmínila výše, jedinci, kteří disponují vysokým 

kulturním kapitálem, se více zajímají o zdraví a zdravý životní styl, sportují a mají 

přesnou představu o tom, co si představit pod pojmem zdravé stravování. Jídlo je pro ně 

součást kultury, považují ho například za příležitost setkat se s přáteli. 

Poslední dílčí hypotéza se částečně potvrdila, manuálně pracující lidé se stravují 

především účelově, tak aby se pořádně najedli, často jedí to, co jim chutná. Příliš se 

nezabývají zdravou stravou a ani péče o vlastní zdraví nestojí v centru jejich pozornosti. 

Je ale třeba podotknout, že to není tak, že by tito lidé stáli mimo ostatní skupiny, naopak 

jejich preference nejsou nijak výrazně vyprofilovány. 

 

Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zmapovat postoj lidí v České republice k jídlu a 

stravování a zjistit, co pro lidi zdravý životní styl znamená, zda ho dodržují, jaké jsou 

jejich stravovací preference a jaký je jejich postoj ke sportu. Tyto ukazatele měly být 

analyzovány skrze umístění jedince v sociálním prostoru. Na cíle práce navazovala 

výzkumná otázka; Jsou preference ve stravování a dodržování zdravého životního stylu 

ovlivněny postavením jedince v sociálním prostoru?, z ní vyplývající hlavní hypotéza 

zněla: „Umístění jednotlivce v sociální skupině a umístění této skupiny v sociálním 

prostoru určuje preference ve stravování a životní styl; skupiny s vyšším podílem na 

celkovém kapitálu budou preferovat potraviny, které jsou v souladu se zdravým 

stravováním a budou více udržovat zdravý životní styl, zatímco skupiny s nižším 

podílem na celkovém kapitálu se budou stravovat spíše účelně a nebudou se tolik 

zabývat zdravým životním stylem.“ 

Inspirací a východiskem pro analýzu byla zejména teorie Pierra Bourdieu, který vytvořil 

sociální prostor životního stylu a prostor jídla na základě podílu jedince na celkovém 

kapitálu v jedné dimenzi a ekonomickém a kulturním kapitálu v dimenzi druhé. 

Podobný, i když zjednodušený, prostor jsem se pokusila vytvořit a umístit do něj 

jednotlivé sociální skupiny.  Vedle této zásadní myšlenky Pierra Bourdieu jsem 

vycházela i z dalších děl sociologie, sociologie jídla či antropologie, která mě přivedla 

na dílčí hypotézy. 

Těžištěm mé práce byla kvantitativní online výzkum provedený agenturou Ipsos v roce 

2009. Na základě teoretického konceptu Pierra Bourdieu byla vytvořena zjednodušená 



   

 

42 

  

typologie, do které byli respondenti zařazeni na základě jejich podílu na kulturním a 

ekonomickém kapitálu. Kromě této typologie byly analyzovány tyto sociodemografické 

charakteristiky: pohlaví, vzdělání, povolání a čistý měsíční příjem domácnosti. Kromě 

frekvenčních tabulek byla analytickým nástrojem také faktorová analýza a analýza 

průměrů. Výsledky byly testovány na hladině statistické významnosti 95%.  

Analýza potvrdila hlavní hypotézu. Preference ve stravování a životním stylu, tedy 

volba potravin, zájem o zdravý životní styl; zdravou stravu, vlastní zdraví a sport jsou 

ovlivněny postavením jedince v sociálním prostoru. Lidé disponující vysokým 

celkovým kapitálem se více zajímají o zdravý životní styl. Kromě tohoto lze najít 

pozitivní přístup ke zdravému životnímu stylu i z dalších pohledů; ke zdravému 

životnímu stylu směřují lidé s vysokým kulturním kapitálem, lidé vzdělanější, členové 

domácností s vyššími příjmy, ženy, manageři a majitelé firem, určitý potenciál mají 

v tomto směru také studenti a ekonomicky neaktivní obyvatelé. 

Kromě potvrzení výzkumné otázky, hlavní hypotézy a většiny dílčích hypotéz z této 

práce vyplývá, že sociologie jídla je zajímavou oblastí a další české výzkumy na toto 

téma by byly určitě přínosné, ne-li potřebné. Ze současného vývoje společnosti, 

zejména globalizace ale i ekonomické krize, se dá předpokládat, že poroste na jedné 

straně možnost volby potravin a životního stylu, na straně druhé budou lidé svazováni 

svými finančními možnostmi a proto budou více zvažovat každou volbu, kterou se 

budou chystat učinit. Proto by dle mého názoru bylo zajímavé tuto oblast dále sledovat 

a pozorovat případné změny v chování, preferencích a postojích lidí. 

 

Summary 

Objective of my bachelor‘s work was to map approach of Czech people to food 

and their eating habits, find out what does healthy lifestyle mean to people, find out if 

people keep healthy lifestyle, what are their eating preferences and their approach to the 

sports. These indicators supposed to be analyzed through location of the individuals in 

the social space. These objectives were transformed into research question: „Are the 

eating habits and the lifestyle affected by positioning of the individual in the social 

space?“ Following hypothesis was: „ Positioning of the individual in the social group 

and locating this group into social space determines eating preferences and the lifestyle; 

groups with bigger share on total capital will prefer products, that are in harmony with 

healthy eating and will keep healthy lifestyle more precisely, while groups with smaller 
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share on total capital will eat more functionally and will not be so interested in healthy 

lifestyle.“ 

Inspiration and source for my analysis was especially theory of Pierre Bourdieu, 

who conducted social space of lifestyle and space of food based on individual’s share on 

total capital in one dimension and on cultural and economic capital on another 

dimension. I tried to conduct similar, although simplified, space and locate particular 

social groups into that. Beside this Bourdieu‘s concept I was inspired by others works of 

sociology, sociology of food and anthropology, that helped me to conduct partial 

hypothesis. 

The basis of my work was quantitative online survey conducted by Ipsos agency 

in 2009. Afterwards, typology based on Bourdieus thoughts was conducted. 

Respondents were sorted into groups in accordance with their share on cultural and 

economic capital. Results were analysed also through basic sociodemographic 

characteristics: gender, education, occupation and total monthly household income. 

Frequency analysis, analysis of means and factor analysis were conducted. Statistical 

significance was tested on 95% level. 

Analysis confirmed basic hypothesis. Eating preferences and lifestyle (food 

choice, healthy lifestyle, healthy food, health and sports) are affected by positioning of 

the individual in the social space. People owning high total capital are more interested 

in healthy lifestyle. Besides that, also people with high cultural capital,more educaded, 

people from households with higher income, women, managers and companies owners 

tend to keep healthy lifestyle. In case of students and unemployed people, the similar 

potential was observed. 

From my work also arises that sociology of food is interesting part of sociology 

and existence of others Czech researches will be useful or even needed. We can assume, 

that contemporary changes in society as globalization and economy crisis, will affect 

people‘s choice of food and lifestyle, on the other hand, people will be limited by their 

finances and every their choice will be considered more precisely. In my opinion, it will 

be very interesting to observe this field and possible changes in people’s behavior, 

preferences and attitudes. 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Dotazník 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Dotazník 

 
 
 

I. ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL 

 
Q1. Když se nad sebou zamyslíte, do jaké míry se v poslední době zabýváte  
       následujícími záležitostmi? Odpovězte, prosím, s využitím škály od 1 do 10,  
       kde 1 znamená „ vůbec se touto záležitostí nezabývám“ a 10 znamená  
       „Intenzivně se touto záležitostí zabývám“. Hodnoty mezi Vám umožňují  
       odstupňovat Váš názor.    
 
POKYN PRO PROGRAMOVÁNÍ: ROTUJTE VÝROKY 
POKYN: PROSÍM, UVEĎTE POUZE 1 ODPOVĚĎ V KAŽDÉM ŘÁDKU. 
 

 Vůbec se touto 
záležitostí nezabývám 

Intenzivně se touto 
záležitostí zabývám 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1: Dostatek času sám/a pro sebe 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

2: Úspěch v práci 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

3: Dostatečné množství fyzické 
aktivity 

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

4: Přibírání na váze 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

5: Vaše celkové zdraví  1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

6: Pravidelná zdravá strava 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

7: Množství stresu ve Vašem životě 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

8: Přejídání 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

 
 
Q2. Jak často se věnujete následujícím aktivitám? 
 
POKYN PRO PROGRAMOVÁNÍ: ROTUJTE VÝROKY 
POKYN: PROSÍM, UVEĎTE POUZE 1 ODPOVĚĎ V KAŽDÉM ŘÁDKU. 
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1: Venkovní sportovní aktivity (cyklistika, běh, 
in-line bruslení, fotbal atd.) 

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 

2: Halové sporty (basketbal, plavání, squash 
atd.) 

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 

3: Fittness (aerobic, jóga, posilovna atd.) 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 

4: Wellness (masáže, vířivka, sauna atd.) 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 

 
 
Q3.. Jak byste popsal/a svůj současný zdravotní stav? Prosím, použijte škálu od 1  
        do 10, kde 1 znamená, že Váš zdravotní stav je velmi špatný a 10 znamená,  
        že Váš zdravotní stav je velmi dobrý. Hodnoty mezi Vám umožňují  
        odstupňovat Váš názor.  
 
POKYN: UVEĎTE, PROSÍM, POUZE 1 ODPOVĚĎ. 
 

Velmi špatný 
zdravotní stav   Velmi dobrý zdravotní stav 

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

 
 
Q4. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s tímto výrokem: “Vynakládám  
       velké úsilí na to, abych byl/a zdravý/á a abych žila zdravým životním stylem.”  
       Prosím, použijte škálu od 1 do 10, kde 1 znamená “zcela nesouhlasím” a 10  
       znamená „zcela souhlasím”. Hodnoty mezi Vám umožňují odstupňovat Váš  
       názor.  
 
POKYN: UVEĎTE, PROSÍM, POUZE 1 ODPOVĚĎ. 
 

Zcela nesouhlasím  Zcela souhlasím 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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II. VZTAH K JÍDLU 

 
 
Q5.  Jak byste popsal/a své stravovací návyky? Řekl/a byste, že se stravujete…?  
 
POKYN: UVEĎTE, PROSÍM, POUZE 1 ODPOVĚĎ. 
 

1: Velmi zdravě  

2: Spíše zdravě 

3: Spíše nezdravě  

4: Velmi nezdravě  

 
 
Q6. Co pro Vás, kromě prostředku k utišení hladu, znamená jídlo?   
 
POKYN: PROSÍM, UVEĎTE VŠECHNY ODPOVĚDI, KTERÉ VÁS NAPADNOU. 
 

1: Potěšení 

2: Útěchu 

3: Úlevu od stresu 

4: Odměnu 

5: Nutkání 

6: Příležitost potkat se s lidmi 

7: Trest 

8: Biologickou potřebu 

9: Nevím, těžko říct 

 
 
Q7. Co podle Vás znamená zdravé stravování? 
 
POKYN. UVEĎTE, PROSÍM, MAXIMÁLNĚ 3 ODPOVĚDI.  
 

1: Jíst pravidelně 3krát denně  

2: Jíst, na co mám v danou chvíli chuť 

3: 
Dodržovat pyramidu zdravého stravování (tzn. Jíst zejména cereální výrobky, 
ovoce a zeleninu, méně často mléko a mléčné výroky a ne příliš mnoho masa a 
masných výrobků)   

4: Jíst nízkokalorické potraviny a jídla  

5: Jíst rozmanitou stravu  

6: Jíst potraviny z prodejen se zdravou výživou/ekologickými potravinami 

7: Jíst častěji, menší porce, 4x až 5x denně 

8: 
Jiné:  PROSÍM, NAPIŠTE, CO:  

.............................................................................. 
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9: Nevím, nezajímám se o to  

 
 
Q8. Uveďte, prosím, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s každým z  
       následujících výroků. Použijte, prosím, škálu od 1 do 10, kde 1 znamená  
       “Rozhodně nesouhlasím” a 10 znamená rozhodně souhlasím”. Hodnoty mezi  
       Vám umožňují odstupňovat Váš názor.  
 
POKYN PRO PROGRAMOVÁNÍ: ROTUJTE. 
POKYN: UVEĎTE, PROSÍM, POUZE 1 ODPOVĚĎ V KAŽDÉM ŘÁDKU. 
 

 

Rozhod-
ně 

nesou-
hlasím 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Rozhod-
ně 

souhla-
sím 

10 

Nemůžu zlepšit své 
stravovací návyky, protože se 
stále objevují nové studie a 
doporučení o tom, jak a co 
jíst, a udržet si o nich přehled 
je příliš složité  

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

Chci se dozvědět více 
informací o výživě a zdravé 
stravě.  

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

Vím, co bych měl/a jíst a pít, 
ale je příliš složité to v 
každodenním životě 
dodržovat. 

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

Jsem příliš zaneprázdněn/a 
na to, abych dodržovala 
zdravou stravu. 

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

Informace týkající se zdraví 
vyhledávám na internetu. 

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

Výrobci potravin a nápojů by 
měli být státními orgány více 
regulováni, aby bylo 
zajištěno, že budou nabízet  
zdravé výrobky. 

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

Mám rád/a své nezdravé jídlo 
a nehodlám se ho vzdát. 

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

Intenzivně se zajímám o 
témata související s životním 
prostředím a ekologií  

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

 
 
Q9. Kde vyhledáváte informace o zdravé výživě a zdravých potravinách? Označte,  
       prosím, všechny zdroje informací, které využíváte. 
 
POKYN: PROSÍM, UVEĎTE VŠECHNY ODPOVĚDI, KTERÉ VÁS NAPADNOU. 
 



   

 

50 

  

Q10. Nyní, prosím, označte ten zdroj informací, který považujete za nejdůležitější. 
 
POKYN: PROSÍM, UVEĎTE POUZE 1 ODPOVĚĎ. 
 

  Q9. 
Všechny zdroje 

Q10. 
Nejdůležitější zdroj 

1: Přátelé, kolegové, rodina 1: 1: 

2: Články v novinách  2: 2: 

3: Články v časopisech 3: 3: 

4: Specializované časopisy 4: 4: 

5: Programy v rádiu 5: 5: 

6: Televizní reklamy 6: 6: 

7: Televizní pořady 7: 7: 

8: Internet 8: 8: 

9: Internetová fóra a chaty 9: 9: 

10: Vzorky v obchodech 10: 10: 

11: Letáky výrobců 11: 11: 

12: Lékaři, dietní sestry 12: 12: 

13: Trenéři ve fitcentrech, 
výživoví a kondiční 
specialisté 

13: 13: 

14: Jiné  14: 14: 

 
 

III. STRAVOVACÍ ZVYKLOSTI 

 
 

Q11. Kde, pokud vůbec, jíte obvykle snídani, oběd a večeři?  
POKYN: V KAŽDÉM SLOUPCI, PROSÍM, UVEĎTE POUZE 1  ODPOVĚĎ.  
 

 Snídaně Oběd Večeře 

1: Doma 1: 1: 1: 

2: V práci – v kantýně 2: 2: 2: 

3: V práci – vlastní přinesené jídlo 3: 3: 3: 

4: 
V rychlém občerstvení (hamburger, 
bageta, pizza, gyros atp.) 

4: 4: 4: 

5: U přátel/ u příbuzných  5: 5: 5: 

6: 
Na cestě (v autě, autobuse, při 
chůzi)  

6: 6: 6: 

7: V klasické restauraci (s obsluhou)  7: 7: 7: 

8: Jinde    8: 8: 8: 

9: Toto jídlo vůbec nejím  9: 9: 9: 

 
 
Q12. Níže je uvedeno několik výroků, které jiní lidé řekli o svačině (malém  
         jídle mezi hlavními jídly). Uveďte, prosím, do jaké míry souhlasíte  
         nebo nesouhlasíte s každým z těchto tvrzení. Použijte, prosím škálu od 1  
         do 5, kde 1 znamená „rozhodně s tvrzením nesouhlasím“ a 5 znamená  
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         „rozhodně s tvrzením souhlasím“. Hodnoty mezi Vám opět umožňují  
         odstupňovat Váš názor.  
 
POKYN: UVEĎTE, PROSÍM, POUZE 1 ODPOVĚĎ V KAŽDÉM ŘÁDKU. 
 

 Roz-
hodně 
nesou-
hlasím 

1 

2 3 4 

Roz-
hodně 
sou-

hlasím 

5 

1: 
Velmi často jím svačiny/malá 
jídla namísto hlavních jídel 

1: 2: 3: 4: 5: 

2: 
Svačina/malé jídlo mezi 
hlavními jídly je pro mě 
většinou odměnou 

1: 2: 3: 4: 5: 

3: 
Svačiny/malá jídla mezi 
hlavními jídly způsobují 
tloustnutí 

1: 2: 3: 4: 5: 

4: 
Svačiny/malá jídla mezi 
hlavními jídly  jsou nezdravé 

1: 2: 3: 4: 5: 

5: 
Vždy se snažím o to, aby má 
svačina/malé jídlo mezi 
hlavními jídly byla zdravá 

1: 2: 3: 4: 5: 

6: 
Svačina/malé jídlo mezi 
hlavními  by měla dodat 
energii/ povzbudit 

1: 2: 3: 4: 5: 

7: 

Svačiny/malá jídla mezi 
hlavními jídly jsou dobré pro 
dospělé, ale nemusí být 
dobré pro děti 

1: 2: 3: 4: 5: 

 

Q13. Jak často navštěvuje nebo konzumujete ….? 
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1: 

Restaurace 
rychlého 
občerstvení 
(např. 
McDonalds, 
KFC, Subway) 

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 
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2: 

Stánky rychlého 
občerstvení 
(např. párek 
v rohlíku, gyros 
…) 

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 

3: 
Čínská a jiná 
bistra  

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 

4: 
Klasické 
restaurace a 
hostince 

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 

5: Pizzerie 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 

6: 
Luxusní 
restaurace 

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 

7: 

Expresní 
pokrmy (např. 
hotové mražené 
pokrmy pro 
ohřátí v 
mikrovlnné 
troubě, expresní 
těstoviny, 
polévky ze 
sáčku) 

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 

8: 
Doma 
připravená a 
vařená jídla 

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 

 
 
Q14. Když Nakupujete potraviny, vybíráte si výrobky, které jsou označeny „Light“  
         (tzn. s nízkým obsahem tuku, cukru atd.)? 
POKYN: UVEĎTE, PROSÍM, POUZE 1 ODPOVĚĎ. 
 

1: Ano POKRAČUJTE OTÁZKOU Q15 

2: Ne 
PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q16 

3: Nevím, těžko říct 

 
 
Q15. Jaký/jaké druh/y potravin obvykle kupujete v light verzi? 
 
POKYN: MŮŽETE UVÉST VÍCE ODPOVĚĎÍ. 
 

1: Džusy 

2: Colové nápoje (např. Coca-Cola, Pepsi Cola atd). 

3: Sycené nápoje s ovocnou nebo tonic příchutí (např. Fanta, Kinley atd.) 

4: Nesycené nápoje s ovocnou nebo tonic příchutí 

5: Uzeniny 
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6: Jogurty 

7: Žvýkačky 

8: Džemy, marmelády 

9: Majonézy, dresingy 

10: Sladkosti (čokolády, tyčinky, bonbóny) 

11: Drůbež 

12: Slané pochutiny (chipsy, tyčinky atd.) 

13: Jiné druhy potravin   

 
 
 
 
Q16. Jak často, pokud vůbec, užíváte vitamíny a potravinové doplňky (např.  
         vitamíny, želatinové kapsle na klouby, přípravky na posílení imunity atd.).  
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1: Vitamíny 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 

2: 
Jiné potr. doplňky (na 

klouby, na posílení 
imunity adp.) 

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 

 
 
Q17. Jak často, pokud vůbec,  pijete alkohol (pivo, víno, destiláty)? 
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1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 

 
 
Q18. Žije/žijí ve Vaší domácnosti dítě/děti ve věku od 3 do 15 let? 
 

1: Ano POKRAČUJTE OTÁZKOU Q19 

2: Ne PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q23 
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Q19. Uveďte, prosím, do jaké míry Vaše dítě/Vaše děti jedí stejné jídlo jako Vy a  
         do jaké míry jedí jídla zakoupená/připravená speciálně pro ně. 
POKYN: UVEĎTE, PROSÍM, POUZE 1 ODPOVĚĎ. 
 

1: Moje dítě/děti jedí vždy nebo většinou stejná jídla jako dospělí 

2: 
Moje dítě/děti jedí přibližně polovinu stejných jídel jako dospělí a přibližně 
polovinu jídel, která jsou zakoupena/připravena speciálně pro ně  

3: 
Moje dítě/děti jedí vždy nebo většinou jídla zakoupená/připravená speciálně pro 
ně 

4: Nevím, nedokážu posoudit 

 

Q20. Uveďte, prosím, do jaké míry se Vaše dítě podílí na rozhodování o tom, co  
         bude jíst. 
 
POKYN: UVEĎTE, PROSÍM, POUZE 1 ODPOVĚĎ. 
 

1: Moje dítě/děti jedí vždy nebo většinou samo/samy vybírají, co budou jíst 

2: 
Moje dítě/děti si samo/samy vybírají, co budou jíst, přibližně v polovině případů, 
ve druhé polovině případů rozhoduji o jejich jídle já nebo jiný dospělý člen 
domácnosti 

3: 
O výběru jídla pro moje děti rozhoduji vždy nebo většinou já či jiný dospělý člen v 
domácnosti 

 
 
Q21. Jak často jí Vaše dítě/děti následující potraviny? 
 
POKYN PRO PROGRAMOVÁNÍ: ROTUJTE. 
POKYN: OZNAČTE, PROSÍM, POUZE 1 ODPOVĚĎ V KAŽDÉM ŘÁDKU. 
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1: Sladkosti 
(čokolády, 
tyčinky, 
bonbóny atd.) 

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 

2: Slané pochutiny 
(chipsy, tyčinky, 
arašídy atd. ) 

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 

3: Colové nápoje 
(Coca Cola, 
Kofola atd.) 

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 
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4: Sycené nápoje 
s ovocnou nebo 
tonic příchutí 
(Fanta, Sprite, 
Schweppes 
atd.) 

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 

5: Ovoce 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 

6: Zeleninu 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 

7: Mléčné výrobky 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 

 
 
Q22. Nyní, prosím, uveďte, zda a kde Vaše dítě jí snídani a dopolední svačinu. 
 

  Jí pravidelně Jí občas Nejí vůbec 

1: Snídaně 1: 2: 3: 

2: Dopolední svačina 1: 2: 3: 

 
POKYN PRO PROGRAMOVÁNÍ: POKUD RESPONDENT ODPOVÍ KÓDY 1 NEBO 2 
ASPOŇ NA 1 Z POLOŽEK, ZOBRAZTE OTÁZKU Q21a. JINAK PŘEJDĚTE NA Q22. 
 
Q22a. Jaké jídlo jí Vaše dítě k snídani/dopolední svačině? 
 

 

 Jídlo 
připravené 

doma 
(např. 

chleba s 
máslem, 
domácí 

koláč atp.) 

Jídlo 
nevyžadující 

přípravu 
konzumované 

doma nebo 
přinesené z 

domova (např. 
jogurt, 

sušenka atp.) 

Jídlo 
připravené 
ve školce/ 

škole 

Jídlo 
zakoupené 
cestou do 
školy/ ve 

škole 

Jak 
kdy 

1: Snídaně 1: 2: 3: 4: 5: 

2: 
Dopolední 
svačina 

1: 2: 3: 4: 5: 
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IV. POTRAVINY – NÁKUP A ZNAČKY 

  
Q23. Které z těchto výrobců potravin a nápojů znáte? 
 
POKYN PRO PROGRAMOVÁNÍ: ZOBRAZTE PŘÍSLUŠNOU ČÁST NÍŽE UVEDENÉ 
TABULKY. OTÁZKU Q24 ZOBRAZTE POUZE PRO ZNAČKY, KTERÉ 
RESPONDENT/KA UVEDL/A V OTÁZCE Q23. ROTUJTE ZNAČKY. 
 
Q24. Do jaké míry podle Vás přispívají potraviny a nápoje vyráběné těmito firmami  
         ke zdraví a vyvážené stravě jejich konzumentů. Použijte, prosím,  
         škálu od 1 do 10, kde 1 znamená „rozhodně nepřispívají” a 10 znamená   
         „rozhodně přispívají”. Hodnoty mezi Vám opět umožňují odstupňovat Váš     
         názor. 
POKYN: UVEĎTE, PROSÍM, POUZE 1 ODPOVĚĎ U KAŽDÉ SPOLEČNOSTI (V 
KAŽDÉM ŘÁDKU). 

  Q23. Q24. Důvěra 
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1: 
Burger 
King 

1: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

2: Coca-Cola 2: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

3: Danone 3: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

4: Ferrero 4: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

5: KFC 5: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

6: Kinder 6: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

7: Knorr 7: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

8: Kofola 8: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

9: Kraft 9: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

10
: 

Maggi 
10: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

11
: 

Mars 
11: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

12
: 

McDonald
´s 

12: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

13
: 

Milka 
13: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

14
: 

Müller 
14: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

15
: 

Nestlé 
15: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 
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16
: 

Opavia 
16: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

17
: 

Olma 
17: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

18
: 

Orion 
18: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

19
: 

Pepsi 
19: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

20
: 

Yoplait 
20: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

21
: 

Vitana 
21: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

Q25. Když nakupujete potraviny, jak často si vybíráte každou z níže uvedených  
         variant (pokud je v dané prodejně dostupná)? 

POKYN PRO PROGRAMOVÁNÍ: ROTUJTE POLOŽKY. 

POKYN: UVEĎTE, PROSÍM, V KAŽDÉM ŘÁDKU POUZE 1 ODPOVĚĎ. 
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1: 
Potraviny s nízkým obsahem 
uhlohydrátů  

1: 2: 3: 4: 5: 6: 

2: 
Potraviny s vysokým obsahem 
vlákniny  

1: 2: 3: 4: 5: 6: 

3: Celozrnné výrobky  1: 2: 3: 4: 5: 6: 

4: Potraviny s nízkým obsahem cukru 1: 2: 3: 4: 5: 6: 

5: Nízkotučné potraviny  1: 2: 3: 4: 5: 6: 

6: Nízkokalorické potraviny  1: 2: 3: 4: 5: 6: 

7: Organické potraviny 1: 2: 3: 4: 5: 6: 

8: Vegetariánské potraviny 1: 2: 3: 4: 5: 6: 

9: 
Potraviny s obsahem Omega-3 
mastných kyselin 

1: 2: 3: 4: 5: 6: 

10: Probiotické potraviny 1: 2: 3: 4: 5: 6: 

11: Potraviny s umělými sladidly 1: 2: 3: 4: 5: 6: 

12: 
Potraviny s nízkým obsahem soli/s 
nízkým obsahem sodíku 

1: 2: 3: 4: 5: 6: 

13: 
Potraviny vypěstované nebo 
vyrobené v ČR  

1: 2: 3: 4: 5: 6: 

14: Balení obsahující 1 porci jídla 1: 2: 3: 4: 5: 6: 

15: Bio potraviny 1: 2: 3: 4: 5: 6: 

16: Funkční potraviny (obohacené např. 1: 2: 3: 4: 5: 6: 



   

 

58 

  

o vápník, vitamín A atd.)   

17: 
Potraviny bez přídatných látek (bez 
aditiv) 

1: 2: 3: 4: 5: 6: 

18: Potraviny bez konzervačních látek 1: 2: 3: 4: 5: 6: 

19: Potraviny s označením Light 1: 2: 3: 4: 5: 6: 

20: Potraviny s označením KlasA 1: 2: 3: 4: 5: 6: 

21: 
Potraviny vyrobené z geneticky 
nemodifikovaných surovin 

1: 2: 3: 4: 5: 6: 

 
 
Q26. Sledujete při nákupu potravin jejich záruční dobu/min. lhůtu trvanlivosti? 
 

1: Ano, u všech druhů potravin 

2: Ano, u některých druhů potravin 

3: Většinou nesleduji 

4: Vůbec nesleduji 

 
 
Q27. Čtete při nákupu potravin informace uvedené na obalech? 
 

1: Ano, vždy 

2: Většinou ano 

3: Občas 

4: Většinou ne 

 
 
Q28. Nakupujete aspoň někdy potraviny v biokvalitě? 
 

1: Ano POKRAČUJTE OTÁZKOU Q29 

2: Ne 
PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q32 

3: Nevím, nevzpomínám si 

 
 
Q29. Jak často nakupujete biopotraviny? 
 

1: Denně 

2: Několikrát týdně 

3: Jednou týdně 

4: Jednou za 14 dní 

5: Jednou za měsíc 

6: Jednou za čtvrt roku 

7: Méně často 

8: Nevím, nedokážu posoudit 
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Q30. Jaké druhy potravin nakupujete v biokvalitě? U každého druhu potravin,  
         prosím, uveďte, zda a jak často ho nakupujete v biokvalitě. 
 

 

 

Vždy 
nebo 
téměř 
vždy 

Občas Zřídka Vůbec 
Nevím, nedo-

kážu posou-dit 

1: Mléčné výrobky,  1: 2: 3: 4: 5: 

2: Maso a uzeniny 1: 2: 3: 4: 5: 

3: Ovoce a zeleninu 1: 2: 3: 4: 5: 

4: Sladkosti 1: 2: 3: 4: 5: 

5: Pečivo 1: 2: 3: 4: 5: 

6: Těstoviny a luštěniny 1: 2: 3: 4: 5: 

 
 
Q31. Pro koho obvykle kupujete biopotraviny? 
 

1: Pro celou rodinu 

2: Pro dítě/děti 

3: Pro dospělé 

 
 
Q32. Do jaké míry si myslíte, že v porovnání s běžnými potravinami, jsou  
         biopotraviny …? 
 

 

 
Určitě 
ano 

Spíše 
ano 

Ani 
ano, 

ani ne 

Spíše 
ne 

Určitě 
ne 

Nevím, 
nedo-
kážu 

posou-
dit 

1: Zdraví prospěšnější 1: 2: 3: 4: 5: 6: 

2: Ekologičtější 1: 2: 3: 4: 5: 6: 

3: Dražší 1: 2: 3: 4: 5: 6: 

4: Chutnější 1: 2: 3: 4: 5: 6: 
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V. HUBNUTÍ 

 

Q33. Změňme nyní téma. Řekl/a byste, že v současnosti máte …? 

POKYN: UVEĎTE, PROSÍM, POUZE 1 ODPOVĚĎ. 

1: Podváhu 

2: Normální váhu 

3: Nadváhu 

4: Silnou nadváhu (obezita) 

5: Nevím, nedokážu posoudit 

 

Q34. Děláte v současnosti něco pro to, abyste svou váhu změnil/a? 

POKYN: UVEĎTE, PROSÍM, POUZE 1 ODPOVĚĎ. 

1: Snažím se zhubnout PŘEJDĚTE NA  OTÁZKU Q36 

2: Snažím se nepřibrat/udržet si svou váhu POKRAČUJTE OTÁZKOU Q35 

3: 
O nic se nesnažím, jsem spokojen/a se 
svou váhou PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q39 

4: Snažím se přibrat 

 
 
Q35. Co děláte pro to, abyste si udržel/a svou váhu a nepřibral/a? 
 
POKYN: UVEĎTE, PROSÍM, VŠECHNY PROSTŘEDKY, KTERÉ V SOUČASNÉ 
DOBĚ VYUŽÍVÁTE. 
 

1: Cvičím, mám dostatek pohybu 

2: Nepřejídám se 

3: Držím dietu 

4: Užívám potravinové doplňky zabraňující přibírání na váze 

5: 
Jiné:   PROSÍM, VYPIŠTE CO: 
 

 
POKYN PRO PROGRAMOVÁNÍ. PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Q39. 
 
 
 
 
 
 
 
Q36. Jakými prostředky se snažíte zhubnout? 
 
POKYN: UVEĎTE, PROSÍM, VŠECHNY PROSTŘEDKY, KTERÉ V SOUČASNÉ 
DOBĚ VYUŽÍVÁTE. 
 

1: Cvičením, fyzickou aktivitou 

2: Dietou, omezováním v jídle 
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3: Pomocí přípravků na hubnutí (potravinových doplňků, čajů atd.) 

4: Pomocí alternativních metod (akupunktura atd.) 

5: Pomocí lékařem předepsaných léků  

6: 
Jinak   PROSÍM, VYPIŠTE JAK: 
 

 
 
Q37. Pokoušel/a jste se zhubnout už někdy v minulosti? 
 

1: Ano, opakovaně 

2: Ano, jednou 

3: Ne, nepokoušel/a 

4: Nevím, nevzpomínám si 

 
 
Q38. Užíváte, nebo jste v minulosti užíval/a některý z těchto přípravků   
         napomáhajících hubnutí? Uveďte, prosím, všechny přípravky, které jste v  
         minulosti užíval/a. 
 

1: Alli 

2: Dellpharmea Bellasin 

3: Lipoxal 

4: Formia 

5: Bellasin 

6: Corectia   

7: Natures Bounty Xtreme Trim 

8: Isabella Slim 

9: Chromdiet 

10: Colafit Slim 

11: Delpharmea EBS 

12: Léky na předpis (Xenical, Adipex atd.) 
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VI. STRAVENKY 

 
 
Q39. Poskytuje Vám Váš zaměstnavatel stravenky? 
 

1: Ano, poskytuje stravenky POKRAČUJTE OTÁZKOU Q40 

2: 
Neposkytuje stravenky, ale zajišťuje 
cenově zvýhodněné stravování ve 
firemní kantýně 

UKONČETE ROZHOVOR 
3: 

Ne, neposkytuje ani stravenky, ani 
nezajišťuje stravování v kantýně 

4: Nejsem v zaměstnaneckém poměru 

 
 
Q40. Jakým způsobem se stravenkami nakládáte? 
 

1: Všechny stravenky utratím za obědy v pracovní dny 

2: 
Většinu stravenek utratím za obědy v pracovní dny, menší část za nákup 
potravin/ návštěvu restaurací mimo pracovní dobu 

3: 
Většinu stravenek utratím za nákup potravin/návštěvu restaurací mimo pracovní 
dobu, menší část za obědy v pracovní dny,  

4: 
Všechny stravenky utratím za nákup potravin nebo návštěvu restaurací mimo 
pracovní dobu 

 
 
Q41. Jaký dopad by mělo zrušení poskytování stravenek na Vaše stravování  
         ve všední den? 
 

1: V restauraci bych se stravoval/a stejně často jako dosud 

2: Častěji bych se stravoval/a v provozovnách rychlého občerstvení 

3: Častěji bych konzumoval/a jídlo připravené doma 

4: Častěji bych konzumovala potraviny zakoupené v obchodě 

5: Častěji bych polední jídlo zcela vynechal/a 

6: Jiný 

 
 
 
 
 

MNOHOKRÁT DĚKUJEME ZA VAŠE ODPOVĚDI. VELMI JSTE NÁM POMOHL/A. 

 

 


