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stravování v rámci rodiny. Práce je rozdělena na dvě části. Část teoretická je zaměřena 

na objasnění pojmů výživa, poruchy příjmu potravy, obezita a na historii stravování. 

Cílem praktické části je zmapovat povědomí žáků o stravovacích zvyklostech jejich 

rodiny, aktivní postoje žáků ke stravování, zvyklosti rodiny a její ovlivnění. Získání 

informací bude realizováno pomocí anonymního dotazníkového šetření mezi žáky 

sedmých a osmých ročníků vybraných základních škol.  

 

Klíčová slova: 

Česky 

      Výživa, stravovací zvyklosti, rodina, poruchy příjmu potravy, historie stravování  

 

  

 

 



5 
 

 

Title: 

English 

      Eating habits of the contemporary family through the eyes of pupils from the second  

      grades of selected primary schools  

 

Author:  

     Jana Vodrážková 

Department:  

      Pedagogy 

Supervisor:  

      PaeDr. Eva Marádová CSc. 

Abstract:  

English: 

      This thesis deals with the attitude of students in selected primary schools towards 

catering in the family. The work is divided into two parts. The theoretical part is 

focused on clarifying the concepts of nutrition, eating disorders, obesity and history of 

catering. The main aim of the practical part is to monitor pupils' awareness of the 

dietary habits in their families, active pupil attitudes to eating, family habits and its 

influence. Obtained information will be realized by using an anonymous questionnaire 

survey among pupils in the seventh and eighth grades in selected primary schools. 

Keywords:  

English: 

      Nutrition, eating habits, family, eating disorders, history of eating. 

 



6 
 

  

Obsah 
Úvod ............................................................................................................................................ 8 
Teoretická část ............................................................................................................................. 9 
1  Historie stravování ................................................................................................................... 9 

1.1  Pravěk ............................................................................................................................... 9 

1.1.1  Nástup zemědělství..................................................................................................... 9 

1.2  Středověk ........................................................................................................................ 10 

1.3 Nástup průmyslové revoluce ............................................................................................ 12 

1.4  Nástup vědecké revoluce ................................................................................................. 13 

2  Staročeské zvyky, tradice a půst ............................................................................................. 14 
2.1  Vánoční zvyky a tradice .................................................................................................. 14 

2.2  Tradiční velikonoční pokrmy .......................................................................................... 15 

2.3  Půst.................................................................................................................................. 16 

3  Výživa v období školního věku a dospívání ........................................................................... 17 
3.1  Starší školní věk .............................................................................................................. 17 

3.2  Dospívání ........................................................................................................................ 18 

3.3  Osobnost a jídlo............................................................................................................... 18 

4  Kultura stolování .................................................................................................................... 19 
5  Rodina a výživa ...................................................................................................................... 20 

5.1  Potravinová pyramida...................................................................................................... 21 

5.2  Složky výživy .................................................................................................................. 23 

5.2.1  Bílkoviny .................................................................................................................. 23 

5.2.2  Tuky ......................................................................................................................... 23 

5.2.3  Sacharidy .................................................................................................................. 24 

5.2.4  Vitamíny ................................................................................................................... 24 

5.2.5  Minerální látky ......................................................................................................... 26 

6  Nejčastěji používané suroviny a jejich složení ....................................................................... 27 
6.1  Maso ................................................................................................................................ 27 

6.2  Brambory ........................................................................................................................ 29 

7  Faktory ovlivňující stravovací zvyklosti ................................................................................ 31 
7.1  Stravovací zvyklosti ........................................................................................................ 31 

7.2  Rodina ............................................................................................................................. 31 

7.2.1  Získávání stravovacích návyků................................................................................. 31 

7.2.2  Postoje jednotlivých členů rodiny ke stravování ...................................................... 32 

7.3  Škola ............................................................................................................................... 33 

7.4  Reklama a sdělovací prostředky ...................................................................................... 33 

7.5  Finanční dostupnost......................................................................................................... 34 

7.6  Fyzická dostupnost potravin a jejich kvalita .................................................................... 34 

7.6.1  BIO a EKO produkty ................................................................................................ 35 

7.7  Senzorické vnímání stravy .............................................................................................. 36 

8  Nesprávné stravovací návyky a civilizační choroby ............................................................... 37 
8.1  Obezita a nadváha ........................................................................................................... 37 

8.2  Diabetes 2. typu ............................................................................................................... 40 

8.3  Osteoporóza .................................................................................................................... 41 

8.4  Potravinová alergie .......................................................................................................... 41 



7 
 

9  Poruchy příjmu potravy .......................................................................................................... 42 
9.1  Bulimie ............................................................................................................................ 43 

9.2  Mentální anorexie ............................................................................................................ 43 

Praktická část ............................................................................................................................. 45 
10  Výzkumné šetření................................................................................................................. 45 

10.1   Cíle a dílčí úkoly výzkumného šetření ......................................................................... 45 

10.2  Metody výzkumného šetření ......................................................................................... 45 

10.3  Průběh výzkumného šetření .......................................................................................... 46 

10.4  Charakteristika zkoumaného souboru respondentů ....................................................... 46 

10.5  Průběh výzkumného šetření .......................................................................................... 47 

10.6  Shrnutí  předpokladů a výsledků ................................................................................... 68 

Závěr .......................................................................................................................................... 71 
Literatura .................................................................................................................................... 72 
Přílohy........................................................................................................................................ 75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



8 
 

Úvod 

 

       Bakalářská práce je zaměřena na důležitost rodiny, jako na jeden z hlavních 

faktorů, který významně ovlivňuje stravovací zvyklosti člověka od narození až do 

dospělosti.    

      Zdravá výživa a správné stravovací zvyklosti jsou v dnešní době jedním 

z nejdiskutovanějších témat. Názory na zdravou výživu se různí, jak z pohledu rodičů, 

dětí, laiků, reklamy, ale i odborníků.  V posledních letech byl zaznamenán nárůst 

civilizačních chorob, nadváhy, obezity a poruch příjmu potravy a to i u dětí a 

dospívajících. Většina odborníků tak upozorňuje na to, že vývoj potravního chování se 

ukončuje v době dospívání a jakékoliv změny stravovacích návyků se v dospělosti mění 

velice špatně a pomalu. Proto je třeba obracet pozornost právě na děti a dospívající. 

(Fraňková, 1996) 

      Stravování dětí je ovlivněno mnoha faktory – rodinnými, ekonomickými, 

geografickými, které pak společně určují, jaké stravovací návyky si dítě ponese do 

života. 

      Výživa je tedy významným faktorem, který se podílí na vzniku, ale i prevenci 

onemocnění. Rodina je v tomto směru důležitým a významným činitelem. Obzvláště 

důležitou roli hrají ženy, jako matky, neboť ovlivňují stravu nejen dětí, ale i celé rodiny.  

      Teoretická část bakalářské práce je věnována základním informacím o výživě a 

faktorech, které zásadně ovlivňují přístup ke stravování dnešní rodiny. Část bakalářské 

práce je věnována historii české kuchyně. Praktická část bakalářské práce se zaměří na 

zmapování postojů samotných žáků, tedy do jaké míry se sami zapojují do aktivit 

spojených se stravováním a stolováním vlastní rodiny. 
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Teoretická část 

1  Historie stravování 

      Jídlo je pro člověka biologická nutnost, která ho provází od počátku vzniku lidských 

dějin. Hraje důležitou roli v sociálním a kulturním vývoji a v přežití jedince a celého 

lidstva.  

1.1  Pravěk     

      Informace o stravování člověka v pravěku získáváme z archeologických nálezů, kdy 

se zachovaly kuchyňské odpady a zbytky jídel, ohnišť, nádob a kuchyňských potřeb.      

      Podíváme- li se na stravování našich předků v době paleolitu, zjistíme, že jejich 

strava se od té dnešní značně liší. Naši předkové konzumovali převážně rostlinnou 

stravu, která čítala asi 500 druhů rostlin. Strava byla převážně syrová. Člověk tak 

konzumoval mnohem více vlákniny a antioxidantů. Zároveň však také konzumoval 

velké množství plísní a bakterií. Od ryze vegetariánské stravy přešel člověk na stravu 

masitou, doplněnou o stravu rostlinného původu. Člověk byl lovec a sběrač.  Docházelo 

ke stále dokonalejšímu lovu velkých zvířat, jako jsou jeleni, bizoni, zubři a mamuti. 

Prokázán byl i lov medvěda jeskynního. V rostlinné stravě se objevují lískové ořechy, 

planá jablka a houby. V období mladšího paleolitu se měnil i vzhled ohnišť. Maso se 

buď peklo na obezděném ohništi, nebo se dusilo v jámách, nad kterými se rozdělal 

oheň. (Beranová, 2005)
 

1.1.1  Nástup zemědělství 

       Období paleolitu bylo obdobím nástupu zemědělství. Základním rysem zemědělství 

bylo usazení se člověka a jeho produkce jídla. Člověk začal pěstovat rostliny a chovat 

zvířata pro obživu. Konzumovalo se například maso z medvěda, koně, soba a mamuta. 

Maso se připravovalo na ohni, nebo v jámě s rozpálenými valouny. Přebytky masa se 

sušily, nebo se ukládaly do zásobních jam. Na konci střední doby kamenné došlo 

k výrazným změnám podnebí. Do popředí se dostal rybolov a lov drobných zvířat. 

Z rostlinné stravy to byly hlavně lesní plody. V 6. tisíciletí př.n.l. osídlili naše území 

zemědělci, kteří k nám přišli z Balkánského poloostrova a vytlačili, nebo se asimilovali 

s původními obyvateli. Zemědělství vyvolalo populační explozi. Pěstuje se hlavně 

pšenice jednozrnka a dvouzrnka, ječmen pluchatý a nahý a vzácné proso. To bylo velice 

vzácné, protože k jeho pěstování byla potřeba nezaplevelená půda. Obilí se stalo hlavní 



10 
 

součástí rostlinné stravy. Jak již bylo zmíněno, pěstovalo se obilí pluchaté a bylo velmi 

obtížné pluchy od zrna oddělit. V této době se také objevuje předchůdce chleba, který se 

vyráběl ve formě placek z mouky. Pomocí vody se vyrobila kašovitá hmota, ze které se 

tvarovaly placky a ty se následně pekly na ohni. (Zíbrt, 2012).       

1.2  Středověk 

      Naše země leží ve středu Evropy, a proto poměrně snadno přejímala zvyky okolních 

zemí. Naše kuchyně představovala nejvyšší úroveň kuchyně středoevropské. To bylo 

dáno postavením a bohatstvím pražského knížecího, či královského, respektive 

císařského dvora a vysokou životní úrovní, mezinárodními styky a také mezinárodními 

sňatky české šlechty. 

      Stravovací zvyklosti se mění dobou. Některé pokrmy se zcela vytratily, jiné byly 

upraveny podle nových zvyklostí a požadavků na zdravou výživu a naopak nové  

pokrmy byly vymyšleny. 

      Mezi tradiční pokrm české kuchyně patří nepochybně chleba. Byl nedílnou součástí 

každodenního jídelníčku. K němu se pojídaly zejména sýry vyráběné doma. Staročeská 

kuchyně znala asi dvanáct druhů chleba. Mezi nejčastěji pečené patřil například chleba 

pohankový, nakyslý, mazancový, jáhlový, žitný, z prosa a dalších surovin. (Úlehlová, 

2011; Winter, 1892) 

      Další nejčastější potravou byly luštěniny a kaše z nich vařené; pohanková, jáhlová, 

ovesná a také kaše z ovoce. Ty se pak ochucovaly medem, ovocem, škvarky, či 

slaninou. Sladké kaše byly ve středověku vzácnější a podávaly se jako slavnostní jídlo. 

Do základu se kromě mléka přidávala i smetana a vajíčka. Aby kaše dobře vypadala i na 

talíři, přibarvovala se například jablky, čerstvě trhanými růžemi a zelenou petrželkou. 

(Beranová, 2005) 

 Studená kaše se zapékala jako koláč. Později byly kaše nahrazeny koblihami a různým 

sladkým pečivem z mléka, smetany a ovoce. Vařily se také kašovité polévky. 

      Velice častou surovinou byl hrách a jablka, která se podávala jako pečená k masu. 

Proto se Winter ve své knize zmiňuje o tom, že Čechy bývaly v 14. století zemí 

hrachovou. Jak autor říká: „Povaha české kuchyně hrách, maso, sýr, kaše, šišky a 

koruna všeho chléb.“
1
 

                                                             
1 Winter, 1892, s. 12 
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      Kolem 15. století se k nám začala dostávat cizí kuchyně: italská, španělská, 

francouzská a anglická. Díky nim se začalo používat koření (pepř, skořice, kapary), 

fíky, olivy a jídlo se začalo více zdobit. V této době se vydávají první písemné 

receptury. Stále více vystupují rozdíly mezi kuchyní prostého lidu a bohaté šlechty, 

která se snaží napodobovat zvyklosti cizích kuchyní a na jejich jídelníčku se objevují 

lahůdky, jako jsou bažanti, želvy, paštičky z tetřevů, dále pak kachny, hlemýždi, ale 

také například dorty a čokoláda. (Úlehlová, 2011)  

      V 15. a 16. století se staly oblíbeným pokrmem prostého lidu veverky. Nebylo to 

z důvodu nouze, ale proto, že jich v našich lesích a zahradách bylo hojně. (Zíbrt, 2012)  

Oblíbeným pokrmem této doby byly vzácné ústřice. Pojídání ústřic popsal ve své knize 

Winter. Jako příklad zde uvádí hody Viléma z Rožmberka v Krumlově roku 1578. 

(Winter, 1892) 

      Nejčastěji konzumovanou rybou byla štika. Zajímavostí je, že se k vaření používaly 

i rybí šupiny, a to k přípravě takzvané studené huspeniny. „Namáčely se na týden do 

vína, potom se vařily, zčásti roztloukly, zčásti procedily, přidalo se koření a opečený 

chléb, který se také rozmočil a procedil.“
2
 

      Ve středověku se začaly vařit první knedlíky. Původně se jednalo o masitý pokrm, 

který se vyráběl ze sekaného telecího a skopového masa, žloutku, koření a petrželky. Ze 

směsi se vytvořily šišky, které se následně obalily v bílé mouce a smažily se. 

      V kuchařských knihách se objevují moučné šišky, které se pekly na pánvi. Jde o 

předchůdce dnešních knedlíků. „ Dělaly se z bílé pšeničné mouky, smetany, 6-7 vajec a 

kořenily se šafránem.“
3
  

      V první polovině 17. století se v jídelníčku našich předků objevují knedlíky podobné 

těm dnešním, a to pod názvem knedle. K jejich přípravě se používaly máčené žemle, 

strouhanka a kvasnice. V 18. století se u nás začaly vařit tradiční knedlíky. Slovo 

knedlík původně znamenalo jídlo z masa. V 19. století byly u nás oblíbenější tuhé 

knedlíky bez kvasnic. Název knedlík se ovšem v kuchařských receptech objevuje již 

počátkem 14. Století. (Úlehlová, 2011)
 

      „České kuchařské knihy té doby velmi dobře reprezentují kuchařskou a kulinární 

kulturu celé tehdejší Evropy. Teprve na konci 17. a v prvních třech čtvrtinách 18. století 

                                                             
2
 Beranová, 2005, s. 102 

3
 Beranová, 2005, s. 61 
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došlo v českých kruzích k určitému zaostávání, což bylo dáno poněmčováním šlechty a 

bohatých měšťanů.“ 
4
 

       Díky rozvoji rybníkářství se začaly hojně konzumovat ryby, které byly do té doby 

pro běžné obyvatelstvo příliš drahé. Kromě ryb se konzumovali také raci a v malé míře 

mořské plody. Nejčastěji konzumovanou rybou byla štika. Zajímavostí je, že se k vaření 

používaly i rybí šupiny, a to k přípravě takzvané studené huspeniny. „Namáčely se na 

týden do vína, potom se vařily, zčásti roztloukly, zčásti procedily, přidalo se koření a 

opečený chléb, který se také rozmočil a procedil.“
5
  

      V minulosti bylo třeba rozlišovat dva druhy české kuchyně: původní vesnickou a 

měšťanskou. Tu původní tvořilo vesnické obyvatelstvo, které používalo vesměs místní a 

tradiční zdroje. Jejich pokrmy byly skromné: brambory, mléko, ořechy, jablka, 

luštěniny, švestky. Strava byla skromná, od mléčné polévky, přes bramboračku, 

brambor na loupačku, až po velmi častý hrách. Mastilo se sádlem. O svátcích, anebo na 

posvícení se vařila jídla slavnostnější. Vepřové maso bylo jídlem prostého lidu, hovězí 

bylo naopak oblíbené mezi šlechtou a bohatými měšťany. (Zíbrt, 2012)  

      Česká kuchyně se dlouhou dobu připravovala na otevřeném ohni a na rožních. 

Kamna se u nás začala stavět až v 19. století. 

1.3 Nástup průmyslové revoluce 

      Průmyslová revoluce s sebou přinesla vznik továren, nadprodukci, stěhování do 

měst a změnu stravovacích zvyklostí.      

      Jako začátek průmyslové revoluce je brán vznik manufaktur v Anglii na konci 18. 

století. Průmyslová revoluce přišla do Evropy v průběhu 19. století. Byl započat rychlý 

vývoj nových technologií. Prudký rozvoj nastal v zemědělství. Začaly se objevovat 

nové plodiny, nové způsoby obdělávání půdy a chovu dobytka. To vedlo ke zvýšení 

zemědělské produkce. Nové stroje a továrny měly za následek odliv obyvatel do měst.    

      Díky potravinářskému průmyslu došlo k rozvoji strojírenství. Toto odvětví se 

zabývalo výrobou strojů pro tyto továrny. Došlo k velkému rozmachu cukrovarnictví, 

pivovarnictví a lihovarnictví. Výroba cukru z řepy bylo zcela nové odvětví, protože se 

do té doby v Evropě sladilo dováženou cukrovou třtinou a třtinovým cukrem. První 

velký řepný cukrovar vznikl v Čechách v roce 1810. Cukr se začal vařit ve velkém a po 

                                                             
4
 Beranová, 2005, s. 13 

5
 Beranová, 2005, s. 102 
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nasycení domácího trhu se začal vyvážet. V této době se cukr vyráběl ve formě homolů, 

které byly pro svou velikost nepraktické. Proto si ředitel Dačického cukrovaru Rad 

nechal patentovat lis na výrobu kostek. Ty měly původně rozměr 2x2 cm. (Čapka, 1998) 

Využitím melasy jako cukrovarnického odpadu došlo také k rozvoji lihovarnictví. 

      Díky vynálezu hydraulického lisu a velkým výnosům řepky se rozjela výroba 

řepkového oleje. Ten původně sloužil ke svícení, později ho nahradil petrolej. Olejny se 

stavěly v nově vznikajících průmyslových čtvrtích velkých měst. 

      Velké změny nastaly v zemědělství při chovu hospodářských zvířat. V polovině 19. 

století se hospodářská zvířata začínají celoročně chovat ve stájích. Do poloviny 19. 

století se na našem území chovalo Českomoravské prase klapouché, které bylo 

vystřídáno chovem prasete přímouchého. Se vzrůstajícími požadavky na vyšší produkci 

v živočišné výrobě se začala dovážet různá plemena prasat z Anglie, Německa a 

Rakouska.
6
 

      Jak uvádí Winter, už v roce 1337 existovalo společenství řezníků v Českých 

Budějovicích, které bylo schváleno Janem Lucemburským. (Winter, 1892)
 

      Na konci 19. století se po zrušení cechů začala na našem území stavět první jatka a 

tím došlo k rozvoji masného průmyslu. První zákon o zřízení jatek byl vydán rok 1889 

v Praze. Rozvíjí se veterinární výzkum, který se zaměřuje na bezpečnost a zdravotní 

nezávadnost masa. Na jatkách je zaváděn státní veterinární dozor.
7 

1.4  Nástup vědecké revoluce 

      Konec 19. a počátek 20. století přinesl mnoho významných objevů a výzkumů také 

v oblasti výživy člověka a působení výživy na jeho zdraví. Byly objeveny vitamíny.  

Vědci se začali zabývat složením jednotlivých potravin, čímž došlo k objevu 

jednotlivých složek potravy, jako jsou tuky, cukry, bílkoviny. Zaváděly se moderní 

technologie do výroby potravin. Zlepšily se také technologické znalosti o uchovávání a 

zpracování potravin. Byly zavedeny nové metody, jako je chlazení, vakuové sušení a 

konzervace potravin.  

      Ve 20. století došlo k rozvoji konzervárenského průmyslu, který byl ovlivněn 

novými objevy. Při zpracování ovoce se začal ke konzervaci používat práškový pektin a 

chemické konzervační látky ke konzervaci polotovarů. 

                                                             
6
 Historie chovu prasat. Dostupné na: http://ksz.af.czu.cz/predmety/chovprasat2ks/Vyvoj.pdf 

7
 Rozvoj masného průmyslu: Řeznicko/uzenářské noviny. 2009, XVIII. 
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      Mnoho významných objevů je spojeno také s rozvojem zemědělství. Toto období je 

charakteristické využíváním hnojiv, herbicidů a pesticidů. Velký úspěch zaznamenalo 

zavedení tehdy velice účinného insekticidu DDT v roce 1944. (Kubačák, 1995) 

2  Staročeské zvyky, tradice a půst      

      Staročeské lidové zvyky a tradice a jsou neodmyslitelnou součástí výživy člověka. 

Kdysi doprovázely život člověka během celého roku, a to zejména na venkově, který 

byl více spjatý s přírodou. Zvyky byly spojeny s životem církve. Jednotlivé svátky, 

výročí a události vždy doplňovaly lidové slavnosti. Zvyky dodržované během svátků 

mají své kořeny v dávných dobách a mnoho jich je dnes už zapomenuto nebo 

pozměněno. Jejich kořeny je třeba hledat v náboženství, například Vánoce, či 

Velikonoce. 

      Strava venkovského lidu bývala skromná a prostá. Výjimku tvořila neděle, svátky, 

úmrtí, narození a svatba. V tyto dny se hodovalo. 

2.1  Vánoční zvyky a tradice 

      Vánoce jsou křesťanské svátky a patří mezi nejkrásnější svátky roku. Jejich 

neopakovatelnou atmosféru pomáhají dotvářet zvyky a tradice. Dříve lidé žili spíše 

v odříkání a těšili se na Vánoce jako na období hodování.    

      Štědrovečerní večeře obsahovala dříve spíše jídla symbolická, jako jsou houby, 

hrách, jáhly a vánočka. Místo dnešního vánočního cukroví se pekly oplatky, které se 

slepovaly medem.  

      Kapr se na český stůl dostal někdy na přelomu 11. a 12. století, a to zásluhou 

stavitelů rybníků, jako byl Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Štědrovečerním pokrmem se 

stal až v 19. století, a to hlavně kvůli cenové dostupnosti. Mezi klasické způsoby 

přípravy kapra patří kapr načerno, kapr namodro a později kapr smažený. (Zíbrt, 2012)
 

      Kapr namodro 

      „Trhni kapra, ale neoškrabej ho, vyndej vnitřnosti, rozsekej na kusy, přemej, 

narovnej na mísu a polej se soleným vařeným vinným octem, aby hezky zmodral, pak jej 

narovnej na pánev, dej k němu česnek, cibuli, pepř, zázvor, nové koření, hřebíček a 

kousek tymiánu, osol trochu, nalej na to vařící vinný ocet, je-li tuze ostrý, tak polovic 

studničné vody, aby to příliš kyselé nebylo, nech to něco přes čtvrt hodiny varu vařit, 

musí se pánev, v které se vaří, sunoucím papírem a pokličkou přikrýt, pak to vyndej na 
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mísu a nalej na to rosol, nech to v studenu, aby se to sedlo, pak to dej pěkně citronovou 

kůrou okrášlené na stůl.“
8
  

      Někteří věřící dodržují i půst. Ten má být cestou k očistě těla i ducha. Za odměnu 

následuje hostina, při které by se těm, co dodrželi štědrovečerní půst, mělo zjevit zlaté 

prasátko. K večeři se podával kapr. (Zíbrt, 2012) 

      Dnes se na štědrovečerním stole setkáme s rybí polévkou, smaženým kaprem a 

bramborovým salátem. 

      Vánoční zvyky a tradice spojené s jídlem: 

 Zlaté prasátko- pokud člověk dodrží celý den půst, uvidí večer zlaté prasátko 

 Čočka- večeřela se, aby se u člověka držely peníze 

 Při pečení vánočky se do těsta zapékala mince. Tomu kdo ji našel, měla přinést 

štěstí, zdraví a bohatství. 

 Louskání ořechů- louskají se čtyři ořechy. Jsou-li jádra bílá, zdravá, bude člověk 

zdravý. Jsou-li tři načernalá, znamenají nemoc. Všechna čtyři jádra černá 

znamenají smrt 

 Počet stolovníků- u štědrovečerního stolu měl sedět vždy sudý počet. V případě 

lichého počtu by se do domu vloudilo v příštím roce neštěstí. Často se také 

prostíralo jedno místo navíc pro náhodného osamělého člověka, anebo jako 

vzpomínka na zemřelé.    

 Podle pověry je rovněž nepřípustné, aby od štědrovečerní večeře kdokoliv vstal. 

Věřilo se totiž, že ten, kdo od stolu vstane, do roka zemře. (Skopalová, 2010) 

2.2  Tradiční velikonoční pokrmy 

Mazanec 

      V českých kuchařských knihách se objevují koncem 15. a začátkem 16. století. 

Nejprve se pekly v podobě koláčů ze zbytků tvrdého chleba, které se máčely ve víně a 

prokládaly se makovou nebo mandlovou kaší. Teprve později se pekly z těsta, do 

kterého se místo cukru dávala sladká smetana, bílá mouka, kvasnice, vejce a koření. 

(Beranová, 2005)  

Masopustní koblihy 

      Původně se pekly slané koblihy, nebo koblihy plněné masem, které se pekly ve 

formě. Od první poloviny 17. století se pekly koblihy vykrajované sladké, plněné náplní 

                                                             
8
 Rettigová, Domácí kuchařka, 1986, s. 238 
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z tvarohu a mandlí. Teprve později se sypaly cukrem. Koblihy jsou tradičně spjaté 

s oslavou masopustu a mají bohatou historickou tradici nejen u nás, ale téměř ve všech 

evropských a světových kuchyních. Dnes tradice masopustních koblih upadá a koblihy 

se pečou během celého roku jako moučník, či sladké jídlo. Plní se různými náplněmi, 

jako je ovocná marmeláda nebo čokoláda. 

Velikonoční beránek 

      Beránek byl symbolem nevinnosti. Bohatí pekli skutečného beránka, tedy jehněčí 

maso, chudí pekli beránka ze sladkého těsta. 

Hlavička 

      Hlavičku známe spíše pod názvem velikonoční nádivka, nebo také sekanice. Jde o 

pokrm připravovaný z vajec, žemlí, uzeného masa a kopřiv. Dříve se připravovala na 

Bílou sobotu. 

2.3  Půst 

      Původně byl spojován s křesťanskými svátky, jako jsou Vánoce a Velikonoce. 

Většinou trval několik týdnů a na jeho konci člověk došel k duchovní očistě. Ve 

středověku a novověku se půst dodržoval každou středu, pátek a sobotu. 

      V období půstu bylo zakázáno pít mléko, jíst mléčné výrobky, jíst maso a vejce a 

také se nesmělo při vaření používat sádlo ani máslo. Ještě v 16. století byli řezníci 

vězněni, když v tyto dny prodávali maso. Těchto postních dní měl náš kalendář až 52 

v roce. Postním pokrmem se měl stát i hlemýžď zahradní. Tento pokrm se ve staročeské 

světské kuchyni příliš neujal. Jedly se také žáby, ale spíše jako východisko z nouze. 

(Úlehlová, 2011) 

      Nejvíce postních dní je spojováno s obdobím Velikonoc. Toto období začíná 

masopustem a předcházela mu hojná konzumace masa. Pořádaly se zabíjačky. 

Následovalo období šesti postních nedělí. Druhá postní neděle je spjata s jídlem.  

Jmenuje se Pražná. Tuto neděli se nasucho „pražilo“ nedozrálé obilí. (Langhammerová, 

2004)
 

      Půst končil Velkým pátkem. Následující sobota a neděle byla věnována přípravě 

pokrmů, které pak věřící nosili do kostela k posvěcení. Podle záznamu z 15. století, 

patřila mezi potraviny k požehnání například i slanina. 
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3  Výživa v období školního věku a dospívání 

      Jak uvádí Marádová, dětský organismus je ve svém vývoji citlivý na poruchy ve 

výživě. Jestliže je ve stravě nadbytek rafinovaných cukrů a tuků, hrozí dětem obezita a 

zvýšený výskyt zubního kazu. Proto je pro dítě důležitý dostatečný příjem 

plnohodnotných bílkovin, vitamínů a minerálních látek. (Marádová, 2010) 

      V období dospívání jsou zvýšené nároky na potřebu kvalitních bílkovin, vitamínů a 

minerálních látek. V tomto období ale většina dospívajících vzdoruje dobrému úmyslu 

svých rodičů. Obzvláště dívky jsou v tomto věku ohroženy, protože si zakládají na svém 

vzhledu a postavě, což se může negativně projevit držením různých diet. V tomto věku 

se také mnohem častěji setkáváme s vynecháváním snídaně, což se odráží ve snížené 

koncentraci ve škole a častější únavou. Ovšem to, co zanedbali v první polovině dne, se 

pak většina dospívajících snaží dohnat v druhé části dne. Bohužel často v podobě 

smažených a fritovaných pokrmů, uzenin, hranolek a coca-colových, či slazených 

nápojů, čímž může docházet k odvápňování kostí a zvýšenému výskytu zubního kazu. 

To může vést až ke vzniku obezity. Strava by v tomto období měla hlavně obsahovat 

dostatečné množství mléčných výrobků, ovoce a zeleniny. (Blattná, 2005) 

3.1  Starší školní věk  

      Starší školní věk je důležitým obdobím duševního a tělesného vývoje, během 

kterého se z dítěte stává dospělý jedinec. Toto období je charakteristické urychleným 

růstem a změnami proporcionality postavy. Je vymezeno obdobím mezi 11. a 15. rokem 

dítěte. Označujeme ho jako období dospívání, nebo také puberty. 

      Toto období je velice důležité, neboť u dítěte dochází k zafixování nutričních 

zvyklostí, které rodina dodržuje. Proto je nezbytné naučit dítě zásady zdravé výživy. 

Dítě by si mělo uvědomit, že snídaně je důležitá pro dodání energie a měla by probíhat 

v klidu. Důležitý je i přísun tekutin během snídaně. Jejich nedostatek vede 

k zahušťování krve. Následkem pak může být únava, bolest hlavy, nepozornost. Velkou 

pozornost bychom měli věnovat i správnému výběru tekutin a vyvarovat se nápojům 

slazeným a s obsahem kofeinu. Strava by v tomto věku měla obsahovat libové maso, 

ovoce, zeleninu, celozrnné obiloviny a mléčné výrobky. Toto období je ale většinou 

charakteristické konzumací příliš velkých porcí stravy. Následně pak dochází k ukládání 

tukových zásob a vzniku obezity. Velice nebezpečné je konzumování různých pochutin 

a cukrovinek s vysokým obsahem energie. (Blattná, 2005) 
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3.2  Dospívání 

      Dospívající představují skupinu, která se pomalu blíží k dospělosti. V tomto období 

se stále projevuje vliv rodiny na vývoj jedince. Jak uvádí Fraňková, je v ontogenetickém 

vývoji jedince potřeba rozlišit dvě hlavní složky vývoje; tělesný a duševní. (Fraňková, 

Odehnal a Pařízková, 2000) 

      Jak uvádí Langmeier, Krejčířová, je toto období rozděleno na dvě fáze, fáze 

prepuberty a vlastní puberty. Tělesný a pohybový vývoj v tomto období je 

charakteristický rozvojem sekundárních pohlavních znaků. U dívek je to nástup první 

menarche, objevuje se nepravidelná menstruace, která se během jednoho až dvou let 

změní na pravidelný cyklus, objevuje se ochlupení v podpaží a v oblasti genitálií, vyvíjí 

se prsní žlázy. U chlapců dochází v tomto období k nápadnějšímu růstu varlat, penisu a 

k nápadnému vystoupení štítné chrupavky. Nastupuje změna hlasu- mutace. Také 

postava dostává mužné rysy. Kolem 14. roku začíná růst vousů, ochlupení v podpaží, 

objevuje se první ejakulace. Vlastní puberta je u obou pohlaví zakončena dosažením 

reprodukčních schopností. (Langmeir, Krejčířová, 2007) 

      V duševním vývoji nastupuje období citové nevyrovnanosti, podrážděnosti, citové 

nevyrovnanosti, vzpurnosti a projevů nesouhlasu. Toto období se projevuje snahou o 

samostatnost a nezávislost. (Machová, 2002)  

3.3  Osobnost a jídlo 

      Každý člověk je individualita. Od ostatních se liší svými vlastnostmi, schopnostmi, 

postoji, emocemi, vůlí a motivací, která se projevuje i vztahem k jídlu. Osobnost je 

tvořena vrozenými faktory a je formována psychosociálním prostředím a zkušenostmi. 

Individualita jedince se projevuje ve vztahu k vnějšímu prostředí, ke společnosti i sobě 

samému. V kontextu s jídlem mluvíme o tzv. nutriční osobnosti. Mezi její důležité 

charakteristiky patří:  

 Individuální rozdíly v regulaci příjmu potravy a v potravním chování  

 Systém preferencí a averzí  

 Postoje vůči jídlu a způsoby zapojení výživy do životního stylu 

(Fraňková, 2003)  

 

      Mezi nejčastější chyby a nedostatky v nutriční výchově podle Fraňkové v rodině 

patří:  

 Neznalosti rodičů o potravě a jejím složení.  
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 Neznalost přípravy jídel takovým způsobem, aby byla zachována nutriční 

hodnota jídla.  

 Nevhodná skladba rodinného jídelníčku, příliš úzký repertoár jídel.  

 Nešetrné zacházení s potravinami a hotovými jídly a plýtvání jimi.  

 Nepravidelnost v jídle celé rodiny nebo jen dětí.  

 Nesprávné stravovací návyky rodiny (tučné potraviny, sladkosti, koření aj.).  

 Nevhodné postoje dospělých k jídlu.  

 Nevhodné chování rodičů při jídle.  

 Nedostatek kultury stolování 

(Fraňková, 2000) 

4  Kultura stolování  

      Rodiče dnes tráví s dětmi mnohem méně času. Přitom společně strávený čas během 

stolování napomáhá pospolitosti rodiny. I zde se projevují rodinné zvyklosti, to jak 

rodina prostírá stůl, tempo, jakým se pokrm pojídá, hovor při jídle. 

Na požitek z potravy má velký vliv i kultura stolování. Ta má vliv nejen fyziologický, 

ale také společenský. 

      Společné stolování dospělých a dětí má vliv na utváření osobnosti dítěte a na postoji 

k jídlu. Utužuje svazky v rodině, ale i mezi ostatními lidmi, se kterými stolujeme. 

Velice důležitou roli hraje i téma, o kterých rodina hovoří během stolování. Klima, 

neustálé napomínání, hádky mezi rodiči, spěch, nervozita, to vše je důležité pro emoční 

vývoj dítěte. Tyto zážitky pak ovlivňují samotné zažívání a trávení. (Fraňková, 1996) 

 „ Rodiče by si měli uvědomit, že nezáleží jen na tom, co jíme a kolik toho sníme, ale za 

jakých podmínek, jaký poměr máme k jídlu a jak učíme své děti, aby k jídlu přistupovaly 

a chovaly se při něm, v jakých podmínkách je učíme jíst a k dodržování jakého časového 

rozvrhu je vedeme.“ 
9
 

      Stolování je nepochybně jeden z faktorů, které dítě ovlivňuje. Během stolování dítě 

vnímá chování ostatních lidí u stolu a vštěpuje si ho. Tím se učí zvyky rodiny a 

zdvořilost. Proto je společné stolování důležité. Společně stolovat by rodina měla každý 

den, ve stejný čas a u prostřeného stolu. Prostřený stůl je při každodenním stolování 

dnes už jen výjimkou. Spíše se s ním setkáme při různých slavnostních okamžicích, 

jako jsou svátky, narozeniny a jiné oslavy. Při stolování bychom měli dbát i na výchovu 

                                                             
9
 Gregora, 2004, s. 13 
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společenského chování a jít dětem příkladem. Součástí takového stolování by měla být 

ukázka servírování, prostírání, používání ubrousků a příboru, oblékání, slušné chování a 

společenská konverzace během jídla. Poklidné stolování se pak kladně projevuje na 

postoji dětí k jídlu a na utváření jejich osobnosti. Naopak vyloučit během společného 

stolování bychom měli hádky, napomínání, ale i přílišný spěch, který může vyvolat 

problémy v zažívání. Společná konverzace u stolu se může stát velice důležitým 

pomocníkem při zvládání stresu, můžeme se navzájem podělit s ostatními o zážitky a 

problémy uplynulého dne. 

      Výzkumy dokazují, že děti a dospívající, kteří se stravují u společného stolu se svou 

rodinou alespoň pětkrát týdně, jsou přizpůsobivější, je u nich nižší riziko 

pravděpodobnosti vzniku depresí a mají méně problémů i ve škole. 

5  Rodina a výživa 

      Výživa je důležitým biologickým, psychologickým a sociálním faktorem, který 

ovlivňuje zdraví rodiny a jednotlivce. Organismus přijímá v podobě stravy látky, které 

jsou důležité pro růst, vývoj a správnou funkci orgánů.  Nedostatečný přísun potravy 

může vést k opožděnému vývoji a může mít následky po celý zbytek života. Také 

nadbytek potravy může způsobovat množství nemocí. 

       Výživa poskytuje našemu organismu: 

 Látky důležité pro činnost organismu, orgánů a systémů 

 Stavební materiál- látky nutné pro výstavbu a obnovu tkání a buněk 

 Je stálým zdrojem energie 

 Je zdrojem tepla 

 Nevyužitá strava se ukládá ve formě rezerv
10

 

Pro správný a zdravý růst potřebuje každý člověk pestrou a vyváženou stravu. 

      Zdravá výživa člověka by tak měla vypadat následovně: 

 Jíst pestrou a rozmanitou stravu, která je bohatá na ovoce, zeleninu, celozrnné 

potraviny, mléčné výrobky, ryby a drůbež. 

 Jíst pravidelně 5- 6x denně, velikost porcí přizpůsobit růstu, hmotnosti a 

pohybové aktivitě. 

 Dodávat tělu kvalitní zdroje bílkovin ve formě luštěnin, cereálií, drůbežího a 

rybího masa 

                                                             
10

 Fraňková, 1996, s. 8. -9. 
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 Denně konzumovat mléčné výrobky 

 Upřednostňovat rostlinné tuky a oleje. 

 Omezit konzumaci cukru, sladkostí a slazených nápojů. Sacharidy podávat ve 

formě ovoce, zeleniny a cereálií. 

 Dodržovat správný pitný režim, alespoň 1,5- 2,5 litu tekutin denně (Fraňková, 

2000). 

       

      Mezi nejčastější chyby ve výchově ke správným stravovacím návykům dětí v rodině 

patří: 

 Neznalost rodičů o výživě, složení potravy a správných technologických 

postupů při přípravě pokrmů 

 Nevhodná skladba rodinného jídelníčku 

 Nedostatek času na přípravu pokrmů, spěch a stereotyp ve výživě 

 Nešetrné zacházení s potravinami a s hotovým jídlem 

 Nesprávné stravovací návyky rodičů 

 Nesprávné chování rodičů při jídle 

 Nesprávná kultura stolování 

 Extrémní diety 

 Nerespektování věku, vývoje a individuality dítěte
11

   

5.1  Potravinová pyramida 

      Potravinová pyramida slouží jako doporučení o skladbě výživy. Potraviny jsou 

řazeny podle vhodnosti na každém patře, a to zleva doprava. Základ pyramidy tvoří 

potraviny, které bychom měli konzumovat nejčastěji a ve velkém množství. Směrem 

k vrcholu jsou umístěny potraviny, při jejichž konzumaci bychom měli být střídmější a 

na samotném vrcholu pyramidy jsou potraviny, které bychom do svého jídelníčku měli 

zařazovat spíše výjimečně. Její dodržování pak vede k: 

 udržování tělesné hmotnosti,  

 konzumaci pestré stravy,  

 zvýšení konzumace zeleniny,  

 výběr potravin s nízkým glykemickým indexem,  

 spotřebu mléčných výrobků,  

                                                             
11

 Fraňková, 2000, s. 180 
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 ústup od diet s nízkým obsahem tuku,  

 výčet potravin, kterých průměrný český občan spotřebuje příliš mnoho.  

Obrázek 1-Potravinová pyramida 

 
Potravinová pyramida. [online]. [cit. 2013-05-15]. Dostupné z: 
http://www.vyzivavnemoci.cz/potravinova-pyramida 
 

Jednotlivé stupně potravinové pyramidy: 

 První stupeň tvoří potraviny bohaté na vitamíny, minerální látky a sacharidy a 

jsou bohatým zdrojem vlákniny (brambory, luštěniny, těstoviny a celozrnné 

pečivo) 

 Druhý stupeň tvoří potraviny bohaté na vitamíny, antioxidanty, minerální látky a 

vlákninu (ovoce, zelenina) 

 Třetí stupeň tvoří potraviny bohaté na bílkoviny, vitamíny a minerální látky 

(libové maso, ryby, vejce, mléčné výrobky) 

 Čtvrtý stupeň tvoří potraviny s vysokým obsahem tuků (přednostně rostlinných) 

a cukrů  

 Pátý stupeň pyramidy tvoří tekutiny (většinou se v potravinové pyramidě 

nezobrazují). Doporučená denní dávka je 1,5-2,5 litru.
12

  

                                                             
12

 Potravinová pyramida- http://www.vyzivavnemoci.cz/potravinova-pyramida-i/ 
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5.2  Složky výživy 

      Každá potravina obsahuje živiny, které jsou nutné pro uspokojení potřeb lidského 

organismu.  

      Mezi základní živiny řadíme: tuky, sacharidy a bílkoviny. Při jejich spalování, či 

vstřebávání dochází k uvolňování energie, tzv. energetická hodnota potravin. Je proto 

důležité, aby energetický příjem potravin odpovídal energetické potřebě jedince. Čím 

větší fyzická zátěž, tím je spotřeba energie větší. Mezi živiny nutné řadíme vitamíny a 

minerální látky. Jejich obsah vytváří tzv. biologickou hodnotu potravin. Jedná se o 

množství biologických a funkčních složek potravy. Toto množství pak výrazně klesá při 

dlouhodobém a nevhodné skladování ovoce a zeleniny a při dlouhodobém varu. 

(Marádová, 2010; Blattná, 2005) 

5.2.1  Bílkoviny 

      Jak uvádí Kunová „Proteiny, neboli bílkoviny jsou nejdůležitější součástí lidského 

těla. Pro výživu člověka jsou naprosto nutné a nenahraditelné. Bez nich by nebyla 

možná stavba a obnova tkání ani tvorba bílkovin s určitou funkcí v organismu (enzymy 

nebo bílkoviny krevní plazmy, nukleové kyseliny a další). V případě, že organismus 

nemá jinou možnost, využije bílkoviny i na pokrytí potřeb energie.“
13

  

      Bílkoviny jsou tvořeny řetězcem aminokyselin. V našem těle mají stavební funkci a 

jsou důležité pro růst a obnovu tkání. Některé aminokyseliny si naše tělo neumí vyrobit 

samo, a proto mu je musíme dodat potravou. Rozlišujeme dva druhy bílkovin. 

Bílkoviny živočišné jsou obsaženy v mléce a mléčných výrobcích, ve vaječném bílku, 

v mase a rybách. 

Rostlinné bílkoviny jsou obsaženy v ořeších, zelenině, ovoci a obilovinách. Důležitým 

zdrojem kvalitní bílkoviny je sója. (Marádová, 2010; Blattná, 2005) 

5.2.2  Tuky 

      Tuky neboli lipidy jsou jedním z největších zdrojů energie pro naše tělo. Důležitou 

roli hrají při metabolismu vitamínů rozpustných v tucích a jsou zdrojem esenciálních 

mastných kyselin, které si naše tělo neumí samo vyrobit. Mají vysokou energetickou 

hodnotu, a proto jejich nadbytečný příjem může vést k jejich ukládání a ke vzniku 

nadváhy a obezity. (Marádová, 2010; Blattná, 2005) 

                                                             
13

 Kunová, 2004, s. 23 
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Podle chemických vazeb v uhlíkovém řetězci je dělíme na nasycené a nenasycené 

mastné kyseliny.  

 Nasycené mastné kyseliny jsou obsaženy v živočišných tucích, jako je máslo, 

sádlo a hovězí tuk. Tyto tuky nepříznivě působí na zvýšení hladiny cholesterolu 

v krvi. 

 Nenasycené mastné kyseliny jsou obsaženy v rostlinných tucích. Snižují hladinu 

LDL cholesterolu v krvi. (Kunová, 2004)  

5.2.3  Sacharidy 

      Jsou důležitým rychlým zdrojem energie. Poskytují 50 – 60% energie přijaté denní 

stravou. Přílišná konzumace rafinovaných cukrů bývá příčinou nadváhy. Při nedostatku 

sacharidů dochází k poklesu pracovního výkonu.  

      Sacharidy dělíme na monosacharidy, oligosacharidy a polysacharidy. 

Monosacharidy označujeme jako cukry jednoduché, mezi které patří glukóza, fruktóza a 

ribóza. Ty poskytují okamžitý zdroj energie, ale následně nastupuje hlad a únava. 

Většinou neobsahují žádné další výživné látky, a proto mluvíme o prázdných kaloriích. 

Oligosacharidy jsou složené ze dvou jednoduchých, a je to například sacharóza, laktóza 

a maltóza. Mezi polysacharidy, které jsou složené z více jednoduchých, řadíme škroby a 

celulózu.
14

  

5.2.4  Vitamíny 

      Nedodávají tělu žádnou energii, ale jsou důležitou složkou všech reakcí. Pro naše 

tělo jsou potřebné v malých dávkách, často jen v miligramech, a až na výjimky si je 

organismus nedokáže vyrobit sám. Dělíme je na vitamíny rozpustné v tucích a 

rozpustné ve vodě. 

Vitamíny rozpustné v tucích- A, D, E, K 

Vitamín A 

      Vyskytuje se jako retinol a provitamín A. Retinol se větším množství nachází 

v mase, provitamín A, zvaný karoten se vyskytuje v červeném ovoci a zelenině. 

Vitamín A je důležitý pro zdravý zrak, růst o vývoj kostí, správnou funkci pohlavních 

žláz, a zdravou pleť. Zdrojem tohoto vitamínu jsou játra, vaječný žloutek, máslo, mléko, 

                                                             
14

 Marádová, 2010, s. 50 
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ovoce a zelenina. Nedostatek vitamínu A může mít za následek šeroslepost, citlivost na 

světlo, suchost kůže a zhoršení stavu zubů a kostí. (Marádová, 2010; Blattná, 2005) 

 

Vitamín D 

      Je důležitý pro vstřebávání a ukládání vápníku v kostech. V malém množství se 

vyskytuje ve vaječném žloutku, rybím tuku, mléku a mléčných výrobcích a v játrech. 

Velice důležitým zdrojem vitamínu D je sluneční záření. V dětství způsobuje nedostatek 

vitamínu D křivici (rachitidu), v dospělosti osteoporózu (odvápnění kostí). Při 

nadměrné konzumaci potravních doplňků obsahujících vitamin D může dojít k zácpě, 

nebo zvracení. 

Vitamín E 

      V těle se ukládá ve svalech, játrech, ve varlatech, v děloze a v krvi. Působí proti 

sterilitě, je důležitým antioxidantem a chrání před nádorovým onemocněním. Důležitým 

zdrojem vitamínu E jsou obilné klíčky, sója, ořechy a listová zelenina. Jeho nedostatek 

se projevuje vyčerpaností, poruchami růstu a vývoje a poruchou rozmnožování. 

(Marádová, 2010; Blattná, 2005)  

Vitamín K 

      Vytváří ho střevní bakterie. Dalším jeho zdrojem jsou rybí tuk, mléčné výrobky, 

vaječný žloutek a listová zelenina. Je důležitý při procesu srážlivosti krve. Nedostatek 

se projevuje poruchami srážlivosti krve. (Marádová, 2010; Blattná, 2005) 

 

Vitamíny rozpustné ve vodě- vitamíny skupiny B a vitamín C 

Jsou z těla kromě vitamínu B12 vylučovány močí, a proto je nutné je průběžně 

doplňovat. 

Vitamin B1 

      Je důležitý pro metabolismus sacharidů a pro správný vývoj mozku, nervů a srdce. 

Jeho zdrojem jsou játra, libové maso, kvasnice, ořechy a obiloviny. Nedostatek tohoto 

vitamínu způsobuje nespavost, poruchy koncentrace a deprese. (Marádová, 2010; Blattná, 

2005) 

Vitamín B2 

      Je důležitý pro energetický metabolismus, napomáhá spalování sacharidů. Je 

nezbytný pro růst a dělení buněk a vývoj mozku. Nedostatek se projevuje poruchami 

ústní sliznice a jejího okolí. Zdrojem vitamínu B2 jsou játra, mléčné výrobky, maso, 

obiloviny a kvasnice. (Marádová, 2010; Blattná, 2005)  
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Vitamín B6 

      Je důležitý pro energetický metabolismus, imunitní systém a krvetvorbu. Jeho 

nedostatek vede bolestmi v lýtkách, brněním končetin a kožními záněty. Zdrojem 

vitamínu jsou játra, maso, ryby, kvasnice, obiloviny a zelenina. (Marádová, 2010; Blattná, 

2005) 

Vitamin B12 

      Je důležitý pro metabolismus sacharidů, tuků a bílkovin, krvetvorbu a pro správnou 

funkci nervové soustavy. Důležitým zdrojem jsou ryby, játra, vejce, mléčné výrobky a 

kvasnice. Jako jediný z řady vitaminů skupiny B se uchovává v těle. Při nedostatku se 

projevuje únavou, oslabením, žaludečními potížemi a nespavostí. 

Kyselina listová 

      Je důležitá při krvetvorbě a správné funkci nervového systému. V období 

těhotenství je třeba její příjem zvýšit, aby byl zajištěn správný vývoj nervového systému 

plodu. Zdrojem kyseliny listové jsou játra, zelená zelenina, fazole, vaječný žloutek a 

celozrnné pečivo. (Marádová, 2010; Blattná, 2005) 

Kyselina pantotenová 

      Je důležitá při energetickém metabolismu, napomáhá obnově buněk a růstu a 

správnému vývoji nervového systému. Zdrojem kyseliny pantotenové jsou téměř 

všechny potraviny. (Marádová, 2010; Blattná, 2005) 

  

Vitamin C  

      Působí jako antioxidant, je důležitý pro růst organismu a při tvorbě kolagenu. U lidí 

nachlazených, diabetiků, kuřáků a lidí požívajících alkohol se jeho potřeba zvyšuje. 

Jeho nedostatek se projevuje únavou, depresemi, nespavostí a oslabením imunitního 

systému. Zdrojem vitamínu C jsou černý rybíz, šípky, jahody, paprika a kiwi. 

(Marádová, 2010; Blattná, 2005) 

5.2.5  Minerální látky 

      Minerální látky tvoří 4 % tělesné hmotnosti člověka. Do těla se dostávají potravou, 

vodou, pokožkou a vdechováním. Pestrá strava je základem pro vyvážený příjem 

minerálních látek. V dnešní době je možné nedostatek vyřešit podáváním doplňků. 

Minerální látky mají pro naše tělo několik významů. Udržují stálost vnitřního prostředí, 

zpevňují kostní a zubní tkáň, ovlivňují obranyschopnost organismu, napomáhají při 

působení některých vitamínů a jsou důležité pro svalovou činnost. (Marádová, 2010)  
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Tabulka 1 - Výživové doporučené dávky pro děti a dospívající v hodnotách denního 

příjmu:                                  

 

Zdroj:Blattná, 2005, s. 72 

6  Nejčastěji používané suroviny a jejich složení 

      Maso a brambory patří po dlouhá staletí mezi nejčastější suroviny české kuchyně. 

Maso je důležitým zdrojem bílkovin, vitamínů a minerálních látek. Brambory jsou 

cenným zdrojem vlákniny a sacharidů po celý rok. 

6.1  Maso 

      Maso obsahuje důležité živiny, jako jsou bílkoviny, vitamin D, vitaminy skupiny B, 

železo, zinek a selen. Je hlavním zdrojem bílkovin pro naše tělo. 

Bílkoviny 

      Bílkoviny obsahují aminokyseliny, které jsou velice důležité pro růst a obnovu 

tkání. Nedostatečný přísun vede ke snížení imunity a poruchám duševního i tělesného 

vývoje. Bílkoviny jsou přijímány díky procesu trávení, při kterém jsou působením 

enzymů rozkládány na aminokyseliny. (Blattná, 2005) 
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Minerály  

       Maso obsahuje železo. Tělo ho využívá snadněji, než například železo obsažené 

v zelenině a obilovinách. Železo je velice důležitou složkou hemoglobinu a ten nám 

zajišťuje prostřednictvím krve přenos kyslíku do těla. Jeho nedostatek může vést 

k únavě, zhoršení koncentrace a snížení odolnosti organismu vůči infekcím. 

      Maso je také důležitým zdrojem zinku. Ten naše tělo potřebuje pro regulaci růstu, 

reprodukci, hojení ran a zvyšuje imunitu vůči infekcím. 

      Dalším důležitým prvkem v mase je selen. Ten se nachází v půdě a prostřednictvím 

krmiva je později i v mase zvířat. V lidském těle fungují některé bílkoviny s obsahem 

selenu jako antioxidanty a při tvorbě DNA. (Blattná, 2005) 

Vitaminy 

      Maso obsahuje různé vitaminy řady B, zvláště důležitý je však vitamin B12. Ten je 

výhradně obsažen pouze v potravinách živočišného původu, jako je maso, mléko, 

mléčné výrobky, vejce. Je důležitý při tvorbě našeho genetického materiálu- DNA. Má 

zásadní význam pro správné fungování nervového systému. Jeho nedostatek může 

vyvolat nervové poruchy, a to hlavně u starších osob z důvodu nedostatečného příjmu 

tohoto vitamínu. (Marádová, 2010) 

Tuk 

      Je důležitým zdrojem energie, esenciálních mastných kyselin a vitamínů 

rozpustných v tucích. V živočišném tuku jsou nasycené a mononenasycené tuky. Obsah 

tuku se za poslední dobu výrazně snížil, a to díky vhodnému způsobu chovu a 

v neposlední řadě také díky správné kuchyňské úpravě masa. (Marádová, 2010) 
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Tabulka 2 - Složení živin u různých druhů masa (upravená verze) 

Živiny/energie Hovězí a)
a
 Vepřové a)

a
 Kuřata b)

b
 

kcal/kJ 108/455 105/443 145/607 

Bílkoviny (g) 22.0 22.0 22.2 

Tuk (g) 1.9 1.9 6.2 

Železo (mg) 2.1 1.0 1.1 

Zinek (mg) 4.3 2.4 údaje neexistují 

Selen (/ug) 5.4 12.0 6.2 

Vitamin B12 (/ug) 5.0 2.0 0.4 

a)svalová tkáň; b) prsa s kůží 

Něco o mase. [online]. [cit. 2013-05-15]. Dostupné z: http://www.tillmann.cz/potraviny/112-neco-

malo-o-mase 

6.2  Brambory 

      Další hojně využívanou a lehce dostupnou surovinou jsou brambory. Jsou poměrně 

významnou a často přehlíženou složkou ve výživě. Jejich nutriční hodnota se mění 

podle způsobu jejich kuchyňské přípravy. Vařené brambory neobsahují téměř žádný 

škrob. Jsou cenným zdrojem sacharidů (ve formě škrobu), který je hlavním zdrojem 

energie. Obsahují také aminokyseliny lysinu a tryptofanu. Brambory vařené ve slupce 

jsou bohatým zdrojem vlákniny. Nebezpečné pro člověka jsou ale zelené skvrny na 

bramborách, které obsahují glykoalkaloidy, především solanin. Větší množství pak 

může vést ke zdravotním potížím. 

      Brambory obsahují velké množství vitamínu C, nové brambory mají dvojnásobek. 

Ten má příznivé účinky na pokožku, zuby, dásně, svaly, kosti a zlepšuje také absorpci 

železa z potravin rostlinného původu. Červené a žluté odrůdy jsou zdrojem karotenu a 

flavonoidů. (Blattná, 2005) 

      Brambory dále obsahují i množství vitamínů skupiny B, jako je vitamín  B1, B6 a 

kyselinu listovou. Podílejí se na metabolismu sacharidů a kyselina listová je důležitá pro 

vývoj a růst buněk, a proto je její užívání důležité zejména v období těhotenství. 

      Jsou cenným zdrojem draslíku, který je důležitý pro přenos nervových impulsů a 

obsahují také malé množství hořčíku a železa. 
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      Osoby trpící nesnášenlivostí lepku se brambor nemusejí obávat, protože lepek 

neobsahují. 

Tabulka  3 - Typické nutriční hodnoty pro různě upravené brambory (100 g) 

 

Vařené 

ve 

slupce 

Vařené 

loupané 

Pečené 

ve slupce 

Bramb. kaše 

s mlékem 

(7 g) a 

s máslem (5 

g) 

Smažené 

hranolky 

Energie 

(kcal) 
66 77 85 104 280 

Bílkoviny 

(g) 
1,4 1,8 2,6 1,8 3,3 

Sacharidy 

(g) 
15,4 17,0 17,9 15,5 34,0 

Tuk (g) 0,3 0,1 0,1 4,3 15,5 

Vláknina  

(g) 
1,5 1,2 3,1 1,1 2,1 

Draslík 

(mg) 
460 280 547 260 650 

Železo 

(mg) 
1,6 0,4 0,9 0,4 1,0 

Vit. B1 

(mg) 
0,13 0,18 0,11 0,16 0,08 

Vit.B6 

(mg) 
0,33 0,33 0,23 0,3 0,36 

Kys.listová 

(ug) 
19 19 44 24 31 

Vit. C (mg) 9 6 14 8 4 

Chvála brambor. [online]. [cit. 2013-05-15]. Dostupné z: http://www.tillmann.cz/potraviny/115-

chvala-brambor  
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7  Faktory ovlivňující stravovací zvyklosti 

7.1  Stravovací zvyklosti 

      Stravovací zvyklosti jsou zvyklosti jednotlivých národů a etnických skupin, které 

jsou navíc ovlivňovány náboženstvím, místními surovinami a znalostmi o zdravé výživě 

a liší se tak v celém světě. Jsou výsledkem působení mnoha faktorů, jako je dostupnost 

potravin, senzorické vlastnosti, ale i samotná osobnost spotřebitele. 

7.2  Rodina 

      Dětství a dospívání jsou obdobím lidského života, kdy člověk získává sociální a 

zdravotní návyky, které si uchovává po celý život. Dominantní vliv na zdraví jedince, či 

populace má výživa, která má v dětském věku klíčový význam pro růst a vývoj 

organismu a důležitá je i v prevenci onemocnění v dospělém věku. Základní stravovací 

návyky jedince utváří v první řadě rodina. 

7.2.1  Získávání stravovacích návyků 

      Základům správného stravování se dítě učí především v rodině. Rodina je prvním a 

také základním životním prostředím člověka. Zprostředkovává dítěti vzorce chování. 

Rodiče se stávají vzorem, který dítě napodobuje a později ho kopíruje v dospělosti. 

Důležitou roli hrají postoje jednotlivých členů rodiny k jídlu a prostředí, ve kterém dítě 

vyrůstá. Tím je domov, místo, které by mělo být naplněné láskou, porozuměním a 

společnými zážitky. Ty jsou často spojeny s rodinnými oslavami, společnou přípravou 

pokrmů a tradicemi každé rodiny. Při nich dochází k vytváření silných rodinných pout a 

sociálních vazeb mezi členy rodiny a dítětem a vedou k harmonickému duševnímu 

vývoji dítěte. (Fraňková, 1996) 

      Stravovací zvyklosti jsou důležité pro získávání vazeb mezi jednotlivými členy 

rodiny a vztahy s jejich okolím. Společně strávená doba během oběda a večeře se často 

stává jediným okamžikem, kdy se rodina sejde pohromadě a může tak společně 

zrekapitulovat události uplynulého dne, popovídat si a uvolnit se. Tímto je možné včas 

předcházet různým problémům a stresovým momentům.  

      Stravovací návyky jedince začínají ještě dříve, než se děti naučí, jak si vybrat své 

vlastní jídlo. Už od raného dětství děti přebírají stravovací návyky od svých rodičů.  

Rodina se tak pro dítě stává silným modelem, který dítě napodobuje a učí ho novému 

chování tím, že pozoruje a napodobuje chování lidí kolem sebe. 
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      Jak uvádí Fraňková, dítě žije v prostředí, které dává příležitosti pro jeho příznivý 

tělesný a duševní vývoj. Může mu ovšem navodit i nevhodné stravovací zvyklosti, které 

mohou dítě poznamenat i v dospělosti, a to v podobě dětské obezity nebo 

kardiovaskulárních onemocnění. (Fraňková, 1996)  

7.2.2  Postoje jednotlivých členů rodiny ke stravování 

      Vliv rodiny na postoje k jídlu a výživové zvyklosti vychází z několika zdrojů. 

Bývají ovlivněny jak vlastnostmi otce, tak matky, jejich zájmy a vzděláním, které se 

pak podílejí na rozhodování dítěte. Dalším faktorem, který má vliv na utváření 

výživových zvyklostí, je i čas, který rodič věnuje přípravě pokrmů a správný výběr 

surovin. Dítě potřebuje pro svůj optimální růst dostatek nejrůznějších stavebních látek a 

energie, které čerpá z potravy, a pokud v ní chybí některé výživné látky, vitaminy či 

minerální látky, může to mít za důsledek vyšší nemocnost či opožděný vývoj dítěte.        

      Aby rodinná strava odpovídala potřebám dětí, musí být lehčí a zdravější. Také 

výchovný styl je součást života rodiny, odráží se ve vzájemných vztazích a utváří 

výživové návyky.  Fraňková ve své knize dále uvádí, že důležitou roli hraje vývoj 

preferencí a averzí k jídlu. Zde je velice důležitá role rodičů, kteří se na tomto vývoji 

podílejí tím, jak se vyjadřují o některých jídlech. Tento vliv se uplatňuje u malých i 

větších dětí. (Fraňková, 1996) 

      Čím jsou ale děti starší, tím více podléhají vlivu reklamy, našich vlastních tradic a 

zvyklostí, ale také tlaku vrstevníků. Tyto vnější vlivy mohou instinkt dítěte zcela 

potlačit.  U dětí se později mohou objevit stejné chyby ve stravování jako u jejich 

rodičů, jelikož se je děti snaží napodobovat. Dítě by mělo v rodině získat alespoň 

základní imunitu vůči nežádoucím reklamám na nezdravé pamlsky, slané brambůrky a 

kofeinové nápoje. Důležité je také to, aby rodiče přistupovali k výživě jednotně. 

Přistupuje- li jeden z rodičů odmítavě například k zelenině před dítětem, bude ji 

s největší pravděpodobností odmítat i dítě. Pokud je tedy ovoce a zelenina běžnou 

součástí jídelníčku v dětství, bude tomu i v průběhu dalšího života. (Fraňková, 2000)  

      Nezbytnou složkou výchovného působení v rodině je výchova ke vhodné a 

vyvážené výživě. Rodiče se ovšem velmi často dopouštějí závažných chyb, které mohou 

pramenit z neznalosti o složení potravy. Musí být zachována nutriční hodnota jídla, 

obsah minerálních látek a vitaminů a dobrá stravitelnost pokrmu. Mnoho rodičů 

v dnešní době žije ve spěchu a nemá dostatek času k přípravě pokrmů. Je důležité si při 

výchově dětí uvědomit, že nezáleží jen na tom, co jíme, ale jak učíme své děti 
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přistupovat k jídlu, naučit je šetrně zacházet s potravinami a vést je ke správné kultuře 

stolování.  

      Je třeba si uvědomit, že s výchovou ke zdravé výživě je nutné začít už od 

nejútlejšího věku, protože vývoj potravního chování končí v době dospívání a jakékoliv 

změny a vytváření nových vzorců a návyků je v pozdějším věku velice obtížné. Rodiče 

a dospělí mají při této výchově velice důležitou roli. Jsou-li dobrým příkladem, jsou 

vzorem, který dítě napodobuje a nese si do dospělosti. 

Jak uvádí Marádová, „ V dětském věku se vytvářejí stravovací návyky, rozvíjí se obliba 

ve výběru různých potravin a pokrmů. To ovlivňuje člověka i v dospělosti. Proto je 

v dětství důležitá nutričně vyvážená strava a dodržování pravidelnosti v jídle.“
15

  

7.3  Škola 

      Dítě není samozřejmě ovlivňováno pouze rodinou, ale řadou dalších vlivů.  Jedním 

z velmi důležitých vlivů na stravovací návyky dětí a dospívajících má kolektivní 

zařízení – mateřské školy, základní školy a školní jídelny. Po nutriční stránce by měla 

být v těchto zařízeních zajištěna správná racionální skladba výživy. V poslední době se 

však ve školách objevují automaty na nápoje a různé svačinky, které jsou v rozporu se 

zásadami zdravé výživy. Díky těmto automatům se k dětem dostávají svačiny v podobě 

lízátek, sladkých čokoládových tyčinek a slaných brambůrků. Tyto svačinky zapíjejí 

sladkými limonádami s kofeinem a různými energetickými nápoji.  

      Před šesti lety vznikl projekt Happysnack. Jeho tvůrci chtějí pomáhat žákům na 

základních školách se správnými stravovacími návyky pomocí výdejních svačinových 

automatů. Provozovatelé těchto automatů spolupracují s centrem Výživa dětí. V těchto 

automatech si můžou školáci zakoupit mléčné výrobky, cereální tyčinky, nebo 100% 

ovocné šťávy. (Výživa a potraviny, 5/2012) 

7.4  Reklama a sdělovací prostředky 

      Reklama je velmi významným faktorem, který ovlivňuje rodinu.  Reklama 

zaměřená na děti, dětské nápoje a potraviny je velice nebezpečná, neboť dítě nedokáže 

často posoudit vhodnost těchto nabízených produktů z hlediska zdraví. Reklama, ve 

které je nabízeno jídlo, může mít velice nepříjemný vliv na utváření stravovacích 

zvyklostí, protože bývá velice často zaměřena na propagaci nutričně méně hodnotných 

potravin. Producenti potravin navíc často klamou spotřebitele nejen ve věci složení 

                                                             
15 Marádová, 2005, s. 155 
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daného výrobku, ale i v informacích o jeho účinku na zdraví spotřebitele. Potravinářský 

průmysl je velice mocný. Děti jsou lehce ovlivnitelnou skupinou, na kterou se výrobci 

nejčastěji zaměřují. Reklamy umisťují na obrazovky v době, kdy jsou před obrazovkou 

děti, tedy v čase vysílání dětských pořadů. Rodiče jsou pak vystavováni nátlaku svých 

dětí na koupi takových produktů a ty jen nerady slyší, že právě nabízený produkt není 

pro jejich zdraví vhodný. Proto opět záleží na rodičích, jaký postoj zaujmou vůči 

výrobkům nabízených reklamou a jak následně povedou dítě k tomu, aby samo 

dokázalo odmítnout nabízení takových produktů. (Fraňková, 1996)  

7.5  Finanční dostupnost  

      Ekonomická situace rodiny velice silně ovlivňuje nákup potravin. Finanční 

dostupnost jde někdy na úkor kvalitě prodávaných surovin. Situace se ještě více zhoršila 

s nástupem supermarketů a řetězců rychlého občerstvení.  Potraviny ze supermarketů 

jsou sice levné, ale nižší cena znamená často i nižší kvalitu a výživovou hodnotu. 

      Trendem dnešní doby je spíše kvantita potravin, nežli kvalita. Pro průmysl je výroba 

potravin lukrativní záležitostí, protože jíst musíme všichni. Kvalita potravin však za 

poslední dobu výrazně klesá. I tak český spotřebitel slyší na různé prodejní akce se 

slevami. Často pak v takových slevách nakupuje výrobky výživově nehodnotné, které 

obsahují „prázdné kalorie“, jako je škrob, cukr, bílá mouka, rafinované rostlinné oleje. 

(Fořt, 2011) 

7.6  Fyzická dostupnost potravin a jejich kvalita  

      Každý rodič chce pro své dítě to nejlepší. Proto by mu určitě neměl podávat 

potraviny vypěstované díky umělým hnojivům. 

      Zájem o biopotraviny se pomalu zvyšuje. Ekologické farmy pěstují a chovají 

v souladu s přírodou, nepoužívají pesticidy ani umělá hnojiva. Chrání tím životní 

prostředí a produkují chutné, bezpečné a zdravé potraviny. Takto vypěstované suroviny 

neobsahují aditiva, stabilizátory, umělá barviva a další chemické látky. Mají také menší 

obsah dusičnanů. Naopak mají ekologické produkty vyšší obsah vitamínů a minerálních 

látek. 

      Podle Fořta spotřeboval v roce 2007 každý Čech biopotraviny v průměrné hodnotě 

74 Kč. Každým rokem ale jejich obliba vzrůstá, a to hlavně u spotřebitelů s vyšším 

vzděláním, protože právě tato skupina si nejvíce uvědomuje potřebu vhodné investice 

do zdravé výživy. (Fořt, 2011)  
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      Ministerstvo zemědělství zahájilo v roce 2010 kampaň, jejímž úkolem bylo 

seznámit spotřebitele s regionálními potravinami z jednotlivých krajů České republiky. 

Pro tento účel byla vytvořena nová značka „Regionální potravina“, kterou mohou 

lokální výrobci a prodejci umisťovat na své zboží. Značka by měla zákazníkovi dát 

záruku, že zakoupený produkt pochází z domácí produkce a surovin dané oblasti. 

Potraviny, které získají tuto známku, splňují nejpřísnější evropské a národní požadavky 

na kvalitu potravin.
16

  

      Snahou výrobců a prodejců této značky je dodat zákazníkům na trh kvalitní, chutné 

a tradiční produkty. Zákazník získá zároveň čerstvější produkt, protože odpadá dlouhá 

distribuce ze zahraničí. Díky tomu dochází i k menšímu zatěžování životního prostředí. 

Přínosem je i zaměstnanost a podpora zemědělců v daném regionu. Ministerstvo 

zemědělství chce zároveň motivovat zákazníky, aby výrobky této značky zařadili 

pravidelně do svého jídelníčku a více navštěvovali farmářské trhy a konkrétní přímé 

výrobce ve svém okolí. Největšímu zájmu u spotřebitelů se těší vejce, mléčné výrobky a 

drůbež.      

7.6.1  BIO a EKO produkty 

      Zvláštní značení mají i ostatní bioprodukty na našem trhu, takzvané „BIO“ a „EKO“ 

produkty.  

      Jsou to ekologicky vyprodukované potraviny zemědělců. Ti při jejich produkci 

nepoužívají průmyslová hnojiva, pesticidy, herbicidy ani fungicidy. Zvířatům poskytují 

správnou péči, kvalitní krmiva a dostatek pastvin. Zvířata nejsou krmena masokostní 

moučkou, nejsou jim podávána antibiotika ani hormonální přípravky pro urychlení 

růstu. Při zpracování biopotravin se nepoužívají umělá ochucovadla, barviva ani látky 

zvýrazňují chuť. Nevýhodou produktů bývá jejich kratší trvanlivost.  

Obrázek 2 -Tato státní ekoznačka zaručuje spotřebiteli, že výrobek splňuje požadavky 

zákonů o ekologickém zemědělství.
17

  

 

 

                                                             
16

 O nás. [online]. [cit. 2013-05-15]. Dostupné z: http://www.biocr.cz/o-nas 

17
 Státní kontrola. [online]. [cit. 2013-05-15]. Dostupné z: http://www.biocr.cz/kontrola 
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Obrázek 3- Pro všechny výrobce biopotravin v Evropské unii platí povinnost používat 

na biopotravinách jednotné označení logem Evropské unie pro ekologickou produkci, 

tak zvaným evropským biologem. 

 

 

7.7  Senzorické vnímání stravy 

      Pro spotřebitele je velice důležité senzorické vnímání a hodnocení přijímané stravy. 

Hodnotí vzhled, vůni, barvu, chuť a texturu pokrmu. Tato senzorická jakost je společně 

s cenou jedním z nejdůležitějších faktorů při nákupu potravin. 

      Senzorické vnímání stravy je velice důležitým článkem v regulaci příjmu potravy. 

„Zpracování senzorických informací se děje na různých úrovních nervové soustavy, kde 

se dále třídí, organizují a zpracovávají pro okamžitou potřebu a ukládají se ve formě 

pamětních stop pro pozdější použití.“
18

  

Chuť 

      Chuťové receptory jsou rozmístěné v chuťových pohárcích na povrchu jazyka. 

Rozeznáváme čtyři základní chuťové kvality: sladkost, slanost, hořkost a kyselost. Chuť 

má genetický a vrozený základ, avšak v průběhu našeho života dochází ke změnám. 

Citlivost vůči chuťovým podnětům může být změněna působením hormonálních 

poruch, jako je cukrovka nebo nedostatečná činnost nadledvin. Chuť hraje důležitou roli 

při výživě. (Fraňková, 1996) 

Čich 

      Centra pro zpracování podnětů z čichového receptoru jsou umístěna v předním 

mozku. Pomocí čichu nám potravina může být příjemná, nebo nepříjemná, to znamená, 

že nám buď voní, anebo nevoní. 

Zrak 

      Říká se, že člověk jí očima. Zrak je tak velice důležitý při vnímání a hodnocení 

přijímané stravy. Jedinec dokáže vnímat barevnost, tvary, uspořádání a estetickou 

úpravu pokrmu. Mnohé pokrmy si často spojuje i s určitou barvou. Důležitou roli hraje i 

velikost nabízeného pokrmu. (Fraňková, 1996) 

                                                             
18

 Fraňková, 1996, s. 36 



37 
 

8  Nesprávné stravovací návyky a civilizační choroby 

      Lidské tělo je dobře uzpůsobeno k tomu, aby mohlo skladovat energii. Tato 

schopnost má svoje kořeny v minulosti, kdy se naši předci museli potýkat s obdobím 

hojnosti a naopak nedostatku potravy. V případě nedostatku potravy museli toto období 

přečkat pouze s energií, kterou nastřádali v podobě tukových zásob. Obezita se stala 

symbolem bohatství a zdraví. Většina lidí ale nebyla bohatá, lidé často neměli mnoho 

prostředků k výživě a každodenní práce spotřebovala i veškerou jejich energii z potravy. 

       V naší společnosti zaznamenáváme ústup infekčních onemocnění, ale bohužel 

přibývají tzv. civilizační onemocnění. Mezi ně řadíme alergie, autoimunitní 

onemocnění, cukrovku, onemocnění cév a srdce. Tyto nemoci mají původ 

v nesprávném stravování a životním stylu. Nadměrná nebo naopak nedostatečná výživa, 

která neodpovídá věku, se stává zdravotním rizikem pro člověka. Nedostatečný příjem 

některých živin způsobuje postižení vývoje a růstu.  

      Je poměrně obtížné zavést jakékoliv změny ve stravování. Důvodem jsou špatné 

stravovací návyky. Většina z nás dnes jí mnohem více, než potřebuje. To znamená, že 

energetický příjem přesahuje energetický výdej. Tyto nesprávné stravovací zvyklosti 

vedou k rozvoji civilizačních chorob a poruch příjmů potravy. 

8.1  Obezita a nadváha 

      Nadváha nebo obezita je způsobena ukládáním nadměrného množství tuku v těle, 

což vede k metabolickým poruchám, které se projevují zvýšeným krevním tlakem a 

hladinou tuků v krvi. Tyto faktory pak vedou ke vzniku chorob srdce a cukrovky 

druhého typu, ale i jiných závažných onemocnění, jak uvádí Ústav zdravotnických 

informací a statistik ČR (dále jen  UZIS ČR). 

      Podle UZIS ČR se obezita a nadváha velice rychle šíří ve vyspělých zemích. Souvisí 

s rozvojem společnosti, se změnami životního stylu a konzumací energeticky bohaté 

stravy a nižší tělesné aktivity. Na jejím rozvoji se podílejí dědičné předpoklady, přílišný 

přísun energeticky bohatých potravin a nedostatek pohybu. Ten se výrazně podílí na 

vzniku obezity.
19

  

      Většina dospívajících tráví velkou část volného času u televize nebo u počítače. 

S touto činností je spojen i bezmyšlenkový přísun energetických pamlsků, jako jsou 

smažené brambůrky, sušenky, slané oříšky, čokoláda a to vše je zapíjeno sladkými 

                                                             
19Nadváha- http://www.uzis.cz/ 
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nápoji a colou. Obézní dospívající bývají v dospělosti mnohem více ohroženi řadou 

zdravotních problémů. Je tedy vidět, že obezita často začíná ve vztahu k jídlu. Pomocí 

jídla utíkáme před problémy, protože tuky a cukry obsažené v potravinách uklidňují. 

Pro dospívající a jejich rodinu je obezita prokletí, které je může odsoudit na celý život 

ke společenské méněcennosti a vystavit je zvýšenému riziku vážných zdravotních 

komplikací.  

      Obezita člověka neomezuje jen po zdravotní stránce, ale obézní se často stávají 

cílem posměchu spolužáků, v dospělosti jsou obézní lidé zaškatulkováni do kategorie 

méně chytrých, méně pracovitých a také méně oblíbených. Proto je třeba u obézních 

dětí změnit přístup k jídlu tak, aby v jídle nehledaly útěchu, zařadit do jejich života 

sport a jiné aktivity, které budou podporovat zdravé sebevědomí, sebedůvěru a pocit 

sebepřijetí. Dobré zdraví by mělo být záležitostí celé rodiny. 

Tabulka 4- Prevelance obezity u dospělé populace (15 a více let)- OECD, 2008:  

 

Výskyt obezity u dospělé populace. In: [online]. [cit. 2013-05-15]. Dostupné z: 

http://www.uzis.cz/rychle-informace/zprava-oecd-evropske-komise-zdravi-evrope  
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      Podle průzkumu UZIS ČR z roku 2004 byly u nás s nadváhou asi dvě třetiny mužů a 

polovina žen. Podíl osob s nadváhou i obezitou se s věkem zvyšoval až k věku 60 let. 

Poloviční podíl obézních osob byl zjištěn ve velkých městech (nad 50 000 obyvatel), 

především pak v Praze. Méně osob s nadváhou bylo opět ve velkých městech (zejména 

u žen). Podíl obézních žen nebo žen s nadváhou klesá s rostoucím vzděláním. U mužů 

tato závislost není příliš patrná. Méně obézních mužů je mezi těmi, kteří mají alespoň 

maturitu. 

      Výskyt nadváhy a obezity bývá nejčastěji určován pomocí indexu tělesné hmotnosti 

(Body Mass Index), který je silně korelován s množstvím tělesného tuku. Tento index se 

spočte jako podíl hmotnosti v kilogramech a druhé mocniny výšky v metrech. 

 

Tabulka 5 - Žádoucí rozmezí BMI indexu: 

 

Zdroj: Marádová, 2010, s. 25) 

 

 Tabulka 6 - Podíl osob s nadváhou a obezitou v České republice: 

 

Nadváha a obezita. [online]. [cit. 2013-05-15]. Dostupné z: http://www.uzis.cz/rychle-

informace/svetove-setreni-zdravi-5-dil-uvod-rizikovym-faktorum-zdravi-nadvaha-obezita  
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8.2  Diabetes 2. typu 

      Na vzniku diabetu 2. typu se podílí z velké části faktory, které jsou ovlivněny 

chováním jedince. K rizikovým faktorům patří hypertenze, nadváha, obezita, zvýšené 

množství lipidů v krvi. Tomu často předchází nezdravý životní styl, nedostatečná 

pohybová aktivita, nepravidelná strava, kouření a nadměrný přísun kalorických 

potravin. (Bottermann, Koppelwieserová, 2008) 

      Nárůst diabetiků 2. typu ve všech ekonomicky vyspělých zemích se přičítá 

nezdravému životnímu stylu, špatným stravovacím návykům a nedostatku pohybu 

spojeným s nárůstem tělesné hmotnosti. Svůj vliv má i dědičnost. Ke konci roku 2011 

se léčilo s diabetem 2. typu 758 719 osob. 

 

Tabulka 7 - Počet léčených podle jednotlivých typů diabetu v České republice: 
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Tabulka 8 - Počet léčených osob rozdělených podle pohlaví a jednotlivých typů diabetu 

v České republice: 

 

Péče o nemocné s cukrovkou. [online]. [cit. 2013-05-15]. Dostupné z: 

http://www.uzis.cz/katalog/zdravotnicka-statistika/pece-nemocne-cukrovkou 

8.3  Osteoporóza 

      Jak uvádí Blattná, jedná se o snížení hustoty (denzity) kostních minerálních látek ve 

srovnání se zdravou kostí. Dochází tak ke zvýšené lámavosti kostí a k častým 

zlomeninám. Nejvyšší denzita kostní tkáně bývá kolem dvacátého roku a s věkem 

postupně klesá. Mineralizace kostní tkáně je dána geneticky při narození a je ovlivněna 

mnoha faktory, jako jsou fyzická aktivita, hormony, ale i výživa. Ta má největší 

význam v období od dětství do dospělosti, tedy zhruba do 23 let. V tomto období je 

velice důležitý dostatečný přísun bílkovin, obzvláště mléka a mléčných výrobků, které 

obsahují vápník. Důležité minerální látky pro správnou hustotu kostní hmoty jsou také 

fosfor, hořčík, křemík, zinek, měď a bór. Nepříznivě se naopak projevuje nadbytek 

sodíku, protože ten zvyšuje vylučování vápníku. (Blattná, 2005) 

U mléčných výrobků je ale zapotřebí sledovat množství tuku. 

8.4  Potravinová alergie 

      Potravinová alergie je nežádoucí reakce organismu na určitou potravinu. Je 

podmíněna imunitními reakcemi. Často bývá zaměňována za potravinovou intoleranci, 

která je způsobena nedokonalostí trávit určitou živinu, dráždivostí některých potravin. 

Nejčastěji se alergie na některou potravinu objevu někdy kolem šestého roku věku 

dítěte, ale může se vyvinout i v dospělosti. Mezi nejčastější alergeny patří paradoxně 

potraviny, které často považujeme za potraviny zdravé, jako jsou ořechy, ryby, mák, 

mléčné výrobky a aromatizované ovoce a zelenina. Důležitou roli při vzniku 

http://www.uzis.cz/katalog/zdravotnicka-statistika/pece-nemocne-cukrovkou
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potravinové alergie hrají genetické vlivy a vlivy prostředí, mezi které patří i špatné 

stravovací návyky.
20

 

9  Poruchy příjmu potravy 

      Podle UZIS ČR bylo v roce 2011 u nás v ambulantních zdravotnických zařízeních 

léčeno s diagnózami poruchy přijímání potravy 3 389 pacientů a v psychiatrických 

lůžkových zařízeních bylo hospitalizováno celkem 339 případů. To je o 14 % méně než 

v roce 2006. 

      Poruchy příjmu potravy řadíme mezi duševní poruchy. Patří mezi ně mentální 

anorexie (odmítání jídla), bulimie (záchvaty přejídání a zvracení) a přejídání spojené 

s psychickými poruchami, například stresem. Onemocnění způsobuje dlouhodobé 

potíže postiženým i jejich rodinám, přátelům, ale i v zaměstnání. U těchto onemocnění 

se projevují obavy z tloušťky, manipulace s jídlem, které slouží ke snížení tělesné 

hmotnosti a zkreslené vnímání vlastního těla. Doprovodnými příznaky je ztráta kontaktu 

s vrstevníky, nesoustředěnost a náladovost. 

      Z hlediska věkové struktury bylo 9 % z celkového počtu pacientů léčených pro 

poruchy příjmu potravy ve věku 0–14 let, více než 30 % ve věku 15–19 let a téměř 61 

% starších 20 let. 

Tabulka 9- Počet ambulantních pacientů léčených s diagnózou poruchy příjmu potravy 

v roce 2011: 

 

                                                             
20

 Potravinová alergie. In: [online]. [cit. 2013-05-15]. Dostupné z: 

http://www.proalergiky.cz/alergie/alergie-na-potraviny 
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Tabulka 10- Počet hospitalizovaných s poruchou příjmu potravy: 

 

Dostupné z: http://www.uzis.cz/category/tematicke-rady/zdravotnicka-statistika/poruchy-

prijmu-potravy 

9.1  Bulimie 

      Jedná se o opakující se epizody nekontrolovatelného přejídání a následného 

zvracení. Časté je také používání projímadel. U člověka dochází ke ztrátě kontroly nad 

množstvím snězeného množství jídla a následný strach z nárůstu tělesné hmotnosti. 

Tímto onemocněním bývají nejčastěji postihovány adolescentní dívky. Takové chování 

vede k dehydrataci, srdeční arytmii a močovým infekcím.  

      Člověk trpící bulimií, nedokáže dlouhodobě a intenzivně hladovět a po určité době 

se nají víc, než by chtěl. Toto pak bere jako svou osobní prohru, kterou se nejprve snaží 

zmírnit různými dietami a nakonec tyto prohry začne řešit pomocí projímadel a 

zvracení. Tím získá zpět ztracenou kontrolu. (Krch, 2000) 

      Krch uvádí, že důvody záchvatů se opakují a rozlišuje vnější a vnitřní důvody 

přejídání. Mezi vnějšími důvody uvádí snadný přístup k potravinám, špatné stravovací 

návyky, ale také například hádky v rodině. Z vnějších důvodů jsou to myšlenky na jídlo, 

hlad a strach z tloušťky. Ženy trpící bulimií jsou často úspěšné a většinou na nich není 

na první pohled znát, že by trpěly nějakou poruchou. (Krch, 2000)  

9.2  Mentální anorexie 

       Porucha, která se projevuje úmyslným a vědomým snižováním tělesné hmotnosti 

pomocí omezování potravy. Postiženy bývají nejčastěji dospívající dívky, mladé ženy, 

ale i dospívající chlapci. Začíná to omezování tučných jídel a končí omezováním 

pitného režimu.  

http://www.uzis.cz/category/tematicke-rady/zdravotnicka-statistika/poruchy-prijmu-potravy
http://www.uzis.cz/category/tematicke-rady/zdravotnicka-statistika/poruchy-prijmu-potravy


44 
 

      „Choroba postupně narušuje emoční, sociální, sexuální i profesionální život 

nemocných. Na anorexii a bulimii je možné zemřít. Jako nejčastější příčina úmrtí se 

uvádí vyhublost a sebevražda. Ze zdravotních obtíží pak problémy s reprodukcí a 

těhotenstvím. Tělo reaguje na úbytek zásobního tuku přerušením menstruačního cyklu. 

Pro jeho zachování je nezbytný alespoň minimální obsah tělesného tuku, který činí 20% 

tělesné hmoty. Při nižší hodnotě vymizí menstruace.“
21

 U extrémních případů dochází 

k selhávání metabolických procesů, k selhávání krevního oběhu a k úmrtí.  

      Mentální anorexii ve většině případů provází i psychické problémy. Dívky-

anorektičky bývají často podrážděné, úzkostné, přecitlivělé a vztahovačné. Často také 

trpí zvýšenou únavou. (Málková, Krch; 2001) 

                                                             
21

 Málková, Krch, 2001, s. 72. 
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Praktická část 

 

10  Výzkumné šetření 

      Druhá část bakalářské práce je praktická. Výzkumné šetření bylo zaměřeno na 

stravovací zvyklosti současné české rodiny tak, jak je vnímají děti ve věku žáků 

druhého stupně základní školy.  

10.1   Cíle a dílčí úkoly výzkumného šetření 

      Cílem výzkumného šetření je zmapovat stravovací zvyklosti rodiny tak, jak ho vidí 

sami žáci druhého stupně základní školy. Na základě studia literatury, bude v rámci 

výzkumného šetření zjišťováno kolik dotázaných se denně stravuje u společného stolu s 

rodinou, kteří respondenti se aktivně podílejí na nákupu potravin a které faktory mají 

největší vliv na nákup potravin v rodině dotazovaných. 

10.2  Metody výzkumného šetření 

      Pro výzkumné šetření bylo použito metody kvantitavního dotazníkového 

šetření. Dotazník, který byl k tomuto účelu mnou sestaven, zahrnuje osmnáct 

uzavřených otázek. Před samotným zahájením dotazníkového šetření, byl výzkumný 

nástroj pilotně ověřen na vzorku deseti dětí 12 – 13 let, abych zpětnou vazbou zjistila, 

zda budou jednotlivé otázky dostatečně srozumitelné. 

Předpoklady 

- Méně, než 40 % dotázaných respondentů se denně stravuje u společného stolu s 

rodinou. 

Tento předpoklad jsem si stanovila na základě toho, že se domnívám, že rodiče dnes 

nemají dostatek času na přípravu a konzumaci jídla.  Společné stolování se vytrácí a 

jednotliví členové rodiny své jídlo konzumují ve spěchu. Stává se, že děti si své jídlo 

odnesou do svého pokoje nebo do obývacího pokoje k televizní obrazovce. 

- Více, než 30 % dotázaných respondentů uvádí, že největší vliv na nákup potravin v 

jejich rodině má kvalita potravin. 

Tento předpoklad jsem si stanovila proto, že předpokládám větší zájem o zdraví svých 

dětí ze strany rodičů. Dalším z důvodů je fakt, že se v poslední době rozmáhá prodej 
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potravin pěstovaných regionálními farmáři, tzv. BIO a EKO potraviny, u kterých je 

kvalita na prvním místě. Kvalitní potraviny jsou tak lépe dostupné. 

- Více, než 50 % respondentů, kteří se aktivně a podílejí na nákupu potravin, tvoří 

dívky. 

Tento předpoklad jsem si stanovila proto, že se domnívám, že dívky jsou skupinou, která 

se v období dospívání více zajímá o svůj vzhled, tělesnou hmotnost a zdravou výživu. 

10.3  Průběh výzkumného šetření 

      Před samotným zahájením vyplňování dotazníku jsem nejprve poučila jednotlivé 

vyučující, jak správně dotazník vyplnit a následně jsem poučila o správném vyplnění 

dotazníku také žáky. Dále byli žáci upozorněni, že v případě nejasností naleznou 

pokyny pro vyplnění dotazníků v jeho úvodu. Zde se mohou také dočíst, k jakému účelu 

dotazník slouží a jak bude následně zacházeno se získanými daty. Dotazníky byly 

anonymní. Vzorový dotazník je možné nalézt v kapitole přílohy. 

10.4  Charakteristika zkoumaného souboru respondentů 

 

      Výzkumné šetření bylo zaměřeno na žáky 7. a 8. tříd druhého stupně vybraných 

základních škol.      

 Jedná se o: 

      a) ZŠ a MŠ  Sedlec- Prčice. Tuto školu navštěvuje celkem 256 žáků. Z celkového  

           počtu 51 dotazovaných žáků odevzdalo správně vyplněný dotazník 51 žáků. 

      b) ZŠ a MŠ Borotín. Tuto školu navštěvuje celkem 109 žáků. Vyplňování  

           dotazníku se zúčastnilo 29 žáků. Dotazník správně vyplnilo a odevzdalo 26 žáků.  

      c) ZŠ Trhový Štěpánov. Tuto školu navštěvuje 172 dětí. Vyplňování dotazníku se  

           Zúčastnilo se 28 žáků. Správně vyplněný dotazník odevzdalo 26 žáků.  

      d) ZŠ a MŠ Ruská, Litvínov. Tuto školu navštěvuje celkem 550 žáků. Dotazník   

           vyplňovalo celkem 82 žáků. Správně vyplněný dotazník odevzdalo 69 žáků. 

 

      Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 191 respondentů, z nichž správně 

vyplněný dotazník odevzdalo 172 respondentů, tedy 90,05 % dotázaných. 

Celkem se dotazníkového šetření zúčastnilo 71 chlapců a 101 dívek 
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Tab. 1. Počty žáků jednotlivých škol         

 

název 
školy Chlapci dívky celkem 

  Borotín 14 12 26 

Trhový 
Štěpánov 14 12 26 

Litvínov 22 47 69 

Sedlec-
Prčice 21 30 51 

celkem 71 101 172 

 

 

10.5  Průběh výzkumného šetření 

Otázka č. 1 

Podílíš se aktivně na sestavování rodinného jídelníčku?   

Tab. 2. Podílíš se aktivně na sestavování rodinného jídelníčku? 

 ano % občas % ne % 

dívky 20 19,80 61 60,40 20 19,80 

chlapci 17 23,94 41 57,75 13 18,31 

Celkem 37 21,51 102 59,30 33 19,19 

 

Z celkového počtu 172 dotázaných uvedlo 19,80 % dívek a 23,94 % chlapců aktivní 

účast na sestavování rodinného jídelníčku, 60,40 % dívek a 57,75 % chlapců občasnou 

účast a 19,80 % dívek a 18,31 % chlapců uvedlo, že se na setavování rodinného 

jídelníčku neúčastní vůbec. 
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Graf 1. Vyhodnocení otázky č.1: Podílíš se aktivně na sestavování rodinného 

jídelníčku? Celkem. 

 

 

      Z celkového počtu 172 dotazovaných  uvedlo svou pravidelnou účast na sestavování 

jídelníčku rodiny  21,51 %  dotázaných, 59,30 % jen občas a 19,19 % dotázaných 

vůbec.   

      V první otázce žáci odpovídali na otázku aktivní účasti na sestavování rodinného 

jídelníčku. U této otázky jsem předpokládala, že většina dětí se chce účastnit na 

sestavování rodinného jídelníčku, aby si mohly vybrat to, co jim skutečně chutná. Zde 

se můj předpoklad potvrdil, neboť 59,30 % dotázaných skutečně potvrdila alespoň 

občasnou účast na sestavování rodinného jídelníčku. Častěji tomu bylo u dívek, 60,40 

%.  

      Zde by bylo možné doplnit otázku informací, která by mapovalo to, zda mají žáci 

šanci do sestavování jídelníčku zasahovat a předkládat své vlastní návrhy, nebo zda je 

jejich úkolem navrhovaný jídelníček pouze odsouhlasit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ano 
21,51% 

občas 
59,30% 

ne 
19,19% 

počet  
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Otázka č. 2 

Účastníš se nákupu potravin pro tvoji rodinu? 

 Tab. 3. Účastníš se nákupu potravin pro tvoji rodinu?  

 ano % občas % ne % 

Chlapci celkem 18 25,35 46 64,79 7 9,86 

Dívky celkem 48 47,52 50 49,50 3 2,97 

Celkem 66 38,37 96 55,81 10 5,81 

       

      Nákupu potravin pro svou rodinu se z celkového počtu 172 dotázaných účastní 

25,35 % chlapců a 47,52 % dívek; občas 64,79 % chlapců a 49,50 % dívek a vůbec 9,86 

% chlapců a 2,97 % dívek.         

            

Graf 2. Vyhodnocení otázky č.3: Účastníš se nákupu potravin pro tvoji rodinu?Celkem. 

 

      

       Z celkového počtu 172 dotázaných pak účast na nákupu potravin uvedlo 38,37 %, 

občasnou účast 55,81 % a vůbec se nákupu neúčastní 5,81 % dotázaných. 

      U této otázky jsem vzhledem k předchozí otázce předpokládala, že dívky se 

nejenom zapojují do sestavování jídelníčku, ale také se častěji zúčastňují nákupu 

potravin. Průzkum prokázal, že v pravidelně se nákupu potravin opravdu zůčastňují 

častěji dívky, 47,52 %, ale občasného nákupu se častěji zůčastňují chlapci, 67,79 %. 

Tato otázka navazovalo na otázku č. 1. Z výsledků vyplynulo, že dívky jsou skupinou, 

která se celkově více zapojuje do chodu domácnosti, tedy i do sestavování jídelníčku a 

nákupu potravin. 
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Otázka č.3 

Co má podle tebe největší vliv na nákup potravin pro tvoji rodinu? 

Tab. 4. Co má podle tebe vliv na nákup potravin pro tvoji rodinu?         
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chlapci 3 4,23 39 54,93 15 21,13 2 2,82 12 16,90 

dívky 10 9,90 47 46,53 24 23,76 5 4,95 15 14,85 

celkem 13 7,56 86 50,00 39 22,67 7 4,07 27 15,70 

 

      Největší vliv na nákup potravin uvedlo z celkového počtu 172 dotázaných  4,23 % 

chlapců a 9,90 % dívek zvyky; 54,93 % chlapců a 46,53 % dívek uvedlo kvalitu 

potravin, 21,13 % chlapců a 23,76 % dívek uvedlo cenu potravin, 2,82 % chlapců a 4,95 

% dívek uvedlo vzhled a 16,90 % chlapců a 14,85 % dívek uvedlo, že neví, co má na 

nákup potravin v jejich rodině vliv. 

 

Graf 3. Vyhodnocení otázky č.3: Co má podle tebe vliv na nákup potravin pro tvoji 

rodinu?Celkem. 

 

     

      Z celkového počtu 172 dotázaných uvedlo 7,56 % zvyky, 50,00 % kvalitu potravin, 

22,67 % cenu potravin, 4,07 % vzhled a 15,70 % neví. 

      U této otázky jsem předpokládala potvrzení své hypotézy. V dnešní době se stále 

více mluví o zdravé a kvalitní stravě. V televizi je možné vidět spoustu pořadů a reklam 

na zdravou výživu. Velkým přínosem mohou být i znalosti žáků o správné a zdravé  
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výživy, kterých se jim dostává v rámci školní výchovy. Velký vliv na kvalitu potravin 

má nepochybně i rozvoj regionálního hospodářství, které produkuje potraviny 

zajišťující spotřebiteli kvalitu bez požití chemických hnojiv. V této otázce je také třeba 

zohlednit fakt, že někteří dotazovaní žijí na vesnici, či v rodinném domku se zahrádkou 

a mají tak k dispozici vlastní živočišné i rostlinné produkty. 

      Nicméně z průzkumu vyplynulo, že kvalita je při nákupu potravin rozhodujícím 

faktorem u celých 50,00 % dotázaných. Oproti tomu cena rozhoduje jen u 22, 67 % 

dotázaných. 

 

Otázka č. 4 

Nakupuje tvoje rodina potraviny podle reklamy? 

Tab. 5. Nakupuje tvoje rodina podle reklamy?      
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chlapci 5 7,04 27 38,03 30 42,25 9 12,68 

dívky 3 2,97 53 52,48 39 38,61 6 5,94 

celkem 8 4,65 80 46,51 69 40,12 15 8,72 

       

      Z celkového počtu 172 dotázaných uvedlo 7,04 % rodin chlapců a 2,97 % rodin 

dívek, že  nakupují potraviny podle reklamy. Občas se reklamou nechá ovlivnit rodina  

38,03 % rodin chlapců a 52,48 % rodin dívek. Reklama neovlivňuje nákup potravin 

v rodině podle 42,25 % chlapců a 38,61 % dívek. Nevím odpovědělo 12,68 % chlapců a 

5,94 % dívek. 
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Graf 4. Vyhodnocení otázky č.4: Nakupuje tvoje rodina podle reklamy?Celkem. 

 

      

      Celkem nakupuje podle reklamy 4,65 % rodin, občas 46,51 % rodin, vůbec se 

reklamou neřídí 40,12 % rodin a 8,72 % dotázaných neví. 

    Čtvrtá otázka se týkala reklamy a její ovlivnění při nákupu potravin. Reklamou se při 

nákupu potravin nechá ovlivnit 4,65 % rodin dotázaných. Naopak 40,12 % žáků uvedlo, 

že reklama nákup potravin pro jejich rodinu neovlivňuje vůbec. Část dotázaných uvedla 

v předchozí otázce č. 3, že největší vliv na nákup potravin pro jejich rodinu má kvalita a 

zároveň v této otázce odpověděli, že jejich rodina nakupuje potraviny podle reklamy. 

Tuto otázku by bylo třeba rozvést tak, aby se dalo zmapovat, jaké potraviny rodina 

podle reklamy nakupuje. Zda se jedná o sladkosti, brambůrky a jiné, které děti do 

dotazníku neuvedly anebo zda jde například o reklamu na bio produkty. 

 

Otázka č.5 

V jídelníčku tvojí rodiny jsou spíše jídla: 

Tab. 6. V jídelníčku tvojí rodiny jsou spíše jídla:  

 vařená pečená smažená studená 

  %  %  %  % 

chlapci 47 66,20  12 16,90 9 12,68 3 4,23 

dívky 78 77,23 12 11,88 6 5,94 5 4,95 

celkem 125 72,67 24 13,95 15 8,72 8 4,65 

       

      Na otázku, která jídla převažují v jídelníčku tvojí rodiny odpovědělo z celkového 

počtu 172 dotazovaných  66,20 % chlapců a 77,23 % dívek jídla vařená, 16,90 %  
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chlapců a 11,88 % dívek jídla pečená, 12,68 % chlapců a 5,94 % dívek jídla smažená a 

4,23 % chlapců a 4,95 % dívek jídla studená. 

Graf 5. Vyhodnocení otázky č.5: V jídelníčku tvojí rodiny jsou spíše jídla:Celkem.    

 

 

      Z celkového počtu dotázaných uvedlo jídla vařená 72,67 % jídla pečená 13,95 %, 

jídla smažená 8,72 % a jídla studená 4,65 %. 

   Otázka pátá se týkala kuchyňské úpravy jídel. Nejčastěji se v rodinách dotázaných 

žáků vyskytují jídla vařená a to u 72,67 %. Naopak studená kuchyně se připravuje jen u 

4,65 % žáků. Zde by bylo na místě otázku rozpracovat tak, aby se dalo zmapovat, co si 

žáci pod pojmem studená kuchyně představují. Zda jde podle nich například jen o 

chleba s uzeninou, anebo jsou to různé ovocné a zeleninové saláty. V 8,72 % uvádí žáci, 

že v jídelníčku rodiny převládají jídla smažená a fritovaná!   

 

Otázka č. 6 

Stravuje se tvoje rodina v „rychlém občerstvení“? 

Tab. 7. Stravuje se tvoje rodina v „rychlém občerstvení“?    
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chlapci 5 7,04 9 12,68 49 69,01 8 11,27 

dívky 7 6,93 11 10,89 71 70,30 12 11,88 

celkem 12 6,98 20 11,63 120 69,77 20 11,63 

       

      Ke stravování v rychlém občerstvení uvedlo z celkového počtu 172 dotazovaných 

7,04 % chlapců a 6,93 % dívek alespoň 1x týdně, 12,68 % chlapců a 10,89 % dívek 1x 

vařená 
72,67% 
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studená 
4,65% Celkem 
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měsíčně, 69,01 % chlapců a 70,30 % dívek pouze vyjímečně a 11,27 % chlapcůa 11,88 

% dívek uvedlo, že jejich rodina se nestravuje v rychlém občerstvení vůbec. 

 Graf 6. Stravuje se tvoje rodina v „rychlém občerstvení“?Celkem.      

 

      

      Celkem tedy uvedlo 1x týdně stravování v rychlém občerstvení 6,98 %, 1x měsíčně 

11,63 % a pouze vyjímečně 69,77 % dotázaných. Vůbec rychlé občerstvení se svou 

rodinou nenavštěvuje 11,63 % dotázaných.       

      Otázka šestá se týkala návštěvy „rychlého občerstvení“. Zde bylo velkým 

překvapením 11,63 % žáků, kteří uvedli, že jejich rodina nenavštěvuje „rychlé 

občerstvení“ vůbec a 69,77 % žáků uvedlo, že „rychlé občerstvení“ navštěvuje jejich 

rodina jen výjimečně. Pravidelnými návštěvníky „rychlého občerstvení“ je 6,98 % rodin 

dotázaných žáků. Z vlastní zkušenosti ovšem vím, že při školních výletech a exkurzích 

vedou v době rozchodu cesty téměř všech dětí do zařízení typu „rychlého občerstvení“. 

Zřejmě zde hrála velkou roli otázka na návštěvu s rodinou. Jako rodina tedy „rychlé 

občerstvení „ nenavštěvují, sami ovšem ano.      
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Otázka č.7 

Podporuje tvoje rodina regionální zemědělství nákupem surovin na farmářských trzích? 

Tab. 8. Podporuje tvoje rodina regionální zemědělství nákupem surovin na 

farmářských trzích?     

 

an
o

 

%
 

o
b
ča

s 

%
 

n
e 

%
 

n
ev

ím
 

%
 

chlapci 8 11,27 24 33,80 19 26,76 20 28,17 

dívky 11 10,89 38 37,62 27 26,73 25 24,75 

celkem 19 11,05 62 36,05 46 26,74 45 26,16 

       

      Podporu regionálního zemědělství uvedlo z celkového počtu 172 dotázaných 11,27 

% chlapců  a 10,89 % dívek. Občasnou podporu uvedlo 33,80 % chlapců a 37,62 % 

dívek. Ne uvedlo 27% chlapců a dívek. 28% chlapců a 25% dívek uvedlo, že neví, zda 

jejich rodina podporuje regionální zemědělství nákupem surovin na farmářských trzích. 

Graf 7. Vyhodnocení otázky č.7: Podporuje tvoje rodina regionální zemědělství 

nákupem surovin an farmářských trzích?Celkem. 

 

 

      Celkem uvedlo podporu regionálního zemědělství 11,05 % dotázaných. Občasnou 

podporu uvedlo 36,05 % dotázaných, ne uvedlo 26,74 % dotázaných a 26,16 %  neví, 

zda jejich rodina podporuje regionální zemědělství. 

      Otázka sedmá byla zaměřena na podporu regionálního zemědělství. Procentuální 

množství jednotlivých odpovědí se mezi chlapci a dívkami výrazně nijak neliší. 

Zarážející je fakt, že v otázce číslo jedna, která se týkala účasti žáků na nákupu 

potravin, odpovědělo 47,52 % dívek, že se nákupu potravin účastní. Přesto teď 
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odpovědělo 24,75 % dívek, že nevědí, zda jejich rodina nakupuje potraviny na 

farmářských trzích. 

      Občas nakupuje na trhu 36,05 % rodin dotázaných žáků a 26,74 % uvedlo, že na 

trhu nenakupují vůbec. U této otázky je třeba přihlédnout k bydlišti dotázaných žáků, 

protože někteří z nich bydlí na vesnici, či v rodinném domku se zahrádkou a mohou tak 

v některých případech využívat vlastní úrodu ovoce, zeleniny, ale i produkty 

živočišného původu. 

 

Otázka č.8 

Jak často jí tvoje rodina tyto druhy masa? 

Tab. 9. Jak často jí tvoje rodina tyto druhy masa. 

 

k
u
ře

cí
 

%
 

v
ep

řo
v
é 

%
 

h
o
v
ěz

í 

%
 

ry
b

í 

%
 

denně 

3
2

 

1
8

,6
0 

3
2

 

5
,2

3 

3
2

 

0
,5

8 

2
 

1
,1

6 

1x týdně 

1
0

3
 

5
9

,8
8 

1
0

3
 

5
5

,8
1 

1
0

3
 

3
0

,2
3 

2
5

 

1
4

,5
3 

1x měsíc. 

3
3

 

1
9

,1
9 

3
3

 

3
1

,4
0 

3
3

 

4
1

,8
6 

6
3

 

3
6

,6
3 

1x za půl 

r. 

2
 

1
,1

6 

2
 

5
,8

1 

2
 

1
7

,4
4 

4
8

 

2
7

,9
1 

1x za rok 

0
 

0
 

0
 

1
,1

6 

0
 

3
,4

9 

2
3

 

1
3

,3
7 

vůbec 

2
 

1
,1

6 

2
 

0
,5

8 

2
 

6
,4

0 

1
1

 

6
,4

0 

       

      Mezi nejčastěji konzumovaný druh masa při denní konzumaci patří kuřecí maso, 

které uvedlo 18,60 % dotazovaných. V týdenní spotřebě bylo nejčastěji uváděné také 
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kuřecí maso 59,88 % dotazovaných. U měsíční konzumace uvedlo jako nejčastější druh 

masa 41,86 % dotazovaných maso hovězí. Alespoň 1x za půl roku je nejčastěji 

konzumováno maso rybí 27,91 %. Nejčastěji konzumovaným druhem masa alespoň 1x 

za rok uvedlo 13,37 % dotazovaných opět maso rybí. Mezi druhy masa, které 

dotazovaní nekonzumují uvedlo shodně po 6,40 % maso hovězí a rybí. 

Graf 8. Vyhodnocení otázky č.8: Jak často jí tvoje rodina tyto druhy masa?Celkem v %. 

 

       

      Otázka osmá se zaměřila na preferenci jednotlivých druhů masa. Z grafu a následné 

tabulky vyplývá, že nejčastěji konzumovaným druhem masa je maso kuřecí. Denně ho 

konzumuje 18,60 % dotázaných a alespoň jednou týdně dokonce 59,88 % dotázaných. 

      Naopak shodně 6,40 % dotázaných žáků uvedlo, že vůbec nejí rybí a hovězí maso. 

U rybího masa je třeba brát zřetel na možnou alergii na ryby, která může ovlivnit 

preferenci dotazovaných. 
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Otázka č.9 

Jak často se u vás doma podávají tyto přílohy? 

Tab. 10. Jak často se u vás doma podávají tyto přílohy? Celkem. 
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      Jako nejčastěji denně podávané přílohy uvedlo 19,77 % dotázaných vařené 

brambory, 1x týdně uvedlo 60,47 % dotázaných také vařené brambory 1x za měsíc 

uvedlo 49,42 % dotázaných smažené hranolky či krokety, 1x za půl roku uvedlo 23,84 

% dotázaných smažené hranolky či krokety, 1x za rok uvedlo 10,99 % dotázaných 

knedlíky. Vůbec nejí 0,58 % dotázaných rýži, vařené brambory a smažené hranolky či 

krokety. Není nikdo, kdo by vůbec nejedl těstoviny. 
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Graf 9. Vyhodnocení otázky č. 9: Jak často se u vás doma podávají tyto přílohy? 

Celkem v %. 

 

       

      Otázka devátá byla zaměřena na četnost jednotlivých příloh. Z výsledků vyplynulo, 

že nejčastější denní přílohou byly u 19,77 % dotázaných brambory. 60,47 % dotázaných 

uvedlo brambory alespoň 1x týdně. 49,42 % dotázaných pak uvedlo, že alespoň 1x za 

měsíc tvoří jejich přílohu smažené hranolky a krokety. Knedlíky, těstoviny a rýže se 

v četnosti příliš neliší. 

 

Otázka č.10 

Změnil/a bys něco na stravování tvé rodiny?      

Tab. 11. Změnil/a bys něco na stravování tvé rodiny? 

 ne % ano % 

chlapci 60 84,51 11 15,49 

dívky 85 84,16 16 15,84 

celkem 145 84,30 27 15,70 

      

     Z celkového počtu 172 dotazovaných by změny ve stravování své rodiny uvítalo 

15,49 % chlapců a 15,84 % dívek. Nic by na stravování své rodiny neměnilo 84,51 % 

chlapců a 84,16 % dívek. 
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 Graf 10. Vyhodnocení otázky č. 10: Změnil/a bys něco na stravování tvé 

rodiny?Celkem. 

 

       

      Celkem by změny ve stravování své rodiny uvítalo 15,70 % dotázaných. Nic by 

neměnilo 84,30  % dotázaných. 

      Otázka desátá byla zaměřena na změny ve stravování rodiny. Na tuto otázku uvedlo 

84% žáků, že by si nepřálo žádné změny ve stravování své rodiny. U těch, co by si 

naopak přáli změny ve stravování, uvedli žáci tyto možnosti: více ovoce a zeleniny, jíst 

více zdravě, zrušit polévky a houby, pestrost stravy, méně rýže a jeden žák by zrušil 

dietu, kterou drží jeho otec a musí ji proto dodržovat celá rodina.    

 

Otázka č.11 

Jak často se sejde celá tvoje rodina u společného jídla? 

Tab. 12. Jak často se sejde celá tvoje rodina u společného jídla?Celkem. 
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Chlapci  25 35,21 15 21,13 13 18,31 6 8,45 11 15,49 1 1,41 

Dívky  27 26,73 23 22,77 16 15,84 21 20,79 13 12,87 1 0,99 

celkem 52 30,26 38 22,09 29 16,86 27 15,70 24 13,95 2 1,16 
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Graf 11. Vyhodnocení otázky č. 11: Jak často se sejde celá tvoje rodina u společného 

jídla?Celkem. 

 

       

      Z celkového počtu 172 dotazovaných se denně u společného jídla sejde 35,21 % 

chlapců a 26,73 % dívek, několikrát týdně 21,13 % chlapců a 22,77 % dívek, pouze o 

víkendech 18,31 % chlapců a 15,84 % dívek, někdy o víkendech 8,45 % chlapců a 

20,79 % dívek, jen při oslavách 15,49 % chlapců a 12,87 % dívek. 1,41 % chlapec a 

0,99 % dívek uvádí, že se u společného jídla nesejde jejich rodina vůbec. 

      Otázka jedenáctá byla zaměřena na společné stolování. Z výsledků vyplynulo, že 

denně se u polečného jídla sejde pouhých 30,23 % dotázaných, několikrát týdně 22,09 

%, pouze o víkendech 16,86 %, někdy o víkendech 15,70 %, poze při oslavách 13,95 % 

a vůbec se nejde při společném jídle 1,16 % dotázaných. Podívámeli se na otázku číslo 

12, která se věnovala společnému stolování, nelze si nevšimnout 4,07 % dotázaných 

žáků, kteří uvedli, že společné stolování je pro ně nepříjemným zážitkem a proto část 

z nich raději nejí pohromadě s rodinou. 

     

Otázka č.12 

Společné stolování je pro tebe spíše:   

Tab. 13. Společné stolování je pro tebe spíše: 

 příjemně % nepříjemně % jedno % 

chlapci 41 57,75 5 7,04 25 35,21 

dívky 67 66,34 2 1,98 32 31,68 

celkem 108 62,79 7 4,07 57 33,14 
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      Z celkového počtu 172 dotázaných uvedlo společné stolování jako příjemný zážitek  

57,75 % chlapců a 66,34 % dívek. Nepříjemným zážitkem je pro 7,04 % chlapců a 1,98 

% dívek a 35,21 % chlapců a 31,68 % dívek je to jedno. 

Graf 12. Vyhodnocení otázky č.12: Společné stolování je pro tebe spíše:Celkem. 

 

       

      Z celkového počtu vyplývá, že 62,79 % dotázaných vnímá společné stolování jako 

příjemně strávený čas s rodinou. Pro 4,07 % je společné stolování nepříjemným 

okamžikem dne a 33,14 % je to jedno. 

      U této otázky uvedlo 62,79 % dotázaných, že společné stolování je pro ně 

příjemným zážitkem. Tato otázka souvisí s otázkou č. 13 a 14. 

 

Otázka č.13 

Když bys měl/a možnost si vybrat, raději bys jedl/a někde o samotě? 

 Tab. 14. Když bys měl/a možnost si vybrat, raději bys jed/a někdel o samotě?     

 ano % ne % 

chlapci 25 35,21 46 64,79 

dívky 36 35,64 65 64,36 

celkem 61 35,47 111 64,53 

      O samotě by z celkového počtu 172 dotazovaných raději jedlo 35,21 % chlapců a 

35,64 % dívek. Naopak 64,79 % chlapců a 64,36 % uvedlo, že by sami jíst nechtěli. 
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Graf 13. Vyhodnocení otázky č.13: Když bys měl/a možnost si vybrat, raději bys jedl(a 

někde o samotě? Celkem. 

 

 

      Z celkového počtu dotázaných vyplývá, že  35,47 % by raději jedlo samo a 64,53 %  

uvedlo, že by sami jíst nechtěli. 

      Otázka třináctá navazovala na otázku dvanáctou a pocity při společném stravování 

žáků s rodinou. 

      Podívámeli se na předchozí odpověď, nelze si nevšimnout 33,14 % žáků, kteří 

v otázce č. 12 odpověděli, že jim je jednou, zda jedí pohromadě s rodinou. Je možné, že 

právě tato skupina nyní uvedla, že v případě možnosti výběru by raději jedli sami. 

  

Otázka č. 14 

Jestliže u jídla mluvíte, čeho se téma týká? 

Tab. 15. Jestliže u jídla mluvíte, čeho se téma týká?       

 rodiče % všichni % nemluvíme % 

chlapci 8 11,27 42 59,15 21 29,58 

dívky 10 9,90 75 74,26 16 15,84 

celkem 18 10,47 117 68,02 37 21,51 

      Z celkového počtu 172 dotazovaných k otázce o mluvení u jídla uvedlo 11,27 % 

chlapců a 9,90 % dívek, že u jídla mluví pouze rodiče o vlastních problémech; 59,15 % 

chlapců a 74,26 % dívek uvedlo, že u stolu mluví všichni a 29,58 % chlapců a 15,84 % 

dívek uvedlo, že se u nich doma u jídla nemluví vůbec. 
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Graf 14. Vyhodnocení otázky č.14: Jestliže u jídla mluvíte, čeho se téma týká? Celkem. 

 

      Z celkového počtu 172 dotázaných uvedlo 10,47 %, že mluví pouze rodiče; 68,02 

%, že u stolu mluví všichni a 21,51 % dotázaných uvedlo, že  nemluví u jídla vůbec.   

      Otázka čtrnáctá byla věnována komunikaci v rámci rodiny při společném stolování. 

Z odpovědí vyplynulo, že pro 68,02 % rodin dotazovaných je komunikace všech členů 

rodiny během jídla běžná. Na druhou stranu 21,51 % dotázaných uvádí, že se u nich 

doma během jídla u stolu nemluví. Přitom právě komunikace u jídla se ukazuje jako 

velice důležitá. Často to bývá jediná chvilka dne, kdy se rodina sejde pohromadě, aby 

tak mohla společně probrat události uplynulého dne a problémy jednotlivých členů své 

rodiny.  

 

 Otázka č.15 

Jíš své jídlo pokaždé pouze u stolu?      

Tab. 16. Jíš své jídlo pokaždé pouze u stolu?Chlapci/ Dívky. 
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chlapci 26 36,62 35 49,30 10 14,08 

dívky 40 39,60 49 48,51 12 11,88 

celkem 66 38,37 84 48,84 22 12,79 

      Pouze u stolu jí své jídlo z celkového počtu 172 dotázaných 36,62 % chlapců a 

39,60 % dívek,  49,30 % chlapců a 48,51 % dívek jí u stolu jen občas a 14,08 % chlapců 

a 11,88 % dívek u stolu nejí vůbec. 
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Graf 15. Vyhodnocení otázky č.15: Jíš své jídlo pokaždé pouze u stolu?Celkem. 

 

      Z celkového počtu 172 dotázaných vyplývá, že 38,37 % žáků své jídlo jí vždy pouze 

u stolu, 48,84 % občas u stolu a 12,79 % dotazovaných své jídlo nejí u stolu nikdy.   

      Otázka patnáctá byla věnována místu, kde žáci jedí. U této otázky jsem se 

domnívala, že většina dospívajících se nerada stravuje s rodiči a své jídlo raději 

konzumují ve svém pokoji u počítače, či televize. 

      Pouze u stolu jí své jídlo 38,37 % žáků, jen občas jí u stolu 48,84 % žáků a vůbec 

nejí u stolu 12,79 % žáků. Z odpovědí, kde tedy jedí zazněly varianty: na zemi u 

televize, v křesle, u počítače a v posteli. Část dotázaných, kteří u stolu nejedí, může 

tvořit 2,38 % dotázaných, kteří v otázce číslo 16 uvedli, že doma jídelní stůl vůbec 

nemají. 

     

Otázka č.16 

Jídelní stůl u vás doma slouží jako:    

Tab. 17. Jídelní stůl u vás doma slouží jako: 
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chlapci 42 59,15 21 29,58 8 11,27 

dívky 87 86,14 12 11,88 2 1,98 

celkem 129 75,00 33 19,19 10 5,81 

      Jídelní stůl je z celkového počtu 172 dotázaných místem určeným ke společnému 

jídlu u 59,15 % chlapců a 86,14 % dívek. Místem pro práci a psaní domácích úkolů je 

pro 29,58 % chlapců a 11,88 % dívek. 11,27 % chlapců a 1,98 % dívek uvedlo, že 

jídelní stůl doma vůbec nemají.   
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Graf 16. Vyhodnocení otázky č.16: Jídelní stůl u vás doma slouží jako:Celkem. 

 

 

      Z výsledků vyplynulo, že u 75,00 % dotázaných tomu opravdu tak je a stůl je 

místem, kde se pravidelně schází celá rodina ke společnému jídla. 5,81 % dotázaných 

uvedlo, že jídelní stůl doma vůbec nemají. 

      

Otázka č. 17 

Které z následujících činností se během jídla věnuješ nejčastěji? 

Tab. 18. Které z následujících činností se během jídla věnuješ nejčastěji?Chlapci/ 

Dívky. 
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chlapci 38 53,52 2 2,82 10 14,08 21 29,58 

dívky 33 32,67 8 7,92 19 18,81 41 40,59 

celkem 71 41,28 10 5,81 29 16,86 62 36,05 

      Jako činnost, které se během jídla věnuje uvedlo z celkového počtu 172 

dotazovaných  53,52 % chlapců a 32,67 % dívek pouze jídlo, 2,82 % chlapců a 7,92 %  

dívek uvedlo čtení, 14,08 % chlapců a 18,81 % dívek uvedlo činnost na  počítači  a 

25,58 % chlapců a 40,59 % dívek uvedlo sledování televize. 
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Graf 17. Vyhodnocení otázky č.17: Jídelní stůl u vás doma slouží jako:Celkem. 

 

   Z celkového počtu odpovědí vyplývá, že pouze jídlu se věnuje 41,28 %  

dotazovaných. Čtení se při jídle věnuje 5,81 %  dotazovaných, 16,86 % se při jídle 

věnuje činnosti na počítači a 36,05 % dotazovaných uvedlo, že během jídla sledují 

televizi. 

      Otázka sedmnáctá byla zaměřena na činnosti žáků během jídla. Jak vyplynulo 

z odpovědí pouze jídlu se věnuje 41,28 % dotázaných. Tento údaj byl pro mě 

překvapením, neboť jsem sama matkou dvou dětí a vím, že „donutit“ děti věnovat se 

pouze jídlu není jednoduché a záleží na zvycích rodiny a  jejich dodržování. Dnešní děti 

tráví spostu volného času sami, zavřeni ve svém pokoji s počítačem. Většina z nich si 

pak jídlo odnáší do svého pokoje k počítači. Často se součástí společného stravování 

stává i sledování televize. To ostatně jako druhou nejčastější činnost uvedlo 36,05 % 

dotázaných žáků. 

 

Otázka č.18 

Jak tvoje rodina dodržuje kulturu stolování?      

Tab. 19. Jak tvoje rodina dodržuje kulturu stolování?Chlapci/ Dívky. 
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chlapci 35 49,30 11 15,49 25 35,21 

dívky 28 27,72 19 18,81 54 53,47 

celkem 63 36,63 30 17,44 79 44,93 

      Prostřený stůl během každodenního stolování uvádí z celkového počtu 172 

dotazovaných 49,30 % chlapců a 27,72 % dívek. Pouze o víkendu uvedlo protřený stůl 
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15,49 % chlapců a 18,89 % dívek a prostřený stůl pouze svátečně uvedlo 35,21 % 

chlapců a 53,47 % dívek. 

Graf 18. Vyhodnocení otázky č.18: Jak tvoje rodina dodržuje kulturu stolování?Celkem. 

 

      Z celkového počtu odpovědí vyplývá, že denně má prostřený stůl 36,63 % 

dotázaných, pouze o víkendu 17,44 % dotázaných a 44,93 % dotázaných uvedlo, že 

hezky prostřený stůl u nich doma bývá jen svátečně, tedy na Vánoce, či při sváteční 

události.  

      Otázka osmnáctá byla zaměřena na kulturu stolování. Z výsledků průzkumu 

vyplynulo, že hezky prostřený stůl je denně samozřejmostí u 36,63 % dotázaných. 

Naopak 45,93 % uvedlo, že prostřený stůl bývá u nich doma jen zcela výjimečně a to na 

vánoce, nebo během rodinných oslav. Toto je poměrně alarmující číslo, které ukazuje, 

že kultura stolování upadá.     

10.6  Shrnutí  předpokladů a výsledků 

      - Méně než 40 % dotázaných respondentů se denně stravuje u společného stolu s 

rodinou. 

      Předpokládala jsem, že u společného stolu se s rodinou stravuje méně, než 40 % 

dotázaných. 

      Z výsledků otázky č. 11 vyplynulo, že denně se u polečného jídla sejde pouhých 

30,23 % dotázaných, několikrát týdně 22,09 %, pouze o víkendech 16,86 %, někdy o 

víkendech 15,70 %, poze při oslavách 13,95 % a vůbec se nejde při společném jídle 

1,16 % dotázaných. 

      Z výsledků tedy vyplunolo, že společně se u společného jídla denně sejde 30,23 % 

dotázaných. 

Předpoklad  se potvrdil. 
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      - Více než 30 % dotázaných respondentů uvádí, že největší vliv na nákup potravin v 

jejich rodině má kvalita potravin. 

      Předpokládala jsem, že u více než 30 % dotázaných bude mít na nákup potravin 

největší vliv jejich kvalita. 

      Největší vliv na nákup potravin má podle žáků kvalita potravin, kterou uvedlo 50,00 

% dotázaných žáků. Naopak nejmenší vliv na nákup potravin má vzhled, který uvedlo 

4,07 % žáků a zvyky, které uvedlo 7,56 % žáků. 

      Kvalitu potravin tedy uvedlo 50,00 % dotázaných. 

Předpoklad se potvrdil. 

 

      - Více než 50 % respondentů, kteří se aktivně podílejí na nákupu potravin, tvoří 

dívky.  

      Předpokládala jsem, že více než 50,00 % respondentů, kteří se podílejí na nákupu 

potravin, budou dívky. 

      Z průzkumu vyplývá, že nákupu potravin pro svou rodinu se účastní 25,35 % 

chlapců a 47,52 % dívek. 

Předpoklad se nepotvrdil. 

 

Shrnutí výsledků 

       Po vyhodnocení výsledků průzkumného šetření jsem se zaměřila na rozdíly mezi 

dívkami a chlapci. Překvapivě jsem zjistila, že v četnosti odpovědí u jednotlivých 

otázek nejsou patrné velké rozdíly. Za povšimnutí stojí jen rozdíly u některých otázek.      

      Konkrétně u otázky č. 2, která se týkala účasti nákupu potravin, vyšlo najevo, že 

pravidelně se nákupu účastní více dívky (47,52 %). Další větší rozdíl je patrný u 

odpovědí na otázku č. 11, která se týkala společného stolování. Zde uvedlo 20,79 % 

dívek, že se celá rodina sejde u společného stolu jen někdy o víkendech. Tu samou 

odpověď uvedlo jen 8,45 % chlapců. Chlapci naopak uvedli jako nejčastější možnost, že 

se jejich rodina sejde u společného stolu denně a to u 35,21 % dotázaných. U dívek tuto 

možnost zvolilo 26,73 % dotázaných. U otázky č. 12, která se týkala také společného 

stolování, uvedlo 1,98 % dívek, že vnímá společné stolování jako nepříjemně strávený 

čas s rodinou. Tu samou odpověď však zvolilo 7,04 % dotázaných chlapců. U otázky č. 

17, která se týkala činností během, jídla uvedlo 53,52 % chlapců, že se skutečně věnuje 

pouze jídlu. Tu samou odpověď však uvedlo jen 32,67 % dívek. Naopak 40,59 % dívek 
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uvedlo, že nejčastěji během jídla sledují televizi a to samé uvedlo i 29,58 % chlapců. 

Otázka č. 18 se týkala kultury stolování. Sledovala, zda rodina konzumuje svou stravu u 

hezky prostřeného stolu. Zde jsem předpokládala, že dívky budou početnější skupinou, 

která si během společného stravování potrpí na estetický dojem. Domnívala jsem se, že 

se dívky v tomto věku samy budou zapojovat do prostírání stolu. Výsledky však 

ukázaly, že u každého jídla je hezky prostřený stůl jen u 27, 72 % dotázaných dívek, ale 

překvapivě u 49,30 % dotázaných chlapců. Hezky prostřený stůl pouze při slavnostní 

události uvedlo 35,21 % dotázaných chlapců a 53,47 % dotázaných dívek!  

      Z výsledků tedy vyplývá, že mé předpoklady o tom, že dívky jsou skupinou, která si 

více potrpí na společném stolování a estetickém vzhledu prostřeného stolu během 

konzumace pokrmů, se vůbec nepotvrdily.  
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 Závěr 

      Bakalářská práce byla rozdělena na část teoretickou a praktickou. Cílem práce bylo 

zmapovat stravovací zvyklosti současné rodiny tak, jak je vidí žáci 2. stupně základních 

škol. Rodina je primární skupinou, která ovlivňuje vývoj stravovacích zvyklostí. 

Stravovací zvyklosti rodiny procházejí změnami. Jsou to změny individuální, které jsou 

spojeny se změnami v rodině, ale také změny sociální, které se týkají skupin.  

       Jak bylo řečeno v teoretické části bakalářské práce, rodina je pro dítě důležitým 

vzorem pro vytváření stravovacích zvyklostí. Jedním ze způsobů, jak děti naučit 

správnému stravování je zapojit je do nákupu surovin a přípravy pokrmů. Vhodné je 

využít například jejich znalosti a poznatky získané ve škole. Důležité je také dodržování 

rituálů spojených s přípravou, podáváním a konzumací jídla. 

      V praktické části jsem se věnovala vyhodnocení dotazníkového šetření. Výsledky 

výzkumného šetření jsou překvapivé. Průzkum ukázal některé pozitivní změny ve 

způsobu stravování dnešní rodiny. Jednou z nich je zjištění, že dnešní rodina klade větší 

důraz na kvalitu kupovaných potravin. Také děti se více zapojují do nákupu potravin a 

sestavování jídelníčku.  

      Jedním z negativních výsledků, na který bych ráda upozornila je fakt, že dnešní 

rodina příliš nedbá na společné stolování a estetiku stolování. Přitom stolování 

dospělých a dětí má velký vliv na utváření potravního chování a postojů k jídlu. Díky 

společnému stolování dochází k vývoji osobnosti a rozvoji sociálního chování dítěte. 

Důležitý je také způsob podávání jídla a klima při jídle. Zážitky během jídla mohou 

ovlivňovat průběh zažívání a trávení. Mohou tak vznikat nežádoucí podmíněné postoje 

k jídlu.  

      Závěrem lze říci, že v souvislosti s výsledky výzkumného šetření lze sledovat 

zlepšení ve stravovacích návycích současné rodiny. Postoje rodiny ke stravování se 

zřejmě mění k lepšímu. Rodiče si více uvědomují důležitost vytváření správných 

stravovacích návyků, které si děti ponesou po celý život.     
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Přílohy 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 : Vzorový dotazník 

Příloha č. 2 : Vyplněný dotazník 
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Příloha č. 1 

Vzor dotazníku 

Milý žáku, milá žákyně, 

      studuji vysokou školu Univerzitu Karlovu v Praze, obor Výchova ke zdraví a 

Základy společenských věd. Ráda bych tě touto cestou požádala o vyplnění 

následujícího dotazníku, který bude sloužit jako výzkumný materiál pro mou 

bakalářskou práci, která má název Stravovací zvyklosti současné české rodiny. 

Dotazník je anonymní a poslouží pouze pro zpracování mé bakalářské práce. 

                                                                               Předem děkuji za tvůj čas a ochotu. 

                                                                                                Jana Vodrážková 

Postup při vypracování: 

      Není-li uvedeno jinak, křížkem označ vždy jednu z možných variant odpovědí u 

každé otázky. 

Škola (název, město): 

Věk: 

Třída: 

Chlapec  

Dívka  

1.)Podílíš se aktivně na sestavování rodinného jídelníčku? 

ano 

občas 

ne 

2.)    Účastníš se nákupu potravin pro tvoji rodinu? 

ano 

občas 

ne 

3.)   Co má podle tebe největší vliv na nákup potravin pro tvoji rodinu?  

zvyky 

kvalita potravin 

cena 

vzhled 

nevím 

4.) Nakupuje tvoje rodina potraviny podle reklamy? 
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ano 

občas 

ne 

nevím 

5.) V jídelníčku tvojí rodiny jsou spíše jídla: 

vařená 

pečená 

smažená, fritovaná 

studená kuchyně 

6.) Stravuje se tvoje rodina v „rychlém občerstvení“? 

pravidelně alespoň 1krát týdně 

1krát měsíčně 

pouze výjimečně 

ne 

 7.)Podporuje tvoje rodina regionální zemědělství nákupem surovin na farmářských   

     trzích? (suroviny od místních zemědělců) 

       ano 

       občas 

       ne  

       nevím 

      8.)Jak často jí tvoje rodina tyto druhy masa? (ke každému druhu masa přiřaď  

           nejbližší správnou variantu-označ křížkem) 

 Kuřecí Vepřov

é 

Hovězí Rybí 

denně     

1x týdně     

1x měsíčně     

1x za půl 

roku 

    

1x za rok     

vůbec     
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      9.) Jak často se u vás doma podávají tyto přílohy? (ke každému druhu přiřaď   

           nejbližší správnou variantu- označ křížkem) 

 rýže těstoviny Knedlíky 

 

Vařené 

brambory 

Smažené 

hranolky, 

krokety 

Denně      

1x 

týdně 

     

1x za 

měsíc 

     

1x za 

půl roku 

     

1x za 

rok 

     

vůbec      

            

10.) Změnil/a bys něco na stravování tvé rodiny? 

        ne 

        ano                          Co by to bylo: 

     11.)Jak často se sejde celá tvoje rodina u společného jídla? 

             denně 

             několikrát týdně 

            pouze o víkendech 

            někdy o víkendech 

            jen při oslavách 

            vůbec 

     12.)Společné stolování je pro tebe spíše: 

             Příjemně strávený čas s rodinou 

             Nepříjemným okamžikem dne 

             Je mi to jedno 

       13.) Když bys měl/a možnost si vybrat, raději bys jedl/a  někde o samotě? 
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             ano 

              ne       

      14.)Jestliže u jídla mluvíte, čeho se téma týká? 

              mluví pouze rodiče o vlastních problémech 

              mluvíme o tom, co se nám během dne přihodilo 

              u jídla nemluvíme 

      15.)Jíš své jídlo pokaždé pouze u stolu? 

              ano 

              občas 

              ne  -kde tedy jíš, napiš…………………………………………………………...             

        16.)Jídelní stůl u vás doma slouží jako: 

              místo, kde se pravidelně schází celá rodina ke společnému jídlu  

              místo, kde se pouze pracuje a dělají  se domácí úkoly   

              jídelní stůl doma nemáme  

       17.)Které z následujících činností se během jídla věnuješ nejčastěji? 

              pouze jídlu 

              čtení knihy 

              činnosti na počítači (hry, sociální sítě…) 

              sledování televize či videa 

       18.)Jak tvoje rodina dodržuje kulturu stolování? 

              hezky prostřený stůl je samozřejmostí u každého jídla 

              hezky prostřený stůl je pouze o víkendu 

              hezky prostřený stůl máme jen svátečně (Vánoce, slavnostní událost…) 
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Příloha č. 2 

Vyplněný dotazník 
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