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Úvod 

Celý svět se zrychluje a spolu s ním i náš životní styl. Lidé ustavičně spěchají, 

nestíhají a tím zapomínají, že existují i důležitější věci, než je práce a kariéra. Tento 

dokument je zaměřen na výživu školních dětí. Ty totiž často bývají ‚obětní beránci‘ na 

oltáři kariéry svých rodičů. Musíme si uvědomit, že děti jsou naše budoucnost, a jak své 

děti vychováme, tak bude naše budoucnost vypadat. Právě výživa a znalosti o ní jsou 

velmi podstatným faktorem, který ovlivňuje a bude ovlivňovat zdraví následujících 

generací. Můžeme podlehnout lenosti a nechat děti napospas ‚fastfoodové kultuře‘, 

sladkým limonádám a hamburgerům, nebo je můžeme vést cestou pro ně možná ne tolik 

lákavou, avšak do budoucna nedocenitelnou. 

Tato práce je zaměřená na stravování dětí ve škole. Pro děti je dopoledne ve škole 

podstatná část dne, během které získávají informace do svého budoucího života, a 

stravování a přísun energie jsou činitelé, kteří edukační proces mohou podpořit nebo 

naopak utlumit. Je tedy nezbytné, aby děti měly během pobytu ve škole pravidelný 

přísun kvalitních potravin a tekutin. 

Cílem této práce je zmapování stravovacích návyků dětí během dopolední školní 

docházky a všech možných faktorů, které působí nebo mohou působit na zdravé 

stravování dětí. 

V teoretické části této práce lze najít základní informace o správné výživě dětí, o 

důležitosti řádu ve stravovacích návycích, pitném režimu, rozvoji stravovacích návyků 

dítěte, ale také o základních složkách potravy, které je vhodné znát pro pochopení 

celkového vlivu výživy na dětský organismus. Je zmíněn zesilující trend tzv. 

alternativního stravování, proto jsou zde popsány nejčastější způsoby alternativní 

výživy ve spojení s výživou dítěte. Teoretickou část pak uzavírá kapitola o poruchách 

příjmu potravy, které se mohou začít vyvíjet už mladším školním věku. 

Praktická část obsahuje výsledky výzkumného šetření na vybrané základní škole. 

Průzkum byl zaměřen právě na stravování žáků prvního stupně, který probíhal přímo ve 

vybrané škole. Z výsledků dotazníkového šetření je možno zjistit, jak se zkoumaný 

vzorek žáků stravuje během dopolední výuky. Následují rozhovory s třídními učitelkami 

na dané téma. Tyto rozhovory nejen přibližují problematiku stravování dětí z pohledu 

nezávislých osob, ale také odkrývají klima a podmínky, které děti na dané škole mají. 
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Pro shromáždění informací o veškerých podmínkách a prostředí školy, které působí na 

děti a jejich stravování, bylo provedeno nezávislé pozorování. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Správná výživa dětí 

1.1 Potřeba energie 

Rozdílnost v energetické potřebě je u dětí dána věkem, pohlavím, hmotností, 

výškou, velikostí tělesného povrchu, jejich zdravotním stavem a dalšími faktory. Dětský 

organismus potřebuje ke své fyzické aktivitě velkou část energie. Jak uvádí zdroj, u 

pětiletého dítěte je 50% přijaté energie určeno na pokrytí bazálního metabolismu, 12% 

k zajištění dostatečného růstu tkání, 7% tvoří ztráty stolicí, 5% je potřeba na specificko-

dynamický efekt potravy (zejména bílkovin), zbývajících 26% se spotřebuje při 

pohybové aktivitě dítěte. 

Energetická spotřeba se zvyšuje s věkem dítěte, úměrně se však snižuje na 

jednotku hmotnosti. Děti mladšího školního věku (mezi 6. - 12. rokem života) jsou 

v období pozvolného růstu, na rozdíl od kojeneckého a adolescentního období. 

Energetickou spotřebu mají jen asi o 834 kJ vyšší než děti předškolního věku, tedy 

kolem 8340 kJ. V době dospívání se pak potřeby energie diferencují a zvětšují, chlapci 

pak mají potřebu energie vyšší. 

Nedostatek nebo nadbytek energie nepříznivě působí na metabolické pochody 

v organismu a může vést k neadekvátní tvorbě tkání, což ve výsledku může znamenat 

podvýživu nebo obezitu. Velmi důležitou úlohu v tom však hraje zdravotní stav a 

pohybová aktivita dítěte. (Nevoral, 2003, s. 126) 

1.2 Snídaně 

 Ranní jídlo je zejména pro děti velmi důležité. Napomáhá dobré paměti, učení, 

celkovému dobrému fyzickému stavu, udržení pozornosti, pohotovosti a efektivitě 

v řešení různých problémů. Tyto vlastnosti jsou pro školní dítě esenciální. Po noční 

pauze je nutné doplnit tělu energii, kterou přes noc spotřebovalo. Mozek potřebuje 

glukózu, a pokud jí je v krvi nedostatek, mohou být některé mozkové funkce ohroženy, 

zejména paměť. Nedodáme-li tělu energii po probuzení, přirozená reakce je ta, že tělo 

bude energii šetřit, čímž zpomaluje metabolismus. Pokud děti nesnídají, mají větší 
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pravděpodobnost velkých výkyvů hladiny krevního cukru, tím pádem vyšší riziko 

vývoje diabetu. Nepravidelným přísunem jídla může být ovlivněn nejen metabolismus 

sacharidů, ale i tuků. Každodenním snídáním se snižuje riziko obezity, diabetu, 

problémů s hladinou cholesterolu, naopak se zvyšuje hladina hemoglobinu v krvi a 

zlepšuje se funkce štítné žlázy. 

Ranní přísun energie má velký vliv na soustředěnost. Dítě, které nesnídá, může 

být neposedné, zlobivé a může mít celkově horší prospěch ve škole. Nedostatek 

vhodného jídla může vyvolávat poruchy pozornosti a únavu, dítě pak mívá snadno 

problémy s učením, ale i s poslušností. Naučit dítě pravidelně snídat je nezbytné pro 

jeho fyzickou i duševní výkonnost. 

Děti, které pravidelně snídají, mají i lepší náladu. Příčinou toho jsou jednak 

sacharidy, vitamíny skupiny B, ale i aminokyselina tryptofan, ze které organismus 

syntetizuje serotonin (tzv. hormon dobré nálady). Při nedostatku tryptofanu se často 

objevuje emocionální únava až deprese. 

Všeobecně se doporučuje ráno přijímat komplexní sacharidy oproti sacharidům 

jednoduchým, zabrání se tím prudkému zvýšení hladiny krevního cukru a tím prudkému 

zvýšení sekrece inzulinu. Ideální ranní potraviny jsou nejrůznější cereálie (müsli, 

ovesné vločky, kukuřičné lupínky) v kombinaci s mlékem, jogurtem nebo jiným 

kysaným mléčným výrobkem. Lze přidat i ovoce, čerstvé i sušené. Další možnou 

variantou je celozrnné pečivo s kvalitním rostlinným tukem a sýrem typu Cottage, 

lučinou, tvarohem, eidamem či tofu a k tomu opět porci ovoce nebo zeleniny. Méně 

vhodné je bílé pečivo s taveným sýrem či uzeninou, protože obsahují zbytečně moc solí 

a živočišných tuků a mají nedostatek vlákniny. (Horan, 2006) Snídaně by měla pokrýt 

zhruba 20-25% celkového denního příjmu energie. (Rusková, 2009) 

 

1.3 Svačiny  

 Ve škole děti dosahují nejvyšší mentální aktivity mezi 10. a 12. hodinou a 

zvýšený výdej v této době by měl být kompenzován dostatečným příjmem energie 

v dopoledních hodinách. Na rozdíl od dospělého člověka si dětský organismus neumí 

vytvářet zásoby energie, ze které pak čerpá v průběhu dne, proto může výkonnost dítěte 

ve škole při nedostatečném energetickém zásobení značně kolísat. Podobně je tomu 
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s příjmem tekutin (viz kapitola Pitný režim). (Neugebauer, 2008) Dopolední svačina by 

měla uhradit zhruba 10-15% celkového denního příjmu energie, což znamená, že do 

oběda by mělo dítě přijmout minimálně třetinu celkového denního energetického 

příjmu.  

Pro dítě, které nesnídá, je svačina o to důležitější, protože je to jeho první denní 

jídlo. Není výjimkou, že dítě nedostane do školy svačinu z domova a musí si ji obstarat 

ve školním bufetu nebo podobném zařízení. V tomto případě se může stát, že dítě nedbá 

zásad zdravé výživy a dá přednost méně vhodným potravinám, např. sladkému pečivu, 

čokoládovým tyčinkám či párku v rohlíku. Je tedy vhodné, aby se dítěti o svačinu 

postarali rodiče na základě zdravé výživy. 

Za vhodné potraviny lze považovat např. celozrnné pečivo namazané kvalitním 

rostlinným tukem a k tomu bílkovinnou potravinu (sýr nebo kvalitní šunku). Sacharidy 

v pečivu představují zdroj energie, bílkoviny jsou potřebné pro stavbu a obnovu buněk a 

tuky pomohou zasytit na delší dobu. Vhodné jsou také mléčné výrobky, jogurty a různé 

zakysané nápoje a nesmí být opomíjena zelenina a ovoce. Nejen školáci, ale i dospělí by 

měli konzumovat alespoň pět porcí ovoce či zeleniny denně. V zelenině jsou obsaženy 

vitamíny a minerální látky potřebně pro správnou funkci organismu a také vláknina, 

která i přes svou nízkou energetickou hodnotu zasytí a působí pozitivně v trávicím 

traktu (viz kapitola Sacharidy, Potraviny). Ovoce je také zdrojem jednoduchých 

sacharidů, které dítěti dodají energii a přitom mohou svou sladkou chutí nahradit 

cukrovinky obsahující velké množství rafinovaného cukru. Dítě však nemusí dostávat 

jen kusové ovoce nebo zeleninu, vhodné jsou i čerstvé šťávy nebo míchané saláty. 

(Rusková, 2009) 

1.4 Pitný režim 

Voda nepatří mezi živiny, její dostatečný přísun je však pro správné fungování 

organismu nenahraditelný. Voda v lidském těle zastává mnoho funkcí: tvoří prostředí 

pro metabolické děje, slouží jako rozpouštědlo pro živiny, při zahřátí organismu 

reguluje tělesnou teplotu pocením, odvádí z organismu odpadní látky apod. (Zemánek, 

2008) 

Rozbory složení těla ukazují, že 55 a více procent těla je tvořeno vodou. U dětí ve 

školním věku je to kolem 60 %. V procesu látkové výměny se voda z organismu 
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neustále ztrácí a je tedy třeba ji doplňovat. Motivace k doplňování tekutin je u člověka 

vedena žízní, která nastane, pokud není příjem tekutin dostatečný. U dětí ale není 

v některých případech pocit žízně dostatečně silný na to, aby dítě cíleně vyhledávalo 

tekutiny. Za těchto okolností se pak může stát, že má nedostatečný příjem tekutin a jeho 

organismus může dlouhodobě trpět jejich nedostatkem. To může mít za důsledek 

koncentrování ve vodě rozpustných pevných látek v těle, např. elektrolyty (tvořené 

z minerálních látek) nebo odpadní látky, které organismus potřebuje vyloučit. Tyto látky 

se koncentrují v krvi, moči i dalších tělesných tekutinách a narušují tak stálost vnitřního 

prostředí. Důsledky takovéhoto strádání mohou být krátkodobé i dlouhodobé, záleží na 

stupni nedostatku příjmu tekutin. (Tláskal, 2004) 

Ráno organismus potřebuje doplnit tekutiny po noční pauze. I v noci totiž lidské 

tělo tekutiny ztrácí. Nedostatek se projevuje zvýšenou únavou, bolestmi hlavy či 

nepozorností. Sliznice vysychají, jsou tedy více náchylné k průniku infekce, může se 

objevit nechutenství, zácpa, z dlouhodobého hlediska se zvyšuje také pravděpodobnost 

tvorby žlučníkových či ledvinových kamenů. (Nevoral, 2003, s. 31) 

Při sledování pitného režimu se většinou nepočítá s vodou, která je obsažena 

v potravinách. Například v melounu je obsah vody asi 93%, v čerstvých jablkách 85%, 

zelenina obecně obsahuje 70 – 90 % vody. Jinak tomu je u ostatních potravin a výrobků. 

Pekárenské výrobky obsahují 15 – 35 % vody, těstoviny zhruba 11%, maso a masné 

výrobky kolem 50 % vody. 

Potřeba tekutin je uváděna podle vztahu k hmotnosti člověka. U dítěte s hmotností 

20 kg je doporučován denní příjem asi 1500 ml tekutin. Dítě vážící 30 kg by pak mělo 

vypít 1700 ml denně, s hmotností 45 kg pak 2000 ml. S přírůstkem věku a hmotnosti se 

potřeba příjmu tekutin zvyšuje, u dospělého člověka by měl být příjem 2500 – 3000 ml. 

(Tláskal, 2004) 

Přijímané tekutiny by měly být rozloženy do menších dávek v průběhu celého 

dne. Není ku prospěchu vypít větší množství tekutin v krátkém časovém úseku (pokud 

to nevyžadují okolnosti, např. po sportu – doplnění deficitu tekutin, pozn. autora). 

V takovém případě jsou nadměrně zatěžovány ledviny, které musí vodu zpracovat, navíc 

se tím nadměrně zaplňuje žaludek a ztěžuje se tak jeho práce. Pít by se mělo před tím, 

než se objeví pocit žízně. (Zemánek, 2008) První nápoj by mělo dítě vypít, jakmile 

vstane, další pak během snídaně, zvláště pak je-li snídaně suchá (např. chleba a jiné 
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pečivo). Ideální jsou ovocné nebo bylinkové čaje, vodou ředěné 100% džusy nebo 

čerstvé šťávy. Naopak méně vhodné jako první ranní nápoj je třeba mléko nebo kakao. 

V průběhu dne by dítě mělo pít průběžně, ideálně doma připravený nápoj. Jejich 

sortiment může být stejný jako u nápojů podávaných před snídaní. Také se 

nedoporučuje pití většího objemu tekutin před hlavním jídlem ani těsně po něm. Pokud 

dítě pije dostatečně v průběhu dopoledne, nemá potřebu pít před jídlem ani během jeho 

průběhu. Když dítě před jídlem vyžaduje pití, je možné mu podat 1 – 2 dcl neslazeného 

nápoje, ale spíše jen jako kompromis. V průběhu odpoledne by pak měl být příjem 

tekutin vyšší a to z toho důvodu, že je očekávána zvýšená fyzická aktivita. Před večeří, 

během večeře a těsně po ní je situace prakticky stejná jako u oběda. Dítěti je možné 

nabídnout nápoj i před spaním, především máme-li podezření na nedostatečné 

dodržování pitného režimu v průběhu celého dne. Neměl by to však být větší objem než 

2 dcl, dítě pak spí neklidně, protože cítí potřebu jít na toaletu. 

Vhodný nápoj pro děti může být například kojenecká nebo stolní voda nesycená 

oxidem uhličitým, ředěné stoprocentní džusy, čerstvé ovocné nebo zeleninové šťávy 

(popřípadě taky zředěné). Čaje jsou vhodné ovocné, bylinkové se můžou dítěti podávat 

nárazově (např. při nachlazení), neměly by se užívat dlouhodobě, organismus si může 

zvyknout na účinné látky v bylinkovém čaji, které při dalším potenciálním onemocnění 

mohou mít snížený účinek. 

Nevhodné nápoje jsou například slazené limonády. Jsou v podstatě jen roztokem 

cukru, umělých barviv, příchutí a kyseliny citronové ve vodě. Někdy se přidávají i 

fosforečnany. Biologická hodnota těchto limonád je nulová. Obsah cukru v limonádách 

bývá až 100g/litr, často obsahují chuťové atraktivní nebo povzbuzující látky jako 

kofein, chinin a karamel, které jsou pro děti nevhodné. Koncentrované sirupy také 

nejsou příliš vhodné, je možno jich ale použít jako kompromisní řešení. Vyloučení 

alkoholických nápojů z pitného režimu je samozřejmostí. (Fořt, 2000, s. 126) 
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2 Živiny ve výživě dítěte 

Základní složky stravy se nazývají živiny (nutrienty). Ty se dále rozdělují na 

mikronutrienty a makronutrienty. Makronutrienty jsou hlavními nositeli energie. Mezi 

ně patří bílkoviny (proteiny), lipidy (tuky), sacharidy (cukry) a alkohol. Oxidací těchto 

živin lidské tělo získává z 1 g sacharidů (stejně tak jako z 1 g bílkovin) 17 kJ (4,1 kcal), 

z 1 g tuků 37 kJ (9 kcal) a z 1 g alkoholu 29 kJ (7 kcal). Doporučovaným tzv. 

„energetickým trojpoměrem základních živin“ se má na mysli, že na celkovém 

energetickém příjmu by se měly u zdravých dospělých osob vykonávajících obvyklou 

fyzickou aktivitu podílet proteiny 12-15%, lipidy maximálně 30% a sacharidy 55-65%. 

To znamená cca 1 g bílkoviny k 1 g lipidů a 4 g sacharidů. 

Mikronutrienty je možno rozdělit na vitaminy a minerální látky. Ty se dále dělí 

podle přijímaného množství na makroelementy (přijímány v dávkách větších než 100 

mg za den) a mikroelementy (přijímány v množství 1-100 mg za den). (Svačina, 2008, 

s. 27) 

2.1 Sacharidy 

Sacharidy tvoří velmi podstatnou součástí stravy, jsou totiž hlavním zdrojem 

energie. Rozdělují se na monosacharidy, oligosacharidy, polysacharidy a složené – 

komplexní sacharidy, které obsahují i jiné sloučeniny, jako třeba peptidy, proteiny a 

lipidy. Jejich zdroji jsou potraviny rostlinného původu a mléko. (Svačina, 2008, s. 34) 

Monosacharidy vznikají v organismu rozložením složitějších sacharidů. Pro tělo 

jsou rychlým a pohotovým zdrojem energie, která je potřeba jak pro práci fyzickou, tak 

pro udržení správné funkce vnitřních orgánů a hlavně mozku. Nejběžnějšími zástupci 

jsou glukóza (hroznový cukr) a fruktóza (ovocný cukr). (Piťha, Poledne, 2006, s. 16) 

Mezi disacharidy patří např. sacharóza (nejběžnější cukr používaný ke slazení), 

maltóza (sladový cukr), laktóza (mléčný cukr složený z glukózy a galaktózy). Laktóza 

je jednou z příčin nesnášenlivosti mléka u dětí i u dospělých, pokud v organismu chybí 

laktáza, tedy enzym, který laktózu štěpí. Tato nesnášenlivost způsobuje např. průjmy, 

nadýmání a jiné zdravotní potíže. (Moravcová, 2008) 
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Společnou vlastností jednoduchých cukrů (tedy monosacharidů a disacharidů) je 

sladká chuť, která je pro člověka oblíbená od narození, proto je většinou obtížné jejich 

konzumaci omezit. (Piťha, Poledne, 2009, s. 16) 

Polysacharidy jsou složitější látky, proto trvá delší dobu, než se v trávicím 

procesu rozštěpí na jednodušší sacharidy. Mezi polysacharidy řadíme např. škrob a 

nepostradatelnou vlákninu. 

 

 Škrob 

Škrob, jakožto zásobní látka, se nachází téměř ve všech částech rostlin, hlavně 

v kořenech, plodech a semenech. Jeho hlavními zdroji jsou hlavně obilniny a výrobky 

z obilí, luštěniny, brambory, rýže, zeleniny a ovoce. Škrob nechutná sladce, proto si 

mnoho lidí neuvědomuje, že štěpením polysacharidů např. z pečiva, rýže či brambor 

vzniká v organismu glukóza, která má stejné účinky jako glukóza z řepného nebo 

třtinového cukru. (Moravcová, 2008) 

 Vláknina  

Vláknina je složka potravy rostlinného původu a je trávicími enzymy neštěpitelná. 

Ve střevě se nevstřebává a tím je jako zdroj energie nevyužitelná. Má však na zdraví 

člověka zásadní vliv. 

Rozpustná vláknina má schopnost vázat a vstřebávat vodu (bobtnat) a je 

primárním zdrojem potravy pro mikroflóru střeva. Rozpustná vláknina reguluje trávení 

a vstřebávání sacharidů, absorpci tuků a ovlivňuje objem střevního obsahu. V tlustém 

střevě je významná jako živná půda pro bakterie tlustého střeva, které ji rozkládají, a 

výsledné látky slouží jako zdroj energie pro buňky tlustého střeva. 

Nerozpustná vláknina má schopnost ovlivňovat dobu, po kterou prochází 

potrava trávicím traktem, má také vliv na konzistenci a objem obsahu hlavně v tlustém 

střevě. V žaludku navozuje pocit sytosti, čímž snižuje riziko nadměrného energetického 

příjmu. V tlustém střevě působí proti zácpě. (Růžičková, 2008) 

Spotřeba potravin s vysokým obsahem vlákniny není doporučována pro děti do 

dvou let věku a pro starší osoby, jejichž energetický příjem bývá nízký. Poměr 

rozpustné a nerozpustné vlákniny by měl být zhruba 1:3. Za významné zdroje vlákniny 

se považují obiloviny, luštěniny, ovoce, zelenina, brambory a výrobky z nich. (Blattná, 

2005, s. 13) 
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Příjem vlákniny v české populaci je průměrně 20g denně, doporučováno je však 

35-50 g. Množství vlákniny, které by měly děti do deseti let za den přijmout, je však 

jiné než u dospělých osob. Dá se vypočítat vzorcem věk dítěte + 5. Tedy desetileté dítě 

by mělo denně přijmout ve stravě 15 g vlákniny. (Růžičková, 2008) 

2.2 Bílkoviny (proteiny) 

Proteiny jsou základní biologické makromolekuly. Skládají se z polypeptidových 

řetězců obsahujících 100-2000 aminokyselin. Proteiny tvoří strukturu živého organismu, 

fungují jako katalyzátory buněčných reakcí a mají zásadní význam pro přenos genetické 

informace, které je obsažena v genové DNA. Mezi další funkce proteinů patří výživa, 

molekulární transport, imunita, regulace organismu a další. V lidském těle ustavičně 

probíhá degradace a resyntéza bílkovin, které se společně označují jako proteinový 

obrat. Jeho rychlost u zdravých lidí s přibývajícím věkem klesá. U novorozenců je to 

17,4 g/kg tělesné váhy, ve věku 1 roku 6,9 g/kg, u mladých dospělých 3-4 g/kg a u 

starších dospělých 1,9 g/kg. 

Příjem bílkovin stravou je nezbytný pro získání síry, dusíku a esenciálních AMK, 

které si lidské tělo není schopno vytvořit samo.  

Dusíková bilance udává rozdíl mezi vyloučeným a přijatým dusíkem. U 

dospělých osob by měly být příjmy a ztráty dusíku v rovnováze, u dětí pak pozitivní 

bilance s převažujícím příjmem, který je nutný na pokrytí růstových požadavků. AMK 

přijímané v nadbytku se neskladují (mimo situace tvorby svalové hmoty cvičením a 

růstové období). 

Z hlediska příjmu v potravě rozdělujeme bílkoviny podle původu na živočišné a 

rostlinné. Živočišné bílkoviny mají vyšší obsah a většinou zastoupení všech 

esenciálních aminokyselin a jsou lépe vstřebatelné, oproti bílkovinám původu 

rostlinného. (tab 1.2.) 
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Tab. 1. Hlavní zdroje bílkovin ve výživě v procentech
1
 

zdroj Zastoupení BK  potravině Limitující AMK 
Maso (s odřezaným tukem) 18-20  

Mléko (kravské) 2-5,4  

Vejce 13-14 (2/3 v bílku)  

Ryby 10-21  

Obiloviny 6-20 lysin 

-rýže 7-9 Lysin 

-pšenice 12-15 Lysin 

Luštěniny 20-25 Lysin, metionin, tryptofan, 

treonin 

-sója 40-42  

Ovoce, zelenina <1  

-brambory 2  

Houby 27  

Kvasnice 50% sušiny Metionin 

Mořské řasy 20-60% sušiny Metionin 

 

2.2.1 Hrazení potřeby bílkovin běžnými potravinami 

Hlavními zdroji bílkovin v ekonomicky vyspělých zemích jsou maso, mléko a 

mléčné výrobky, luštěniny, vejce, obiloviny, zelenina a brambory. U smíšené stravy 

v rozvinutých zemích pokrývá živočišná strava zhruba 65 % celkového příjmu bílkovin 

a z rostlinných zdrojů kryjí největší část (20 %) obiloviny. 

Rostlinné zdroje bílkovin se liší od živočišných tím, že jsou obvykle limitované 

v jedné nebo více esenciálních AMK, tzn., že určitá esenciální AMK je přítomna jen 

v množství velmi malém, nebo není přítomna vůbec. Z toho důvodu je nutné v případě 

hrazení bílkovin pouze rostlinnými zdroji mít pestrou stravu a jednotlivé zdroje bílkovin 

vzájemně kombinovat.  

Z hlediska doporučení hrazení potřeb bílkovin pouze rostlinnými zdroji jsou tyto 

diety v dětském věku shledávány jako problémové. Předpokládaná je vysoká 

pravděpodobnost nedostatečného hrazení některých nebo všech esenciálních AMK a 

vznik dalších nutričních karencí – vitaminu B12, zinku, železa apod. Studie 

z rozvojových zemí či koncentračních táborů poukazují na zpoždění mentálního a 

psychomotorického vývoje dětí kvůli nedostatečnému přívodu esenciálních AMK. 

Některé zdroje ovšem tvrdí naprostý opak:  

„Všechny bílkoviny, lhostejno jestli živočišného nebo rostlinného původu, jsou 

složeny z aminokyselin. Lidský organismus potřebuje dvaadvacet různých aminokyselin 

                                                 
1
 SVAČINA a kol., Klinická dietologie. Grada, 2008, 29 s., ISBN 978-80-247-2256-6 
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a osm z nich si nedovede vytvořit sám, musí je tedy přijímat prostřednictvím stravy. 

Všech osm chybějících aminokyselin je obsaženo v různých rostlinách, proto není nutné, 

aby člověk jedl maso, má-li se zásobit všemi životně důležitými bílkovinami.“
2
 

2.2.2 Nadbytek příjmu bílkovin 

Údaje o tom, že nadbytečný příjem bílkovin je škodlivý, nejsou zcela 

jednoznačné. Existuje přesto podezření na spojitost mezi: 

- nadbytkem bílkovin v časném postnatálním období a osmotickou zátěží ledvin, 

brzkým rozvojem obezity v dětském věku a také civilizačních chorob 

v dospělém věku 

- nadbytkem bílkovin živočišného původu a výskytem nádorových onemocnění, 

- nadbytkem bílkovin a osteoporózou zapříčiněnou zvýšeným vylučováním kalcia 

za předpokladu konstantního příjmu fosforu 

- nadbytkem bílkovin živočišného původu a zvýšenou produkcí cholesterolu 

z odbourávání aminokyselin a současně také bílkovinami živočišného původu 

obvykle sdružovaným s příjmem tuku, a tím zvýšení rizika navození 

kardiovaskulárních chorob. 

V tom se Svačina shoduje s Risim a Zürrerem: 

„Přemíra živočišných bílkovin se může také stát příčinou vysokého krevního tlaku, 

infarktu myokardu, mrtvice, aterosklerózy, dny, artritidy a revmatismu. Navíc jsou 

živočišné bílkoviny často uváděny do souvislosti se vzrůstajícím počtem alergií a 

kožních nemocí, například dermatitidy. Při rozkladu nadbytečných živočišných bílkovin 

se v lidském těle vytvářejí látky jako kadaverin a putrescin. Nevyužité bílkoviny se 

ukládají a slouží jako výživa četným hnilobným bakteriím, což dále znásobuje zdravotní 

rizika zmiňovaná v přechozí kapitole (Zažívací problémy).“
3
 

Pro děti je však nutný obecně vyšší příjem bílkovin, a to z důvodu zvýšených 

nároků v průběhu růstu a vyšší spontánní fyzické aktivity. U zdravého dítěte fungující 

fyziologické mechanismy zaručují, že přijaté bílkoviny budou efektivně využity, ale jen 

tehdy, dostává-li je ve formě přirozené stravy (např. mateřské mléko), později ze zdrojů, 

které může dobře využít (např. mléčné bílkoviny). V případě konzumace bílkovin 

                                                 
2
 RISI, A., ZÜRRER, R., Vegetariánský život. EarthSave CZ, 2007, 16-17 s., ISBN 978-80-86916-00-2 

3
 RISI, A., ZÜRRER, R., Vegetariánský život. EarthSave CZ, 2007, 17-18 s., ISBN 978-80-86916-00-2 



20 

 

v množství větším, než je organismus schopen efektivně zpracovat, pak mohou nastat 

výše zmíněné problémy. U dětí se nedoporučuje dlouhodobě překračovat doporučenou 

denní dávku bílkovin o více než 30%. (Fořt, 2000, s. 62) 

2.3 Lipidy 

Tuky (lipidy) patří mezi nezbytné složky potravy. Jsou nejvydatnějším zdrojem 

energie v potravě. Mají zhruba dvojnásobnou energetickou denzitu než bílkoviny nebo 

sacharidy (cca 37 kJ/g), jsou proto součástí např. vysokoenergetických diet, kdy je 

zapotřebí, aby strava nebyla příliš objemná. Jsou také nositeli dalších látek nezbytných 

pro organismus – esenciálních mastných kyselin, vitamínů rozpustných v tucích (D, E, 

K, A, a karotenů – provitamínů A). Tuky dodávají přijímané potravě jemnější chuť a 

jsou příjemné při žvýkání a polykání. Při tepelné úpravě dodávají potravinám 

charakteristickou chuť a vůni, zlepšují tedy senzorické vlastnosti potravy. Po požití 

vyvolávají pocit sytosti, který se však projeví nejdříve za půl hodiny po konzumaci. 

Nejdůležitější složkou v tucích jsou mastné kyseliny, jejichž složení má výrazný 

vliv na kvalitu tuků a jejich působení na zdraví člověka. Dělí se na nasycené a 

nenasycené. 

 Nasycené  

 Jejich účinky v organismu se liší podle délky jejich uhlíkového řetězce. 

Nasycené MK s krátkým řetězcem přecházejí krví přímo do jater, kde jsou ihned 

metabolizovány, nemají tedy vliv na obsah cholesterolu ani LDL v krevní plazmě. 

Nacházejí se hlavně v mléčném tuku. Dále rozlišujeme MK s dlouhým řetězcem, které 

mají negativní vliv na organismus, a jejich příjem by se měl omezovat. Jsou přítomny 

nejvíce v živočišných tucích. Z rostlinných tuků se nacházejí zejména v kokosovém 

tuku (mražené krémy a zmrzliny) a ve výrobcích obsahujících ztužené tuky (pokrmové 

tuky, fritovací oleje), dále pak v potravinách, kam se ztužené tuky přidávají, např. 

sušenky s náplní, polevy, pečivo z listového těsta apod.  

 Nenasycené  

 Z výživového hlediska působí pozitivně a jejich příjem v potravě je doporučeno 

zvyšovat. Nenasycené MK se rozdělují na monoenové (hlavním zástupcem je kyselina 

olejová) a polyenové. Mezi polyenovými kyselinami dále rozlišujeme MK řady n-6 

(omega-6, hlavním zástupcem je kyselina linolová) a n-3 (omega-3, hlavním zástupcem 
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je kyselina linolenová). Lidský organismus si je nedokáže sám tvořit (kyselinu 

linolovou a linolenovou), musí se tedy přijímat v potravě, a proto se nazývají esenciální. 

Zdrojem MK řady n-6 jsou rostlinné oleje (slunečnicový, sezamový, makový, 

kukuřičný, klíčkový apod.), a většina margarínů (v kelímcích). Zdrojem kyseliny 

linolenové (n-3) jsou také rostlinné oleje (řepkový, sójový, lněný) a pomazánkové 

margaríny. MK omega-3 se nacházejí především v tuku mořských ryb, méně v tuku ryb 

sladkovodních. Poslední dobou se těmito kyselinami obohacují buď krmiva, nebo přímo 

některé potraviny živočišného původu (vejce, mléko apod.) a doplňky stravy, například 

speciální dietní oleje. (Blattná, 2005, s. 9) 

Při nedostatku esenciálních MK v potravě může docházet k nežádoucím změnám 

složení lipidů v mnoha tělesných tkáních. Nedostatek kyseliny linolové ve výživě (pod 

1-2% denní přijaté energie) může mít za příčinu suchost kůže, špatné hojení ran a 

vypadávání vlasů. Pro dospělé se doporučuje denní příjem kyseliny linolové 2-3g, tedy 

1-2% celkového denního energetického příjmu, u dětí pak 0,2g/kg tělesné váhy, což 

odpovídá 2,7 % denního příjmu energie. (Svačina, 2008, s. 31) Vzhledem k nejnovějším 

výživovým doporučením by měl být poměr MK nasycených : monoenových : 

polyenových 1 : 1,4 : 0 : 6 a poměr n-6 : n-3 = 5 : 1 až 2 : 1. 

V zásobním tuku přežvýkavců, v mléčném tuku, v některých ztužených tucích a 

potravinách, které je obsahují,  se vyskytují trans mastné kyseliny (dále jen TMK). Ty 

mají odlišné prostorové uspořádání a působí, hlavně z hlediska vzniku 

kardiovaskulárních chorob, nepříznivě. TMK vznikají ve větším množství při ztužování 

tuků (hydrogenaci) z nenasycených MK. V menší míře pak mohou vznikat např. při 

smažení. (Blattná, 2005, s. 9) TMK se většinou vykytují v některých levných 

margarínech a pokrmových tucích, v některém trvanlivém a jemném pečivu, v polevách 

na zmrzlinách, müsli tyčinkách, cukrářských výrobcích apod., kde se při výrobě použily 

tyto ztužené tuky. (Piťha, Poledne, 2009, s. 22) 

Steroly jsou biologicky velmi důležité a v přírodě hojně rozšířené látky. Nacházejí 

se téměř výhradně v potravinách živočišného původu, a to ve formě cholesterolu. 

(Svačina, 2008, s. 31) Nejbohatšími zdroji cholesterolu jsou např. vepřová játra, vaječný 

žloutek, máslo a mléčné výrobky s vysokým obsahem tuku. Denní příjem cholesterolu u 

většiny obyvatelstva ČR překračuje doporučenou dávku, což je 300mg/den, proto se 

doporučuje omezit příjem potravy s jeho vysokým obsahem. (Blattná, 2005, s. 9) 
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Vzhledem k možné spojitosti vysokého příjmu cholesterolu a tuků všeobecně 

s určitými typy nádorových onemocnění byla přijata doporučení ke snížení celkové 

konzumace tuku na maximálně 30% denního energetického příjmu. Mělo by se tak 

předcházet některým druhům karcinomu, ale i kardiovaskulárním onemocněním a 

obezitě. 

Fosfolipidy jsou sloučeniny tukové povahy obsahující kromě mastných kyselin 

ještě další složky. Spoluutvářejí buněčné membrány, působí preventivně proti některým 

onemocněním, zpomalují stárnutí a jsou důležité pro řadu životně důležitých funkcí. 

V dnešní době se všeobecně přijímá málo fosfolipidů z přirozené stravy, proto se jimi 

potraviny obohacují. Nejbohatšími zdroji fosfolipidů jsou mozek, vaječný žloutek a 

panenské oleje, nejvíce pak sójový olej. Na trhu existuje řada preparátů obsahujících 

fosfolipidy, většinou uváděny jako lecitin. (Piťha, Poledne, 2009, s. 22) 

Nadměrný příjem tuků může mít u dětí za následek rozvoj obezity, aterosklerózy a 

kardiovaskulárních onemocnění, nedostatečný příjem má ale také svá rizika. Uvádí se, 

že při dlouhodobém přijmu tuků v nižší míře, než je 27% celkové denní energie, se 

začínají objevovat klinické změny v organismu související s nedostatkem vitaminu A. 

Proto by podíl tuků ve stravě školního dítěte měl být 30 – 35%. (Nevoral, 2003, s. 

127)Tab. 2. Doporučené denní dávky makronutrientů v g/den: (Moravcová, 2008) 

 4-7 let 7-10 let 10-13 let 

Bílkoviny 15-17 24 34 

Tuky 45-60 56-73 67-86 

Sacharidy 170-188 209-232 250-276 

Z toho 

vláknina 
9-12 12-15 15-18 
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2.4 Vitaminy 

Vitaminy jsou organické látky nezbytné pro život. Organismus si je v naprosté 

většině nedokáže vytvořit sám. Jsou obsaženy v mléce, mase, vnitřnostech, vejcích a 

potravinách rostlinného původu. Jejich dostatečný přísun je esenciální jak pro děti, tak 

pro dospělé osoby. (Piťha, Poledne, 2009, s. 26) Následuje stručný výčet vitaminů, 

jejich základních funkcí v organismu, zdrojů a projevů jejich nedostatku. 

2.4.1 Vitaminy rozpustné v tucích 

 Vitamin A – retinol  

Vitamin A je nezbytný pro správnou funkci oka a jakožto antioxidant působí 

preventivně proti některým typům rakoviny. Nachází se v živočišných zdrojích (rybí 

tuk, vnitřnosti, vaječný žloutek, máslo, mléko, v mase není téměř vůbec), karoteny 

(provitaminy) nalézáme naopak ve zdrojích rostlinných (mrkev, paprika, rajčata, 

meruňky, broskve a další). (Marádová, 2007, s. 79) 

Projevy nedostatku: 

Postižení očí, kůže, kostí a sliznic. Příznaky jsou snížená sekrece slz, suchost 

spojivek a rohovek a zánětlivé změny na rohovce. Na kůži a sliznicích se objevuje 

nápadná keratinizace (pokožka je suchá a drsná) a také je snížena celková 

obranyschopnost organismu. (Frühauf, 2000, s. 31) 

 Vitamin D - kalciferol 

Vitamin D upravuje poměr fosforu a vápníku v organismu. Má velký význam pro 

osifikaci chrupavek. Vzniká fotoaktivací v lidské kůži. Jeho zdroje z potravy spočívají 

hlavně v provitaminu D, který je v potravě hojný a z něhož se vlivem slunečního světla 

tvoří v kůži vlastní vitamin D. Zdroje jsou rybí tuk, játra, žloutky, máslo, mořští plži, 

kokosové máslo a houby. (Marádová, 2007, s. 79) 

Projevy nedostatku: 

Křivice (rachitis), svalová slabost, ztráta chuti k jídlu, svalové křeče, zpomalený 

růst, poruchy vývoje zubů a zhoršení jejich kvality. (Fořt, 2000, s. 148) 

 Vitamin E - tokoferol 

Vitamin E působí jako antioxidant. Zajišťuje metabolismus bílkovin, pomáhá 

regulovat rovnováhy minerálů v organismu a snižuje hladinu cholesterolu. Působí 

preventivně proti vzniku kardiovaskulárních chorob, Parkinsonově nemoci a zpomaluje 
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stárnutí. Jeho zdroji jsou obilné klíčky, rostlinné oleje, kukuřice, hrášek, obiloviny a 

výrobky z nich, zelenina. Mezi živočišné zdroje patří mléko, játra, vaječný žloutek a 

maso. 

Projevy nedostatku: 

Při nedostatku se objevují degenerativní změny na nervovém systému i na 

svalech. Může také způsobit neplodnost. (Fořt, 2000, s. 148) 

 Vitamin K – fylochinon 

Vitamin K je důležitý pro správnou srážlivost krve, buněčný metabolismus a 

metabolismus vápníku. (Marádová, 2007, s. 79) Působí také preventivně proti některým 

druhům rakoviny a podporuje jejich léčbu. (Fořt, 2000, s. 148) Nejlepšími zdroji jsou 

zelí, špenát, růžičková kapusta, brambory a rajčata. Tento vitamín se tvoří i v našem 

organismu, a to bakteriemi střevní mikroflóry. 

Projevy nedostatku: 

Nedostatek vitaminu K se projevuje prodloužením doby krvácení a sníženou 

hladinou protrombinu. Nejběžnější je u novorozenců, kteří ještě nemají vyvinutou 

vlastní střevní mikroflóru a ani žádnou zásobu ve tkáních. (Marádová, 2007, s. 79) 

2.4.2 Vitaminy rozpustné ve vodě 

 Vitamin B1 – thiamin 

Ovlivňuje využitelnost sacharidů, pomáhá regulovat krevní tlak a brání stoupání 

tlaku způsobenému nikotinem. Má ochrannou funkci proti zánětu nervů, zvyšuje 

duševní výkonnost, omezuje stres a pomáhá udržovat hladinu krevního cukru. (Fořt, 

2000, s. 150) Zdroje jsou rostlinné klíčky, hrách, sójová, pšeničná a žitná mouka, 

kvasnice. 

Projevy nedostatku: 

Avitaminóza způsobuje tzv. nemoc beri-beri. Její projevy jsou únava, 

nechutenství, nespavost, bolesti hlavy, bolesti nohou a křeče. V našich zeměpisných 

šířkách se může objevit hypovitaminóza, která je způsobena stravou s převahou 

sacharidů. Je to únava, bolesti v lýtkách a nechutenství. Nadbytek thiaminu může také 

vyvolat alergické reakce, bolesti hlavy a podráždění. (Marádová, 2007, s. 86) 

 Vitamin B2 – riboflavin 

Reguluje metabolismus bílkovin, sacharidů a tuků. Také urychluje hojení po 

zraněních, pomáhá snižovat riziko vzniku nádorů, zpomaluje stárnutí a omezuje riziko 
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rozvoje anémie. Napomáhá také správné funkci oka. (Fořt, 2000, s. 150) Zdroje jsou 

syrovátka, droždí, obilné klíčky, houby, tmavá mouka, vnitřnosti, vejce, sušené mléko. 

Některé potraviny se jím obohacují. (Marádová, 2007, s. 86) 

Projevy nedostatku: 

Anémie, praskání a loupání rtů, ragády ústních koutků, zánět dásní a hltanu, 

nesnášenlivost horkého prostředí, zvýšená citlivost na chlad, snížení počtu leukocytů a 

tím snížení imunity. (Fořt, 2000, s. 150) 

 Vitamin B3 – niacin (také nikotinamid, vitamin PP) 

Niacin se účastní metabolismu sacharidů, lipidů, bílkovin a krevního barviva. 

Zasahuje také do výživy nervové tkáně. Účinně pomáhá snižovat hladinu cholesterolu 

v krvi a prokrvuje pokožku. (Fořt, 2000, s. 150) Zdrojem jsou hlavně kvasnice, otruby, 

černý chléb, dále pak maso a masné výrobky. Nachází se i v zelenině a ovoci, ale jen 

v malé míře. 

Projevy nedostatku: 

Nedostatek niacinu je znám jako pelagra. Charakteristická je zarudlá kůže, hnědá 

pigmentace a puchýře na částech těla exponovaných slunečnímu záření. Objevuje se 

podrážděnost a průjmy, běžná je nespavost, ztráta chuti k jídlu, úbytek na váze, bolesti 

břicha a bolesti sliznice dutiny ústní a jazyka. (Marádová, 2007, s. 86) 

 Vitamin B5 – kyselina pantotenová 

Kyselina pantotenová je klíčová látka v látkovém metabolismu, při syntéze a 

oxidaci mastných kyselin. Zlepšuje kvalitu kůže a kožních derivátů a pomáhá při hojení 

popálenin. Zlepšuje odolnost vůči stresu a podporuje imunitní systém. Zdrojem jsou 

jaterní extrakty, mateří kašička, kvasnice, vaječný žloutek, mléko, maso a sója. Také ji 

syntetizují bakterie střevní mikroflóry. 

Projevy nedostatku: 

Avitaminóza se vyskytuje pouze v případech akutní podvýživy. Projevy jsou ztráta 

pigmentu, zastavení růstu a pohlavních funkcí, pálení v chodidlech, apatie a závratě. 

Potřeba je zvýšena v období růstu, při delším pobytu v horkém prostředí a při stresu. 

(Marádová, 2007, s. 90) Důležitý je tedy dostatečný přísun v dospívání a v růstovém 

období jedince, nedoporučuje se však u dětí do dvanácti let jako hlavní zdroj užití 

mateří kašičky. (Fořt, 2000, s. 151) 
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 Vitamin B6 – pyridoxin 

Podílí se na látkové přeměně aminokyselin. Zvyšuje fyzickou výkonnost, 

podporuje krvetvorbu, činnost a vývin mozku, podporuje imunitní systém. (Fořt, 2000, 

s. 151) Nejvíce pyridoxinu se nachází v sušených kvasnicích, v pšeničných klíčcích, 

v sóji, z živočišných potravin pak v drůbežích játrech, vnitřnostech a v mase. V menší 

míře je obsažen v mléku, ovoci a zelenině. 

Projevy nedostatku: 

Anémie, nevolnost, zvracení, záněty spojivek a kůže. Mohou se také objevit křeče 

a zpomalení duševního a psychomotorického vývoje. (Marádová, 2007, s. 86) 

 Vitamin B12 – kobalamin 

Kobalamin se účastní krvetvorby. Zlepšuje činnost nervové soustavy, účastní se 

metabolismu aminokyselin, podporuje tvorbu nové svalové hmoty. Snižuje riziko 

rakoviny, podporuje chuť k jídlu a působí povzbudivě na nervový systém. (Fořt, 2000, s. 

151) Zdrojem kobalaminu jsou pouze živočišné potraviny. Nejvíce se ho nachází 

v játrech, ledvinách, dále v mase, vaječném žloutku a mléčných výrobcích. Vegani 

mohou získat kobalamin ze zakvašených výrobků. 

Projevy nedostatku: 

Avitaminóza se projevuje jako nedostatečná tvorba erytrocytů. V důsledku toho 

může docházet k poškození periferní i centrální nervové soustavy. (Marádová, 2007, s. 

86) 

 Vitamin H – biotin 

Účastní se látkové přeměny, hlavně metabolismu sacharidů a lipidů. Podporuje 

tvorbu kožních derivátů (vlasů a nehtů) a přispívá k udržení stálé hladiny cholesterolu. 

(Fořt, 2000, s. 151) Vyskytuje se v mateří kašičce, v droždí, čokoládě, květáku, hrášku, 

houbách, v živočišných potravinách pak ve vnitřnostech, v mase, vaječném žloutku, 

v tucích a v mléku. U člověka není nedostatkový, jeho potřebu zajišťuje střevní 

mikroflóra. (Marádová, 2007, s. 89) 

Projevy nedostatku 

Avitaminóza může nastat po zničení střevní mikroflóry, např. po užívání 

antibiotik. Objevují se záněty kůže, vypadávání vlasů, ztráta chuti k jídlu, záněty 

okostice končetin a zpomalení růstu. (Fořt, 2000, s. 152) 
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 Vitamin B9 – kyselina listová (folacin) 

Podporuje vývoj centrální nervové soustavy, zasahuje do krvetvorby, zvyšuje 

odolnost proti rakovině, zlepšuje působení vitaminu B12. Je obsažen ve vnitřnostech, 

vaječném žloutku, v mléku, v sóji, v obilných klíčcích, v luštěninách, otrubách, 

v chřestu a brokolici. Část potřeby syntetizuje střevní mikroflóra. 

Projevy nedostatku: 

Nedostatek folacinu je nebezpečný zejména u těhotných žen, může totiž zapříčinit 

poruchy vývoje plodu. (Marádová, 2007, s. 91) 

 Vitamin C – kyselina askorbová 

V organismu působí při buněčném metabolismu, při oxidačně-redukčních 

procesech a při tvorbě pojivových tkání. Ovlivňuje činnost oční čočky. Působí na 

krvetvorbu a je podmínkou pevnosti cévních stěn. Působí na funkci buněčného jádra. Je 

nutný pro tvorbu a správnou funkci hormonů nadledvin. Je podmínkou pro dozrání 

folikulů ve vaječnících. Zlepšuje odolnost organismu vůči infekcím a působí proti jarní 

únavě. 

Nejvíce vitaminu C je obsaženo v plodech, listech a stopkách.  

Zdroje jsou šípky, citrusy, černý rybíz, jeřabiny, jahody, ostružiny, kiwi, paprika, 

rajčata, petržel, kapusta, zelí, křen, brambory, květák, mrkev, hrášek, špenát apod. 

Projevy nedostatku 

Důsledek nedostatku se nazývá kurděje. Projevuje se slabostí, únavou, krvácením 

sliznic a zhoršeným hojením ran. U nás se však nevyskytuje. (Marádová, 2007, s. 84) 

Tab. 3. Doporučené denní dávky vitaminů (Nevoral, 2003, s. 408) 

 A D B1 B2 B3 B6 B12 k. list. C 

 mg μg mg mg mg mg μg μg mg 

4-7 let 0,7 5 0,8 0,9 10 0,5 1,5 300 70 

7-10 let 0,8 5 1 1,1 12 0,7 1,8 300 80 
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2.5 Minerální látky 

Minerální látky a další prvky jsou součástí každého živého organismu a každé 

přijaté potravy. Celkem tvoří asi 4% váhy člověka. Dělíme je podle množství, které je 

nutno denně přijímat, na makroelementy (příjem v gramech/den), mikroelementy 

(příjem v miligramech/den) a stopové prvky (příjem v mikrogramech/den). 

Makroprvky jsou: kyslík, vodík, uhlík, dusík, sodík, draslík, hořčík, vápník, fosfor, 

chlor, síra a křemík. Mikroprvky jsou: železo, měď, zinek, mangan, křemík, lithium, 

bor. Mezi stopové prvky se řadí kobalt, molybden, jod, fluor, selen, nikl, chrom, vanad. 

Všechny prvky musí být v rámci organismu v určité vzájemné rovnováze. Pro stálost 

vnitřního prostředí je nutné, aby byly zachovány správné poměry zejména sodíku, 

draslíku, vápníku a hořčíku. 

Potřebný dostatek všech makro i mikroprvků zajistíme vyváženou a pestrou 

stravou. Nedostatek některého nebo více prvků v organismu může nastat z několika 

příčin, např. nevhodně sestavenou stravou (nadbytek vlákniny, kyseliny fytové, kofeinu, 

bílkovin), chronickým nedostatkem tekutin (při silných průjmech nebo zvracení), 

chronickou infekcí nebo stresem (zvýšení ztrát potem, močí, stolicí, vliv léků na 

vstřebávání látek ze stravy, často i nízký příjem stravy), vrozenou poruchou 

metabolismu. (Fořt, 2000, s. 127-130). Obvykle se můžeme setkat s nedostatkem 

vápníku, železa, zinku, jódu, selenu a chromu a naopak s přebytkem sodíku 

zapříčiněným vysokou spotřebou kuchyňské soli (NaCl). Vysoká spotřeba soli má pak 

za následek zvýšení krevního tlaku, zadržování vody ve tkáních a zatěžování ledvin. 

(Piťha, Poledne, 2009, s. 27) 
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3 Rozvoj potravního chování 

Formování nutričních zvyklostí a chování dítěte se děje v závislosti na spoustě 

vnějších vlivů. Vlivy sociálního prostředí, ve kterém se dítě nachází, na jeho potravní 

chování, výživové zvyklosti a návyky lze třídit do tří hlavních kategorií 

 Vliv rodičů 

 Sociální vlivy a působení osob mimo rámec rodiny 

 Vlivy sdělovacích prostředků a kulturního prostředí 

3.1 Vytváření nutričních zvyklostí dítěte v ohledu na život rodiny 

Do vývoje osobnosti dítěte a jeho nutričních zvyklostí se bezprostředně nebo 

nepřímo odráží životní styl celé jeho rodiny. Způsob rodinného života je závislý na 

součtu mnoha činitelů, např. existenční podmínky, dosažitelnost potravních zdrojů, 

sortiment a kvalita potravin a z nich připravovaných jídel, vztahy a interakce mezi členy 

rodiny a emoční stav v rodině, organizace rodinného života (pracovní doba rodičů, 

rekreace, kultura, sport), zájem o tělesné a duševní zdraví, zájem o výživu a uznání 

jejího významu v životě. 

S příjmem potravy souvisí organizace denního rytmu, pravidelné roztřídění 

činnosti, odpočinku i méně pravidelných aktivit během dne. Jistá rytmika v příjmu živin 

a energie je pro tělo ekonomická, výhodná a podporuje jeho harmonické fungování. 

V klidovém období se organismus regeneruje a doplňuje energetické zásoby vydané 

během činnosti. Dítě se již od raného věku učí, že v životě jsou určitá pevná pravidla, a 

postupně si osvojuje denní rytmus. V něm hraje velkou roli střídání světlé a tmavé části 

dne (cirkadiální rytmus), který je podstatný z hlediska výživy, ale i pro udržení tělesné a 

psychické výkonnosti. 

Nejmenším dětem je třeba podávat stravu častěji a v menších dávkách, např. 

novorozenec by měl být krmen jednou za 1 až 2 hodiny. S postupem času se interval 

prodlužuje na tři, později i na čtyři hodiny. S postupem věku se dítě začleňuje do 

rodinného života a přisvojuje si stravovací návyky členů své rodiny. Podle současných 

doporučení je vhodné, aby dospělý člověk rozložil příjem potravy do více částí 

v průběhu dne, tedy snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře. Totéž doporučení 

platí pro děti. 
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Někdy se stává, že se rodina shromáždí k jídlu až pozdě večer (většinou 

vlivem pracovních či společenských povinností), ale to už může dítě být unavené a na 

jídlo nemusí mít chuť. Celkově se také nedoporučuje, jak pro děti, tak pro dospělé, jíst 

krátce před tím, než se uložíme ke spánku. Pravidelnost v příjmu potravy a jeho 

rozložení během dne by se měly stát jedním ze základů zdravého životního stylu a tím 

se přenést i do ostatních denních činností. (Fraňková, Dvořáková, 2003, s. 166, 167) 

V během minulého století (již od roku1928) byly prováděny četné výzkumy a 

pozorování, které dokázaly, že děti dovedou samy regulovat denní energetický příjem, 

pokud jsou jim dány na výběr vhodné zdravé potraviny. U dětí ve věku 2-5 let byl 

během šesti dnů zkoumán jejich denní energetický příjem na základě jimi spontánně 

vybraných pokrmů. Energetické hodnoty jednotlivých jídel se od sebe mnohdy značně 

lišily, celkový součet energie přijaté během dne však byl velmi konstantní. Tato 

pozorování dokazují existenci vrozených regulačních mechanismů, které řídí příjem 

potravy stejně jako u dalších živočichů. Tuto vrozenou schopnost lze však velmi snadno 

narušit nesprávnými příklady nutričního chování rodičů a dalších dospělých osob. 

(Fraňková, 1996, s. 197) 

3.2 Sociální vlivy na příjem potravy u dětí 

Každé jídlo je pro dítě psychologickou i sociální situací. Rodiče a ostatní dospělí 

v okolí dítěte dávají dítěti během jídla najevo svůj vztah k němu, buďto pochvalou, 

pokáráním, nebo neverbálně. Sociální kontext jídla a spojení různých sociálních situací 

s určitými jídly může tvořit základ budoucí obliby jídla nebo odporu k němu. 

Fraňková uvádí průzkum provedený Birchovou (1992), zda sociální kontext jídla 

ovlivňuje vztah k němu. Birchová zkoušela důsledky tří různých situací, ve kterých bylo 

dětem podáváno jídlo. 

1. Jídlo jako činnost nezbytná k dosažení odměny 

2. Jídlo jako odměna za dobré chování nebo určitou činnost 

3. Jídlo bez sociálního kontextu 

Dětem byly podávány různé pokrmy, které měly v oblibě nebo ke kterým měly 

odpor. Obliba pokrmů, ke kterým měly děti odpor, zůstala prakticky beze změny. Když 

dítě dostalo pokrm jako odměnu za např. dobré chování, zvyšovala se jeho obliba. 

V případě, kdy dítě mělo dostat odměnu až po snědení jídla, obliba a preference tohoto 
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jídla klesala. Tímto posledním způsobem rodiče většinou dětem předkládají potraviny, 

které jsou pro dítě nejdůležitější a nutričně vhodné. Není pak divu, že si k těmto 

potravinám děti často vypěstují negativní vztah. 

U dětí, stejně jako u dospělých (i u různých druhů jiných savců), se objevuje jev 

tzv. sociální facilitace. V kontextu jídla to znamená usnadnění přijímání jídla ve 

společnosti jednoho nebo více příslušníků stejného druhu. Dospělí lidé často sní větší 

objem jídla, pokud s nimi současně stoluje více (i cizích) lidí. Stejně je tomu u dětí. 

Pokud je dítě ve společnosti kamarádů, kteří mají rádi nějaký pokrm, může si jej oblíbit, 

i když k němu mělo původně spíš negativní vztah. Takto vzniklá obliba může trvat 

dlouhou dobu a stát se součástí nutričního vzorce. Sociální facilitace se projevuje u dětí 

různého věku. Ve školním prostředí často závisí na preferencích a averzích dětí 

v dominantním postavení. Svými postoji k určitým jídlům mohou velmi ovlivnit ostatní 

děti, ať už v pozitivním nebo negativním smyslu. Častější je bohužel druhý případ. 

(Fraňková, 1996, s. 204) 

3.3 Vliv televize a jiných sdělovacích prostředků 

Sledování televize může mít velmi silný vliv na vývoj preferencí u dětí, nejvíce u 

těch, kteří mají dovoleno od rodičů sledovat dlouhé televizní programy a reklamy mezi 

nimi. Malé děti považují televizní reklamu za pravdivou a věří jí stejně jako ostatním 

vysílaným programům. To však platí hlavně u předškolních dětí, starší děti s postupem 

věku vypouští reklamy z pozornosti a dávají přednost např. hovoru s rodiči. 

Reklama může mít na utváření nutričních zvyklostí velmi negativní vliv, protože 

často předkládá vtíravým způsobem nutričně nevhodné potraviny. Vliv televizních 

pořadů (nejen reklam) na vývoj nutričních zvyklostí a preferencí je zřejmý hlavně ve 

spojení s pozitivní postavou televizního programu nebo oblíbeným hrdinou. To ovšem 

ještě nezaručuje, že od něj děti pochytí vhodné stravovací návyky. (Fraňková, 1996, s. 

205) 



32 

 

4 Alternativní výživové směry 

4.1 Vegetariánství 

Vegetariánství je asi nejčastějším způsobem stravování, odlišujícím se od výživy 

většiny české populace. V jídelníčku vegetariánů je z největší části obsažena rostlinná 

strava, ať už syrová, nebo zpracovaná. Vegetariánství má několik variant, vztahujících 

se k tomu, jaké potraviny živočišného původu dotyční konzumují, jsou to pak tzv. 

semivegetariáni. Mezi ně se řadí např. pescovegetariáni konzumující k rostlinné stravě 

ryby, pulovegetariáni pouze kuřata. Nejběžnější je tzv. lakto-ovo-vegetariánství, 

v tomto případě jsou k rostlinné stravě konzumována vejce, mléko a mléčné výrobky, 

ryby a jakékoliv jiné maso je z jídelníčku vyloučeno. Vegetariánská strava přináší 

nesporná pozitiva, důležitý je rovněž celkový přístup vegetariánů k životu. Obecně jsou 

ve stravě střídmější, vynechávají alkohol a kouření a jsou fyzicky aktivní. Přínosem je 

snížený příjem živočišných tuků a zvýšený příjem ovoce, zeleniny, vlákniny, vitaminů a 

příjem mastných kyselin v lepším složení, než tomu bývá u běžných strávníků. 

 Možná rizika 

 Vegetariánská strava může být pro děti riziková z několika důvodů. Jelikož je to 

dieta obsahující velké procento vlákniny, hrozní zde možnost, že se dětský žaludek, 

který je menší než u dospělého člověka, rychleji zaplní energeticky málo vydatnou 

potravou. Tomu lze předejít pestrou stravou s vyváženým trojpoměrem základních 

živin. Další rizika mohou spočívat v nedostatečném příjmu vápníku, železa a zinku a 

vitaminu B12. (Blattná, 2005, s. 34) Fořt navrhuje těmto problémům předcházet 

podáváním speciálních potravinových doplňků, které mohou potenciálně nedostatečné 

prvky doplnit. (Fořt, 2000, s. 50,51) 

4.2 Veganství 

 Veganství je možno považovat za nejextrémnější odnož vegetariánství. Vegani 

přijímají pouze rostlinnou stravu a striktně odmítají jakékoliv potraviny živočišného 

původu. Takováto strava se pro děti nedoporučuje, lze jí však praktikovat i u dětí od 2 

let věku, pokud strava obsahuje sojové mléko (speciálně upravené pro děti), cereální 

směsi obohacené železem, celozrnný chléb, vařenou kašovitou zeleninu, tofu (sójový 

tvaroh), tahini (sezamová kaše), ovoce a zeleninu, speciální doplňky s vitaminy D a B12.  
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 Možná rizika 

Problém může nastat u citlivých dětí, protože první tři zmíněné potraviny mohou 

být alergizující. Další rizika jsou shodná s výše uvedenými (vegetariánství), a to v ještě 

větší míře. (Fořt, 2000, s. 48-49) 

4.3 Makrobiotická strava 

Makrobiotika je výživový směr spjatý s filozofickým směrem zen-buddhismu. 

Strava je založena převážně na konzumaci obilovin, naopak živočišné potraviny, 

zelenina, ovoce a sladké pokrmy jsou z jídelníčku postupně vyřazeny, omezen je i 

příjem tekutin. Potraviny jsou hodnoceny podle principu jing a jang, nejlepší poměr 

těchto dvou mystických veličin se pak nachází právě v obilném zrnu. Vyznavači 

makrobiotiky věří, že při obilné stravě si organismus dokáže sám syntetizovat veškeré 

výživové prvky transformací a transmutací jiných prvků. Tyto teorie jsou ovšem 

v rozporu s dosud známými přírodními zákony a fyziologií lidského těla. Rizika jsou 

zřejmá, hrozí nedostatečný příjem bílkovin, vápníku, vitamínů C a D, B12, železa a 

nedostatečný příjem tekutin. (Blattná, 2005, s. 35)  

 Možná rizika 

Pro děti je makrobiotická strava nevhodná. Obsahuje málo tuku, nedostatečné 

zastoupení aminokyselin, může být pro děti alergizující. Mohou se objevit i další 

problémy spojené s nedostatkem vitamínů a minerálních látek. (Fořt, 2000, s. 48) 

4.4 Fruktariánství 

Fruktariánství (někdy též frutariánství) je též odnož vegetariánství. Fruktariáni 

konzumují pouze ovoce spolu s ořechy a semeny, ale také nějaké druhy zeleniny. Dbá se 

přitom na to, aby rostlina nebyla při sběru nijak poškozena. Občas je typické, že 

konzumují pouze plody spadlé na zem. Strava bohatá na ovoce, zeleninu a ořechy je 

prospěšná, pro zajištění dostatečného příjmu energie by však osoba musela denně sníst 

více než 1 kg ovoce a přes 300 g semen a ořechů. (Blattná, 2005, s. 35) 

 Možná rizika 

Pokud se dieta omezí pouze na ovoce, zeleninu, ořechy a semena, může být 

nedostatková zejména stran bílkovin a poměru aminokyselin. Pro děti je tato dieta 

naprosto nevhodná. (Fořt, 2008, s. 12)  
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4.5 Organická strava 

Organická strava značí způsob stravování, kdy jsou konzumovány pouze 

potraviny získané ekologickou cestou bez použití chemických látek, tedy biopotraviny. 

Tyto bývají několikanásobně dražší než potraviny obyčejné. Pro děti může být takováto 

strava prospěšná. (Blattná, 2005, s. 36) 

 Možná rizika 

 Biopotraviny mohou mít vyšší obsah přírodních toxických látek, jejichž procento 

je v chemicky ošetřovaných potravinách sníženo. Z toho důvodu mohou být pro děti 

alergizující. (Fořt, 2008, s. 13) 

5 Poruchy příjmu potravy v dětském věku 

Mnohé negativní podněty z vnějšího i vnitřního prostředí dítěte, které jsou 

nepřímo nebo přímo spojeny s jídlem, jsou potenciálním zdrojem poruch potravního 

chování a příjmu potravy. Některé z nich se mohou projevit už v časném věku dítěte, 

jiné nastupují v předškolním či školním období. Všechny jsou však závažné v průběhu 

dospívání i v pozdějším životě. 

Některé problémy související s potravním chováním mohou zasahovat do 

psychického a somatického vývoje dítěte méně, jiné mohou výrazně narušit osobnost 

dítěte a budoucího dospělého jedince. Obecně lze říci, že poruchy příjmu potravy, ke 

kterým v dětství dochází, mohou negativně ovlivnit růst, opozdit procesy dospívání, 

navodit v organismu poruchy, které mívají dlouhodobý charakter. (Fraňková, 2000, 170 

– 185) 

5.1 Odmítání jídla, vybíravost, nechutenství 

S odmítáním jídla se můžeme setkat u dětí od nejčasnějšího věku až do 

dospělosti. Některé z těchto problémů se vynořují velmi brzy, už v batolecím období, 

kdy nastupuje období vzdoru. S rozvíjející se osobností se dítě snaží prosadit svou 

individualitu například tím, že odmítá pokrmy, které celá rodina jí naprosto standardně. 

Na příkaz dospělého „Jez“ dítě často reaguje právě tím, že odmítne jíst. 
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Jestliže se takovéto odmítání netýká složek potravy důležitých pro správný vývoj 

dítěte, lze to brát jako přechodné období, které pečující osoba prostě musí vydržet. 

Podobné situace zpravidla nebývají tak závažné, aby byl ohrožen život dítěte 

Odmítání stravy může být ale i emočního původu a projevy takovéto poruchy 

mohou být pestré. Po špatných zkušenostech může mít dítě strach, že mu bude špatně, 

ale tento strach přenáší i na další pokrmy. Připisuje se i přehnaná obava z nákazy, 

udušení, zvracení a podobně. Dítě pak odmítání odůvodňuje např. tím, že nemá hlad, 

bolí ho břicho nebo hlava. V extrémních případech se vyhýbání se jídlu spojuje 

s odmítáním kontaktů a komunikace s okolím. Dítě odmítá přijímat jakoukoliv stravu, 

ale i pití a přestává komunikovat s okolím. Usuzuje se, že příčina může být duševní 

trauma, například zneužívání nebo týrání, reakce na stres, úmrtí blízké osoby apod. 

Toto vše může být součástí vážnější psychické poruchy spojené 

s nepřekonatelným odporem k jídlu. U školních dětí se vyskytuje v souvislosti s depresí. 

V takovýchto případech se dítě nesmí do jídla nutit a je nutné vyhledat pomoc 

psychologa či psychiatra, který po nalezení příčiny zahájí komplexní léčbu. 

Nechutenství se může projevit jako přechodná potíž, která bez problémů odezní. 

Závažnější je dlouhodobé nechutenství. Rodičům by mělo signalizovat, že se s dítětem 

něco děje. S pomocí lékaře je třeba zjistit, zda nechutenství není průvodním projevem 

nějakého vážnějšího onemocnění. Pokud není příčinou nechutenství nějaká porucha 

organismu, např. špatná motorika úst, zánětlivá onemocnění střev, alergická reakce na 

některé složky potravy, pak nastává pro rodiče problém, jak se situací  bojovat. 

Možností je změna prostředí. Mnohdy pomůže pobyt mimo město, v přírodě, nebo mezi 

dětmi, kde je v přístupu k jídlu větší konkurence a dítě najednou v zápalu zapomene, že 

mu nechutná. Pomoci může změna jídelníčku, větší pestrost, barevnost podávané stravy, 

ale třeba i zapojení dítěte do přípravy jídla. 

Vybíravost, jak dokazují průzkumy i zkušenosti, se obvykle vyskytuje tam, kde je 

jídla dostatek či nadbytek, nikoliv v chudých oblastech, kde je jídlo součást boje rodiny 

o přežití a kde jsou děti šťastné, že se vůbec mohly najíst. Vybíravost může vzniknout 

pouze tam, kde je z čeho vybírat.  V rozvinutých zemích je rozšířena mezi všemi 

věkovými skupinami dětí a může mít více příčin. Může být důsledkem tzv. potravní 

neofobie, tedy strachu z nového a neznámého jídla. Toto je však normální součást 

vyvíjejících se vztahů dítěte k vnějšímu prostředí. 
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Vybíravost se často vztahuje na vylučování určitých potravin či jídel, které dítě 

jednoduše nemá rádo a nechutná mu, nebo naopak na výběr sladkostí, které si navyklo 

jíst a odmítá jíst teplá nebo větší jídla. Někdy má vybíravost tak extrémní podobu, že  se 

jídelníček dítěte omezí třeba jen na 2 – 3 potraviny, obvykle s převahou sacharidů, např. 

chipsy nebo sušenky. Tyto obtíže většinou mizí v adolescenci. 

5.2 Mentální anorexie 

Projevy nechutenství neboli anorexie, většinou nemají charakter těžších poruch 

příjmu potravy. Mentální anorexie je však nemoc psychologického původu a mluvíme 

již o skutečném onemocnění, které nabylo závažnosti hlavně v posledních desetiletích. I 

u nás počet případů mentální anorexie narůstá. 

Mentální anorexie se projevuje především přehnanou snahou o snižování tělesné 

hmotnosti. Subjekt může mít hlad, ale snaží se jej vůlí potlačit. Kromě omezování 

přísunu potravy volí nejrůznější způsoby hubnutí. Používá projímadla, léky, které 

odvádějí vodu z organismu nebo snižují chuť k jídlu, navozuje zvracení, podstupuje 

náročná a vyčerpávající cvičení. Kritériem mentální anorexie je hmotnost, se kterou 

souvisí index tělesné hmotnosti (BMI index). 

Body mass index je hodnota, která se vypočítá podle vzorce: váha v kilogramech 

dělená výškou v metrech na druhou. Normální váha se pak pohybuje mezi 18,5 a 25 

BMI. Hodnota BMI pod 18,5 signalizuje podvýživu, nad 25 nadváhu, nad 30 pak 

obezitu.
4
 Toto onemocnění se vyskytuje u dívek podstatně častěji než u chlapců. 

Na počátku stojí strach z tloušťky či nadměrné hmotnosti. To se stává motivací 

k omezování v jídle. Na vzniku tohoto stavu mají příčinu společenské vlivy, sdělovací 

prostředky a reklamy, ale i působení rodiny. Společenský tlak vede k představám 

nutnosti dosažení stejných tělesných proporcí, jako mají obdivované modelky a filmové 

hvězdy, někdy samy vyhublé až mentálně anorektické. Za nutnou podmínku budoucího 

úspěchu, ať už v povolání nebo v soukromém životě, se považuje nízká tělesná 

hmotnost. Dívky se navzájem porovnávají, hodnotí podle hmotnosti a děvčatům 

s nadváhou se častokrát vysmívají i chlapci. (Fraňková, 2000, s. 170 – 174) 

                                                 
4
 Dostupné na http://www.abecedazdravi.cz/bmi 

http://www.abecedazdravi.cz/bmi
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Hospitalizace dítěte trpící mentální anorexií probíhá na psychologickém nebo 

pediatrickém oddělení, kde je personál trénovaný na poruchy příjmu potravy a 

psychoterapeutickou péči. Dítě je většinou hospitalizováno 2 – 3 měsíce. Léčba je 

zaměřena jak na váhový přírůstek, tak na psychologické problémy dívky a její rodiny. 

Přítomen je pediatr, odborník na výživu, psycholog, zdravotní sestry, ergoterapeut, 

učitel, gynekolog, antropolog a eventuálně rehabilitační pracovník. (Nevoral, 2003, s. 

251, 252) 

5.3 Obezita 

Obezitou se rozumí nadměrné hromadění tukové tkáně. Toto je považováno za 

nežádoucí pro svá možná rizika vzhledem ke zdravotnímu stavu člověka. Objektivní 

hodnocení je (stejně jako u mentální anorexie, pozn. autora) odvozeno hlavně 

z antropometrického měření, tedy hmotnosti a výšky a z toho odvozeného BMI indexu a 

také dalších tělesných parametrů (kožních řas, obvodu břicha apod.). Dítě, na rozdíl od 

dospělého člověka, stále roste, proto se BMI v jednotlivých obdobích vývoje a růstu 

mění a kritéria použitelná pro výpočet BMI u dětí jsou jiná než u dospělých. Většinou se 

používá pouze poměr hmotnosti k výšce. 

Obezitu dítěte je také možno hodnotit podle stupně závažnosti (1 až 3). Při značné 

a závažné obezitě jsou již obvyklé zdravotní obtíže. Často to jsou dýchací obtíže během 

spánku, dále se se zátěží na rostoucí končetiny objevují ortopedické problémy, nemoci 

jater, žlučníku nebo slinivky břišní. Může se také objevovat zvýšený krevní tlak, 

poruchy tukového metabolismu, zvyšuje se riziko předčasného rozvoje diabetu druhého 

typu a metabolický syndrom, který je dnes civilizační chorobou zejména u dospělých. 

S postupem času přibývá kardiovaskulárních obtíží, které souvisejí s nadměrnou zátěží 

srdce a krevního oběhu u obézních lidí. (Tláskal, 2007) 

Příčiny obezity u dětí většinou spočívají v nadměrném příjmu potravy a 

nedostatečném energetickém výdeji. Výskyt obezity se zvyšuje po celém světě, nejvíce 

v civilizovaných a rozvinutých zemích. Je to způsobeno celkově nezdravým životním 

stylem, nedostatkem pohybu a nedostatečnou kvalitou výživy. (Nevoral, 2003, s. 388) 
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5.4 Ortorexie 

Jako ortorexie je charakterizována chorobná závislost na zdravém jídle, popřípadě 

biologicky vypěstovaných potravinách. Vyskytuje se většinou u žen. U dospělého 

člověka takové stravování nemusí být problémové, horší však je, když rodič nutí 

takovouto stravu dítěti. (Nesrstová, 2011) Nesrstová ve svém článku uvádí následující 

kazuistiku: 

„V loňském roce do dětské ambulance ve FN Motol telefonovala paní ředitelka 

MŠ a sdělila, že k nim dochází do školky téměř 6letý chlapec, který má problém s 

vyprazdňováním stolice, je neklidný a odmítá jíst. 

Matka chlapce byla pozvána k rozhovoru s pedagogy, kterým sdělila, že chlapec 

může jíst pouze ekologické potraviny. Je samoživitelkou, tedy chlapec do školky musí 

docházet a že mu bude do školky jídlo nosit. Pracovníci MŠ s tímto souhlasili a odeslali 

matku s chlapcem ještě na vyšetření k dětskému lékaři. Pediatr u chlapce nezjistil žádné 

orgánové změny, váha i výška odpovídala jeho fyziognomii. Byl drobnější postavy. Paní 

kuchařka přislíbila, že bude připravovat jídla dle požadavků matky, pokud tato přinese 

vždy týden dopředu sestavený jídelníček. 

Matka trvale nosila jen bylinné čaje, sójový koláč, filé, luštěniny, neloupanou rýži 

a pšeničné těstoviny. Vejce měla z domácího chovu slepic a chlapec mohl jíst pouze 

bílek Taktéž zeleninu, a to mrkev, kedlubnu a rajčata vypěstovaná ve skleníku 

zahradníka. 

Mléko měla z domácí farmy, vyráběla z něho tvaroh a jogurt, který chlapec 

dostával ve školce k sójovému koláči. Z ovoce jedl jen rozvařená jablka a sporadicky 

meruňky ze zahrady příbuzných. Nikdy zatím nejedl brambory, chléb, koláč, kuře ani 

jiné maso. Nedostával žádné citrusové plody. Matka sama praktikovala 

laktovegetariánskou dietu a při přípravě pokrmů používala pouze biopotraviny. Byla 

zde lehce naznačena lehčí forma jídelní problematiky ortorexie, což je určitá závislost 

na biopotravinách a vyskytuje se občas u žen spíše zralého věku. Matka s dítětem byla 

pozvána k nám do ambulance na vyšetření. Chlapec byl vyšetřen několika odborníky, a 

to s normálním somatickým nálezem. Matku jsme upozornili, že chlapec může mít 

problémy s nástupem do l. třídy, kdy pojede s dětmi na různé akce a bude se tímto 

odlišovat od ostatních dětí. Může zažít výsměch až šikanu, jak to z praxe známe. S 
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matkou hovořila i nutriční terapeutka a též doporučila, aby matka chlapci mírně 

uvolnila jídelní i pitný režim, což doporučil i lékař zaměřený na výživu dětí. 

Chlapec má potíže s vyprazdňováním, stolici zadržuje, tato odchází za čtyři až pět 

dnů, často umazává kalhotky. Při defekaci pláče, protože ho to bolí, občas má i trhlinky 

(ragády) okolo konečníku. Matka přislíbila, že bude zaznamenávat počet stolic během 

týdne a záznam přinese včetně jídelního lístku na příští setkání. 

Po dvou setkáních matka jídelní režim uvolnila. Chlapec začal jíst s dětmi některá 

jídla i oběd ve MŠ. Přijímal více ovoce, ale pouze to, které roste v naší republice. 

Zlepšilo se vyprazdňování stolice, podle přinesených záznamů. Změnilo se i chování 

chlapce, byl uvolněnější v kontaktu, veselý. Po půl roce přestali do ambulance docházet. 

Podle vyjádření ředitelky MŠ se situace podstatně zlepšila.“
5 

                                                 
5
 Dostupné na http://www.vyzivaspol.cz/clanky-casopis/interakce-rodiny-skoly-a-dalsich-subjektu-

prizajistovani-dietni-vyzivy.html 

http://www.vyzivaspol.cz/clanky-casopis/interakce-rodiny-skoly-a-dalsich-subjektu-prizajistovani-dietni-vyzivy.html
http://www.vyzivaspol.cz/clanky-casopis/interakce-rodiny-skoly-a-dalsich-subjektu-prizajistovani-dietni-vyzivy.html
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PRAKTICKÁ ČÁST 

6 Výzkumné šetření 

6.1 Cíle praktické části 

Cílem praktické části bakalářské práce bylo zjistit odpovědi na následující 

výzkumné otázky: 

1) Jak se vybraná škola jako instituce stará o správnou výživu dětí? 

2) Jaký mají učitelky ve vybraných třídách přehled o stravování jim 

svěřených dětí? 

3) Jak se stravují děti ve vybraných třídách během dopoledne ve škole? 

Zodpovězení těchto otázek je klíčové pro posouzení kvality stravování dětí ve 

škole. Tento model výzkumného šetření bude možno použít na dalších školách. 

6.2 Metodika výzkumu 

Pro zodpovězení stanovených výzkumných otázek byly použity tři různé 

výzkumné nástroje: 

Otázka č. 1 – Jak se vybraná škola jako instituce stará o správnou výživu dětí?  

Pro zodpovězení byl zapotřebí průzkum prostředí ve škole formou nezávislého 

pozorování, které proběhlo na základě předem stanovených kritérií. 

Otázka č. 2 – Jaký mají učitelky ve vybraných třídách přehled o stravování jim 

svěřených dětí?  

Zde byla použita metoda polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovory s učitelkami 

byly nahrávány a poté přepsány do textu v plném znění. 

Otázka č. 3 – Jak se stravují děti ve vybraných třídách během dopoledne ve 

škole? 

Pro tuto otázku byla použita metoda dotazníkového šetření. 

6.2.1 Pozorování a analýza prostředí 

Pozorování prostředí proběhlo na základě následujících kritérií: 

- Jak působí prostředí školy na pozorovatele? 
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- Jaký je časový režim během dopoledního vyučování? Mají děti o přestávkách 

dostatek času na stravování? 

- Je ve škole zařízení, které dětem poskytuje stravu během dopoledne? (bufet, 

automaty na jídlo) 

- Jak škola podporuje děti v dodržování pitného režimu? 

- Využívá škola nějaké programy na podporu zdravého stravování dětí? 

- Jak se škola podílí na edukaci žáků ohledně zdravého životního stylu a zdravé 

výživy? 

6.2.2 Rozhovory s učitelkami 

V rámci průzkumu bylo provedeno pět rozhovorů s třídními učitelkami vybraných 

tříd, které se zúčastnily dotazníkového šetření. Byly jimi Mgr. Štěpánka Šimečková, 

Mgr. Pavla Kinczerová, Mgr. Alena Novotná, Mgr. Eva Grinová, Mgr. Iva Novotná. 

Dva rozhovory proběhly ve třídách a tři v kabinetech 16. dubna mezi 6:45 a 8:00 před 

dopoledním vyučováním a za poklidné atmosféry. 

Rozhovory měly strukturovanou formu, učitelkám byly pokládány otázky stran 

jejich názoru  na stravování dětí ve škole a  zkušeností s ním. 

6.2.3 Dotazníkové šetření 

Dotazník pro kvantitativní šetření byl anonymní, obsahoval 14 uzavřených otázek 

s různým počtem odpovědí, ze kterých si respondenti měli vybrat odpověď jim 

nejbližší. U tří otázek byla možnost vícenásobného výběru, tato možnost byla v zadání 

otázky zvýrazněna. Otázky v dotazníku byly zaměřeny na různé faktory ovlivňující 

kvalitu stravování dětí během dopoledne ve škole. Týkaly se pravidelnosti stravování, 

dopolední svačiny, konzumace zeleniny, ovoce, sladkostí a dodržování pitného režimu. 

Dotazník byl žákům předložen v hodinách během dopolední výuky a žáci měli na 

vyplnění neomezený čas. Ve všech třídách však vyplnění dotazníků trvalo maximálně 

15 minut. Žáci byli předem upozorněni na možnost vícenásobných odpovědí u 

některých otázek a také jim pro co nejpřesnější vyplnění otázky č. 11, týkající se 

množství tekutin, které za den vypijí, byly ukázány plastové lahve o objemu 0,5 litru, 1 

litr a 1,5 litru. Z lahví byly odstraněny původní etikety, aby nezkreslovaly možné 

odpovědi. 
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6.3 Výsledky výzkumného šetření 

6.3.1 Výsledky pozorování a analýzy prostředí 

1) Jak působí prostředí školy na pozorovatele 

Budova školy je rozdělená na dvě části podle doby výstavby na starou a novou 

část. Stará budova při průchodu chodbami působí příjemně a útulně, stejně tak je tomu 

ve třídách. Ve staré budově se nacházejí převážně třídy prvního stupně a tyto jsou 

zařízeny tak, aby se v nich děti cítily příjemně a uvolněně. Na zdech visí různé 

didaktické pomůcky, mapy a vše zde působí čistě a udržovaně. Na chodbách jsou mimo 

dřevěných šatních skříněk vyvěšeny plakáty s výsledky rozličných projektů a fotografie 

ze školních akcí. 

Nová budova je o poznání modernější, ale i zde se dbá na výzdobu a celkové 

zpestření interiéru školy. Sídlí zde především třídy druhého stupně a je zde ředitelna a 

sekretariát. Chodby jsou prostorné a světlé, na příchozího působí příjemně a čistě.  

2) Časový režim během dopoledního vyučování 

První přestávka mezi první a druhou vyučovací hodinou trvá 5 minut. Druhá, tzv. 

hlavní přestávka po druhé vyučovací hodině trvá 20 minut a je určena pro občerstvení 

dětí. Během této doby se děti většinou stihnou nasvačit a stíhají i další aktivity. Je tedy 

možno říci, že během dopoledne mají děti dostatek času na svačinu i na obstarání 

dalších vlastních potřeb. 

3) Bufet, automaty 

Ve staré budově školy je zařízen školní bufet. Nabídka je rozmanitá, je zde 

k dostání ovoce, zelenina, obložené housky, ale také např. párek v rohlíku, sladké 

čokoládové tyčinky, křupky a podobné potraviny, které pro děti vhodné nejsou. 

Prodávají se zde i nápoje, neochucené vody, minerální vody, ale i ochucené nápoje a 

limonády kolového typu. 

Ve škole se nenacházejí žádné automaty na jídlo nebo na pití. 

4) Podpora pitného režimu 

Dětem je přes den nabízen čaj, který je k dostání na chodbách ve várnicích. Čaj je 

buď černý, nebo ovocný. Voda z kohoutku je nezávadná a děti si ji mohou natočit. Jak je 

zmíněno výše, ve školním bufetu je také nabídka různých nápojů. 
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5) Využívané programy 

Škola využívá dva programy z podpory evropské unie, a to Mléko do škol a 

Ovoce do škol. 

6) Edukace ke zdravé výživě a zdravému životnímu stylu 

Škola má ve svém školním vzdělávacím programu několik předmětů, ve kterých 

je vyučována problematika zdravé výživy a životního stylu 

- 4. ročník: přírodověda – člověk a jeho zdraví 

- 6. ročník: výchova ke zdraví 

- 7. ročník: výchova ke zdraví
6
 

                                                 
6
 Dostupné na http://www.propojeni.cz/joo/prop/DOCS/SVP/svp.pdf 

http://www.propojeni.cz/joo/prop/DOCS/SVP/svp.pdf
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6.3.2 Výsledky rozhovorů s učitelkami 

Rozhovory s učitelkami byly nahrávány na mobilní telefon s kvalitní funkcí 

záznamu zvuku. Takto vytvořené zvukové stopy byly následně přepsány do textu 

v plném znění. 

 Rozhovor č. 1 

Třída: 4.A 

Mgr. Pavla Kinczerová 

Sledujete, jak se děti ve škole stravují, co si nosí za svačinu a jestli vůbec svačí? 

„Sleduji, nevím jak v jiných třídách, ale tady v páté třídě, myslím, že jak děti 

odpověděly v dotaznících, tak popravdě, protože všichni svačí. Většina z nich si nosí 

svačinu z domova, ale teď už jsou velcí, takže si chodí i do bufetu. Tam už to tedy silně 

zavání tím nezdravým způsobem stravování.“  

Takže mají svačinu z domova a ještě si dojdou přidat do bufetu? 

„Buď tak, anebo mají peníze, a i když se ptám rodičů, tak o tom ví, že dítě má třeba 

třikrát do týdne svačinu z domova a dvakrát si dojde do bufetu. Je tam takové to ten 

může a já nemůžu, takže tam je asi nějaký kompromis dohodnutý s rodiči.“ 

Myslíte si, že se děti během dopoledne stravují dobře? 

„Většinou pozoruji, že ano, i pitný režim dodržují, doplňují si pití, ale někteří vůbec ne. 

Tam jsou docela propady. Do některých těch boxíků koukám a to je radost pohledět, 

protože tam je vidět z domova to vedení, rodiče vědí, že to dítě toho nesní tolik, tak tam 

má třeba kousek mrkvičky, i tam vidím to ovoce, takže to je docela dobré.“  

Když vidíte u dítěte něco nezdravého ke svačině, co to je? Třeba nějaké buchty 

nebo sladkosti? 

„To bývá většinou po víkendu, kdy babičky a maminky napečou, tak to vidím, že mají 

víc těch buchet, někdo i sušenky, ale že by se zrovna tady v té třídě otevíraly pytlíky 

s brambůrkami a podobně, to tady naštěstí nevidím. Pak ale zase vidím ty nedostatky u 

oběda, -mamka to zaplatila a ty to nejíš, ví o tom, že to nejíš? To je jasné, děti odmítají 

polévky a je to takové rychle, rychle.“ 

Projednáváte stravování dětí s rodiči nebo to necháváte čistě na nich, co budou 

dětem dávat? 
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„Když byli v nižších třídách, tak jsem se o tom zmiňovala třeba při těch triích (schůzka 

učitel-žák-rodič), když jsem viděla, že je někde problém, nebo že dítě nemá zaplacené 

obědy. Teď to budu projednávat znovu, protože asi ve třech nebo čtyřech případech 

jsem si všimla, zvlášť třeba u dětí, které jsou medikované, má potíže, že třeba ubývá na 

váze (tam se nedá prokázat, jestli je to vlivem léku nebo nevhodného stravování), navíc 

nemá zaplacené obědy, o svačině vidím, že má jen peníze a jde si do bufetu, tak vidím, 

že musím zasáhnout a musím na to téma s rodiči promluvit, protože mi to jedno 

rozhodně není. Pak už je jedno, jak si to přeberou, to už je na jejich rozhodnutí, ale 

určitě jich to ode mě pár rodičů tady v pětce uslyší.“ 

Máte ve třídě nějaké speciální případy jako třeba diabetiky nebo celiaky? Myslím 

děti, co vyžadují speciální stravu či dietu? 

„Ne, to nemám. Nebo o tom nevím, rodiče mě neinformovali, že bych měla něco 

sledovat. Všímám si ale, že například rodiče jednoho chlapce, který nemá v pořádku 

systém vylučování, v budoucnu ho čeká operace, tam si to rodiče ošetřili tak, že svačina 

i jídlo je v jeho režii, je to navíc inteligentní chlapec, který si to sám hlídá.“  

Takže jste říkala, že i pitný režim děti dodržují 

„Ano, ano.“ 

Sami od sebe, nebo jim to musíte připomínat? 

„Určitě samy od sebe, ale taky to slyší i ode mě, třeba: teď si uděláme malou přestávku, 

využijte toho, odskočte si, napijte se. Říkám jim to, musí se jim to občas připomínat.“  

Předpokládám, že pití si nosí z domova? 

„Pití si nosí z domova, ale určitě si kupují i v bufetu. To zrovna nevím, jestli si tam 

kupují zdravé věci a někteří, asi pětina, si to doplňuje tady na chodbě čajem.“  

Myslíte si, že tady děti mají prostředí k tomu, aby se stravovaly zdravě, 

pravidelně? 

„To si myslím, že určitě“ 

I v bufetu si mohou koupit ovoce, jogurty a podobně… 

„Je to tam v nabídce, do jaké míry zrovna ti mí páťáci tohle dodržují a do jaké míry o 

tom vím já nebo rodiče, to už je druhá věc. Tam už je ta předpuberta, tam už to trošku… 

Ale myslím, že většina rodičů, co já jsem mohla sledovat i v nižších ročnících, na to 
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dbali, a když jsem viděla něco, s čím jsem nesouhlasila, tak jsem se jim zmínila. Protože 

je to třeba taky mrzí, ale když to dítě nevidí, tak to už úplně neovlivní.“  

 



47 

 

 Rozhovor č. 2 

Třída: 3. B 

Mgr. Alena Novotná 

Sledujete, jak se děti ve škole stravují a co si nosí za svačinu? 

„Určitě, jednak se snažím, aby jedly vždycky ve stejnou dobu v deset hodin o 

přestávce, aby jedly v klidu, aby u toho nekřičely, nehrály si, jenže oni toho času 

bohužel mají tak málo i o té velké přestávce, že se chtějí i vylítat, takže často vidím, že 

lítají i se svačinou, házejí si něco a přitom mají plnou pusu. Snažíme se ale dodržovat 

jak nějaký režim, tak i klid při té svačině.“ 

Myslíte si, že se děti stravují dobře, jestli svačiny, co si nosí z domova, jsou 

v pořádku? 

„Záleží samozřejmě na rodině, jak jsou k tomu děti vedené a jaký je styl v jejich 

rodinách, takže bych řekla, že tak z poloviny, v tomto věku (v devíti letech) to ještě je 

dobré. Nosí si svačinu v krabičkách, mají tam ovoce, i celozrnné pečivo, mají tam často 

nějaký ten jogurt, ale začíná se projevovat na rozdíl od druhé třídy, že mají třeba tu 

dvacku v kapse a -já si jdu něco koupit- a přijdou s tím párkem v rohlíku a 

s čokoládovou tyčinkou, takže v té určité části, kdy už maminky to nestíhají, tak radši 

dají peníze a kup si, co chceš. No, a když je to, co chceš, tak už je to většinou méně 

zdravá svačina. Ještě v první druhé třídě byly vzorné, tam abych řekla, to je na dobré 

úrovni, tak v té třetí se to začíná už tak trochu kazit.“  

Projednáváte nějak stravování dětí s rodiči? 

„Když jsme měli společné schůzky, teď máme ta tria, tak na to už moc času není, 

ale když jsme měli v první a druhé třídě schůzky, tak jsem jim říkala spíš tedy, jak mají 

obědvat, když tu máme tak dobrou a zdravou jídelnu. O těch svačinách se taky mluví, 

ale spíš u těch malých dětí. V těchto ročnících už na to tolik není čas. Samozřejmě je tu 

třeba vegetarián, který nechodí ani na obědy, protože pro něj nejsou, to maso nebo 

uzenina je tam třeba v obou jídlech nebo v polévce je něco z masa. Takže tu mám 

jednoho vegetariána, jinak myslím, že se stravují docela rozumně. I když třeba tu 

polévku u oběda už jim nenutím, tu už si bere málokdo.“  
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Máte krom vegetariána ve třídě nějaké další děti, které vyžadují speciální 

stravu? Třeba diabetika? 

„Ne, to nemám, nebo si nevzpomínám. Spíš jsou samozřejmě děti zmlsané, někdo 

se cpe až moc a je to už vidět, některé holčičky naopak špatně jedí, vrací obědy, polévky 

si neberou, ale kde je příčina, to vážně nevím.“ 

Sledujete, jestli děti dodržují pitný režim? 

„Ano, to dodržují. Myslím si, že to pití je v tomto věku většinou ještě dobré. 

Dovolujeme jim pít i o hodině, můžou si tady ve várnici brát celé dopoledne čaj, 

samozřejmě je ale lákají ty kokakoly, sladké koktejly, takže když jsou v jídelně, tak to si 

samozřejmě berou. Jinak se o tom bavíme dost, protože to téma máme v Člověk a jeho 

svět, což je prvouka, zrovna jsme měli téma výživa člověka, to se hodně bavíme o tom, 

co je zdravé pít, co je dobré, naopak co má škodlivé látky jako kofein, cukr a že se to 

má střídat. Děti to tedy vědí, otázka je ale, jestli to dodržují. Takhle ve škole mi 

připadá, že nosí ty čaje, vody, minerálky, otázka je, co pijí pak odpoledne dál, ale to už 

neovlivníme. Snažím se hodně tu osvětu dělat, aby věděly, co je zdravé. Bavíme se o tom 

čas od času i nárazově, když zjistím, že je nějaký problém, když vidím, že moc mlsají, 

tak se k tomu vracíme. Je to ale nejvíc v rodinách.“ 

Takže děti pijí samy od sebe? Nemusíte jim to připomínat? 

„Právě naopak, kolikrát o hodinách říkám napij se a schovej to, protože mají 

tendenci popíjet neustále v hodinách, což zase není úplně dobré. Jinak si myslím, že 

pijí, samozřejmě nemůžu vědět úplně stoprocentně, jestli všichni dodržují pitný režim, 

ale většina si myslím, že pije dost. V tom dopoledním vyučování myslím, že pijí skoro 

všichni pravidelně.“  

Děti mají tedy dobré prostředí k tomu, aby mohly pravidelně jíst a pít… 

„Určitě, ani v té hodině jim to nezakazuju. Když dopíší, odevzdají sešit, popijí si a 

je další činnost, nezakazujeme jim to.“  

Jídlo si nechávají na přestávku? 

„To samozřejmě, ještě aby tu drobily v hodině. Snažíme se i ten režim dodržet, 

první přestávku v devět hodin se nejí, jí se až v těch tři čtvrtě na deset a pak mají oběd 

ve dvanáct nebo v půl jedné.“ 
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 Rozhovor č. 3 

Třída: 4. B 

Mgr. Štěpánka Šimečková 

Pozorujete, jak se děti ve škole stravují, co si nosí za svačiny, jestli jí nosí 

pravidelně? 

„Většina dětí určitě nosí pravidelně, jen málokdo si kupuje tady v bufetu, a že by 

někdo neměl vůbec svačinu, to je asi výjimečné. Teď už mi to ani neříkají, ale když byli 

menší, tak si přišly půjčit koruny a šly si nakoupit do toho bufetu, ale myslím, že mají. 

Pití si hodně dětí natáčí tady ve škole, nosí si lahvičky na tělocvik, na to pití hodně děti 

myslí.“  

Takže sledujete, jak děti pijí. Připomínáte jim to, nebo pijí samy od sebe?   

„Určitě pijí sami od sebe. I na tělocviku, vždycky když je přestávka. Kolikrát je o 

hodině i okřiknu, protože tu lahev drží pořád, takže napít a konec.“ 

Myslíte si, že to, jak děti ve škole jedí a pijí, je v pořádku? 

„To nevím, někdo na to asi dbá, někdo moc ne, záleží, co dostanou z domova. 

Když to snědí a nevyhodí, tak je to asi v pořádku.“ 

Projednávala jste někdy stravování dětí s rodiči? 

„Ani ne, jako že by k tomu byla schůzka nebo tak, to ne, to nechávám na rodičích.  

Máte ve třídě děti, které potřebují zvláštní výživu, např. diabetika nebo 

celiaka? 

„Nemám, nebo o tom aspoň nevím.“  

Myslíte, že mají děti ve škole prostředí k tomu, aby se stravovaly zdravě? 

„Určitě, mají na to dost času, svačí o hlavní přestávce, která má dvacet minut. 

Někdo bere mlíčka, v pondělí a ve středu, vím, že i ovoce děti mají, ale i třeba řízky, 

protože to pak voní v celé třídě. I v jídelně se na to dbá. Pak je otázka, co snědí. Mám 

tam jednoho chlapce, který se vždycky dere, aby byl první ve frontě na oběd, ale potom 

jí třeba suchou rýži, suché knedlíky a ten oběd je k ničemu.“ 
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 Rozhovor č. 4 

Třída: 5. A 

Mgr. Iva Novotná 

Sledujete, jak se děti ve škole stravují, co jedí a jak často? 

„U některých ano, v nižších ročnících jsem to sledovala víc, teď už tolik ne. Občas 

vidím někoho už ráno s párkem v rohlíku a tak mu to vytknu. Myslíš, že to je zdravá 

svačinka? – Ne, ale dobrá.“  

Takže ne všechny děti se stravují ideálně… 

„Všechny určitě ne. Třeba pět dětí má každý den párek v rohlíku, pořád stejných 

pět. Od maminky dostanou dvacet korun, kup si něco dobrého, tak si koupí párek 

v rohlíku a bonbóny.“  

Projednáváte někdy stravování dětí s rodiči? 

„Na těch trio schůzkách někdy, když to mají pořád (párky v rohlíku), tak se zeptám 

a maminka řekne: když mu to chutná, tak mu nebudu bránit. A na obědě řeknou: když 

mu to nechutná, ať to vrátí a radši si koupí, co mu chutná.“ 

Máte ve třídě nějaké děti, které vyžadují zvláštní stravování? 

„Mám holčičku, která si píchá inzulín. Takže sladké nesmí, ale o to se jí starají 

rodiče. Maminka s námi byla i na škole v přírodě a hlídají si to. Tady v jídelně ani 

nepije to slazené pití a občas má i jídlo jinak upravené, než máme my.“  

Sledujete, jak děti dodržují pitný režim? 

„Ano, ještě když je teplo, tak se ptám, jestli děti pily, po každé hodině jim říkám, 

aby se napily. Někdo vypije hodně, má tu velkou 1,5l lahev, chodí si natáčet k várnici, 

někdo i vodu z kohoutku. Myslím, že pijí hodně. Co se pilo za nás, to byl jeden hrníček 

ke svačině, teď už pijí od rána pořád a řídí si to samy.“ 

Pozorujete taky, co pijí? Tedy krom toho čaje z várnice? 

„Pijí hlavně šťávy, pak tedy ten čaj, někteří, co mají doma zdravou výživu, tak pijí 

jen vodu. Čtyři nebo pět dětí má jen vodu. Svačiny mají ovoce, zeleninu, vodu.“  

Mají děti ve škole prostředí k tomu, aby se mohly zdravě a pravidelně 

stravovat? 
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„Určitě ano. Některé děti jedí i při hodině. To se sice zlobím, děti přijdou ráno bez 

snídaně a v nestřeženém okamžiku vidím, jak ukusují. To jsem i projednávala s rodiči, 

dva chlapci přijdou a o první hodině jedí, takže jsme se domluvili, že budou chodit do 

školy o pět minut dřív a snědí si tu svačinu. Jenže oni to nestihnou a ta svačina je tak 

láká, že je nezajímá matematika, ale zajímá je svačinka.“ 
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 Rozhovor č. 5 

Třída: 3. A 

Mgr. Eva Grinová 

Sledujete, jak se děti stravují? Co si nosí do školy za svačiny, jestli si nosí 

pravidelně? 

„Už od první třídy jsou děti navyklé, že jim svačinu dělá maminka, a taky svačí na 

místě. Takhle vzornou třídu jsem ještě neměla. Všechny děti si nosí svačinu a až teď ve 

třetí třídě občas chodí do bufetu pro nějaké zpestření stravy.“ 

Třeba pro párek v rohlíku? 

„Ne, to ne, to jsem ještě u nikoho neviděla. Jsou skvělí, hlavně maminky jsou 

skvělé, protože jim svačinky dělají naprosto pravidelně. Takže občas, jednou za měsíc a 

možná ani to ne, někdo přijde, že nemá svačinu, tak si do toho bufetu dojde, jinak 

maminky zodpovědně svačiny dělají.“  

Projednávala jste jejich stravování s rodiči? 

„Hned na začátku první třídy jsem s rodiči v tom smyslu mluvila.“  

Máte ve třídě nějaké speciální případy stran stravování? 

„Ne, to nemám.“ 

Jak je to s pitným režimem? 

„Děti pijí dost, často, taky pak často chodí na záchod. Ale teď ve třetí třídě už to 

pití během hodin trochu odbouráváme, protože pak jde na záchod jeden a pak jdou 

všichni. V tom jim ale samozřejmě nebráníme. Spíš dohlížet na to, aby si došly během 

přestávky, a když to někdo nemůže vydržet ke konci hodiny, tak ho samozřejmě pustím.“  

Sledujete taky, co děti pijí? 

„Hodně pijí čaje, hodně pijí vodu, což mě překvapilo, ale i šťávy. Ale nevidím 

kolu, ani takové ty hodně chemické nápoje, ani sprity, to ne. V tomto směru jsem s dětmi 

maximálně spokojená. Tedy spíš s rodiči.“  

Myslíte, že mají děti ve škole prostředí k tomu, aby se stravovaly zdravě a 

pravidelně? 

„Určitě, v tomto směru je to úžasné. Svačí o velké dvacetiminutové přestávce, ale 

vím, že některé děti nesnídají nebo snídají málo, takže přijdou a ptají se, jestli si můžou 
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o první malé přestávce kousnout do svačiny. Což samozřejmě můžou, ale je to spíš 

výjimečně. Svačí na místech, v první třídě ještě každý vzorně ve své lavici, teď si třeba 

sesedají. Vezmou si židličky a svačí třeba po skupinkách, po třech, po čtyřech. V první 

třídě jsme zakoupili nový koberec, tak jsem dost dbala na to, aby s tím jídlem nechodili, 

protože jim to samozřejmě padá. Takže to se naučili a já jsem s nimi v tomto směru moc 

spokojená.“  
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6.3.3 Výsledky dotazníkového šetření 

6.3.3.1 Hypotézy  

Pro kvantitativní výzkum byly stanoveny tyto hypotézy: 

 1) Předpokládá se, že alespoň 90 % respondentů ve škole každý den svačí. 

 2) Předpokládá se, že alespoň 75 % respondentů má z domova každý den 

porci ovoce 

 3) Předpokládá se, že alespoň 75 % respondentů si sladkosti (sušenky, 

čokoládové tyčinky, bonbóny apod.) kupuje, nenosí si je z domova. 

 4) Předpokládá se, že maximálně 10% respondentů ve škole vypije méně 

než 0,5 litru pití, nebo nepije vůbec.  

Hypotézy byly stanoveny na základě autorových předpokladů, které mají původ 

v informacích v kapitole 1 teoretické části. Autor také předpokládá, že kvalita 

stravování dětí během dopoledne je na vysoké úrovni, stále se však najdou výjimky, 

tedy rodiče, kteří na stravování svých dětí ve škole nedbají. 

6.3.3.2 Charakteristika cílové skupiny 

Cílovou skupinu pro kvantitativní průzkum tvořili žáci 3. – 5. tříd. Jednalo se o 

109 respondentů v celkem pěti třídách – 3. A (23 respondentů), 3. B (18 respondentů), 

4. A (21 respondentů), 4. B (25 respondentů), 5. A (22 respondentů, pátá třída má na této 

škole pouze jednu paralelní skupinu). Všech 109 respondentů ve výzkumu figuruje jako 

nedělená skupina. Tato skupina byla vybrána jako nejlepší možná varianta pro průzkum 

stravování dětí mladšího školního věku. První a druhé třídy byly předem z průzkumu 

vyloučeny, a to z důvodu pochybností, že by žáci ještě nebyli schopni vzhledem ke 

svým schopnostem a zkušenostem řádně a s plným pochopením dotazník vyplnit. 
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6.3.3.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Dotazníky byly vyhodnocovány na základě označených odpovědí, zapsány do 

tabulek a následně zpracovány do grafů.  

 Graf č. 1: Ve škole svačím: 

 

Odpovědi Počet žáků Procenta 

A. každý den 105 96,33% 

B. 3-4krát za týden 4 3,67% 

C. 1-2krát za týden 0 0% 

D. Ve škole nikdy nesvačím 0 0% 
 

 

Na otázku č. 1 odpovědělo všech 109 respondentů.  

105 respondentů (96,33 %) označilo odpověď A, tedy že ve škole každý den 

svačí. 4 respondenti (3,67 %) označili odpověď B, tedy že ve škole svačí 3-4 krát za 

týden. Odpovědi C a D neoznačil ani jeden z respondentů. 
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 Graf č. 2: Svačinu mám do školy připravenou z domova: 

 

Odpovědi Počet žáků Procenta 

A. Každý den 89 81,65% 

B. 3-4krát za týden 17 15,60% 

C. 1-2krát za týden 0 0,00% 

D. Svačinu nemám nikdy 
připravenou z domova 

3 2,75% 

 

 

Na otázku č. 2 odpovědělo všech 109 respondentů.  

Svačinu připravenou z domova každý den má tedy 89 respondentů (81,65 %), 3-4 

krát za týden 17 respondentů (15,60 %), 1-2 krát za týden 0 respondentů (0 %) a svačinu 

nemají nikdy připravenou z domova 3 respondenti (2,75 %).  

K této otázce se vztahoval následující dodatek: pokud označíte odpověď D, 

pokračujte na otázku 6. Otázky 3, 4, 5 se totiž týkaly respondentů, kteří si nosí svačinu 

z domova. V následujících otázkách tedy bude jiný základní počet respondentů než 109. 
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 Graf č. 3: Ke svačině připravené z domova mám ovoce: 

 

Odpovědi Počet žáků Procenta 

A. Každý den 21 19,81% 

B. 3-4krát za týden 40 37,74% 

C. 1-2krát za týden 33 31,13% 

D. Nikdy nemám z domova 
ke svačině ovoce 

12 11,32% 

 

 

Na otázku č. 3 odpovědělo 106 respondentů ze 109. Tuto otázku vynechali 3 

respondenti, protože k tomu naváděl dodatek u otázky č. 2.  

Každý den tedy má ovoce z domova 21 respondentů (19,81 %), 3-4 krát do týdne 

40 respondentů (37,74 %), 1-2 krát do týdne 33 respondentů (31,13 %) a ovoce 

z domova nikdy nenosí 12 respondentů (11,32 %). 
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 Graf č. 4: Ke svačině připravené z domova mám zeleninu: 

 

Odpovědi Počet žáků Procenta 

A. Každý den 12 11,43% 

B. 3-4krát za týden 26 24,76% 

C. 1-2krát za týden 35 33,33% 

D. Nikdy nemám z domova ke 
svačině zeleninu 

32 30,48% 

 

 

Na otázku č. 4 odpovědělo 105 respondentů ze 109. Tuto otázku vynechali 3 

respondenti, protože k tomu naváděl dodatek u otázky č. 2 a jeden respondent 

neodpověděl z neznámého důvodu. 

Podle odpovědí má každý den z domova ke svačině zeleninu 12 respondentů 

(11,43 %), 3-4 krát do týdne 26 respondentů (24,76%), 1-2 krát za týden 35 respondentů 

(33,33 %), zeleninu z domova nikdy nemá 32 respondentů (30,48 %). 
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 Graf č. 5: Když mám svačinu připravenou z domova, mohu si vybírat, 

co ke svačině dostanu: 

 

Odpovědi  Počet žáků Procenta 

A. Ano 55 51,89% 

B. Ne 51 48,11% 
 

 

Na otázku č. 5 odpovědělo 106 respondentů ze 109. Tuto otázku vynechali 3 

respondenti, protože k tomu naváděl dodatek u otázky č. 2.  

55 respondentů (51,89 %) si může vybírat, jakou svačinu s sebou dostane do 

školy, oproti tomu 51 respondentů (48,11 %) si svačinu vybírat nemůže. 
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 Grafr č. 6: Svačinu si kupuji: 

 

Otázky  Počet žáků Procenta 

A. Každý den 4 3,67% 

B. 3-4krát za týden 0 0,00% 

C. 1-2krát za týden 31 28,44% 

D. Svačinu si nikdy nekupuji 74 67,89% 
 

 

Na otázku č. 6 odpovědělo všech 109 respondentů.  

Podle odpovědí si každý den kupují svačinu 4 respondenti (3,67 %), 3-4 krát za 

týden si nekupuje svačinu ani jeden z respondentů, 1-2 krát za týden 31 respondentů 

(28,44 %), svačinu si nikdy nekupuje 74 respondentů (67,89 %). 
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 Graf č. 7: Sladkosti (sušenky, čokoládové tyčinky, bonbóny apod.) 

mám ke svačině: 

 

Odpovědi Počet žáků Procenta 

A. Z domova 44 40,37% 

B. Kupuji si je 15 13,76% 

C. Mám je z domova, i si je kupuji 41 37,61% 

D. Sladkosti vůbec nejím 9 8,26% 
 

 

Na otázku č. 7 odpovědělo všech 109 respondentů. 

Podle odpovědí si nosí sladkosti ke svačině z domova 44 respondentů (40,37 %), 

sladkosti si kupuje 15 respondentů (13,76 %), sladkosti má z domova i si je kupuje 41 

respondentů (37,61 %) a sladkosti vůbec nejí 9 respondentů (8,26 %). 
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 Graf č. 8: Ke svačině si kupuji: 

  

Na otázku č. 8 odpověděli 3 respondenti. Tato otázka byla určena pouze 

respondentům, kteří v otázce 2 označili odpověď D, tedy že si svačinu do školy nikdy 

nenosí z domova. Cílem této otázky bylo zjistit, jaká jídla tito žáci při nákupu své 

svačiny preferují. Otázka měla také možnost vícenásobného výběru, jeden respondent 

označil dvě odpovědi, ostatní dva respondenti pouze jednu odpověď 

Jeden respondent označil jako odpovědi A, E, tedy obloženou housku a pizzu. 

Jeden respondent označil B, tedy párek v rohlíku. Poslední ze tří označil D, tedy pečivo 

celozrnné. 
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 Graf č. 9: Ve škole svačím: 

 

Odpovědi Počet žáků Procenta 

A. Po první vyučovací hodině 3 2,75% 

B. Po druhé vyučovací hodině 84 77,06% 

C. Svačinu si rozložím do více 
přestávek 

22 20,18% 

 

 

Na otázku č. 9 odpovědělo všech 109 respondentů. 

Podle odpovědí svačí 3 respondenti (2,75 %) po první vyučovací hodině, 84 

respondentů (77,06 %) po druhé vyučovací hodině, tedy o velké přestávce v 9:40 hodin, 

22 respondentů (20,18 %) si svačinu rozloží do více přestávek. 
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 Graf č. 10: Ve škole nejraději svačím: 

 

Odpovědi Počet žáků Procenta 

A. Ve třídě 103 95,37% 

B. Na chodbě 5 4,63% 

C. V bufetu 0 0,00% 
 

 

Na otázku č. 10 odpovědělo 108 respondentů, 1 respondent z neznámého důvodu 

neodpověděl. 

Podle odpovědí je patrné, že 103 respondentů (95,37 %) nejraději svačí ve třídě, 5 

respondentů (4,63 %) nejraději svačí na chodbě a v bufetu, kde je také možnost 

posezení, nesvačí ani jeden z respondentů. 
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 Graf č. 11: Ve škole vypiji: 

 

Odpovědi Počet žáků Procenta 

A. Méně než 0,5 litru pití 13 11,93% 

B. 0,5 litru pití 50 45,87% 

C. 1 litr pití 36 33,03% 

D. 1,5 litru pití 10 9,17% 

E. Ve škole vůbec nepiji 0 0,00% 
 

 

Na otázku č. 11 odpovědělo všech 109 respondentů. 

Z grafu je patrné, že 13 respondentů (11,93 %) ve škole vypije méně než 0,5 litru 

pití. 50 respondentů (45,87 %) vypije 0,5 litru pití, 36 respondentů (33,03 %) vypije 1 

litr pití, 10 respondentů (9,17 %) vypije 1,5 litru pití a 0 respondentů ve škole nepije 

vůbec.  
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 Graf č. 12: Do školy si nosím pití z domova: 

 

Odpovědi Počet žáků Procenta 

A. Ano 106 97,25% 

B. Ne 3 2,75% 
 

 

Na otázku č. 12 odpovědělo všech 109 respondentů. 

Z grafu je patrné, že 109 respondentů (97,25 %) si pití nosí do školy z domova. 3 

respondenti (2,75 %) si pití z domova nenosí. 
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 Graf č. 13: K pití si nosím z domova: 

 

Odpovědi Počet žáků Procenta 

A. čaj 39 20,10% 

B. vodu z kohoutku 28 14,43% 

C. minerální vodu 33 17,01% 

D. ovocnou šťávu ředěnou 
vodou, ovocný džus 

71 36,60% 

E. mléko 7 3,61% 

F. kolu, kofolu a podobné 10 5,15% 

G. Sprite, fantu a podobné 6 3,09% 
 

 

Tato otázka měla možnost označení více odpovědí. Odpovědělo na ni všech 109 

respondentů, z nichž někteří využili možnosti vícečetné odpovědi, celkový počet 

odpovědí je tedy 194. 

Z grafu je patrné, že čaj si nosí do školy 39 respondentů (20,10 % odpovědí), 

vodu z kohoutku upřednostňuje 28 respondentů (14,43 % odpovědí), minerální vodu 

z domova nosí 33 respondentů (17,01 % odpovědí), ovocnou šťávu nebo ovocný džus 

71 respondentů (36,60 % odpovědí), mléko si nosí z domova 7 respondentů (3,61 % 

odpovědí), kolu, kofolu a podobné nápoje 10 respondentů (5,15 % odpovědí), sprite, 

fantu a podobné si nosí do školy 6 respondentů (3,09 % odpovědí). 
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 Graf č. 14: Když si nepřinesu pití z domova, piji ve škole: 

 

Odpovědi Počet žáků Procenta 

A. čaj z várnice na chodbě 53 42,06% 

B. vodu z kohoutku 31 24,60% 

C. minerální vodu 15 11,90% 

D. ovocnou šťávu ředěnou 
vodou, ovocný džus 

13 10,32% 

E. mléko 4 3,17% 

F. kolu, kofolu a podobné 7 5,56% 

G. Sprite, fantu a podobné 3 2,38% 
 

 

Tato otázka měla možnost označení více odpovědí. Odpovědělo na ni všech 109 

respondentů, z nichž někteří využili možnosti vícečetné odpovědi, celkový počet 

odpovědí je tedy 126. 

Z grafu je patrné, že 53 respondentů (42,06 %) si ve škole chodí natáčet čaj 

z várnice na chodbě, 31 respondentů (24,60 % odpovědí) ve škole pije vodu z kohoutku, 

15 respondentů (11,90 % odpovědí) pije minerální vodu, 13 respondentů (10,32 % 

odpovědí) pije ovocnou šťávu nebo ovocný džus, 4 respondenti (3,17 % odpovědí) pijí 

mléko, 7 respondentů (5,56 % odpovědí) dává přednost nápojům kolového typu a tři 

respondenti (2,38 %) pijí Sprite, Fantu a podobné. 
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6.3.3.4 Diskuze hypotéz dotazníkového šetření 

 Hypotéza č. 1: Předpokládá se, že alespoň 90 % respondentů ve škole 

každý den svačí. 

Tato hypotéza se vztahuje k otázce č. 1 v dotazníkovém šetření.  

Odpovědi Každý den 
3-4krát za 

týden 

1-2krát za 

týden 

Ve škole nikdy 

nesvačím 

Počet žáků 105 4 0 0 

Vyjádření v 

procentech 
96,33 % 3,67 % 0 % 0 % 

 

Vyhodnocením bylo zjištěno, že ve škole každý den svačí 105 ze 109 

dotazovaných, což činí 96,33 %. Hypotéza se v tomto případě potvrdila. 

 

 Hypotéza č. 2: Předpokládá se, že alespoň 75 % respondentů má 

z domova každý den porci ovoce 

Tato hypotéza se vztahuje k otázce č. 3 v dotazníkovém šetření. 

Odpovědi Každý den 
3-4 krát za 

týden 

1-2krát za 

týden 
Nikdy 

Počet žáků 21 40 33 12 

Vyjádření v 

procentech 
19,81 % 37,74 % 31,13 % 11,32 % 

 

Z tabulky můžeme vyčíst, že každý den má z domova ke svačině ovoce pouze 21 

dotazovaných. Hypotéza se tedy nepotvrdila 

 

 Hypotéza č. 3: Předpokládá se, že alespoň 75 % respondentů si 

sladkosti (sušenky, čokoládové tyčinky, bonbóny apod.) kupuje, nenosí 

si je z domova. 

Tato hypotéza se vztahuje k otázce č. 7 v dotazníkovém šetření. 

Odpovědi Z domova Kupuji si je 

Mám je 

z domova, i si 

je kupuji 

Sladkosti 

vůbec nejím 

Počet žáků 44 15 41 9 

Vyjádření v 

procentech 
40,37 % 13,76 % 37,61 % 8,26 % 
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Z tabulky je patrné, že sladkosti si kupuje pouze 15 dotazovaných, tedy 13,76 %, 

a z domova si sladkosti nosí 44 dotazovaných, tedy 40,73 %. Předpokládaná hypotéza 

se tedy nepotvrdila. 

 

 Hypotéza č. 4: Předpokládá se, že maximálně 10% respondentů ve 

škole vypije méně než 0,5 litru pití, nebo nepije vůbec.  

Tato hypotéza se vztahuje k otázce č. 11 v dotazníkovém šetření. 

Odpovědi < 0,5 l 0,5 l 1 l 1,5 l 

Ve škole 

vůbec 

nepiji 

Počet žáků 13 50 36 10 0 

Vyjádření v 

procentech 
11,93 % 45,87 % 33,03 % 9,17 % 0 % 

 

Z tabulky můžeme vyčíst, že 13 respondentů (11,93 %) ve škole vypije méně, než 

0,5 pití. Předpoklad byl takový, že toto číslo nepřesáhne 10 %, hypotéza se proto 

nepotvrdila.  

 

Poznámka: 

Dotazník obsahuje otázky, které nebyly podkladem pro žádné hypotézy. Tyto 

otázky mají informativní charakter a slouží pro doplnění a rozšíření výzkumného 

šetření. 
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6.3.4 Diskuse výzkumného šetření 

Z výsledků všech tří stádií výzkumného šetření lze soudit, že ve většině aspektů se 

výsledky zjištěné z dotazníkového šetření, rozhovorů s učitelkami a pozorování 

prostředí shodují.  

Pravidelné svačiny 

Dotazníkové šetření: 

Ve škole každý den svačí přes 96 % dětí. 

Názory učitelek: 

Všechny učitelky uvedly, že jejich děti ve škole každý den svačí, a povětšinou 

byly se svačinami dětí spokojeny. Daly ale také za pravdu, že ve stravování dětí jsou 

často propastné rozdíly a že je vidět, jak na výživu svých dětí dbají jejich rodiče. 

Ovoce a zelenina 

Dotazníkové šetření: 

Ne příliš pozitivní výsledky vyšly najevo u otázek, zda děti nosí do školy ke 

svačině zeleninu a ovoce a jak často. U otázky ovoce byl předpoklad mnohem vyšší, než 

ukázaly výsledky. To, že 31 % dotazovaných nosí do školy ovoce pouze jednou až 

dvakrát za týden, přes 11 % žáků ovoce nenosí nikdy, zeleninu má ke svačině 1-2 krát 

za týden 33 % dotazovaných a nikdy ji do školy nenosí přes 30 % dětí, lze považovat za 

nedostatečné vzhledem k tomu, že by děti měly za den sníst alespoň tři porce ovoce a 

zeleniny. Je sice možné, ne-li pravděpodobné, že děti jí ovoce a zeleninu během 

odpoledne, nicméně zařazení ovoce a zeleniny do dopolední svačiny je přinejmenším 

vhodné.  

Pozorování: 

Ve školním bufetu je široká nabídka potravin, mezi nimi i zelenina a ovoce. I když 

si děti nepřinesou tyto potraviny z domova, mají možnost koupit si je v bufetu. 

Sladkosti 

Dotazníkové šetření: 

Překvapivý výsledek se objevil u otázky, zda mají děti sladkosti z domova, nebo 

zda si je kupují samy, totiž že přes 40 % dotazovaných má sladkosti z domova. Nelze 

říci, zda si děti doma o sladkosti říkají, nebo jestli rodiče dávají dětem dobroty sami od 

sebe. Lze to ovšem považovat za negativní jev. Vhodnější by bylo tyto sladkosti 
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nahradit například ovocem. Necelých 38 % respondentů uvedlo, že mají sladké 

z domova, ale i si je kupují. Rodiče v tomto případě nejspíš dají svému dítěti peníze, 

aby si koupilo, na co má chuť, už se ale nestarají, jestli je to pro dítě vhodné. 

Názory učitelek: 

O tomto problému padly zmínky i v rozhovorech. Jedna z pěti dotazovaných 

učitelek tyto problémy konzultuje s rodiči a upozorňuje je na nedostatky, další tři na to 

upozorňovaly při rodičovských schůzkách nebo při trio schůzkách (schůzka, které 

přítomen žák, rodič a učitel), jedna z učitelek toto téma nechává čistě na rodičích a nijak 

nezasahuje. 

Pozorování: 

Ve školním bufetu mají děti možnost zakoupit si i sladkosti, čokoládové tyčinky a 

podobné ne příliš vhodné potraviny. 

Čas a prostor pro svačinu 

Dotazníkové šetření: 

V dotaznících byly obsaženy dvě otázky zaměřené na to, kdy a kde děti ve škole 

svačí. Přes 70 % dotazovaných odpovědělo, že svačí po druhé vyučovací hodině. V tu 

dobu je tzv. ‚velká přestávka‘, která slouží právě k tomu, aby měly děti dostatek času na 

svačinu, ale i na další aktivity. Přes 20 % dětí si svačinu rozloží do více přestávek. Je 

možné, že nestíhají snídani, proto mají tendenci jíst už hned ráno po příchodu do školy, 

nebo po první vyučovací hodině. 

Další otázka byla zaměřená na to, kde děti nejraději svačí. Přes 95 % z nich svačí 

ve třídě, pouze 5 dětí upřednostňuje svačinu na chodbě. Je známo, že ideální je 

konzumovat jídlo vsedě, v klidu a na jídlo se soustředit. Svačina na chodbě může sice 

pro žáky znamenat zajímavou interakci se svými vrstevníky z jiných tříd nebo zábavu, 

není to ovšem ideální prostředí pro konzumaci jídla. 

Názory učitelek: 

Jedna z učitelek uvedla, že děti, které jsou po ránu hladové, mají tendenci ujídat 

svačinu i během vyučování, což může mít negativní vliv na jejich soustředění a můžou 

tím i rušit své spolužáky. Ve většině případů však podle učitelek děti svačí právě o velké 

přestávce, což koresponduje s výsledky dotazníkového šetření. 

Objevila se také zmínka, že i když děti svačí ve třídě, v klidu nezůstanou a i 

během svačiny dovádějí. Děti si také při hezkém počasí berou svačinu ven na školní 
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dvůr, kde jsou lavičky a děti si mohou sníst svačinu na čerstvém vzduchu. To lze 

považovat za pozitivní. 

Pozorování: 

O hlavní přestávce trvající dvacet minut mají děti dostatek času na konzumaci 

svačiny, i na zvládnutí dalších potřebných aktivit. 

Školní dvůr je příjemně zařízen, je zde spousta laviček, kde se děti mohou během 

hlavní přestávky posadit a v klidu sníst svačinu. 

Vybírání si svačiny do školy 

Dotazníkové šetření: 

Necelých 52 % dotázaných dětí si může svačinu z domova vybírat. Tady ovšem 

hrozí, že rodiče podlehnou prosbám dítěte a dají mu jídlo méně vhodné. Pozitivní by to 

ovšem mohlo být tehdy, pokud by rodiče byli obeznámeni se zásadami zdravé výživy a 

dávali by dítěti vybrat z kvalitních a vhodných potravin. K tomu jim může posloužit 

kapitola 1 teoretické části této práce. 

Dodržování pitného režimu 

Dotazníkové šetření: 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že necelých 12 % dotazovaných ve 

škole vypije méně než 0,5 litru tekutin a přes 45 % pouze 0,5 litru. Vzhledem k tomu, že 

děti v tomto věku by měly vypít alespoň 1,5 litru tekutin za den, to lze považovat za 

mírně nedostatečné. 

Názory učitelek: 

Učitelky byly se dětmi spokojené a tvrdily, že děti pijí v dostatečné míře a že 

někdy je v tom dokonce musí omezovat, pokud to vyrušuje při vyučování. O přestávce 

dětem připomínají pít a dojít si na toaletu, aby následující hodina mohla probíhat 

v klidu. Podle nich je tedy pitný režim dětí je dostatečný. 

Pozorování: 

Děti mají spoustu možností vybrat si nápoj podle vlastního uvážení. Na chodbě je 

várnice s čajem, buďto ovocným nebo černým s citronem. Čaj ve várnici nikdy není 

z prášku nebo z koncentrátu. Je zde také možnost natočit si pitnou vodu z kohoutku 

nebo zakoupit nápoj v bufetu. 
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Z rozhovorů je patrné, že učitelky jsou se stravováním svých svěřenců spíše 

spokojené, ale i si uvědomují často propastné rozdíly mezi jednotlivými žáky. 

Dotazníkové šetření nám ukázalo, že ne všechny děti se stravují ideálně. Objem 

konzumovaného ovoce a zeleniny by se rozhodně měl zvýšit minimálně na 4 porce ke 

svačině za týden, ideálně aby každá svačina obsahovala porci ovoce nebo zeleniny. 

Vhodné by také bylo u takto malých dětí omezit konzumaci sladkostí. Pouze 9 

z dotazovaných odpovědělo, že sladkosti nejí vůbec. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zmapování stravovacích návyků dětí prvního 

stupně na vybrané základní škole a zjištění faktorů, které mohou tyto návyky 

ovlivňovat. Dále pak informovat o základech zdravé výživy se zaměřením na tuto 

věkovou skupinu 

V teoretické části lze nalézt informace o správné výživě dětí, složení stravy a 

jejích hlavních součástích, důležitosti dodržování pitného režimu, alternativních 

výživových směrech s přihlédnutím k jistým kladům a možným negativům a také o 

nebezpečí poruch příjmu potravy, které mohou negativním způsobem ovlivnit zdravý 

rozvoj jedince v budoucím životě. 

Praktická část práce se zabývala průzkumným šetřením na vybrané škole. 

Průzkumné šetření zahrnovalo dotazníkové šetření v pěti vybraných třídách na prvním 

stupni, rozhovory s třídními učitelkami těchto pěti tříd a nezávislé pozorování prostředí 

a faktorů, které mohou pozitivně či negativně působit na stravování žáků.  

Cíle práce byly splněny. Bylo dosaženo výsledků v podobě nashromážděných 

informací, jejichž suma dává přehledný obraz o tom, jak se vybraná skupina dětí ve 

škole stravuje a jaké má podmínky pro to, aby se stravovala zdravě. 

Tato práce může posloužit rodičům mladších školních dětí jako stručný návod 

k tomu, jak se správě starat o své dítě po stránce zdravé výživy. Uplatnění ale také může 

najít u učitelů na základních školách, výchovných poradců či metodiků prevence. 
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Seznam příloh 

6.6 Vzor dotazníku 

Obrázek č. 1 – první strana dotazníku 
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Obrázek č. 2 – druhá strana dotazníku 
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6.7 Příklad vyplněného dotazníku 

Obrázek č. 3 – první strana vyplněného dotazníku 
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Obrázek č. 4 – druhá strana vyplněného dotazníku 
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6.8 Povolení k provedení výzkumného šetření 

 


