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Abstrakt

Obsah práce:

Předmětem mojí bakalářské práce je zjistit, do jaké míry souvisí partnerství se zdravějšími 

stravovacími návyky. Práce je zaměřena na srovnání stravovacích návyků dvou skupin 

populace – mužů a žen žijících v partnerství a mužů a žen bez partnerského vztahu. Na 

základě teoretického ukotvení tématu a dostupných zahraničních studií bylo prokázáno, že 

partnerství působí příznivě na stravovací návyky mužů i žen. Tato zjištění jsou

východiskem pro moje hypotézy, jejichž platnost se pokusím dokázat pomocí sekundární 

analýzy dat. Vzhledem k tomu, že pracuji s daty, která jsou platná pouze v rámci České 

republiky, proto i výsledky mojí analýzy se týkají české populace. V závěru interpretuji

získané výsledky analýzy a hodnotím kvalitu výzkumu.
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Abstract 

Content:

The aim of my bachelor thesis is founding if healthier eating habits are related to 

partnership. The object is comparison of eating habits in two population groups – men and 

women living in partnership and men and women who don´t live in partnership. On the 

base of theory and foreign studies which are available in the Czech republic it was 

approved that partnership has positive influence on men´s and women´s eating habits. I use 

these results for my hypothesis and I try to prove their validity. Secondary data analysis is 

used. The results of my analysis are valid only for the Czech Republic because I use data 

that have been collected in the Czech Republic. The conclusion contains the interpretation 

of the analysis results and the evaluation of the analysis quality.
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Úvod

„Protože jídlo vytváří a udržuje sociální vztahy, hraje nezastupitelnou roli především 
v životě rodin a domácností.“ (Dvořáková-Janů, 1999)

V civilizovaných zemích není jídlo již chápáno pouze jako prostředek k uspokojení 

základní lidské potřeby a k přežití, ale stalo se fenoménem moderní doby. Zejména od 

druhé poloviny 20. století můžeme podle Dvořákové-Janů ve vyspělých západních zemích

hovořit o vývoji kultury jídla. Stále více se začíná mluvit o kvalitě jídla, stolování, 

gourmetství apod. Důkazem toho je i přibývající množství kuchařských knih, příruček pro 

vaření, časopisů a reklam. Často je zdůrazňována zdravá výživa bohatá na vitamíny, 

ekologicky vyráběné potraviny a light potraviny (Dvořáková-Janů, 1999, str. 25).

Jedním z faktorů, jenž může mít vliv na stravování, je život s partnerem. Na základě 

několika studií provedených zejména v Anglii a Americe bylo zjištěno, že partnerství má 

významný vliv nejen na zlepšení stravovacích návyků, ale také na celou řadu aspektů

týkajících se jídla například společné nakupování a výběr potravin, přizpůsobení se chutím 

partnera atd. (Kemmer, Anderson, Marshall, 1998). Zlepšení stravovacích návyků v 

partnerství, konkrétně konzumace zdravějších potravin, je téma, kterému se budu ve své 

bakalářské práci věnovat. Cílem mojí práce je v teoretické části představit několik studií, 

které byly na téma partnerství a stravovací návyky provedeny, dále pak pohled na toto 

téma v sociologickém a historickém kontextu a v neposlední řadě definování pojmů. Cílem 

empirické části je provedení sekundární analýzy dat a zjištění, do jaké míry souvisí život 

v partnerství se zdravějšími stravovacími návyky mužů a žen v porovnání s těmi, kteří 

v partnerském vztahu nežijí. Následně získané výsledky interpretuji. Závěr empirické části 

tvoří hodnocení kvality výzkumu, závěrečná shrnutí a vlastní poznatky, jež jsem během 

práce získala. Pro sekundární analýzu používám data z Českého sociálněvědního datového 



2

archivu z Centra pro výzkum veřejného mínění. Pro potvrzení platnosti hypotéz použiji 

logistickou regresní analýzu v programu SPSS.
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Teoretická část

Partnerství a stravovací návyky v odborné literatuře a studiích

Vlivu partnerství na stravovací návyky mužů a žen se věnují zejména zahraniční 

autoři, především kolektiv autorů z edinburgské univerzity (Anglie) Debbie Kemmer, 

David W. Marshall, Marion Kerr a Nicola Charles, dále Deborah Lupton z University of 

Western Sydney (Austrálie), Caron F. Bove a Jeffery Sobal z Cornell University (USA) a 

další. V české akademické literatuře ani v odborných časopisech jsem pro toto téma 

nenašla dostatečnou oporu, proto vycházím převážně z literatury zahraniční.

Studie „Living together and eating together: changes in food choice and eating habits 

during the transition from single to married / cohabiting“ (Kemmer, Anderson, Marshall,

1998) se zaměřuje na změny stravovacích návyků lidí, kteří spolu začínají bydlet. Soužití 

samo o sobě představuje velkou změnu, která s sebou nese porozumění jednotlivým 

přáním partnera a jejich pochopení. Stravovací návyky hrají velmi výraznou roli, protože 

lidé mají určité návyky získané během dětství a formované dosavadním rodinným 

prostředím1. Studie autorů Kemmer, Anderson, Marshall (1998) ukazuje, že velkou 

změnou spojenou se začátkem společného soužití je nakupování jídla a jeho konzumace.

S nakupováním úzce souvisí finance. Každý z partnerů měl jiné priority a do jídla 

investoval rozdílnou částku. Pro někoho měl větší prioritu například sport, proto šetřil na 

jídle a více investoval do sportu. Soužití znamená nalezení kompromisu a nastavení 

určitých pravidel pro finanční částky investované do jídla. Respondenti uvádí, že když byli 

svobodní, chodili nakupovat, až když to bylo potřeba, tedy když měli prázdnou ledničku. 

                                                            
1 Stravovacím návykům získaným v rodinném prostředí během dětství a dospívání se věnuje 
kolektiv autorů - Wills, Backett-Milburn, Roberts a Lawton z University of Edinburgh, kteří se ve 
své práci „The framing of social class distinctions through family food and eating practices“ (2011) 
zaměřují na jejich vznik a formování. Pomocí narativních rozhovorů zjišťovali postoje k jídlu a ke 
všemu, co s tím souvisí, z pohledu dětí a pak z pohledu jejich rodičů. (poznámka autorky)
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Po svatbě začali nákupy více plánovat a často chodili nakupovat spolu se svým partnerem.

Důvodem nebylo pouze větší množství jídla, které bylo nutno koupit a dopravit domů, ale 

partneři vnímali nakupování jako možnost být spolu. Sami autoři studie dokládají, že tento 

jev je platný spíše pro partnery, kteří jsou spolu kratší dobu, než například pro rodiny 

s dětmi nebo dlouholetá manželství.

Další významnou změnu představovaly společné snídaně, obědy či jiné jídlo během 

dne. Respondenti žijící bez partnera uvádí, že snídaně pro ně znamenala pouhé 

„nastartování se“ rychlým jídlem většinou během cesty do zaměstnání, kdežto v manželství 

častěji snídali doma se svým partnerem. Zajímavé také je, že bez partnera snídali například

obyčejný toust, avšak s partnerem byla snídaně mnohem pestřejší a zdravější, jak dokládá 

studie (Kemmer, Anderson, Marshall, 1998).

Díky partnerství můžeme podle autorů Kemmer, Anderson a Marshall pozorovat 

signifikantní změnu u večeře. V partnerském životě se večeře mnohem častěji skládá 

z teplého jídla, kdežto ženy bez partnera často uváděly, že jejich večeře představovaly

pojídání různých dobrot, avšak nic, co by se dalo nazvat plnohodnotným jídlem. Muži bez 

partnerky dávali přednost plnohodnotnému jídlu, které si koupili v obchodě a doma ho jen 

ohřáli, nebo si nechali zabalit hotové jídlo s sebou. V partnerství je večeře mnohem více 

než jen jídlem, je příležitostí ke společně strávenému času a povídání. Respondenti uvádí, 

že změnou není pouze společné jídlo, ale také stejné jídlo. Často dochází k tomu, že žena, 

jež vaří, přesvědčí svého partnera, aby jedl to, co má ona ráda. Autoři uvádí, že žena

získává vařením jistou kontrolu nad tím, co budou oba jíst. Během vztahu často dochází

k adaptaci na oblíbené chutě a jídla partnera / partnerky (Kemmer, Andersnon, Marshall, 

1998, str. 62). Zajímavým faktem je, že mnoho respondentů ve výše zmiňované studii 

uvedlo, že na začátku partnerského soužití vařila žena převážně oblíbená jídla svého 
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partnera, ale postupně během trvajícího partnerství začala jídla více přizpůsobovat také 

podle svých chutí, případně podle chutí dětí.

Podle výzkumu provedeného v roce 1988 (Worsley, 1988, in Kemmer, Anderson, 

Marshall, 1998) 20 ze 44 respondentů uvádí, že po svatbě změnili své stravovací návyky, 

přičemž z počtu 20 bylo 14 mužů a 6 žen. Muži uvádí, že jejich strava se zlepšila hlavně 

díky plnohodnotnému jídlu, jeho pravidelnosti a většímu množství zeleniny. Někteří zase

uvádí, že v partnerském vztahu omezili konzumaci hotového jídla zabaleného s sebou, 

tučného jídla a alkoholu. Ženy uvádí, že ke zlepšení jejich stravy došlo proto, že začaly 

připravovat jídlo pro dva, což znamená více úsilí a dodržování stravovacích návyků

(Kemmer, Anderson, Marshall, 1998, str. 64).

Studie se krátce zmiňuje také o konzumaci alkoholu. Zajímavé je zjištění, že muži, 

kteří začali žít v partnerském vztahu, omezili návštěvu hospod a snížila se u nich 

konzumace alkoholu, zatímco u žen došlo ke zvýšení. Autoři tento jev vysvětlují tak, že 

ženy nahradily laskominy a drobné pochutiny plnohodnotným jídlem, k němuž si často 

dávají víno (Kemmer, Anderson, Marshall, 1998).

Závěrem studie provedené autory Kemmer, Anderson a Marshall (1998) lze říci, že 

většina mužů a žen uvádí, že jejich strava a stravovací návyky se zlepšily v partnerském 

životě nebo po svatbě. Jen u malého procenta žen došlo během partnerství nebo manželství 

došlo ke zhoršení jejich stravovacích návyků v důsledku přizpůsobení se stravovacím 

návykům partnera (Kemmer, Anderson, Marshall, 1998, str. 69).

Caron F. Bove a Jeffery Sobal (2003) se ve své studii zaměřili na partnery krátce po 

svatbě. Uvádí, že mimo jiné je důležité vzájemné pochopení nároků na jídlo v rodině hned 

na začátku partnerského vztahu. S britskou studií (Kemmer, Anderson, Marshall, 1998) se 

shodují v tom, že společné jídlo představuje požitek z jídla a vytváří jeden z rodinných 

rituálů (Bove a Sobal, 2003, str. 71).
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Zajímavé poznatky přináší ve své studii Marion Kerr a Nicole Charles (1985). Uvádí, 

že je to většinou žena, kdo má hlavní zodpovědnost za nákup a přípravu jídla pro rodinu. 

Na základě toho ale nemůžeme předpokládat, že ženy přebírají veškerou kontrolu nad tím, 

co nakoupí a co se sní. Podle autorek pozice ženy představuje hlavní zodpovědnou osobu

za přípravu jídla pro rodinu. Ačkoliv je ženě přisuzována role hlavní zodpovědné osoby za 

jídlo, přesto je ve skutečnosti podřízena potřebám a přáním ostatních členů rodiny. Ženy 

vaří především mužům a dětem, ale minimálně samy sobě. Tomu odpovídá výběr 

nakupovaného a konzumovaného jídla. Ženy musí neustále přemýšlet, co mají ostatní 

členové rodiny rádi nebo naopak neradi, co je plýtváním peněz, co má a nemá výživovou 

hodnotu. Vzhledem k tomu, že nelze připravovat jídlo pro každého člena rodiny zvlášť, je 

nutné najít kompromis ve výběru a přípravě jídla. Studie dále dokládá, že celá rodina byla 

téměř vždy podřízena výběru potravin podle manžela a otce. Znamená to tedy, že výběr 

jídla je z velké části podřízen chuti mužů. Když ženy připravují jídlo podle chutí ostatních 

členů rodiny, většinou se zříkají svých vlastních preferencí (Kerr a Charles, 1985, str. 119-

122).

Většina žen uvádí, že když žily samy, nevařily stejná jídla jako v manželství a jedly 

spíše sendviče a jiná podobná jídla. Vaření vnímaly jako plýtvání časem a energií. Přípravu 

jídla pro rodinu však považují za smysluplnou činnost, která má svůj řád (Kerr a Charles, 

1985, str. 125).

Pokud žijí ženy bez partnera, snídani a svačinu většinou vynechávají, případně dojedí

jen zbytky po dětech (Kerr a Charles, 1985, str. 125). Kerr a Charles dodávají, že převážná 

většina žen je spokojená, když má rodina svůj řád, jídlo se podává ve stejnou dobu a 

všichni členové rodiny se dobře nají. Studie také na základě výpovědí žen popisuje 

obtížnou situaci, kdy žena musí připravit jídlo dětem, přinutit je sníst snídani a vyrovnat se 

s jejich odmítáním jídla. Autorky studie z této obtížné situace vyvozují důvod, proč ženy 
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raději konzumují sušenky a malá jídla, která rychle zasytí. Zcela zde chybí požitek z jídla a 

nutričně vyvážené kvalitní jídlo (Kerr a Charles, 1985, str. 126).

Stravovací návyky mužů a žen, kteří žijí bez partnera

Podle autorů je charakteristickým rysem stravování mužů a žen, kteří žijí bez 

partnera, odbývání se v jídle. Jeho příprava je sama o sobě chápána jako plýtvání časem. 

Toto potvrzují zejména ženy, jež ve studii uvedly, že když žily bez partnera, jejich

celodenní strava se skládala především z drobných jídel, která rychle zaženou hlad, ale 

rozhodně o takovém jídle nemůžeme mluvit jako o jídle plnohodnotném (Kemmer, 

Anderson, Marshall, 1998, str. 56). Muži se v jídle odbývají méně, s oblibou si dopřejí 

plnohodnotné jídlo, ale vzhledem k tomu, že si ho nechtějí sami připravovat, dávají 

přednost fast food restauracím nebo si koupí hotové jídlo s sebou. K tomuto fenoménu 

„jídlo s sebou“2 se vyjadřuje Paul Freedman ve své knize Jídlo: dějiny chutí: „Prodej 

hotových jídel v supermarketech, které odstraňuje nutnost jídlo připravovat, představuje 

téměř poslední krok směrem k úplné komercializaci potravinového řetězce; z přípravy jídla 

zůstává jen ohřátí, servírování a úklid. Jednotlivá hotová jídla však ze stravování dělají 

individuální záležitost a někteří sociologové se domnívají, že tak zanikne rodinné 

stolování, s důsledky pro strukturu, načasování a význam každodenního jídla“ (Freedman, 

2008, str. 350). Jídlo u mužů a žen žijících bez partnera má zcela funkční roli, slouží 

k uspokojení základní biologické potřeby. Prvek komunikace prostřednictvím jídla, který 

je charakteristický pro muže a ženy žijící s partnery nebo rodiny, zde výrazně ustupuje.

Jak ukázala studie (Kemmer, Anderson, Marshall, 1998), dalším rysem mužů a žen

žijících bez partnera je častá návštěva hospod a restaurací. Dále studie hovoří o tom, že pro 

muže bez partnerky je také typické, že jedí večer, často u televize, a většinou se jedná o 

                                                            
2

Pro označení „jídla s sebou“ se také často užívá anglický výraz „take away“ (poznámka autorky)
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nezdravé jídlo, které neobsahuje žádnou zeleninu. Ženy na rozdíl od mužů večer nejedly a

uvedly, že jejich večeře obsahovala převážně zeleninu. V případě snídaní je situace hodně 

podobná. Většina mužů a žen doma vůbec nesnídá, jídlo si koupí cestou do práce nebo se 

na snídani někde zastaví. Někteří muži a ženy mají denní rytmus podřízený sportovním 

aktivitám nebo jiným zájmovým činnostem, jimž přizpůsobují i stravování. Proto většinou 

doma nesnídají, ale spojují snídani s danou aktivitou.

Podle autorů dávají ženy přednost malým porcím a svůj stravovací režim často

omezují různými dietami. Díky tomu se v jejich jídelníčku se objevují převážně lehká jídla 

a mnohem více ovoce a zeleniny než u mužů (Kemmer, Anderson, Marshall, 1998).

Stravovací návyky mužů a žen, kteří žijí s partnerem

Jak již bylo uvedeno, první změnu vztahující se ke stravovacím návykům mužů a 

žen, kteří žijí v partnerském vztahu, představuje samotné nakupování potravin. Patrneři

nákupy více plánují, chodí nakupovat společně, více přemýšlí o penězích utracených za 

jídlo. Nákup představuje jistý kompromis, protože se většinou nakupuje stejné jídlo pro 

oba (Kemmer, Anderson, Marshall, 1998, str. 54). Další výraznou změnu představuje čas 

strávený společně během jídla, zejména během snídaní a večeří. Pojem rodina je spojován

s plnohodnotným jídlem, které má svá pravidla – účastní se ho všichni členové rodiny, 

podává se pravidelně ve stejnou dobu a prostřednictvím společného jídla dochází 

k vnitřnímu spojení a jednotě členů domácnosti (Bove a Sobal, 2003, str. 71). 

Podle autorů dochází mezi partnery k rozdělení rolí. Většinou je to právě žena, jež

rozhoduje o tom, jaké potraviny se budou nakupovat a co se bude vařit. Tato specifická 

role ženy označovaná anglickým termínem „gatekeeper“ znamená, že žena přebírá 

veškerou kontrolu nad vším, co se týká jídla. Ženy mají například tendenci jíst více 

zeleniny, kterou také přidávají k hlavnímu jídlu pro ostatní členy rodiny. Následně pak u 
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mužů dochází ke zvýšení konzumace zeleniny a tím ke zlepšení stravovacích návyků. 

V neposlední řadě ke zlepšení stravovacích návyků přispívá také pravidelná strava 

(Kemmer, Anderson, Marshall, 1998, str. 64). Studie (Kemmer, Anderson, Marshall, 1998) 

potvrzuje, že muži žijící v partnerství přestali jíst hotová jídla, jež si koupili a přinesli 

domů, tučná jídla a omezili konzumaci alkoholu. Ženy díky partnerství zlepšily své

stravovací návyky, protože začaly pravidelně připravovat jídlo pro oba.

Koncept gatekeeper

Tento pojem vytvořil a představil německý psycholog Kurt Lewin v roce 1951 v 

Lewin's Field Theory of Social Science (Lewin,1951). Lewinova teorie je založena na 

„cestě“, jíž se jídlo dostává z obchodu nebo zahrady na jídelní stůl. Během tohoto procesu 

jsou nutná mnohá rozhodnutí, která vykonává převážně žena – hospodyně. Lewin se snaží 

na tomto modelu demonstrovat, že ne všichni členové domácnosti mají stejné právo 

rozhodovat o tom, jaké jídlo se objeví na jídelním stole (Lewin, 1951).

Česká sociální psychologie překládá slovo „gatekeeper“ jako tzv. model vrátného. 

Gatekeeper je žena, jež hraje důležitou sociální roli a je centrální postavou ve všech fázích 

výživy a stravování rodiny. Zodpovídá za nákup, přípravu a podávání potravy (Dvořáková-

Janů, 1999, str. 35). Koncept gatekeeper znamená, že jeden z partnerů, většinou žena, má 

plnou kontrolu nad vším, co se týká jídla (Bove a Sobal, 1991, str. 84).

Tento model má kořeny hluboko v historii, podle Seligové a Horského v dobách tzv. 

tradiční rodiny („tradiční v protikladu k evropské moderně nebo stavovské v protikladu 

k průmyslové společnosti“ [Seligová, Horský, 1997, str. 12]), kdy zodpovědnost za

přípravu jídla, hospodaření s potravinami a jejich skladování byly úkolem výhradně ženy.

V dnešní době se význam příliš nezměnil, protože žena dohlíží na nákup potravin 

v souladu s finančními možnostmi rodiny, bere v úvahu nutriční hodnoty potravin, jejich 
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vhodnost pro děti, případně jiné sociální aspekty, jako je například příprava svátečního 

oběda, příprava občerstvení k oslavě narozenin, výročí apod. Jak ukazuje obrázek konceptu

gatekeeping, viz obrázek č. 1, důležité rozhodnutí představuje zdroj, odkud bude potravina 

pořízena. Mohou to být vlastní zdroje, tj. vlastní zahrada, vlastní hospodářství, nebo cizí 

zdroje, tzn. že potravina je nakoupena v obchodě.

Obrázek č. 1 – Gatekeeper model Kurta Lewina
(Field Theory of Social Science, 1951; zdroj: http://gatekeepingtheory.weebly.com/
staženo dne 22.06.2013)

Stravovací návyky v sociologickém kontextu

Sociologie jídla patřila dlouho na okraj kulturních a sociálních věd. Jídlo bylo 

zpočátku zkoumáno jako součást přírodních věd, zejména medicíny. Na člověka se 

pohlíželo jen jako na „jedlíka“, jenž pouze jí, ale ne jako na subjekt, který je součástí 

mezilidských vztahů ovlivňujících volbu jídla, jeho čas, kvalitu, způsob apod. (Dvořáková-

http://gatekeepingtheory.weebly.com/
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Janů, 1999, str. 25). „Volba jídla, jídelní zvyklosti a chování jsou určovány individuálně 

psychickými a sociokulturními vzory chování, jež principiálně poznamenávají všechny 

jídelní aktivity“ (Dvořáková-Janů, 1999, str. 26). Shodně se zahraničními studiemi

Dvořáková-Janů uvádí, že lidé nevnímají jídlo samo o sobě jako nejdůležitější věc, ale je 

spíše prostředkem či médiem ke komunikaci s ostatními lidmi. Konzumace jídla a pití 

slouží k uspokojení základních fyziologických potřeb, současně však tato konzumace 

představuje i speciální způsob komunikace. Komunikativní charakter jídla představuje 

například „coffee break“, což můžeme přeložit jako přestávka na kávu. Nejde o samotné 

pití kávy, ale také o okamžik odpočinku a možnosti komunikace s jinými lidmi

(Dvořáková-Janů, 1999,str. 29).

Podle Dvořákové-Janů se oblast zabývající se jídlem dělí na tři hlavní aspekty ovlivňující 

stravovací zvyklosti:

· Fyziologický aspekt jídla: Fyziologická potřeba jídla a pití souvisí se závislostí 

člověkana přírodě. V tomto jsou si všichni rovni, přestože existují výjimky 

z evoluční teorie (např. nesnášenlivost mléka u některých etnických menšin).

· Psychologický aspekt jídla: Zahrnuje motivy prožívání a pocity. Mezi ně patří pocit

hladu, žízně, chuť, sytost, odpor, averze nebo hnus. Tyto asociace jsou však dány

individuálními zkušenostmi.

· Sociální aspekt jídla: „Fyziologické procesy jsou přirozeně integrovány, ale 

psychické jsou nápadné svou zvláštní prezencí. Ta je definována právě sociálními 

momenty“ (Dvořáková-Janů, 1999, str. 13).

Dvořáková-Janů (1999) uvádí, že stravovací zvyklosti souvisí se všemi sférami 

lidského života. Jedná se v podstatě o sociální systém chování, jenž je v interakci 
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s ostatními. Například rodinný oběd představuje sociální interakci, které se účastní dvě 

nebo více osob.

Dále autorka hovoří o jídle jako procesu socializace, jenž se skládá ze tří částí:

· pasivní fáze - cizí vlivy a formování jídelního chování již v dětství

· bilaterální fáze – proměnlivé formování prostřednictvím vzájemného prosazování

norem

· autonomní fáze –„samo formování osobnosti pomocí vlastních postojů k jídelním

zvyklostem“ (Dvořáková-Janů, 1999, str. 34).

Jan Pánek ve své knize Základy výživy (2002) uvádí, že u výživy je potřeba mít na 

mysli nejen hodnotu fyziologickou (tj. obsah živin a dalších složek potravy), ale také 

psychickou a sociální. Fyziologický aspekt představuje materiální potřeby organismu, ve 

kterých se člověk v podstatě neliší od ostatních tvorů. Psychosociální a filozofické aspekty 

jsou vlastní pouze člověku a lidské společnosti (Pánek, 2002, str. 14). Psychická stránka 

konzumace pokrmů je u člověka spojena s příjemnými pocity, zejména k některým má 

člověk vrozený kladný vztah např. ke sladkým, tučným a v menší míře slaným, zatímco 

oblibu například hořkých pokrmů získává až během života. Za nejvýznamnější psychický 

faktor ve výživě člověka považuje Jan Pánek senzorickou jakost potravin, protože ta 

ovlivňuje celkový příjem potravy (Pánek, 2002, str. 20).

Autor uvádí, že na výživu člověka působí různé sociální faktory. „Již pravěký člověk 

jedl pravidelně ve společnosti ostatních členů svého rodu. Dodnes dává člověk přednost 

konzumu stravy v odděleném prostoru ve společnosti svých blízkých“ (Pánek, 2002, str. 

21).
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Sociální vlivy ve výživě člověka přispívají k tomu, že některé pokrmy považujeme 

za typicky dětské a během dospívání je eliminujeme např. krupičnou kaši, mléko a mléčné 

výrobky. Jiné potraviny začínáme jíst během dospívání a považujeme je za důkaz 

dospělosti např. alkoholické nápoje. Některé si oblíbíme až ve středním věku, např. hořké 

nápoje.

Fyziologickou hodnotu potravin, psychickou hodnotu, sociální vlivy a shodu 

s životní filozofií člověka a společnosti řadí Jan Pánek do kategorie Výživová jakost

potravin:

1. Fyziologická hodnota – obsah a význam nutričních, antinutričních, toxických 

a výživově neutrálních složek

2. Psychická hodnota – obliba a senzorická jakost potravin nebo vliv prostředí 

při konzumaci, které mohou ovlivnit intenzitu trávení

3. Sociální vlivy – působení členů rodiny, v níž spotřebitel žije, nebo vliv 

předchůdců, rodičů či jiných předků; významný vliv tradice a tzv. 

společenský status pokrmu

4. Shoda s životní filozofií člověka i společnosti – zákaz požívání některých 

pokrmů, dobrovolné odmítání některých typů potravin apod.

(Pánek, 2002, str. 18).

Podle autora můžeme jídlo zahrnout mezi kolektivní obřady, jež jsou posilovány 

emotivními ceremoniemi, při nichž lidé pociťují vzájemnost. Patří sem oslavné rituály, u 

kterých se prostřednictvím jídla a pití oslavuje úspěch, narozeniny a jiná podobná výročí. 

Zařadit sem můžeme také rituály, které z pohledu antropologie patří mezi přechodové, což 

jsou svatby, křtiny a pohřby. „Společné pojídání pokrmů potvrzovalo od nepaměti každé 
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významné ujednání, dohodu nebo smlouvu a dodnes je takové společenské události 

zpravidla spojují se společným jídlem“ (Pánek, 2002, str. 21).

V neposlední řadě je potřeba zmínit i náboženství, které také výrazně ovlivňuje

kulturu stravování. U nejprimitivnějších náboženství se můžeme setkat s různými tabu, tj. 

příkazy či zákazy něco nedělat nebo něco nejíst. I v dnešní moderní době najdeme

pozůstatky přesvědčení o magických účincích některých pokrmů, které mají chránit před 

neštěstím, nemocí nebo podporovat plodnost – například velikonoční vajíčka. Jiným

pokrmům se přikládají zdravotní účinky, sem patří například olivový olej nebo víno a za 

zmínku stojí i pokrmy ke zvýšení potence. Za nejznámější tabu je považována konzumace

hovězího masa v Indii, kde je kráva uctívána jako posvátné zvíře. Buddhisté zase nejedí 

maso kvůli úctě k životu. V moderních společnostech několik tabu, které se váží k jídlu, 

dodržují Židé a muslimové (Pánek, 2002, str. 22-23). Křesťanství předepisovalo omezení, 

která se pojila s určitým liturgickým obdobím – například postní dny, velikonoční období. 

Jak uvádí Freedman, křesťanství vytvořilo kromě předpisů pro liturgické období předpisy

stravování podle stupně oddanosti Bohu, například klášterní strava. Zajímavé je, že 

k obžerství přistupovalo mnohem obezřetněji na rozdíl od islámu nebo judaismu. Většina 

náboženských a filozofických tradic pohlíží na přejídání s pohrdáním. Křesťanství zahrnuje 

obžerství dokonce do seznamu smrtelných hříchů. S postupem času byla tabu postupně 

odbourána a zůstalo pouze přikázání postů na některé dny v roce. Po stránce výživy však

lze půst hodnotit spíše kladně (Freedman, 2008, str. 11).

Podle Germova a Williamse sociologie jídla zdůrazňuje roli sociálního prostředí, ve 

kterém se jídlo produkuje a konzumuje. Není to pouze o individuálních chutích a výběru 

jídla každým z nás. Jídlo je středem společenského života a je spojeno s různými 

událostmi, například svatební hostina se skládá z jídel, která souvisí se svatebními rituály. 

Jídlo může být spojováno také s erotickým kontextem – například mnoho reklam na 
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čokoládu a zmrzlinu obsahuje erotický prvek (Germov a Williams, 2000, str. 7). Nejen 

v historii ale i dnes jsou některé potraviny ztotožněny s představou luxusu. Například v 18. 

století byly koroptve jídlem, které člověk z vyšších kruhů konzumovat musel. Na konci 19. 

a počátku 20. století patřil mezi luxusní potraviny humr, kaviár, lanýže či foie gras. Tyto 

luxusní potraviny si svůj status zachovaly v podstatě dodnes (Freedman, 2008, str. 17).

Pro sociologii jídla je důležitá sociologická imaginace – pojem, který zavedl Charles 

Wright Mills (1970). Imaginace vyžaduje schopnost „odmyslet se“ od obvyklé rutiny 

našeho běžného života, abychom se na ni mohli podívat novým způsobem (Giddens, 1999,

str. 18). Jídlo a konzumace jídla jsou plné společenských významů a jsou úzce spojeny se 

sociálními interakcemi lidí při formálním i neformálním jednání (Germov a Williams, 

2000, str. 6).

Historický vývoj sociologie jídla a stravovacích návyků

Až do poloviny 19. století byla fyziologie jídla a pití jedním z nejdůležitějších témat

přírodovědného bádání. Lidskou výživou se zabývali především fyziologové, biologové a 

chemici. Zaměřovali se zejména na otázky tělesných potřeb pro metabolickou reprodukci a 

potřebu energie pro organismus. Věda o výživě se nezajímala o psychologické a sociální 

aspekty. „V posledních letech se ustavují na západoevropských univerzitách nové obory, 

jež se zabývají sociálními a psychologickými aspekty jídla, např. postoji a názory na 

stravovací zvyklosti, výživovými a zdravotními změnami, symbolickou funkcí jídla, 

charakteristikami národní stravy, regionálními zvláštnostmi apod.“ (Dvořáková-Janů, 

1999, str. 12).

Sociální aspekty, které jsou spojeny s jídlem a pitím, definovali sociologové P. 

Berger a F. Luckmann takto: „Biologická konstituce umožňuje lidem hledání potravy, ale 

neříká jim, co mají jíst. Jídlo proniká mnohem více sociálními než biologickými kanály, 
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přičemž uvedené aktivity nejsou definovány pouze svými hranicemi, ale přímo rozvinuly 

vliv na organické funkce“ (Berger a Luckmann in Dvořáková-Janů, 1999, str. 14).

Jídlo jako odborný pojem je používáno až v posledních desetiletích. Až donedávna 

bylo výhradně ve slovníku kuchařů a ve vědě bylo ignorováno. Rituálnímu chování 

v souvislosti s jídlem se věnoval francouzský antropolog Lévi Strauss v díle Myšlení 

přírodních národů (1971, str. 154-177) v souvislosti s analýzou totemismu. Podobně 

analyzuje společnost středověké Evropy Jacques Le Goff (1991), jenž „dešifruje potravu a 

oděv jako potravinový a oděvní kód“ (Le Goff in Dvořáková-Janů, 1999, str. 17).

Od 16. století docházelo při jídle ke kolektivním změnám chování. Například 

pohlavní orgány zvířat byly dlouho ceněny a považovány za specialitu, v 18. a 19. století 

začaly být tabuizovány a postupně vytlačovány, dnes jsou vnitřnosti odmítány kvůli 

vysokému obsahu cholesterolu nebo škodlivých látek. V 19. století se postupně začaly 

užívat různé nástroje, náčiní a příbory pro krájení, porcování a podávání jídla.

Koncem druhé světové války nastaly v důsledku ekonomického, sociálního, 

kulturního a politického vývoje změny v kvalitě, ceně a nabídce společenského statusu. 

Lidé již nejsou pouze pasivními příjemci těchto změn, ale podílí se na vytváření změn 

prostřednictvím svých očekávání a výdajů (Freedman, 2008, str. 334). „Po mnoho let 

studovali vědci chování různých společností ve vztahu k jídlu a kulinárním inovacím a 

dospěli k závěru, že jídlo plní mnohem více než jen čistě biologickou potřebu. Přijetí či 

odmítnutí nového jídla může záviset na sociální struktuře, formování identit, frustraci, 

společenských ambicích, snobství či pocitu nejistoty (to jmenuji jen několik faktorů 

z mnoha).  Při každé příležitosti, když lidé jedí, jen tak mlsají nebo pijí, můžeme najít 

mnohem více impulzů než jen uspokojování primárních biologických potřeb“ (Freedman, 

2008, str. 334). Jak dále Paul Freedman uvádí, „druhotný význam“ jídla nabyl své 

důležitosti až ve 20. století. Nové ekonomické, sociální, kulturní a politické souvislosti 
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s sebou přináší nová jídla a chutě, které se stávají součástí společenského, kulturního a 

psychologického života lidí mnohem více, než jak tomu bylo před rokem 1945 (Freedman, 

2008, str. 335) „Za změnou významu jídla tak stojí nejen sociologicko-kulturní a 

psychologické příčiny, ale také čistě materialistické důvody. Výběr, rozmanitost a inovace 

se staly velmi důležitými pro mnoho lidí“ (Freedman, 2008, str. 335).

Vývoj kultury jídla ve druhé polovině 20. století kladl důraz především na estetiku, 

více se hovoří o kvalitě pokrmů, stolování, objevuje se osvěta jídla prostřednictvím knih, 

časopisů, reklam apod. Objevuje se fenomén výchovy spotřebitele pomocí reklamy nebo 

tlaku vrstevníků, spotřeba jídla je motivována osobními důvody, ale také cíli spotřebitelů

(Freedman, 2008, str. 335).

V současné době se jídlo a stravovací návyky staly předmětem zkoumání nejen 

sociologie, ale také psychologie, historie a antropologie. Velkými změnami, které přispěly 

k formování nových stravovacích zvyklostí, byly: zvýšení podílu pracujících žen, 

prodloužení délky života, zmenšení průměrného počtu členů domácnosti, růst kvality 

vzdělání, rozpad komunistického bloku a další (Freedman, 2008, str. 345).

Jídlo jako fenomén od pravěku až do 21. století

Paul Freedman ve svém díle Jídlo: dějiny chutí (2008) popisuje vývoj jídla a různých 

přístupů k jídlu od dob, kdy člověk lovil mamuty a sbíral kořínky až po dnešní dobu, kdy 

gastronomie vytvořila samostatný obor. Na základě etnografických záznamů o lovcích a 

sběračích můžeme říci, že za nejcennější nepovažovali na zvířeti maso, ale jeho tučnost.

Tuk, který byl tenkrát tolik ceněný a vyhledávaný, je dnes jako původce 

kardiovaskulárních chorob synonymem zabijáka moderního člověka. Jídelníček lovců a 

sběračů byl mnohem bohatší na bílkoviny, než je jídelníček náš.  Konzumovali především 

ořechy, semena, ovoce, hlíznatou zelenin a brambory (Freedman, 2008, str. 43). Jak uvádí 
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autor dále, již tenkrát bylo hodování a dobré jídlo důležitým aspektem společenské 

činnosti. Oslavy se konaly prostřednictvím nápadně velké konzumace jídla a pití. 

„Hodování v lovecko-sběračských společnostech rozhodně nechybělo. Například původní 

američtí obyvatelé na severním pobřeží, jako Tlingitové nebo Chinookové, slaví svátek 

zvaný „potlač“. Během těchto oslav se rozdávají dárky a zkonzumuje se spousta jídla“ 

(Freedman, 2008, str. 60).

Freedman podotýká, že hodování a dobré jídlo sehrálo svou roli také v době utváření 

komplexních společností. To potvrzuje nástup prvních paláců v minojské a mykénské 

civilizaci a vývoj předmětů sloužících k jídlu a pití. Již v době Homérově není jídlo a pití 

pouhou poživatinou, která udržuje při životě a dává sílu, ale je především zdrojem radosti, 

potěšení a spojuje členy komunity. Homérské hostiny se skládaly z masa, chleba a vína. 

Víno tvořilo součást stravy všech Řeků a bylo pravděpodobně zdravější než voda 

z městských nádrží. Za zmínku stojí také tzv. „dar od Řeků“ – olivy. Tento dar údajně 

pocházíí od bohyně Athény, která v Athénách zasadila první olivovník a naučila lidi 

pěstovat olivy (Freedman, 2008, str. 73-78).

Autor uvádí, že pro Římany mělo hodování stěžejní význam. „Společné stolování 

znamenalo přátelství, přijetí do komunity, pospolitost. Z toho důvodu slavnostní hostiny 

nesloužily pouze jako shromáždění rodiny a přátel, ale také jako prostředek k dojednání 

obchodu či k projednání politiky“ (Freedman, 2008, str. 87). Večeře představovala pro 

Římany hlavní jídlo dne, byla příležitostí k vychutnání si jídla i společnosti bez zbytečného 

spěchu. Toto je jeden z velkých rozdílů mezi Řeky a Římany. „Římané se vědomě 

odlišovali od Řeků, jejichž nejdůležitější společnou radostí bylo sympózium neboli 

„společné pití“. Rozdíl byl skutečně zásadní: římské ženy se účastnily hostin po boku 

svých mužů, zatímco řecké ženy, jak jsme již podotkli, nebyly při hýření svých mužů 

vítány“ (Freedman, 2008, str. 87). Večeře měla svá pravidla – účastníci se na večeři 
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shromáždili po řádné koupeli a ve svátečním šatu. Jako drobné pochutiny se podávali 

hlemýždi, vejce, ústřice, kousky nakládaných ryb apod. Hlavní chod tvořily pokrmy 

z masa, ryb, kaše, luštěniny a zelenina. Dezert byl obvykle jednoduchý v podobě ořechů, 

jablek, hrušek a jiných druhů ovoce (Freedman, 2008, str. 88)

Významný vliv na evropský způsob stravování měla podle Freedmana čínská kultura 

jídla. Vývoj čínské kultury jídla je úzce spjat s filozofií a spiritualitou. V období zhruba 

v 5. až 3. století př. n. l. panoval v Číně názor, že „živit tělo bylo stejně důležité jako 

hledání intelektuální a spirituální dokonalosti. Z takového chápání reality rovněž pramenila 

úzká spojitost mezi jídlem a zdravím, stejně jako obecnější pohled na vzájemné propojení 

materiálních a morálních světů“ (Freedman, 2008, str. 103). Podstata čínské kuchyně by se 

dala vyjádřit tvrzením: „Jsi tím, jak připravíš a jak podáváš to, co jíš“, nikoliv známějším 

tvrzením „jsi tím, co jíš“ (Freedman, 2008, str. 108).

Autor nás dále přesouvá k islámu a Mohamedovým jídelním zvyklostem. Mohamed 

jedl nejvíce maso – „maso je nejdůstojnějším jídlem lidí na tomto světě i v ráji“ 

(Freedman, 2008, str. 135). Konzumace masa se stala pro muslimy téměř povinností. Na 

jídelníčku se vyskytovalo kuře, jehněčí a kůzlečí maso. Nezbytnou přílohou k jídlu byl 

chléb (Freedman, 2008, str. 157).

Pro středověk je podle Freedmana charakteristické spojení stravy a ctnosti, kterou od 

počátku 4. století prosazovalo křesťanství. Ctnost znamenala zřeknutí se masa a mléčných 

tuků, které byly obrazem tělesnosti a s ní spojených hříchů obžerství a smilstva.  Tato 

askeze měla pomoci na cestě ke spáse duše. Právě pochopení půstu je klíčem k pochopení 

středověké stravy prostých lidí. Během postu lidé konzumovali nejčastěji rybu. Znakem 

vysoké společnosti té doby byla konzumace čerstvého jídla, velkého kvanta masa, drůbeže, 

divokého ptactva a zvláštní místo bylo vyhrazeno lovené zvěři (Freedman, 2008, str. 164-

170). „V době pozdního středověku najdeme tu a tam také zmínku o „banketu“. Ten se 
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nejprve objevuje jako poslední chod velkých slavností. V 15. století tento pojem označoval 

studený švédský stůl, pravidelné večerní jídlo na francouzském dvoře“ (Freedman, 2008, 

str. 192). V pozdním středověku se začínají měnit stravovací návyky zejména 

v aristokratických kruzích. Aristokracie přechází ke konzumaci dietnějších mas – drůbeže, 

ptáků, mas mladých zvířat především telecího a selat (Freedman, 2008, str. 195).

Dále nás autor informuje o renesančním humanismu, který měl podstatný vliv na 

raně novověké chápání jídla. První takzvaně „moderní“ kuchařka byla napsána v Itálii 

koncem 15. století. Objevuje se také lékařská dietetika, jež vychází z Galénova modelu, 

který rozděluje lidské tělo podle čtyř základních tělních tekutin. Dalším zajímavým 

poznatkem je kultura stravování a etiketa stolování. „Stolování se stalo důležitým polem 

společenské disciplinace, kde mohli humanističtí vychovatelé působit na své dvorní 

svěřence“ (Freedman, 2008, str. 205). Hojně se používalo koření nejen k ochucení jídla, ale 

také k úpravě jeho vzhledu, populární byl zejména šafrán. Vzrůstá také prestiž kuchařů, 

kteří se stávají členy dvorské společnosti, stejně jako byli malíři nebo stavitelé (Freedman, 

2008, str. 210-211). Ve druhé polovině 17. století vzrostla produkce a spotřeba cukru a 

došlo k novému rozlišení chápání chuti jídla jako „slané“ a „sladké“. Tato sladko-slaná éra 

ukončila období silně ochucených a kořeněných omáček a příloh, které byly po staletí 

charakteristické pro evropskou elitní kuchyni. Ve Francii se objevuje nová kulinářská 

tradice, která se stala základem klasické francouzské „haute cuisine“ (Freedman, 2008, str. 

219). V 18. století se novým kulinářským uměním stává cukrářství. Objevuje se také nový 

trend v evropských chutích – přidávat cukr do exotických nápojů jako je káva a čaj. 

Začátkem 19. století se začíná používat název „gastronomie“, který je v té době 

synonymem slov „dobře jíst“ (Freedman, 2008, str. 227). „Během 18. století se kuchařství 

vyvinulo v autonomní sféru, zcela oddělenou od lékařských postupů dietetiků, s vlastním 

jazykem a rostoucím pocitem stavovské cti. Stejně jako tomu bylo v tehdejší širší evropské 
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vzdělanecké komunitě, univerzálním jazykem kulinárního diskurzu se stala francouzština a 

Francouzi se prosadili jako kuchaři na aristokratických dvorech napříč Evropou“ 

(Freedman, 2008, str. 229).

Kolem roku 1800 bylo jídlo podle Freedmana ceněno podle toho, jak dokázalo 

zasytit žaludek, jeho společenská prestiž již byla druhotná a na posledním místě byla chuť 

a nutriční hodnota jídla. V polovině 19. století se staly velmi populární brambory a do roku 

1850 byly jedním z hlavních jídel střední Evropy. Velkým pokrokem byl nástup 

mechanizace konzervování a průmyslové zpracování masa. Změny v přípravě jídla nejlépe 

dokumentují dobové kuchařské knihy. Ve druhé polovině 20. století nastává technologický 

pokrok v podobě chlazení a mražení jídla. 

Závěrem toho historického exkurzu cituji Paula Freedmana: „Jídlo jako komplexní 

společenský jev pravidelně propojuje přírodu, kulturu a lidské tělo; vnější předměty a 

vnitřní, mentální vnímání. V určitém okamžiku evolučního vývoje lidé ztratili své instinkty 

v otázce uspokojení hladu a chuti a od té doby se jídlo stalo především výrazem 

jednotlivých kultur, které bylo třeba se vždy znovu naučit a  předat z generace na generaci“ 

(Freedman, 2008, str. 260).

Rozdílné stravovací návyky mužů a žen

Chuťové preference jsou přejímány a od narození se je učíme. Jak uvádí Paul Rozia, 

výjimku představují sladkosti, a tvrdí, že obliba sladkostí je pravděpodobně vrozená a 

geneticky předurčená. Rozia říká: „Je to chuť jistoty v evoluci, která zprostředkovala, že 

pro člověka není riskantní žádná potravina, která je sladká“ (Rozia in Dvořáková-Janů, 

1999, str. 61).

Podle Freedmana závisí přijetí či odmítnutí jídla na sociální struktuře, formování 

identit, společenských ambicích, snobství nebo pocitu nejistoty (Freedman, 2008,str. 334).
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„Lidé musí jídlo doslova „vtělit“, ale na rozdíl od zvířat, která se při výběru jídla 

řídíjednoduše instinkty, jsou lidé ovlivňováni širokou škálou určujících a někdy i 

protichůdných faktorů, kterých si mohou, ale také nemusí být vědomi“ (Freedman, 2008,

str. 234).

Určitá část preferencí je pro člověka vrozená, ale chutě a preference se postupně 

s věkem mění a vyvíjejí, stejně tak se vyvíjí i odlišné chutě a preference obou pohlaví. Jak 

uvádí studie (Fiala a Kukla, 2012), tyto odlišnosti nejsou bohužel dostatečně prozkoumány 

a zdokumentovány. Významný je však věk dospívání, kdy dochází ke vzniku pohlavní 

diferenciace, formování a změně chuťových preferencí (Fiala a Kukla, 2012).

Výběr jídla a stravovací návyky úzce souvisí také se životním stylem, zaměstnáním, 

sociálním postavením apod. Stravovacím návykům různých sociálních tříd se podrobně

věnuje Pierre Bourdieu. Bourdieu uvádí, že například ryba, oblíbené jídlo zejména žen, je

pro manuálně pracujícího muže naprosto nevyhovující. Ryba je lehké jídlo, které 

nedostatečně zasytí a které by se mělo vařit výhradně tehdy, když má člověk zdravotní

potíže.  Dalším argumentem mužů proti rybám, jak uvádí Bourdieu, je způsob konzumace 

ryby, jenž neodpovídá mužskému způsobu jedení – ukusují se malé kousky masa, které se 

koušou zejména předními zuby kvůli kostem, a pak se malá sousta posunují dále do úst. 

Podobně jako ryba je na tom podle Bourdieua také banán, jehož konzumace je v očích 

mužů považována za dětinskou (Bourdieu, 1984, str. 190).

Základem rozdílných stravovacích návyků mužů a žen jsou biologické odlišnosti. 

Podle mužů je za výživné jídlo považováno maso, které jim dodává sílu, kdežto ženy

preferují spíše syrovou zeleninu (Bourdieu, 1984, str. 192).

Nick Fiddes ve své knize Meat a natural symbol (1991) uvádí, že maso je 

považováno za nejvíce ceněné jídlo. Na vrcholu pyramidy je maso červené, které jako 

takové představuje skutečné maso ve své podstatě. O stupínek níž se nachází „nekrvavá 
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masa“, což jsou ryby spolu s drůbeží, a úplně dole jsou v pyramidě zvířecí produkty, např. 

vajíčka a sýr (Twigg 1983, str. 21-22 in Fiddes, 1991, str. 13). Fiddes také nabízí zajímavé 

vysvětlení, proč muži jedí více masa než ženy. Ve své úvaze vychází z dob, kdy člověk žil 

v souladu s přírodou a byl odkázán na lov zvěře a sběr drobných plodin. Muž více ovládal 

prostředí, staral se o bezpečí, a tak byl považován za toho, jenž vykonává více práce než 

žena, která se starala o „domácnost“ a oheň. Proto Fiddes tvrdí, že „kdo méně pracuje, ten 

méně jí“ (Fiddes, 1991, str. 159). Tato nerovnost v rozdělování jídla prostupuje napříč 

generacemi a projevuje se také tím, že muži jsou vždy znázorňováni jako aktivnější oproti 

ženám, stejně tak chlapci oproti dívkám. A právě díky větší aktivitě vyžadují muži více 

masa než ženy. „Maso je symbolem par excellence dominance mužů“ (Fiddes, 1991, str. 

160).

K problematice masa jako jídla se ve své studii vyjadřují také autorky Kerr a Charles 

(1985), které zjistily, že pro muže je maso synonymem jídla a právě maso je považováno 

za plnohodnotné jídlo (Kerr a Charles, 1985, 140).

Shrnutí

V předcházejících kapitolách jsem představila partnerství a stravovací návyky v širším 

sociologickém a historickém kontextu. Uvedla jsem hlavní rozdíly, které charakterizují 

stravovací návyky mužů a žen žijících v partnerství a mužů a žen, kteří v partnerství nežijí.

Předmětem mojí bakalářské práce je zjištění, do jaké míry souvisí partnerství se 

zdravějšími stravovacími návyky, konkrétně s konzumací zdravějších potravin. Před 

samotnou empirickou částí definuji základní pojmy, vymezím zdravé a nezdravé potraviny 

a do kategorie zdravá a nezdravá potravina zařadím ty, se kterými budu v rámci sekundární 

analýzy dat pracovat. Seznam potravin z dotazníku Českého sociálněvědního datového

archivu z Centra pro výzkum veřejného mínění (dále jen zkratka CVVM) uvádím níže.
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Definování pojmů

Vzhledem k tomu, že se jedná o sekundární analýzu dat, mohu pracovat pouze s daty, 

jež mám k dispozici, což je do určité míry limitující. Abych dokázala analyzovat, do jaké 

míry jsou stravovací návyky zdravé nebo nezdravé, rozdělila jsem potraviny z dotazníku 

do těchto dvou kategorií na základě definic z odborné literatury, kterou uvedu v této 

kapitole.

Potraviny uvedené v dotazníku:

a) uzeniny a jiné masné výrobky, např. párky, salámy, hamburgery, paštiky

b) červené maso, např. hovězí, vepřové

c) drůbež

d) ryby

e) vejce

f) mléčné výrobky, např. sýry, jogurty

Vejce a mléčné výrobky tvoří kategorii, která je sporná. V názorech na tyto potraviny se

rozchází i odborníci na výživu. Pro účely své analýzy budu používat pouze výše uvedené 

potraviny, které lze na základě odborné literatury zařadit do kategorie „zdravá strava“ a 

„nezdravá strava“.

Pojem „zdravá strava“ je příliš široký a samotný pojem „strava“ díky svým 

synonymům „potrava“, „jídlo“, „výživa“ apod. definují jednotliví odborníci různě. Ačkoliv 

na téma „zdravá strava“ bylo napsáno mnoho publikací a většinu z nich napsali výživoví 

specialisté a lékaři, přesto je velmi obtížné nalézt jasnou definici daného pojmu. Právě díky 

uvedeným synonymům jsou názvy některých knih až matoucí, protože autor nazve své dílo 

Zdravá strava, ale v textu samotném používá všechna synonyma dohromady.  
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Definování pojmů „strava“, „stravování“, „jídlo“ a „výživa“:

Doc. Ing. Jan Pánek, CSc. a  kol. v knize Základy výživy (2002) definuje pojmy jídlo 

a strava takto: „Jako jídlo označujeme soustavu chodů, kterou konzumujeme v určitou 

denní dobu, příkladem je snídaně, přesnídávka, oběd a večeře. V praxi se často zaměňuje 

pojem pokrm a jídlo. Jídla se zpravidla skládají z několika chodů tvořených sestavami 

pokrmů“ (Pánek a kol., 2002, str. 16).

„Pojmem strava se označuje vše, co člověk sní za den (týden, měsíc, rok či jinou 

definovanou dobu). Na rozdíl od potravy (vše, co je možno konzumovat pro účely výživy) 

je tedy strava to, co člověk skutečně v určitém časovém intervalu zkonzumuje. Pojmy 

strava a potrava se také často zaměňují“ (Pánek, 2002, str. 16).

„Pod pojmem lidská výživa rozumíme zajištění živin potřebných pro udržení:

· životní aktivity (plná výkonnost všech životních a pracovních funkcí)

· zdraví (výživa by měla sloužit minimálně k udržení stávajícího zdravotního stavu, 

lépe k podpoře zdraví)

· růstu (týká se dětí a mladistvých)

· rozmnožování (růst plodu v těle matky a výživa při kojení, spermatogeneze)“ 

(Pánek, 2002, str. 14).

Ing. Jarmila Blattná, CSc. a kol. v knize Výživa na začátku 21. století aneb o výživě 

aktuálně a se zárukou (2005) píše: „Stravu tvoří makroživiny (hlavní živiny) a 

mikroživiny. Hlavní živiny jsou bílkoviny, tuky a sacharidy. Mikroživiny tvoří vitaminy, 

minerální látky a stopové prvky. Kromě toho nesmíme zapomínat na vodu, která je 
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součástí naší výživy v rámci tekutin, které přijímáme zvlášť nebo jako součást potravy“

(Blattná a kol., 2005,str. 6).

„Stravování člověka plní nejen jeho fyziologické potřeby, ale má i celou řadu dalších 

funkcí. Jsou to především psychické, ale i sociální a společenské vlivy. Psychická stránka 

výživy je dána tím, že stravování je většinou spojeno s příjemnými pocity“ (Blattná a kol., 

2005, str. 4).

Ing. Věra Dvořáková-Janů, CSc. ve své knize Lidé a jídlo (1999) definuje stravu

takto: „Při kladení otázek v souvislosti s výzkumem je třeba vycházet z faktu, že jídlo a 

stravovací zvyklosti jsou speciálními procesy, které začínají konstelací vnitřního podnětu. 

Impulzy, jež vedou k podnětu, jsou podle individuálních dispozic zpracovány v procesu 

učení a zkušenosti do ovlivnitelných motivů či potřeb, jež vedou přes mechanismus 

tělesných pravidel, zejména nervového systému, k určité reakci. Ta zakládá způsob 

stravování, výživy, jídla. Jídelní – stravovací – zvyklosti je tedy možno interpretovat jako 

vícefázový endogenní a exogenní „vysílací“ a požitkový proces, jenž se objevuje ve formě 

vnějšího i vnitřního (uzavřeného) průběhu chování“ (Dvořáková-Janů, 1999, str. 27).

Definování pojmu „zdravá strava“:

MUDr. Václava Kunová v knize Zdravá výživa (2004) píše: „(-) dnes víme, že 

s výjimkou několika skupin potravin (například uzenin a sladkostí, bez nichž se můžeme 

obejít) lze s rozumem konzumovat všechny druhy potravin. Potravinu činí nezdravou 

teprve její opakovaně velké množství“ (Kunová, 2004, str. 10).

„Nejde o to jíst zdravé potraviny, důležité je zdravě se stravovat“(Kunová, 2004, str. 10).
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„Zdravou stravu můžeme tedy definovat jako stravu, která člověku po všech stránkách

prospívá a v žádném ohledu mu neškodí“ (Kunová, 2004, str. 10).

Definování ryb a drůbeže jako zdravé stravy:

„Rybí maso je z výživového hlediska velmi cenné. Vedle plnohodnotných bílkovin je 

rybí maso zdrojem minerálních látek (hlavně fosforu, mořské ryby i jodu a fluóru) a 

vitaminů D a A“ (Blattná a kol., 2005, str. 29).

„Z výživového hlediska vyčnívá nad ostatní druhy masa maso drůbeží (kuřecí, krůtí) 

a králičí, které si ceníme pro nízký obsah tuku“ (Blattná a kol., 2005, str. 29).

„V případě masa je kritériem množství a kvalita tuku – proto jsou vhodnější ryby 

díky obsahu omega-3 nenasycených mastných kyselin než drůbež, která je však stále lepší 

než tmavé maso s vysokým obsahem nasycených mastných kyselin“ (Kunová, 2004, str. 

14).

Definování uzenin, jiných masných výrobků a červeného masa jako nezdravé stravy:

„Masné výrobky jsou většinou z výživového hlediska méně vhodné potraviny než 

libová masa, protože většina těchto výrobků má vysoký obsah tuku a soli“ (Blattná a kol., 

2005, str. 29).

„Maso, jako všechny potraviny živočišného původu, obsahuje cholesterol, jehož 

obsah kolísá, především v závislosti na obsahu tuku (průměrně 70mg/100g)“ (Blattná a 

kol., 2005, str. 29).
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Do kategorie „zdravá strava“ budu řadit: drůbež a ryby.

Do kategorie „nezdravá strava“ budu řadit: uzeniny a jiné masné výrobky, červené 

maso, tj. hovězí, vepřové.

Výživová pyramida

„V posledních letech byly vypracovány různé typy výživových pyramid. Většinou se 

pyramidy snaží postihnout potřeby průměrného, víceméně zdravého člověka“ (Kunová, 

2004, str. 12). Potraviny v pyramidě jsou řazeny tak, aby byla denně zajištěna přiměřená 

dávka bílkovin, zdravých druhů tuků a sacharidů, dostatek vitaminů, minerálních látek a 

vlákniny. Pyramida nepředstavuje striktní doporučení, ale měla by být spíše vodítkem 

k sestavení zdravé stravy. Obrázek výživové pyramidy viz příloha č. 1.

Základ pyramidy tvoří celozrnné obiloviny (např. chléb, jáhly, rýže, kukuřice). 

Stejně hojně bychom měli jíst ovoce a zeleninu, které obsahují vlákninu, vitaminy a 

minerály. S mírou bychom měli jíst bílkoviny, velmi střídmě tuky, sladidla, sůl a některá 

koření. Současná výživová doporučení vynechávají maso, mléko a vejce, jež jsou 

považovány za rizikové potraviny způsobující řadu onemocnění.3 Také z tohoto důvodu 

jsem ve své analýze vyloučila mléčné výrobky a vejce, které byly součástí dotazníku.

                                                            
3
Zdroj: 

http://www.celostnimedicina.cz/vyvazenastrava.htm?utm_source=Sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign
=S_Celostni_Vyziva, citováno dne 22.06.2013
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Shrnutí

V kapitole Definování pojmů jsem uvedla potraviny, které byly součástí dotazníku a 

provedla jsem jejich rozdělení na základě odborné literatury do kategorie zdravá a 

nezdravá strava. Konzumaci zdravé stravy řadím pod obecnější pojem „zdravý stravovací 

návyk“. S tímto pojmem pracuji dále v empirické části. 

Cílem empirické části je výběr metody, definování hypotéz, logistická regresní 

analýza, interpretace výsledků a hodnocení kvality výzkumu.
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Empirická část

Výběr metody

Pro analýzu použiji data z Českého sociálněvědního datového archivu z Centra pro 

výzkum veřejného mínění.4 Výzkum byl proveden v říjnu 2012 pod názvem „Naše 

společnost 2012“ Sociologickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i. a byl financován 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, číslo grantu LM2010006. Název souboru: 

Nesstar_CVVM 2012 říjen.NSDstat.

Jedná se o sekundární analýzu dat v kvantitativním výzkumu. Pro vyhodnocení dat 

bude použita logistická regresní analýza v programu SPSS, pomocí níž můžeme určit, „zda 

se nějaká událost za daných podmínek objeví, nebo ne“ (Hendl, 2006, str. 425).

Otázka v dotazníku zaměřeném na stravovací návyky zněla následovně:

Jak často jíte:

g) uzeniny a jiné masné výrobky, např. párky, salámy, hamburgery, paštiky

h) červené maso, např. hovězí, vepřové

i) drůbež

j) ryby

k) vejce

l) mléčné výrobky, např. sýry, jogurty

Možná odpověď byla ve škále:

velmi často – docela často – jen ojediněle – nikdy – neví – bez odpovědi

                                                            
4
Zdroj: http://nesstar.soc.cas.cz/webview, data stažena dne 12.02.2013 na základě získané registrace a 

povolení od Českého sociálněvědního datového archivu z Centra pro výzkum veřejného mínění. (poznámka 
autorky)
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Způsob sběru dat a kvótní znaky

Jedná se o standardizované interview a sběr dat provedli školení pracovníci

tazatelské sítě CVVM. Terénního sběru dat se celkem zúčastnilo 290 tazatelů. Vzhledem 

k dobré kvalitě vyplněných dotazníků byly do zpracování zařazeny všechny provedené 

rozhovory. Podle CVVM je úroveň reprezentativity souboru dobrá a soubor nebyl vážen.

Kvótními znaky dotázaných byly věk, pohlaví a vzdělání.

´

Kódování jednotlivých odpovědí v dotazníku na otázku „Jak často jíte……?“

Velmi často = 1

Docela často = 2

Jen ojediněle = 3

Nikdy = 4

Neví = 9

Bez odpovědi = 0

Výběr vzorku

Dotázáno bylo 1025 osob reprezentujících obyvatelstvo České republiky starší 15 let 

na základě kvótního výběru. Kontrolovatelnými znaky pro územní reprezentativitu je 

velikost místa bydliště a regionu (bývalé kraje). Struktura obyvatel ČR je členěna podle 

sociodemografických charakteristik, tj. pohlaví, vzdělání, věku a podle území. Soubor 

dotázaných je reprezentativní, protože jeho složení odpovídá základní populaci (s tolerancí 

minimálních odchylek).

Pro statistické vyhodnocení analýzy bylo nutné získat k dotazníku také 

sociodemografické údaje: pohlaví, zaměstnání, žijete s partnerem, počet nezaopatřených 

dětí, věk a příjem.
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Získaná data z CVVM  je nutno nejprve upravit, abychom s nimi mohli dále pracovat

v MS Excel a SPSS. Z dat musíme vymazat odpovědi „nevím“ nebo „bez odpovědi“, tzn. 

číselné kódování „9“ = „nevím“ a „0“ = „bez odpovědi“. Přehled původních dat a dat pro 

vymazání odpovědí „9“ = „nevím“ a „0“ = „bez odpovědi“ ukazuje tabulka č. 1.

Celkový počet dotázaných byl 1025 respondentů. Po vyčištění dat v programu MS Excel

zůstalo pro další zpracování celkem 786 respondentů.

Tabulka č. 1 – Původní data VS data po vyčištění (vlastní výpočty autorky v programu MS 
Excel).

Původní data VS data po vyčištění

Kategorie Původní data Data použitá pro analýzu

Muži 496 378

Ženy 529 408

Žije s partnerem 595 492

Nežije s partnerem 425 294

Žije/nežije s partnerem bez odpovědi 5

Nejvíce vymazaných nul tzn. „bez odpovědi“ bylo v otázce Osobní čistý měsíční příjem, a 

to celkem 184 vymazaných odpovědí. Počet respondentů bez odpovědi v jednotlivých 

kategoriích viz tabulka č. 2.

Tabulka č. 2 – Osobní čistý měsíční příjem (vlastní výpočty autorky v programu MS Excel).

Osobní čistý měsíční příjem

Věková kategorie
Počet 

respondentů bez 
odpovědi

%

Pracující 20-60 let 105 57%

Důchodci od 60 let 23 13%

Studenti do 20 let 56 30%

Celkem 184 100%
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Definování hypotéz

Označení hypotéz vychází ze statistické terminologie. Nulová hypotéza znamená, že 

zkoumané proměnné spolu nesouvisí. Alternativní hypotéza vyjadřuje tvrzení, které 

chceme prokázat. Pro svoji analýzu jsem si zvolila jednostranně formulované alternativní 

hypotézy (jednostrannost můžeme jinými slovy vyjádřit jako „X více než Y“).

1. KONZUMACE UZENIN A JINÝCH MASNÝCH VÝROBKŮ

Nulová hypotéza (H03)

Partnerství nesouvisí s frekvencí konzumace uzenin a jiných masných výrobků.

Alternativní hypotéza (H3)

Respondenti žijící v partnerství jedí uzeniny a jiné masné výrobky méně často než 

respondenti, kteří v partnerství nežijí.

2. KONZUMACE ČERVENÉHO MASA

Nulová hypotéza (H04)

Partnerství nesouvisí s frekvencí konzumace červeného masa.

Alternativní hypotéza (H4)

Respondenti žijící v partnerství jedí červené maso méně často než respondenti, kteří 

v partnerství nežijí.

3. KONZUMACE DRŮBEŽE

Nulová hypotéza (H02)

Partnerství nesouvisí s frekvencí konzumace drůbeže.

Alternativní hypotéza (H2)

Respondenti žijící v partnerství jedí drůbež častěji než respondenti, kteří v partnerství 

nežijí.

4. KONZUMACE RYB

Nulová hypotéza (H01)

Partnerství nesouvisí s frekvencí konzumace ryb.

Alternativní hypotéza (H1)

Respondenti žijící v partnerství jedí ryby častěji než respondenti, kteří v partnerství nežijí.

Cílem analýzy je prokázat, že platí alternativní hypotézy. Pro výzkum si zvolíme 

hladinu významnosti alfa 0,05. Pro testování hypotéz použijeme logistickou regresní 

analýzu v programu SPSS. Před samotnou regresní analýzou zkontroluji data v MS Excel



34

pomocí histogramů, abych vyloučila případná odlehlá pozorování a získala první náhled na 

rozdělení odpovědí viz graf 1 – 8.

Histogramy konzumace uzenin a masných výrobků

Graf č. 1 – Četnost konzumace uzenin a masných výrobků – respondenti, kteří žijí v partnerském 
vztahu (vlastní výpočty autorky v programu MS Excel)

Graf č. 2 – Četnost konzumace uzenin a masných výrobků – respondenti, kteří nežijí 
v partnerském vztahu (vlastní výpočty autorky v programu MS Excel)
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Grafy č. 1 a 2 ukazují konzumaci uzenin a masných výrobků. Histogramy nevykazují 

žádné odlehlé pozorování. Na první pohled vidíme, že 245 z 492 respondentů žijících

v partnerském vztahu konzumuje uzeniny a masné výrobky docela často. V případě 

respondentů, kteří nežijí v partnerském vztahu, konzumuje uzeniny a masné výrobky

docela často 124 z 294 respondentů, což je téměř o polovinu méně než v případě 

respondentů, kteří v partnerském vztahu žijí.

Histogramy konzumace červeného masa

Graf č. 3 – Četnost konzumace červeného masa – respondenti, kteří žijí v partnerském vztahu 
(vlastní výpočty autorky v programu MS Excel)
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Graf č. 4 – Četnost konzumace červeného masa – respondenti, kteří nežijí v partnerském vztahu 
(vlastní výpočty autorky v programu MS Excel)

Grafy č. 3 a 4 ukazují konzumaci červeného masa. Histogramy nevykazují žádné 

odlehlé pozorování. Na první pohled vidíme, že 272 z 492 respondentů, kteří žijí 

v partnerském vztahu, konzumuje červené maso docela často. V případě respondentů

bez partnerského vztahu konzumuje červené maso docela často 127 z 294 dotázaných, což 

je méně o více jak 50% než v případě respondentů, kteří žijí v partnerském vztahu. Téměř 

totožný počet respondentů (120), kteří nežijí v partnerském vztahu, konzumuje červené 

maso jen ojediněle.
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Histogramy konzumace ryb

Graf č. 5 – Četnost konzumace ryb – respondenti, kteří žijí v partnerském vztahu (vlastní výpočty 
autorky v programu MS Excel)

Graf č. 6 – Četnost konzumace ryb – respondenti, kteří nežijí v partnerském vztahu (vlastní 
výpočty autorky v programu MS Excel)

Grafy č. 5 a 6 ukazují konzumaci ryb. Histogramy nevykazují žádné odlehlé 

pozorování. Na první pohled vidíme, že 268 z 492 respondentů, kteří žijí v partnerském 

vztahu, konzumuje rybyjen ojediněle. V případě respondentů bez partnerského vztahu 

,konzumuje ryby jen ojediněle 156 z 294 dotázaných. Vzhledem k výraznější kumulaci 
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respondentů obou kategorií v četnosti konzumace „jen ojediněle“ se na první pohled jeví, 

že ryby nepatří mezi nejoblíbenější jídla.

Histogramy konzumace drůbeže

Graf č. 7 – Četnost konzumace drůbeže – respondenti, kteří žijí v partnerském vztahu (vlastní 
výpočty autorky v programu MS Excel)

Graf č. 8 – Četnost konzumace drůbeže – respondenti, kteří nežijí v partnerském vztahu (vlastní 
výpočty autorky v programu MS Excel)
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Grafy č. 7 a 8 ukazují konzumaci drůbeže. Histogramy nevykazují žádné odlehlé 

pozorování. Na první pohled vidíme, že 287 z 492 respondentů, kteří žijí v partnerském 

vztahu, konzumuje drůbež docela často. V případě respondentů bez partnerského vztahu

konzumuje drůbež docela často 165 z 294 dotázaných, což je více než polovina z této 

skupiny. 

Logistická regresní analýza v SPSS

Pro logistickou regresní analýzu v SPSS použijeme následující data: 

Kategoriální proměnná (FACTOR) v našem případě bude: žije s partnerem, pohlaví, 

zaměstnání, nezaopatřené dítě, vzdělání

Spojitá proměnná (COVARIATE) bude: věk, příjem. 

Závislá proměnná (DEPENDENT) bude: četnost jídla uzeniny a jiné masné výrobky / 

červené maso / ryby / drůbež

Všechny proměnné jsou testovány na 5% hladině statistické významnosti. Koeficienty, 

které jsou statisticky významné na hladině 5% statistické významanosti, jsou 

v následujících tabulkách vytvořených v programu SPSS označeny hvězdičkou (*), tj. 

označení používané ve statistice. Pro interpretaci dat z tabulek jsou důležité hodnoty ve 

sloupci Sig., které udávají hladinu statistické významnosti (0,05 = 5%). Podle hodnoty ve 

sloupci Estimate určíme, zda-li výsledná hodnota znamená „více“ nebo „méně“ oproti 

referenční proměnné. Seznam referenčních proměnných je pro všechny tabulky stejný –

seznam uvádím zde:

Referenční proměnná:
 Nežije s partnerem
 Pohlaví – žena
 Vzdělání VOŠ, bakalářské, VŠ
 Zaměstnání – ostatní dělník
 Počet nezaopatřených dětí – žádné nezaopatřené dítě
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Konzumace uzenin a masných výrobků

Tabulka č. 3 - Výsledky logistické regrese pro vysvětlovanou závislou proměnnou 
Četnost jídla - uzeniny a masné výrobky (vlastní výpočty autorky v programu SPSS)

Četnost jídla - uzeniny a jiné masné výrobky
Popis Estimate Sig.

VELMI ČASTO -1,949 0

DOCELA ČASTO 0,338 0,477

JEN OJEDINĚLE 3,828 0

ČISTÝ MĚSÍČNÍ PŘÍJEM OSOBNÍ -1,19E-05 0,297

VĚK 0,012 0,065

ANO - ŽIJE S PARTNEREM -0,191 0,219

MUŽ – POHLAVÍ* -1,004 0

VZDĚLÁNÍ - NEÚPLNÉ / ZÁKLADNÍ* -0,543 0,049

STŘEDNÍ BEZ MATURITY / VYUČENÍ* -0,571 0,02

STŘEDNÍ S MATURITOU -0,018 0,941

STUDENT / UČEŇ (zaměstnání) 0,016 0,97

NEPRACUJÍCÍ DŮCHODCE 0,205 0,531

NEZAMĚSTNANÝ -0,581 0,109

ŽENA V DOMÁCNOSTI / MATEŘSKÁ -0,497 0,305

OSVČ 0,274 0,442

VEDOUCÍ ZAMĚSTNANEC 0,229 0,591

OSTATNÍ ZAMĚSTNANEC 0,073 0,803

KVALIFIKOVANÝ DĚLNÍK 0,151 0,652

JEDNO NEZAOPATŘENÉ DÍTĚ -0,394 0,064

DVĚ NEZAOPATŘENÉ DĚTI -0,078 0,709

TŘI NEZAOPATŘENÉ DĚTI 0,331 0,433
ČTYŘI NEBO VÍCE 
NEZAOPATŘENÝCH 0,06 0,975

* = Koeficienty statisticky významné na hladině 5% statistické významnosti
            (vlastní výpočty autorky v programu SPSS)
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Koeficienty pohlaví-muž, vzdělání neúplné/základní a střední bez maturity /vyučení 

jsou statisticky významné na hladině statistické významnosti 5%, jak ukazuje 

tabulka č. 3.

Tento výsledek nám říká, že muži mají větší sklon konzumovat uzeniny a masné 

výrobky. Stejně tak i lidé s nižším vzděláním než vysokoškolským mají větší sklon jíst 

uzeniny a masné výrobky. V případě uzenin a jiných masných výrobků můžeme říci, že 

nemáme dostatek evidence pro zamítnutí nulové hypotézy. Více než partnerství souvisí s 

konzumací uzenin a jiných masných výrobků pohlaví a vzdělání. Muži konzumují více 

uzenin a masných výrobků oproti ženám. Lidé s nižším vzděláním konzumují více uzenin 

a jiných masných výrobků oproti lidem s vyšším vzděláním. Jedna z možných interpretací 

může být, že lidé s nižším vzděláním nemají takové povědomí o nevhodnosti uzenin a 

jiných masných výrobků, které obsahují vysoké procento soli, tuky a cholesterolu.

Doporučená konzumace uzenin je 1x týdně maximálně 5dkg v porci. Na základě studií 

bylo prokázáno, že častá konzumace uzenin vede ke zvýšení rizika onemocnění rakovinou 

tlustého střeva až o 70%.5

Dalším faktorem může být příjem lidí s nižším vzděláním. Tito lidé mají většinou 

nižší příjmy, proto vyhledávají levnější varianty potravin. Uzeniny a jiné masné výrobky 

představují způsob rychlého a relativně levného nasycení, což je pravděpodobně pro lidi 

s nižším vzděláním hlavní priorita. Pro zdůvodnění tohoto výsledku můžeme použít také 

teorii Pierra Bourdieua. Lidé s nižším vzděláním vykonávají převážně dělnické profese, 

které vyžadují fyzickou sílu, zejména u mužů. Fyzicky pracující mají tendenci kupovat 

spíše levnější potraviny, které však zasytí (Bourdieu, 1984, str. 190). Toto konstatování 

Pierra  Bourdieua potvrzuje také můj výsledek logistické regresní analýzy, kdy koeficient 

pohlaví-muž vyšel jako statisticky významný. Podobně se k tomuto tématu vyjadřuje i Petr 

                                                            
5

Zdroj: http://www.celostnimedicina.cz/maso-a-uzeniny-jak-na-ne.htm, citováno dne 21.06.2013
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Fořt: „Základním faktorem, motivujícím většinu populace k nevhodnému stravování, je 

relativní ekonomická náročnost „zdravé“ výživy. Každý chce hodně (a podle svého názoru 

také dobře) jíst, ovšem s co nejmenšími náklady. Výsledkem je obrovská spotřeba levných 

potravin, které však patří mezi nejméně vhodné.“ (Fořt, 2003, str. 25)
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Konzumace červeného masa

Tabulka č. 4 - Výsledky logistické regrese pro vysvětlovanou závislou proměnnou 
Četnost jídla – červené maso (vlastní výpočty autorky v programu SPSS)

Četnost jídla - červené maso
Popis Estimate Sig.

VELMI ČASTO -2,027 0

DOCELA ČASTO 0,579 0,232

JEN OJEDINĚLE 4,275 0

ČISTÝ MĚSÍČNÍ PŘÍJEM OSOBNÍ* -2,90E-05 0,015

VĚK 0,012 0,069

ANO - ŽIJE S PARTNEREM* -0,467 0,003

MUŽ – POHLAVÍ* -0,462 0,002

VZDĚLÁNÍ - NEÚPLNÉ / ZÁKLADNÍ 0,073 0,795

STŘEDNÍ BEZ MATURITY / VYUČENÍ -0,02 0,937

STŘEDNÍ S MATURITOU -0,017 0,946

STUDENT / UČEŇ (zaměstnání)* -0,968 0,032

NEPRACUJÍCÍ DŮCHODCE 0,325 0,328

NEZAMĚSTNANÝ 0,394 0,281

ŽENA V DOMÁCNOSTI / MATEŘSKÁ 0,543 0,27

OSVČ 0,244 0,502

VEDOUCÍ ZAMĚSTNANEC -0,06 0,891

OSTATNÍ ZAMĚSTNANEC 0,398 0,181

KVALIFIKOVANÝ DĚLNÍK -0,074 0,83

JEDNO NEZAOPATŘENÉ DÍTĚ -0,128 0,554

DVĚ NEZAOPATŘENÉ DĚTI 0,177 0,405

TŘI NEZAOPATŘENÉ DĚTI 0,409 0,34

ČTYŘI NEBO VÍCE NEZAOPATŘENÝCH 2,046 0,366

*   = Koeficienty statisticky významné na hladině 5% statistické významnosti
       (vlastní výpočty autorky v programu SPSS)

Koeficienty čistý měsíční příjem osobní, žije s partnerem, pohlaví-muž a zaměstnání 

student/učeň jsou statisticky významné na hladině statistické významnosti 5%, jak ukazuje 

tabulka č. 4. Tento výsledek nám říká, že v případě čistého měsíčního příjmu mají lidé s 

nižším příjmem sklon jíst více červeného masa oproti lidem s vyšším příjmem. V případě 
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života s partnerem říkáme, že lidé žijící s partnerem mají sklon jíst více červeného masa 

oproti lidem, kteří s partnerem nežijí. V případě pohlaví – muž říkáme, že muži mají větší 

sklon jíst červené maso oproti ženám. A v případě zaměstnání student/učeň říkáme, že 

studenti mají větší sklon jíst červené maso oproti lidem s ukončeným vzděláním. Výsledek 

konzumace červeného masa je opačný, než jsem předpokládala ve své alternativní 

hypotéze. Lidé v partnerství konzumují více červeného masa oproti lidem, kteří 

v partnerství nežijí. Tento výsledek může souviset s tím, že muži jedí více červené maso 

než ženy a může zde dojít k adaptaci žen na chutě mužů, čímž dochází pravděpodobně 

k častější přípravě tohoto masa (Kemmer, Anderson, Marshall, 1998). I když ženy do 

určité míry ovlivňují složení stravy ve společné domácnosti, přesto není vliv 

pravděpodobně tak silný, aby došlo k omezení konzumace červené masa. Dalším 

vysvětlením tohoto výsledku může být teorie Nicka Fiddese, že maso je synonymem 

skutečného jídla a že člověk je geneticky naprogramován ke konzumaci živočišné potravy 

(Fiddes, 1991, str. 14). Mnoho lidí stále považuje maso za základ plnohodnotného jídla a 

většina si neumí představit nedělní oběd bez masa.

V případě studentů můžeme uvažovat tak, že jejich složení jídelníčku může ovlivnit

stravování ve školní jídelně.
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Konzumace drůbeže

Tabulka č. 5 - Výsledky logistické regrese pro vysvětlovanou závislou proměnnou
Četnost jídla – drůbež (vlastní výpočty autorky v programu SPSS)

Četnost konzumace - drůbež

Popis Estimate Sig.

VELMI ČASTO -0,164 0,737

DOCELA ČASTO 2,603 0

JEN OJEDINĚLE 5,584 0

ČISTÝ MĚSÍČNÍ PŘÍJEM OSOBNÍ -5,82E-06 0,616

VĚK 0,008 0,231

ANO - ŽIJE S PARTNEREM* -0,321 0,046

MUŽ - POHLAVÍ 0,154 0,307

VZDĚLÁNÍ - NEÚPLNÉ / ZÁKLADNÍ* 0,586 0,038

STŘEDNÍ BEZ MATURITY / VYUČENÍ 0,438 0,082

STŘEDNÍ S MATURITOU* 0,575 0,022

STUDENT / UČEŇ (zaměstnání) -0,339 0,452

NEPRACUJÍCÍ DŮCHODCE 0,244 0,47

NEZAMĚSTNANÝ 0,511 0,172

ŽENA V DOMÁCNOSTI / MATEŘSKÁ 0,321 0,522

OSVČ 0,377 0,306

VEDOUCÍ ZAMĚSTNANEC 0,611 0,165

OSTATNÍ ZAMĚSTNANEC 0,357 0,237

KVALIFIKOVANÝ DĚLNÍK 0,205 0,554

JEDNO NEZAOPATŘENÉ DÍTĚ 0,194 0,375

DVĚ NEZAOPATŘENÉ DĚTI -0,26 0,227

TŘI NEZAOPATŘENÉ DĚTI 0,584 0,183
ČTYŘI NEBO VÍCE 

NEZAOPATŘENÝCH 0,51 0,801

*   = Koeficienty statisticky významné na hladině 5% statistické významnosti
       (vlastní výpočty autorky v programu SPSS)

Koeficienty žije s partnerem, vzdělání neúplné/základní a vzdělání střední s 

maturitou jsou statisticky významné na hladině statistické významnosti 5%, jak ukazuje 

tabulka č. 5. Tento výsledek nám říká, že lidé žijící v partnerství mají sklon jíst více 

drůbeže oproti lidem, kteří v partnerství nežijí. V případě vzdělání říkáme, že lidé s nižším 

vzděláním než vysokoškolským mají tendenci jíst méně drůbeže oproti lidem s 
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vysokoškolským vzděláním. V případě drůbeže můžeme říci, že výsledky regresní analýzy

podporují rozhodnutí o zamítnutí platnosti nulové hypotézy. Znamená to, že se potvrdila 

platnost mojí alternativní hypotézy, že lidé žijící v partnerství konzumují více drůbeže 

oproti lidem, kteří v partnerství nežijí. Pravděpodobně vlivem ženy se na jídelničku osob 

žijících v partnerství objevuje častěji drůbež (Kemmer, Anderson, Marshall, 1998). 

V návaznosti na uzeniny a červené maso se zde ukazuje, že lidé s nižším vzděláním 

konzumují méně drůbeže než lidé s vysokoškolským vzděláním, jak dokládá i Václava 

Kunová: „Ve vyspělém světě je patrná tendence ke zdravému životnímu stylu u lidí 

vzdělanějších, zatímco nižší sociální vrstvy inklinují k výběru jen na základě rychlosti a 

ceny“ (Kunová, 2004, str. 11).

Menší konzumace drůbeže u lidí s nižším vzděláním může souviset s 

neinformovaností o zdravé stravě a současně zde pravděpodobně hraje významnou roli 

také cena.
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Konzumace ryb

Tabulka č. 6 - Výsledky logistické regrese pro vysvětlovanou závislou proměnnou
Četnost jídla – ryby (vlastní výpočty autorky v programu SPSS)

Četnost konzumace - ryby
Popis Estimate Sig.

VELMI ČASTO -2,357 0

DOCELA ČASTO -0,37 0,449

JEN OJEDINĚLE 2,742 0

ČISTÝ MĚSÍČNÍ PŘÍJEM OSOBNÍ -1,34E-05 0,234

VĚK 0,008 0,227

ANO - ŽIJE S PARTNEREM -0,24 0,132

MUŽ - POHLAVÍ 0,253 0,09

VZDĚLÁNÍ - NEÚPLNÉ / ZÁKLADNÍ* 0,881 0,002

STŘEDNÍ BEZ MATURITY / VYUČENÍ* 0,794 0,001

STŘEDNÍ S MATURITOU 0,225 0,351

STUDENT / UČEŇ (zaměstnání)* -1,292 0,004

NEPRACUJÍCÍ DŮCHODCE* -0,738 0,033

NEZAMĚSTNANÝ 0,136 0,724

ŽENA V DOMÁCNOSTI / MATEŘSKÁ 0,615 0,233

OSVČ -0,646 0,082

VEDOUCÍ ZAMĚSTNANEC -0,427 0,33

OSTATNÍ ZAMĚSTNANEC -0,602 0,052

KVALIFIKOVANÝ DĚLNÍK -0,193 0,587

JEDNO NEZAOPATŘENÉ DÍTĚ -0,111 0,606

DVĚ NEZAOPATŘENÉ DĚTI -0,068 0,748

TŘI NEZAOPATŘENÉ DĚTI 0,009 0,984

ČTYŘI NEBO VÍCE NEZAOPATŘENÝCH 19,823 .

*   = Koeficienty statisticky významné na hladině 5% statistické významnosti
        (vlastní výpočty autorky v programu SPSS)

Koeficienty vzdělání neúplné/základní, vzdělání střední bez maturity/vyučení, 

zaměstnání student/učeň a nepracující důchodce jsou statisticky významné na hladině 

statistické významnosti 5%, jak ukazuje tabulka č. 6. Tento výsledek nám říká, lidé s 

nižším vzděláním než vysokoškolským mají tendenci jíst méně ryby oproti lidem s 

vysokoškolským vzděláním. V případě zaměstnání student/učeň říkáme, že studenti mají 
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větší sklon jíst ryby oproti lidem s ukončeným vzděláním. A v případě zaměstnání 

nepracující důchodce říkáme, že nepracující důchodci mají větší sklon jíst ryby oproti 

ostatním dělníkům. Můžeme tedy říci, že nemáme dostatek evidence pro zamítnutí nulové 

hypotézy. V tomto případě jsou pro mě výsledky logistické regresní analýzy překvapivé. 

Ukázalo se, že s konzumací ryb partnerství nesouvisí a že ryby více konzumují 

nepracující důchodci než ostatní dělníci. V souvislosti s výše uvedenými kategoriemi se 

opět potvrzuje, že lidé s nižším vzděláním konzumují méně ryb než lidé s vysokoškolským 

vzděláním. V případě studentů může být konzumace ovlivněna stravováním ve školní 

jídelně, kde jsou ryby dostupné za rozumnou cenu. Zajímavým výsledkem jsou nepracující 

důchodci, kteří konzumují více ryb než ostatní pracující. Zde se nabízí jako vysvětlení 

zdravotní hledisko a různá dietní opatření ve vyšším věku.

Hodnocení kvality výzkumu a jeho omezení

Na základě provedené regresní analýzy se potvrdila pouze jedna moje alternativní 

hypotéza, a to že respondenti žijící v partnerství jedí drůbež častěji než respondenti, kteří 

v partnerství nežijí. V případě konzumace uzenin a jiných masných výrobků a ryb můžeme 

říci, že nemám dostatek evidence pro zamítnutí nulové hypotézy a v případě červeného 

masa je výsledek opačný, než jsem předpokládala ve své alternativní hypotéze.

Domnívám se, že tyto výsledky je ve velké míře ovlivněny nedostatečnou kvalitou 

dat a dalšími faktory, které s kvalitou dat úzce souvisí. Z mého subjektivního pohledu 

vidím velký nedostatek již v samotném dotazníku, který CVVM předkládalo 

respondentům. Myslím si, že na otázku „Jak často jíte…?“ měla být zvolena jiná škála 

odpovědí. Škála dle CVVM velmi často – docela často – jen ojediněle – nikdy – neví je 

příliš abstraktní a každý respondent si pod těmito pojmy může představit něco jiného. Pro 

každého člověka např. pojem „docela často“ znamená něco jiného. Právě tento nedostatek 
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může významně ovlivnit reliabilitu výzkumu. Reliabilita může být také ovlivněna 

momentální naladěním respondentů a situací, ve které odpovídali. Momentální naladění 

respondentů považuji za další faktor, který podstatně ovlivnil kvalitu získaných dat. Na 

základě histogramů je zřejmé, že většina odpovědí byla „docela často“, což i díky 

abstraktnosti pojmu nenutí respondenta nad odpovědí více přemýšlet.

Dalším faktorem, který měl vliv na kvalitu výzkumu, bylo značné množství odpovědí 

„nevím“ a mnoho otázek bez odpovědi. Abychom mohli s daty pracovat, bylo nutné 

vymazat všechny odpovědi „nevím“ a „bez odpovědi“, čím se vzorek zmenšil o třetinu. 

V neposlední řadě považuji za nedostatek dotazníku jeho stručnost a absenci 

některých druhů potravin, které by měly větší vypovídající hodnotu o zdravém či 

nezdravém stravování občanů České republiky. 

Jedná se o sekundární analýzu, proto je nutné s těmito nedostatky do určité míry 

počítat.

Etické otázky mojí analýzy

Abych získala data z Českého sociálněvědního datového archivu, musela jsem

podepsat smlouvu, kde se zavazuji, že získaná data a materiály budu používat pouze pro 

účely nekomerčního výzkumu nebo výuky. Dalším závazkem je respektování autorských 

práv a neposkytovat data dalším uživatelům bez souhlasu archivu. Archivu musí být 

sděleny bibliografické údaje publikací, které vzniknou.
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Závěr

Hlavním cílem mojí bakalářské práce bylo zjistit, do jaké míry souvisí život 

v partnerství se zdravějšími stravovacími návyky mužů a žen. Výsledky logistické regresní 

analýzy ukazují, že se stravovacími návyky souvisí více vzdělání než život v partnerství. 

Pouze v případě četnosti konzumace drůbeže se potvrdila moje alternativní hypotéza, že 

„Respondenti žijící v partnerství jedí drůbež častěji než respondenti, kteří v partnerství 

nežijí.“ V případě konzumace uzenin a jiných masných výrobků, červeného masa a ryb 

jsou výsledky logistické regresní analýzy následující:

 V případě uzenin a jiných masných výrobků můžeme říci, že nemáme dostatek 

evidence pro zamítnutí nulové hypotézy. Více než partnerství souvisí s konzumací 

uzenin a jiných masných výrobků pohlaví a vzdělání. Muži konzumují více uzenin a 

masných výrobků oproti ženám. Lidé s nižším vzděláním konzumují více uzenin a 

jiných masných výrobků oproti lidem s vyšším vzděláním.

 Výsledek konzumace červeného masa je opačný, než jsem předpokládala ve své 

alternativní hypotéze. Lidé v partnerství konzumují více červeného masa oproti 

lidem, kteří v partnerství nežijí. Studenti a učni mají větší sklon jíst červené maso 

oproti lidem s ukončeným vzděláním.

 V případě ryb můžeme říci, že nemáme dostatek evidence pro zamítnutí nulové 

hypotézy. Ukázalo se, že partnerství s konzumací ryb nesouvisí a že ryby více 

konzumují nepracující důchodci než ostatní dělníci, což je poměrně překvapující 

výsledek. Stejně tak je zajímavé zjištění, studenti mají větší sklon jíst ryby oproti 

lidem s ukončeným vzděláním.

Shrneme-li výsledky provedené logistické regresní analýzy, můžeme konstatovat, že 

stravovací návyky souvisí mnohem více se vzděláním a příjmem než s partnerstvím. Je 

pravděpodobné, že v České republice je cena potravin hlavním faktorem, který ovlivňuje 

stravu lidí, a pak je zanedbatelné, jestli člověk žije v partnerském vztahu či nikoliv. 

Výsledky mojí logistické regresní analýzy mohou být podnětem pro další analýzy a 

výzkumy. Myslím si, že tato bakalářská práce poskytuje poměrně dobrý základ pro další 
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výzkum nejen v oblasti partnerství a stravovacích návyků, ale také jiných oblastí, které se 

stravovacími návyky souvisí. Věřím, že moje snaha o vytvoření ucelené práce 

pojednávající o stravovacích návycích v souvislosti s partnerstvím je alespoň malým 

přispěním v oboru sociologie jídla, konkrétně v oblasti stravovacích návyků a partnerství, v 

níž je v České republice doposud značná absence odborných publikací a textů vztahujících 

se k tomuto tématu.



52

Příloha 1 – Česká potravinová pyramida dle Fóra zdravé výživy
                   (zdroj:http://www.fzv.cz/files/file/FZV_pyramida.pdf;
                    staženo dne  22.06.2013)

http://www.fzv.cz/files/file/FZV_pyramida.pdf
http://www.fzv.cz/files/file/FZV_pyramida.pdf
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