
PŘÍLOHY

Příloha 1: Dotazník pro učitele

Dotazník pro učitele – Civilizační choroby

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,

jsem studentka Přírodovědecké fakulty UK a ve své diplomové práci se zabývám problematikou
civilizačních chorob. Dovoluji si Vás tímto oslovit a prosím vás o vyplnění dotazníku, který by měl
přispět k získání informací o způsobu výuky tématu civilizační choroby na ZŠ a SŠ.

Odpovězte, prosím, na všechny následující otázky. Doplňte krátkou odpověď nebo označte Vámi
zvolenou odpověď.  U některých otázek lze zvolit i více možností. Dotazník bude zpracováván
anonymně a výhradně pro potřeby diplomové práce.
Děkuji za vyplnění.

Jana Novotná
Přírodovědecká fakulta UK

email: novotn22@natur.cuni.cz

Pohlaví: žena muž
Jaká je Vaše aprobace?..............................................
Jaká je délka Vaší učitelské praxe?.................................
Typ školy, na které v současné době vyučujete:

a) základní škola
b) čtyřleté gymnázium
c) osmileté gymnázium
d) odborná SŠ

1. Do jakého vyučovacího předmětu je na Vaší škole zařazeno téma civilizační choroby?
a) biologie/přírodopis
b) výchova je zdraví
c) občanská výchova
d) rodinná výchova
e) jiný (uveďte)……………………………………………………………………………………………….

2. Do kterého ročníku je na Vaší škole zařazeno téma civilizační choroby?

3. Kolik vyučovacích hodin v průběhu roku přibližně věnujete problematice civilizačních chorob?

4. Pokud se výuce tématu civilizační choroby nevěnujete, je to z důvodu (pokud se tématu
věnujete, nevyplňujte):
a) nedostatku časových možností
b) nedostatku aktuálních informací
c) nedostačujícího materiálního vybavení
d) nezájmu žáků
e) nedostatečných znalostí žáků
f) jiného (uveďte)……………………………………………………………………………………………………………….



5. V rámci jakých vyučovacích jednotek se věnujete tématu civilizačních chorob?
a) vyučovací hodiny
b) semináře
c) praktického cvičení
d) projektového vyučování
e) exkurze
f) žádných
g) jiných (uveďte)………………………………………………………………………………………….

6. Jakou metodu výuky nejčastěji využíváte pro osvojování znalostí o civilizačních chorobách?
a) výklad
b) přednáška
c) rozhovor
d) diskuze
e) práce s textem
f) problémová výuka
g) didaktická hra
h) jiné (uveďte)…………………………………………………………………………………………………………………..

7. O tématu civilizační choroby vyučuji:
a) v průběhu celého roku, pokud se to týká právě probíraného tématu v rámci biologie

člověka
b) samostatně v uceleném bloku
c) v případě, že žáci o téma projeví zájem
d) jinak (uveďte)…………………………………………………………………………………………………………………..

8. Domníváte se, že je pro žáky přínosné, získat v rámci vyučování, co nejvíce informací o
civilizačních chorobách a o možnostech, jak jim předcházet?

určitě ano spíše ano nevím spíše ne určitě ne

9. Mají dle Vašeho názoru žáci o výuku problematiky civilizačních chorob zájem?

určitě ano spíše ano nevím spíše ne určitě ne

10. Myslíte si, že je úroveň znalostí žáků týkající se civilizačních chorob a jejich prevence
dostatečná?

určitě ano spíše ano nevím spíše ne určitě ne

11. Mělo by být dle Vašeho názoru tématu civilizační choroby věnováno ve výuce více času?

určitě ano spíše ano nevím spíše ne určitě ne

12. Učíte nebo učil/a jste někdy žáky s některou z civilizačních chorob (např. cukrovka, obezita,
vysoký tlak, nádorové onemocnění, …)
a) ano b) ne c)nevím

13. Pokud chcete vyjádřit ještě něco podstatného k tématu civilizační choroby, doplňte:



Příloha 2: Didaktický test pro žáky ZV

Didaktický test - Civilizační choroby (ZV)

Vážení studenti a studentky,

jsem studentka Přírodovědecké fakulty UK a ve své diplomové práci se zabývám problematikou
civilizačních chorob. Prosím vás o vyplnění dotazníku, který by měl přispět ke zjištění stavu
informovanosti žáků o civilizačních chorobách.

Odpovězte, prosím, na všechny následující otázky. Doplňte krátkou odpověď nebo zakroužkujte
podle vašeho názoru správnou odpověď. Není-li uvedeno jinak, je správná vždy jen jedna
odpověď. Dotazník bude zpracováván anonymně.

Děkuji za vyplnění.

Pohlaví: žena muž
Věk:
Ročník:
Typ školy, kterou navštěvuji:

a) Základní škola b) Víceleté gymnázium

1. Pokuste se vysvětlit, co jsou to civilizační
choroby a uveďte příčiny jejich vzniku.

2. Uveďte některá preventivní opatření
proti civilizačním nemocem.

3. Kardiovaskulární choroby jsou:
a) choroby jater a žaludku
b) choroby dýchacích cest a plic
c) choroby vylučovací soustavy
d) choroby srdce a cév

4. Při vysokém krevním tlaku hrozí:
a) ztráta vědomí
b) mozková mrtvice
c) poškození zraku
d) zástava srdce

5. O vysokém krevním tlaku (hypertenzi)
hovoříme, je-li naměřená hodnota:
a) vyšší než 110/65 mm Hg (rtuťového

sloupce)
b) nižší než 120/80 mm Hg
c) vyšší než 120/80 mm Hg
d) vyšší než 140/90 mm Hg

6. Mezi faktory zvyšující riziko vysokého
krevního tlaku nepatří:
a) psychicky náročná práce
b) náročné životní situace (stres)
c) užívání alkoholu a drog
d) nedostatečný příjem tekutin

7. Ateroskleróza je:
a) nedostatečné zásobení srdečního

svalu kyslíkem
b) ucpání cévy krevní sraženinou
c) zúžení věnčitých tepen
d) ztlušťování stěn cév způsobené

ukládáním tukových částic do
těchto stěn

8. K rizikovým faktorům aterosklerózy
řadíme (vyberte více možností):
a) obezita
b) nedostatečný přísun tekutin
c) zvýšená koncentrace cholesterolu

v krvi
d) kouření cigaret
e) nedostatek vápníku
f) nedostatek pohybu
g) nedostatek vitamínu D



9. Mezi příznaky srdečního infarktu patří:
a) neschopnost pohybovat některými

částmi těla (např. horními a dolními
končetinami)

b) silné bolesti za hrudní kostí, které
se šíří do oblasti krku, ramen a paží

c) silné bolesti hlavy spojené se ztrátou
vědomí

d) bušení srdce, slabost a zvracení

10. K projevům cévní mozkové příhody
(mozkové mrtvice) nepatří:
a) únava
b) ochrnutí části těla
c) poruchy myšlení nebo řeči
d) zhoršené vidění

11. Otylost (obezita) vzniká, když:
a) se málo pohybujeme
b) příjem živin v potravě nedosahuje

výdeje energie
c) příjem živin v potravě převyšuje

výdej energie
d) je v potravě nedostatek vitamínů

12. Vyberte nevhodnou pohybovou aktivitu
pro lidi trpící obezitou nebo nadváhou:
a) běh na lyžích
b) běh
c) plavání
d) jízda na kole

13. Vyberte typické projevy mentální
bulimie:
a) ztráta menstruačního cyklu
b) podrážděnost, poruchy soustředění
c) snižování příjmu potravy spojené

s úbytkem hmotnosti, které vede až
k extrémní vyhublosti

d) záchvaty hladu spojené s přejídáním
a následným zvracením

14. Při cukrovce nastává porucha tvorby
hormonu:
a) glukagonu
b) inzulínu
c) ptyalinu
d) adrenalin

15. Mezi příznaky cukrovky nepatří:
a) vysoký krevní tlak
b) abnormální žízeň
c) častá potřeba močení
d) únava

16. Jednou z možností léčby cukrovky je
přísná dieta. Jaké potraviny by měl
pacient s cukrovkou přijímat jen v
přiměřeném množství?
a) maso
b) zeleninu
c) pečivo
d) ovoce

17. Nádorová onemocnění patří mezi:
a) častá infekční onemocnění
b) častá neinfekční onemocnění
c) častá zánětlivá onemocnění
d) častá bakteriální onemocnění

18. Nádorové onemocnění (rakovina):
a) postihuje pouze osoby staršího věku
b) nemá na něj vliv životní styl
c) je proces, při kterém dochází

k nekontrolovanému růstu určité
skupiny buněk

d) nezpůsobuje v organismu poškození
okolních tkání a orgánů

19. O civilizačních nemocech získávám
nejvíce informací:
a) ve škole
b) z televize
c) z internetu
d) z novin, časopisů
e) v rodině
f) od kamarádů a známých
g) z jiných zdrojů (uveďte)

………………………………………………………

20. Téma civilizačních chorob probíráme
nejčastěji v rámci předmětu:
a) biologie/přírodopis
b) výchova ke zdraví
c) občanská výchova
d) v jiném (uveďte)

………………………………………………………



Příloha 3: Didaktický test pro žáky gymnázií

Didaktický test - Civilizační choroby (G)
Vážení studenti a studentky,

jsem studentka Přírodovědecké fakulty UK a ve své diplomové práci se zabývám problematikou
civilizačních chorob. Prosím vás o vyplnění dotazníku, který by měl přispět ke zjištění stavu
informovanosti žáků o civilizačních chorobách.

Odpovězte, prosím, na všechny následující otázky. Doplňte krátkou odpověď nebo zakroužkujte,
podle vašeho názoru, správnou odpověď. Není-li uvedeno jinak, je správná vždy jen jedna
odpověď. Dotazník bude zpracováván anonymně a pouze pro potřeby diplomové práce.

Děkuji za vyplnění.

Pohlaví: žena muž
Věk:
Ročník:
Typ školy, kterou navštěvuji:

a) základní škola b)víceleté gymnázium c)čtyřleté gymnázium

1. Pokuste se vysvětlit, co jsou to civilizační
choroby a uveďte příčiny jejich vzniku.

2. Uveďte některá preventivní opatření
proti civilizačním nemocem.

3. Kardiovaskulární choroby jsou:
a) choroby jater a žaludku
b) choroby dýchacích cest a plic
c) choroby vylučovací soustavy
d) choroby srdce a cév

4. Při vysokém krevním tlaku hrozí:
a) ztráta vědomí
b) mozková mrtvice
c) poškození zraku
d) zástava srdce

5. O vysokém krevním tlaku (hypertenzi)
hovoříme, je-li naměřená hodnota:
a) vyšší než 110/65 mm Hg (rtuťového

sloupce)
b) nižší než 120/80 mm Hg
c) vyšší než 120/80 mm Hg
d) vyšší než 140/90 mm Hg

6. Mezi faktory zvyšující riziko vysokého
krevního tlaku nepatří:
a) psychicky náročná práce
b) náročné životní situace (stres)
c) užívání alkoholu a drog
d) nedostatečný příjem tekutin

7. Ateroskleróza je:
a) nedostatečné zásobení srdečního

svalu kyslíkem
b) ucpání cévy krevní sraženinou
c) zúžení věnčitých tepen
d) ztlušťování stěn cév způsobené

ukládáním tukových částic do
těchto stěn

8. K rizikovým faktorům aterosklerózy,
které lze ovlivnit úpravou životního stylu
řadíme (vyberte více možností):
a) vysoký krevní tlak
b) obezita
c) dědičné faktory
d) zvýšená koncentrace cholesterolu

v krvi
e) kouření cigaret
f) nedostatek vápníku
g) pohlaví
h) nedostatek pohybu
i) věk
j) cukrovka (diabetes mellitus)



9. Mezi hlavní příznaky infarktu myokardu
patří:
a) neschopnost pohybovat některými

částmi těla (např. horními a dolními
končetinami)

b) silné bolesti za hrudní kostí, které se
šíří do oblasti krku, ramen a paží

c) silné bolesti hlavy spojené se ztrátou
vědomí

d) bušení srdce, slabost a zvracení

10. K projevům cévní mozkové příhody
(mozkové mrtvice) nepatří:
a) únava
b) ochrnutí části těla
c) poruchy myšlení nebo řeči
d) zhoršené vidění

11. Otylost (obezita) vzniká, když:
a) se málo pohybujeme
b) příjem živin v potravě nedosahuje

výdeje energie
c) příjem živin v potravě převyšuje

výdej energie
d) je v potravě nedostatek vitamínů

12. Jakou hodnotou BMI (Body Mass Index)
je definována obezita?
a) více než 25
b) více než 30
c) více než 35
d) více než 40

13. Vyberte nevhodnou pohybovou aktivitu
pro lidi trpící obezitou nebo nadváhou:
a) běh na lyžích
b) běh
c) plavání
d) jízda na kole

14. Co je příčinou vzniku cukrovky (Diabetes
mellitus)?
a) úplný nebo částečný nedostatek

hormonu glukagonu
b) úplný nebo částečný nedostatek

hormonu inzulínu
c) úplný nebo částečný nedostatek

glukózy
d) přebytek hormonu inzulínu

15. Mezi příznaky cukrovky nepatří:
a) vysoký krevní tlak

b) abnormální žízeň
c) častá potřeba močení
d) únava

16. Jednou z možností léčby cukrovky je
přísná dieta. Jaké potraviny by měl
pacient s cukrovkou přijímat jen v
přiměřeném množství?
a) maso
b) zeleninu
c) pečivo
d) ovoce
e)

17. Nádorová onemocnění patří mezi:
a) častá infekční onemocnění
b) častá neinfekční onemocnění
c) častá zánětlivá onemocnění
d) častá bakteriální onemocnění

18. Rakovina:
a) postihuje pouze osoby staršího věku
b) nemá na ni vliv životní styl
c) je proces, při kterém dochází

k nekontrolovanému růstu určité
skupiny buněk

d) nezpůsobuje v organismu poškození
okolních tkání a orgánů

19. O civilizačních chorobách získávám
nejvíce informací:
a) ve škole
b) z televize
c) z internetu
d) z novin, časopisů
e) v rodině
f) od kamarádů a známých
g) z jiných zdrojů (uveďte kde)

………………………………………………………

20. Téma civilizačních chorob probíráme
nejčastěji v rámci předmětu:
a) biologie
b) výchova ke zdraví
c) občanská výchova
d) v jiném…………………………………………



Příloha 4: Dotazník a test pro studenty VŠ

Dotazník - Civilizační choroby (VŠ)
Vážení studenti a studentky,

jsem studentka Přírodovědecké fakulty UK a ve své diplomové práci se zabývám problematikou
civilizačních chorob. Prosím vás o vyplnění dotazníku, který by měl přispět ke zjištění stavu úrovně
informovanosti studentů VŠ o civilizačních chorobách a o možnostech jejich studia na VŠ.

Odpovězte, prosím, na všechny následující otázky. Ve druhé části dotazníku doplňte krátkou
odpověď nebo zakroužkujte, podle vašeho názoru, správnou odpověď. Není-li uvedeno jinak, je
správná vždy jen jedna odpověď. Dotazník bude zpracováván anonymně a pouze pro potřeby
diplomové práce.

Děkuji za vyplnění.

Pohlaví: žena muž
Vysoká škola, kterou navštěvuji (navštěvoval/a jsem):

a) Přírodovědecká fakulta UK
b) Pedagogická fakulta UK
c) jiná VŠ

Studovaný ročník: ……………………………………………………………

Obor, který studuji (studovala jsem) na VŠ: ………………………………………………………….

Část 1: Dotazník

1. V průběhu studia na VŠ jsem získala dostatečné množství informací o civilizačních
chorobách:
určitě ano spíše ano nevím spíše ne určitě ne

2. Je téma civilizační choroby na VŠ vyučováno v rámci samostatného předmětu?
a) ano, v rámci samostatného předmětu
b) ne, v rámci několika předmětů
c) nevyučuje se

3. V rámci kterých vyučovacích předmětů je o civilizačních chorobách na VŠ vyučováno:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

4. Domníváte se, že by problematice civilizačních chorob mělo být na VŠ věnováno více
prostoru?

určitě ano spíše ano nevím spíše ne určitě ne



5. V průběhu studia na VŠ jsem nejvíce informací o civilizačních chorobách získala (lze
zaškrtnout více možností):
a) z přednášek
b) z cvičení a seminářů
c) z odborných knih a skript
d) z internetu
e) z televize a rádia
f) z projektů
g) z vlastních zkušeností
h) z konzultací s odborníkem
i) z jiných zdrojů (uveďte):

6. Kolik času je během studia věnováno problematice civilizačních chorob (celkem za
všechny předměty)?
a) méně než 1 přednáška (cvičení)
b) 1 přednáška (cvičení)
c) 2 – 4 přednášky (cvičení)
d) více než 5 přednášek (cvičení)
e) více než polovina semestru
f) celý semestr
g) více než 1 semestr
h) Jiná možnost (uveďte):

7. O jakých civilizačních nemocech jsem se během studia dozvěděl/a podrobnější informace
(více než jsem dosud věděl/a)(lze zaškrtnout více možností):
a) diabetes mellitus
b) obezita
c) ateroskleróza
d) srdeční infarkt
e) cévní mozkové příhody
f) vysoký krevní tlak
g) metabolický syndrom
h) nádorová onemocnění
i) o žádných
j) o jiných (uveďte):

8. Jakou formou by podle vás mělo být na VŠ o civilizačních chorobách vyučováno?
a) samostatná předmět (přednáška)
b) průřezově v různých předmětech
c) v rámci specializovaného výběrového semináře
d) není potřeba o nich vyučovat
e) jinak (uveďte):

Nyní Vás prosím o vyplnění následující části, která zjišťuje úroveň znalostí o civilizačních
chorobách.

Část 2: Didaktický test
- didaktický test je shodný s didaktickým testem určeným pro studenty gymnázií, proto ho

zde znovu neuvádím



Příloha 5: AKTIVITY PRO ŽÁKY NA TÉMA CIVILIZAČNÍ CHOROBY

Cíle navržených aktivit:

- žák si upevní znalosti a vědomosti získané v běžných hodinách; orientuje se
v zásadách správné výživy; popíše rizika spojená s nezdravým životním stylem;
rozlišuje příčiny a projevy hlavních civilizačních chorob a navrhuje preventivní
opatření, rozvíjí schopnosti spolupráce a rozhodování, rozvíjí řečové dovednosti a
dovednosti prezentace

Cílová skupina:
- žáci 6. – 9. ročníku ZŠ nebo příslušných ročníků nižšího stupně víceletých

gymnázií

Zařazení do výuky:
- vzdělávací oblast Člověk a příroda – vzdělávací obor Přírodopis – tematický okruh

učiva – Biologie člověka
- vzdělávací oblast Člověk a zdraví – vzdělávací obor Výchova ke zdraví – tematické

okruhy učiva – Zdravý způsob života a péče o zdraví, Rizika ohrožující zdraví a
jejich prevence, Hodnota a podpora zdraví

Forma výuky:
- skupinová práce (dvojice až čtveřice žáků), individuální

Metody výuky:
- práce ve skupině, diskuse, práce s textem (pracovní list)

Úloha č. 1: Potravinová pyramida

Cíl: Žák roztřídí potraviny a nápoje podle obsahu živin na vhodné a méně vhodné k časté
konzumaci a diskutuje o správném složení potravy

Délka aktivity: 30 min

Pomůcky: papír velikosti A2, obrázky potravin a nápojů, psací potřeby, lepidlo

Žáci se rozdělí do skupin přibližně po 4 a každá skupina dostane na papíře velikosti A2
náčrtek pyramidy. K obrázku pyramidy přiložíme každé skupině ještě obrázky
jednotlivých potravin a nápojů, které získáme z časopisů, novin nebo letáků supermarketů.
Úkolem žáků je připravené obrázky správně roztřídit a přiřadit je do příslušného patra
potravní pyramidy. Do základny by měly být zařazeny potraviny, které bychom měli jíst
nejčastěji. Čím výše jsou potraviny umístěny, tím méně by jich mělo být v jídelníčku. Ve
vrcholu by měly být ty, které jíme spíše výjimečně. Směrem zleva doprava v rámci
jednoho „patra“ pyramidy žáci řadí potraviny podle toho, které jsou pro zdravou výživu



vhodnější. Přednost by se v jídelníčku měla dávat potravinám umístěným vlevo před těmi
uprostřed nebo vpravo.

Správné řešení, tedy potravinová pyramida znázorňující rovnováhu mezi jednotlivými
skupinami živin, je před žáky skryta. Přibližně po 10 – 15 min necháme jednotlivé skupiny
vysvětlit, proč dané potraviny zařadily do určitého patra pyramidy a odkryjeme správné
řešení (tzn. ideální potravinovou pyramidu). Následně je možné diskutovat o pestrosti
stravy žáků a výživové hodnotě daných potravin.

Náčrtek pyramidy:



Příklady obrázků:



POTRAVINOVÁ PYRAMIDA – správné řešení

(Zdroj: http://www.ppdz.cz/potravinova-pyramida.html)

Úloha č. 2: Sestavení jídelníčku

Cíl: Žák na základě získaných informací sestaví vlastní jídelníček odpovídající jeho
pohybové aktivitě v průběhu dne

Délka aktivity: 20 min

Pomůcky: papír, psací potřeby

Jídlo celého dne je dobré si správně rozdělit, proto bychom měli ideálně jíst 5 – 6 porcí
denně. Součástí snídaně by měly být složené cukry (sacharidy) a bílkoviny – např. mléčné
výrobky, ale i ovoce nebo zelenina. Měla by tvořit 20 – 25 % denního energetického
příjmu. Oběd by měl poskytnout všechny druhy živin.  To znamená, že by měl být složený
z bílkovin (např. z masa), z kvalitních tuků a ze složených cukrů (např. příloha brambory,
těstoviny aj.). Opět bychom neměli zapomenout na ovoce a zeleninu, buď jako součást
jídla, nebo dezertu či salátu. Oběd by měl tvořit 30 – 35 % energetického denního příjmu.
Večeře by měla být zdrojem 15 – 20 % energie a měla by obsahovat opět kvalitní
bílkoviny (např. ryby, luštěniny, mléčné výrobky, aj.), vhodné je také pečivo nebo jiná
příloha. Součástí by opět měla být zelenina. Mezi snídani a oběd a oběd a večeři je vhodné



vložit svačinu. Ta by měla obsahovat 10 – 15 % denního energetického příjmu. Správná
svačina je tvořena čerstvým ovocem nebo zeleninou, vhodné jsou rovněž celozrnné pečivo
nebo mléčné výrobky. V případě velké aktivity je možné zařadit ještě druhou večeři, která
by měla být velmi lehká a tvořená nejlépe zeleninou nebo méně sladkým ovocem.
V průběhu celého dne pak nesmíme zapomínat na dostatek vhodných tekutin.

Správný zdravý jídelníček by měl být vyvážený a pestrý. Měl by obsahovat dostatečné
množství celozrnných obilnin, polotučných mléčných výrobků, libového masa, ryb,
luštěnin, kvalitních rostlinných olejů a také 3 porce zeleniny a 2 porce ovoce. V omezené
míře bychom naopak měli jíst sladkosti včetně sladkých nápojů, smažené a přesolené
potraviny, uzeniny a tučné potraviny.

Žáci se rozdělí do dvojic, případně do trojic a podle uvedených informací se pokusí
sestavit svůj vlastní celodenní jídelníček. Poté, co všechny dvojice sestaví jídelníček,
představí ho ostatním. Ostatní žáci se mohou ke každému jídelníčku vyjádřit a diskutovat o
tom, jestli jsou jídelníčky spolužáků sestaveny správně a vyváženě.

Úkol: Na základě uvedených informací se pokuste sestavit vlastní celodenní jídelníček, tak
aby obsahoval všechny potřebné živiny a odpovídal vaší pohybové aktivitě v průběhu dne.

Snídaně

Svačina

Oběd

Svačina

Večeře

Druhá večeře
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Úloha č. 3: Výpočet BMI indexu

Cíl: Žák na základě výpočtu svého vlastního BMI indexu zhodnotí rizika možného
poškození zdraví v souvislosti s obezitou

Délka aktivity: 10 – 20 min

Pomůcky: kalkulačka, tabulky BMI indexů, osobní váha, krejčovský metr, papír, psací
potřeby

Každý žák pracuje samostatně. Podle vzorce a na základě své tělesné výšky a hmotnosti si
žáci vypočítají BMI index. V případě, že máme více času a škola disponuje osobní váhou,
mohou žáci získat svou aktuální hmotnost pomocí osobní váhy a změřit si svou výšku
pomocí krejčovského metru, který nalepíme na stěnu ve třídě. Vypočítanou hodnotu žáci
přiřadí do uvedených tabulek kategorií hmotnosti a zhodnotí možná rizika poškození
zdraví spojená s nadměrným příjmem potravy.

Vzorec pro výpočet BMI indexu:

, kde m je tělesná hmotnost v kilogramech a v je tělesná výška v metrech

Tab. 1: Kategorie obezity podle BMI indexu a zdravotní rizika spojená s obezitou
(Kunešová a kol., 2005)

Kategorie BMI Zdravotní rizika

Podváha < 18,5 vysoká (podvýživa, poruchy příjmu potravy)
Normální váha 18,5 - 24,9 minimální

Nadváha 25 - 29,9 zvýšená (bolesti zad, poruchy plodnosti)

Obezita 1. stupně 30 - 34,9
vysoká (předchozí + vysoký krevní tlak, ateroskleróza,

onemocnění kyčlí a kolen)

Obezita 2. stupně 35 - 39,9
velmi vysoká (předchozí + mozková mrtvice, rakovina

tlustého střeva a prsu)

Obezita 3. stupně ≥ 40
život ohrožující (předchozí + onemocnění žlučníku,

cukrovka, dušnost)



Úloha č. 4: PRACOVNÍ LIST - Civilizační choroby

Cíl: Žák rozliší civilizační nemoci od jiných typů nemocí, popíše projevy a příčiny
hlavních civilizačních onemocnění, vysvětlí negativní vlivy kouření na zdraví člověka,
vlastními slovy popíše, co znamená zdravý životní styl

Délka aktivity: 20 min

Pomůcky: psací potřeby

1. Civilizační choroby patří v dnešní době mezi velmi rozšířené a řadí se mezi
celá řada onemocnění. Z následujících nemocí vyber ty, které patří mezi
civilizační. Civilizační nemoci zakroužkuj červeně, ostatní modře.

cukrovka salmonelóza AIDS chřipka
klíšťová encefalitida obezita nádorová onemocnění

srdeční infarkt tuberkulóza žloutenka kapavka
cévní mozkové příhody

2. Vyber pravdivá tvrzení o civilizačních chorobách:
a) K hlavním příznakům srdečního infarktu patří bolest za hrudní kostí.

ANO   NE
b) Při ischemické chorobě srdeční dochází k odumření části mozku.

ANO   NE
c) Cukrovka vzniká, pokud jíme hodně čokolády. ANO   NE
d) Při ateroskleróze dochází k ukládávání tuku do stěn cév a tím k jejímu

zužování.
ANO   NE

e) Civilizačními chorobami trpí jen lidé ve velkých městech. ANO   NE
f) Nedostatek pohybu a přejídání může vést k obezitě. ANO   NE
g) K příznakům mentální bulimie řadíme záchvaty přejídání a časté zvracení.

ANO   NE

h) Cévní mozková příhoda se projevuje krvácením z ucha. ANO   NE

3. Podle následujících projevů poznej, o jaké se jedná onemocnění:
a) Nemocný náhle nemůže hýbat jednou částí těla, cítí se slabý, je nemotorný.

Objevují se u něj poruchy řeči a myšlení, může vidět rozmazaně, mít závratě
nebo ztratit vědomí.

Jde o ………………………………………………………..



b) Pacient pociťuje trvale zvýšenou žízeň, konzumuje proto nadměrné množství
tekutin a častěji chodí na záchod. Cítí se dlouhodobě unavený, někdy bývá
podrážděný.

Jde o …………………………………………………………….

c) Duševní onemocnění, při kterém pacient trpí přehnaným strachem z tloušťky a
záměrně hladoví. O svém těle má zkreslenou představu. Nízkou tělesnou
hmotnost pak udržuje za každou cenu.

Jde o …………………………………………………………….

4. Vylušti křížovku, v tajence nalezneš pojmenování nemoci. Vysvětli co je to za
nemoc, jak se projevuje, co se podílí na jejím vzniku a jak jí můžeme
předcházet.

1. velký význam pro zdraví má pravidelný ….
2. cévy, které vedou krev ze srdce …
3. jiný název pro tuky …
4. opatření vedoucí k předcházení nemocem …
5. nemoci srdce a cév se obecně nazývají …
6. hlavní návyková látka obsažená v cigaretách …
7. červené krevní barvivo …
8. lékařský obor zabývající se nádorovým onemocněním …
9. při cukrovce nemocný trpí úplným nebo částečným nedostatkem hormonu,

který se nazývá …
10. jeden z hlavních rizikových faktorů rakoviny plic …

Tajenka:

………………………………………………………………………………………



Projevy nemoci:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Vlivy podílející se na jejím vzniku:

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

Způsoby předcházení:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

5. Vytvoř správné dvojice:
a) stres 1) náhlé ucpání srdeční tepny
b) cholesterol 2) porucha hospodaření s cukry
c) cukrovka 3) přehnaná reakce imunitního systému
d) obezita 4) odpověď organismu na velkou zátěž
e) osteoporóza 5) nadměrné množství tuku v těle
f) rakovina 6) nekontrolovatelné dělení buněk
g) alergie 7) nepostradatelná součást našeho těla
h) srdeční infarkt 8) řídnutí kostní tkáně

6. Kouření cigaret a jiných tabákových výrobků má za následek vznik řady
závažných onemocnění, přesto v naší populaci kouří více než čtvrtina obyvatel.
Zamyslete se nad tím, jaké výhody či nevýhody jsou spojeny s kouřením a
uveďte je do tabulky.

KOUŘENÍ

PRO PROTI



PRACOVNÍ LIST - Civilizační choroby - řešení

1. cukrovka, AIDS, obezita, nádorová onemocnění, srdečná infarkt, cévní mozkové
příhody

2. a) ANO, b) NE, c) NE, d) ANO, e) NE, f) ANO, g) ANO, h) NE
3. a) cévní mozková příhoda (mozková mrtvice), b) diabetes mellitus (cukrovka), c)

mentální anorexie
4. 1. pohyb, 2. tepny, 3. lipidy, 4. prevence, 5. kardiovaskulární, 6. nikotin, 7.

hemoglobin, 8. onkologie, 9. inzulin, 10. kouření

Tajenka: HYPERTENZE
Projevy nemoci: hodnoty TK vyšší než 140/90 mmHg, bolesti hlavy, krátkodobé
závratě, únava při práci, ale i v klidu, klesající výkonnost; nervozita a
podrážděnost, srdeční obtíže, jako např. bušení srdce nebo tlaky až bolesti v okolí
srdce, někdy také dušnost nebo namáhavé dýchání
Vlivy podílející se na jejím vzniku: genetické faktory, pohlaví, věk, kouření,
nedostatek pohybu, konzumace tučných a slaných jídel, ….
Způsoby předcházení: zdravý životní styl - zanechání kouření, přiměřená tělesná
hmotnost a dostatek pohybu, dostatečná konzumace ovoce a zeleniny, snížení
příjmu tuků, přiměřená konzumace alkoholu a solí

5. a) 4, b) 7, c) 2, d) 5, e) 8, f) 6, g) 3, h) 1

6. KOUŘENÍ

PRO PROTI

- v minulosti symbol určité
společenské úrovně

- pocit dospělosti
- zapadnutí do party
- odpočinek při práci
- zabavení se s přáteli
- překonávání stresu a překážek

v komunikaci
- …..

- závislost na nikotinu
- vznik rakoviny plic,

onemocnění srdce a cév a
jiných orgánů

- v těhotenství riziko poškození
plodu

- ohrožování jiných lidí
pasivním kouřením

- dusivý kašel po ránu
- snižování plodnosti u mužů
- zápach oblečení, ruce a kůže,

zažloutlé zuby
- zkracování délky života
- ....


