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1   ÚVOD 

 

 Pohybový režim a stravovací návyky současné mládeže nejsou příliš pozitivní. 

Souvisí s tím široké a nepřeberné množství jiných možností stravování a vyžití, které se 

jí nabízejí. V současné době se jedná především o rychlá občerstvení a různé 

vysokoenergetické pokrmy v nichž prodávané. Dále také veškeré informační 

technologie, které postupně začínají ovládat svět. Bohužel vysoké procento mladých lidí 

těmto moderním trendům propadá. Vysedávání doma u počítačů, návštěvy nočních 

klubů, hospod a jiných zařízení jsou stále mnohem a mnohem oblíbenější. Sport je tak z 

jejich života postupně vytlačován jinými mnohem pohodlnějšími aktivitami.  

 Pohybová neaktivita se stává čím dál více populární. V posledních letech tuto 

pohybovou neaktivitu, či odborně hypokinezi můžeme sledovat již u dětí mladšího i 

staršího školního věku. Především však ale u dívek v období adolescence. Tento věk je 

charakteristický neochotou dívek účastnit se výuky školní tělesné výchovy. Děvčata 

hledají různé výmluvy, aby kvůli lenosti nemusela cvičit. 

 Dívky v tomto věku bohužel považují tento počin za běžný. Podobně tak 

nezdravý způsob života v podobě návštěv rychlých občerstvení apod. S tímto způsobem 

života přirozeně přichází nadváha a obezita, kterou trpí vysoké procento dětí a mladých 

lidí v období pubescence i adolescence. Je proto důležité, aby si tato část populace, ale 

především rodiče uvědomili, že správné rozložení a vyvážení stravy během dne je 

neméně důležité než samotný pravidelný a přiměřený pohybový režim.  

 Cílem této práce je získat poznatky o způsobu stravování, stravovacích a 

pohybových zvyklostech dívek ve věku adolescence v hlavním městě Praha. Tím bych 

chtěl rovněž děvčata donutit k zamyšlení, proč se výzkumy jako tento vůbec provádějí, 

a že existuje mnoho jiných zajímavých alternativ, jak trávit volný čas. Například 

sportem. 

 Práce sama o sobě je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická. Jsou zde  

objasněny pojmy týkající se zdraví, pohybové aktivity, výživy a problematiky s tím 

spojené. Dále pak následuje popis samotného průzkumu, rozdělení respondentů dle 

věku a příslušnosti jednotlivým středním školám, které byly za účelem této práce 

navštíveny. Praktická část obsahuje průzkum mezi studenkami s výsledky. Účelem je 

zjistit celkový postoj dívek k zdravému životnímu stylu, způsobu stravování a pohybové 

aktivitě.   



9 

 

2   TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1  Zdraví 

 
 Zdraví chápeme jako optimální stav tělesné, duševní a sociální pohody podle 

World Health Organization. Také je to stav, kdy je člověku naprosto dobře, a to jak 

fyzicky, tak psychicky i sociálně, není to jen nepřítomnost nemoci a neduživosti 

(Blahutková, Řehulka, Dvořáková, 2005). 

 Další poznatky o zdraví říkají, že péče o zdraví každého z nás spočívá v hledání 

tzv. bio-psycho-socio-spirituální pohody osobnosti. Jedná se o vyrovnání biologických 

potřeb člověka s duševním klidem, s uspokojivým postavením v kolektivu a ve 

společnosti a s vírou v životní filozofii ve smyslu kvality života (Seedhouse in 

Blahutková, Řehulka, Dvořáková, 2005). 

 

 Blahutková, Řehulka, Dvořáková (2005) rozdělují zdraví do následujících 

oblastí: 

 fyzické zdraví - zdravé tělo a všechny jeho části i funkce, 

 psychické zdraví - zdravá duše a odolnost organismu vůči depresím a stresům, 

 společenské zdraví - interakce osobnosti s kolektivem, její postavení a 

komunikace, 

 osobní zdraví - ve vztahu ke smyslu života a jeho naplňování. 

 

 

2.1.1  Zdravý životní styl 

 

 Životní styl může být definován jako neustálá snaha o udržení zdraví a 

dosažení nejvyšší úrovně životní pohody. Mít vysokou úroveň životního stylu znamená 

udržovat si dobré zdraví, být šťastný, být schopen řešit stresové situace, vykonávat 

náročnou fyzickou aktivitu, být energický, věřit si, milovat, být milován a žít 

plnohodnotný život. Zdravý životní styl není jen určitý neměnný stav, ale jsou to 

neustálé změny k lepšímu. Dalo by se říci, že jde o vzdalování se od stavu, kterému 

říkáme nemoc. Většina lidí je spokojena se svým způsobem života, pokud se cítí dobře. 

Teprve bolest a jiné fyzické projevy nemoci jsou velmi silnou motivací ke změně 
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chování. Pokud si udržujeme stále určitý zdravý životní styl, jde o kvalitní prevenci 

před onemocněním a bolestí (Blahušová in Galová, 2010). 

 

 Životní styl většiny lidí na počátku 21. století je poněkud alarmující. V Evropě 

trpí nadváhou značná část populace, 400 miliónů Evropanů má nadváhu a zhruba 130 

miliónů Evropanů je zřetelně obézních. Do životního stylu zasáhla především moderní 

technika, která výrazně omezila manuální a fyzickou práci. Vědecké poznatky ukazují, 

že více než 60 procent všech onemocnění je způsobeno špatným životním stylem 

(Martiník in Galová, 2010). 

 

2.1.2  Wellness  

 Wellness znamená být a cítit se tak zdravě, jak je to jen možné. Způsob, jak 

dosáhnout wellness, je optimalizovat fyzické, emocionální, mentální, spirituální a 

sociální podmínky (Blahušová, 2005). 

 Ve své podstatě se dá říci, že co byla ve starém Řecku kalokagathia, filosofie 

pěstování harmonie těla i ducha, to je dnes wellness. Wellness je charakterizován jako 

způsob života s kladným vztahem k péči o zdraví, kdy zdraví chápeme jako stav úplné 

tělesné, duševní a sociální pohody (Skopová, Zítko, 2008).  

 Žít wellness životní styl je dobrým předpokladem pro dlouhý život. Také to 

znamená cítit se dobře dnes, zítra i v budoucnu, mít příjemný, spokojený život. Klade se 

velký důraz na osobní zodpovědnost v procesu zvýšení a udržení nejvyšší kvality 

života. Bez ohledu na ekonomická, sociální, fyzická nebo mentální omezení může 

každý člověk úspěšně dosáhnout vysoké úrovně wellness (Blahušová, 2005). 

 

Často se uvádí, že wellness má těchto pět částí, které spolu vzájemně souvisejí, lze je 

však ovlivňovat i samostatně.  

Jsou jimi podle Skopové, Zítka, (2008) : 

 pozitivní přístup k životu 

 zvládnutí stresu 

 osobní návyky 

 výživa a kontrola hmotnosti 

 fitness.  
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2.2  Pohybová aktivita  

 Pohyb je základním projevem každého živého organismu. Mnoho autorů 

zabývajících se tématem zdravý způsob života řadí pohyb mezi základní determinanty 

zkvalitňující života optimalizující zdravotní stav. Součástí tohoto procesu je 

harmonicky vyrovnaná osobnost ve sférách bio-psycho-socio-spirituální pohody 

každého jedince. Pohyb nás prakticky provází po celý život (Blahutková, Řehulka, 

Dvořáková, 2005). 

 Specifickým projevem pohybového chování jsou tělesná cvičení, jejichž 

smyslem je fyzické, psychické i sociální zdokonalování a rozvoj člověka. Tím pohyb 

přispívá svým nezastupitelným vkladem k socializaci člověka. Sportovně pohybové 

aktivity nejsou jen podpůrné doplňky života, ale stávají se přímo jeho uspokojivým 

smyslem (Blahutková, Řehulka, Dvořáková, 2005). 

 Pravidelná fyzická aktivita spojená s racionální nízkoenergetickou stravou, 

obsahující všechny potřebné látky v optimálním množství, je kombinace s výraznými 

antistresovými účinky. Již v antickém Řecku věděli o těsném vztahu mezi fyzickou 

zdatností, zdravím a psychickou výkonností. Harmonický soulad mezi duchem a tělem, 

jak již bylo zmíněno, nazývali kalokagathia (Fořt, 1990). 

 

2.2.1  Přínosy pohybových aktivit pro zdraví 

 

Fyziologické přínosy 

 Podle Šonky a kol. (1981) systematické provádění tělesných cvičení se považuje 

za přínosné, které vede k mnoha fyziologickým změnám v organismu. Pohybová 

aktivita je rovněž účinnou prevencí mnoha chorob i onemocnění, např. různých 

psychoneuróz, přispívá k úpravě diabetu u osob středního a staršího věku.  

 Níže jsou uvedeny některé hlavní přínosy pohybových aktivit podle Teplého 

(1984). 

 

 zvyšuje fyzickou zdatnost, svalovou vytrvalost a sílu, a tím přispívá k získání a 

udržení kondice;   

 zlepšuje činnost srdce a cévního systému, přispívá k tomu, že krev je schopna lépe 

přinášet kyslík k pracujícím svalům;  

 pozitivně ovlivňuje krevní tlak, u pravidelně sportujících se s vysokým tlakem 

setkáváme mnohem méně než u nesportujících jedinců;  
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 prohlubuje dýchání, zlepšuje schopnost plicní ventilace, přispívá ke zvýšení vitální 

kapacity plic;  

 posiluje kosti a zmenšuje tak riziko zlomenin, a to zvláště u lidí ve vyšším věku;  

přispívá k udržení páteře a kloubů ve funkční zdatnosti, posiluje svalstvo, na němž 

je funkce kloubů a páteře závislá, i pravidelná chůze je významnou prevencí bolestí 

zad;  

 pomáhá k udržení přiměřené tělesné hmotnosti, je důležitým prostředkem v boji 

proti obezitě, zvyšuje energetický výdej a metabolismus, potlačuje chuť k jídlu; 

 zlepšuje schopnost soustředění, pomáhá odstranit potíže při usínání, zmírňuje 

bolesti hlavy, zmenšuje deprese a umožňuje snáze se vyrovnat se stresovými 

situacemi.  

 

Psychologické přínosy 

 Dle Paulíka (2006) pravidelná fyzická aktivita mnohostranně ovlivňuje lidskou 

osobnost a prožívání. Cíleným opakováním pohybů jsou v centrální nervové soustavě  

vyvolány nejrůznější změny, které pozitivně ovlivňují adaptaci osobnosti na podmínky, 

ve kterých se činnost odehrává, a zlepšují tak řízení a koordinaci celého těla.  

 

Rozdělení pozitivních vlivů sportu na lidskou psychiku v několika kategoriích podle 

Paulíka (2006). 

 Duševní hygiena - prostřednictvím pravidelného dodržování pohybového 

režimu se člověk cítí psychicky silnější, odolnější, dokáže vydržet mnohem 

větší psychické vypětí, což vede k vyšší psychické a celkové pohodě 

 Estetika - díky pravidelnému pohybu se tělo tvaruje, tvoří se svalová hmota a 

odbourává se přebytečný tuk, sport také napomáhá předcházet obezitě 

 Relaxace a odreagování - pohybová aktivita je zdrojem odpočinku a 

odreagování od každodenního života 

 Sociální přínosy - sport napomáhá k formování mezilidských vztahů, pocitu 

soudržnosti a sdílení stejných hodnot 

 Motivace - výhra, úspěch nebo jen radost z pohybu žene člověka vpřed a 

motivuje ho k další práci, je to zdroj motivace 

 Organizace - pravidelné sportování ovlivňuje denní režim jedince, který je 

nucen organizovat a systematicky plánovat další volnočasové aktivity 
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 Formativní přínosy - sport rozvíjí zručnost, ale také charakter prostřednictvím 

dodržování pravidel, které se musí respektovat 

 Zvýšení pracovní kapacity a zátěžové tolerance - pravidelné provozování 

pohybových aktivit, jak již bylo zmíněno, zvyšuje funkčnost organismu 

 

2.2.2  Tělesná zdatnost 

 Podle Novotné, Čechovské, Bunce (2006) je tělesná zdatnost chápána jako 

připravenost organismu konat práci, bez specifikace o jakou formu práce se jedná, nebo 

jako schopnost člověka vyrovnávat se s vnějšími nároky, respektive odolávat aktuálním 

vlivům okolí.  

 Tělesná zdatnost je schopnost řešit dané úkoly s dostatkem energie a pohotově 

bez zjevné únavy. Je do určité míry geneticky podmíněna, v průběhu života je možno ji 

udržovat a rozvíjet prostřednictvím tělesných cvičení, přiměřenou zdravou výživou a 

životosprávou (Měkota, Cuberek, 2007). 

 Z toho vyplývá, že zdatnější organismus je schopen fungovat optimálněji, 

pracovat déle s menším množstvím chyb, realizovat náročně získané dovednosti po 

značně dlouhou dobu při snížení některých zdravotních rizik spojených s hypokinézou 

(Novotná, Čechovská, Bunc, 2006).  

 

Dělení tělesné zdatnosti je následovné podle (Novotné, Čechovské, Bunce, 2006). 

 Zdravotně orientovaná zdatnost 

může být definována jako zdatnost, jenž ovlivňuje zdravotní stav. Rovněž působící 

preventivně na zdravotní potíže vzniklé kvůli hypokinezy. Jednoduše se vztahuje k 

dobrému zdravotnímu stavu (Corbin, Pangrazi, 1992 in Novotná, Čechovská, Bunc, 

2006). 

 Výkonově orientovaná zdatnost 

podmiňuje určitý pohybový výkon, jenž je výsledkem sportovního tréninku.  

 

2.2.3  Dostatečný režim a vhodné pohybové aktivity pro dívky a ženy 

 

 Při sestavování jakéhokoliv tréninkového plánu pro ženu či dívku, je nutné vzít v 

potaz odlišnosti ženského organismu oproti mužskému. Rozdíly ve fyzické výkonnosti 

mužské a ženské populace začínají již od puberty. Pod vlivem mužských pohlavních 
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hormonů se zvyšuje množství svalové masy a tím výrazně roste svalová síla u chlapců v 

porovnání s dívkami. Výkonnost žen je zhruba o čtvrtinu nižší než u mužů. Nejvíce je 

žena znevýhodněna při silových výkonech. Dosahuje 50-70% mužských hodnot. V 

rychlostních a vytrvalostních výkonech je asi na 60-85% mužských hodnot. Pouze v 

obratnostních výkonech je žena lepší než muž 106% (Havlíčková a kol. 1994). 

 Z toho vyplývá, že při tvorbě pohybových programů pro ženy je třeba dbát 

určitých zásad. S ohledem na fyziologické rozdíly jsou pro ženu vhodné jiné sporty než 

pro muže. Ženy jsou fyziologicky vybaveny spíše pro vytrvalostní sporty, které 

nevyžadují nadprůměrnou agresivitu, výbušnost a dynamickou sílu. To však 

automaticky neznamená, že pro ženu není vhodný posilovací trénink. Je to jedna z 

variant jak zapojit co nejvíce svalových skupin, včetně svalů trupu (Fořt, 2002). 

 Nicméně, některé ženy nebo dívky by mohly namítat, že trénink síly není z 

hlediska bezpečnosti vhodný. Avšak neexistuje žádný vědecký důkaz, který by prokázal 

nevhodnost či nebezpečnost silového tréninku z hlediska muskuloskeletálního pro ženy 

či dívky ve věku adolescence v porovnání se zkušenými sportovci. Naopak, silový 

trénink je pro ženu velmi vhodnou pohybovou aktivitou (Brooks, 1999). 

 Díky poznatkům z fyziologie Novotná, Čechovská, Bunc (2006) doporučují 

pohybové aktivity zaměřené především na aerobní zdatnost. Pohybová činnost by v 

tomto případě měla trvat déle než dvacet minut nízkou intenzitou, aby došlo k rozvoji 

již zmíněné tělesné zdatnosti. Navíc, i ostatní autoři, např. Stejskal (2004), Cooper 

(1986) se shodují na tom, že pohybová aktivita, aby byla dostatečná, musí být 

prováděna pravidelně 3 – 4x týdně po dobu nejméně 30 minut, optimálně však 45 – 60 

minut. V případě, že nebudou dodržena tato základní kritéria,  můžeme sice očekávat 

pozitivní vliv na psychiku z vykonané aktivity, ale je vysoce nepravděpodobné, že 

dojde k pozitivnímu vlivu na tělesnou zdatnost. Některé vhodné aktivity na rozvoj 

aerobní zdatnosti podle Novotné, Čechovské, Bunce (2006): 

 

o chůze, turistika, běh 

o cyklistika, cykloturistika 

o plavání, aqua-fitness 

o běh na lyžích, lyžařská turistika 

o inline bruslení 

o sportovní hry 

o aerobik 
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o indoor cycling, indor rowing, steppery 

 

2.3  Hypokineze a její příčiny 
 

 Hypokineze, hypoaktivita, inaktivita či v překladu pohybová nečinnost se stává 

v posledním desetiletí skutečným a aktuálním problémem. Pohyb se z našeho 

každodenního života postupně vytrácí, což se neblaze projevuje na našem vzhledu a 

především zdravotním stavu. Hypokineze se stává životním stylem v negativním slova 

smyslu. Machová a Kubátová (2006) popisují hypokinezi jako stav, kdy se jedinec 

relativně přejídá a zároveň neprovozuje žádnou pohybovou aktivitu. Je to jedna z 

hlavních příčin zvyšujícího se výskytu tzv. civilizačních chorob, k nimž pravděpodobně 

nejčastěji patří kardiovaskulární onemocnění - hypertenze, angina pectoris, mozková 

mrtvice, infarkt myokardu, atd. 

 

 Nelibost k pohybovým aktivitám se dá snadno zpozorovat již u dnešních 

pubescentů či adolescentů. Jejich fyzická kondice a starost o zdravý životní styl bohužel 

upadá. Mnoho výzkumů a studií tato tvrzení potvrzují. 

 

 Jednou z příčin hypokineze pro děti a mládež v období puberty je školní 

docházka, která dítě výrazně omezuje v pohybu, především v první polovině dne. 

Dalšími příčiny je také rozmach veškeré informační technologie, jako je vysedávání u 

televizorů a počítačů, ale jsou to i dálkové ovladače, pohyblivá schodiště, výtahy, 

dopravní prostředky a další technické vymoženosti způsobují, že i ve volném čase 

převažují konzumentské aktivity spojené s fyzickou nečinností (Machová, Kubátová, 

2006). 

 

Zde jsou uvedeny některé další příčiny hypokineze: 

 

 odstranění fyzické práce v zaměstnání - v dnešní době se pracuje především v 

sedě v kancelářích, před lety si lidé museli odpracovat 8 hodin na polích a proto 

si nemohli stěžovat na nedostatek pohybu. Dnes, jsou lidé nuceni kompenzovat 

fyzickou nečinnost v práci, pohybovými aktivitami po zaměstnání či o 

víkendech. 

 vědeckotechnický pokrok 
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 pokles energetického výdeje v  zaměstnání na 1/4 během posledních 100  

    let, 5MJ (5000 kJ) za 8 hod.pracovní dobu 

 omezení pohybu v mimopracovní době;  

 rozvoj dopravy - dříve bylo nutné se všude dopravit po vlastních nohách, nebo 

dopravním prostředkem poháněným vlastními silami. Dnes již každý zpravidla 

cestuje osobním automobilem nebo hromadnou dopravou. 

 rozvoj služeb 

 modernizace domácností – ústřední vytápění, automatické pračky 

 příliš mnoho činnosti v sedě (www.ftvs.cuni.cz/elstudovna) 

 

2.3.1  Důsledky hypokineze 

 Nedostatek pohybu má negativní dopad na zdraví a tělesnou zdatnost běžné 

populace. Ve spojení s nevhodnou stravou je jedním z hlavních spouštěčů a rizikových 

faktorů civilizačních chorob, kterou je bezesporu obezita! Obezita má za následek další 

vážné choroby jako jsou ischemické choroby srdeční, či hypertenze (Lorencová, 2012). 

Rizika a důsledky obezity popsány níže v kapitole důsledky obezity. 

 

 

2.4  Obezita a její posuzování 

 Obezita se v posledních přibližně patnácti letech stala skutečnou hrozbou pro 

celý svět. Lidé se přejídají nezdravými jídly a navíc postrádají jakýkoliv druh pohybu. 

Právě nedostatek pohybu, odborně hypokineze vede k nadbytečně nevydané energii a 

následnému ukládání tuku do podkožních i útrobních zásob.  

 Obezitu, zastarale otylost definujeme podle Středy, Marádové, Zimy (2010)  

jako nadměrné množství tělesné tukové tkáně, kdy její vznik je způsoben pozitivní 

energetickou bilancí, kdy příjem je větší než energetický výdej.  

 Grofová (2009) mimo to dodává, že zmnožením tukové tkáně, stoupá index 

tělesné hmotnosti (BMI, body mass index) a že při následném hubnutí je třeba nastolit 

negativní energetickou bilanci, a to zvýšením výdeje pohybovou aktivitou a snížením 

příjmu energie ve stravě. 

 Hainer a kol. (1996) ve své knize uvádějí, že minimální podíl tuku v organismu 

u žen je 15-17% a u mužů 12-14%. Obezitu charakterizují jako zvýšení podílu tělesného 

tuku a to nad 25% tělesné hmotnosti u mužů a nad 30% tělesné hmotnosti u žen.  
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 Obezita je však velice obtížně léčitelná a má vysokou recidivu. Více než 95% z 

těch, kteří se snažili zhubnout, do pěti let byli znovu obézní. I když různé léky a diety 

mohou pomoci, léčba obezity není jen krátkodobá záležitost, ale musí to být celoživotní 

závazek správných stravovacích návyků, zvýšení fyzické aktivity a pravidelného 

cvičení (www.medicinenet.com). 

 

2.4.1  Příčiny obezity 

Nadměrný příjem potravy 

 Kytnarová ve své studii popisuje, že pouze 5% obezit vzniká v důsledku 

endokrinopatií (onemocnění a poruchy žláz s vnitřní sekrecí) v rámci některých 

genetických syndromů spojených s obezitou či v důsledku užívání některých léků. 

Zbylých 95% je způsobeno pozitivní energetickou bilancí, čili příjem energie převyšuje 

výdej (Kytnarová, 2002). Toto ostatně potvrzuje i Šonka a kol. (1981), že u většiny 

obézních je hlavní příčinou nadměrný příjem potravy vzhledem k výdeji energie. Ve 

zdravém organizmu fungují regulační mechanismy, které podle momentální potřeby 

ovlivňují chuť k jídlu, a tím i přívod potravy. Regulátory k příjmu potravy jsou uloženy 

v hypothalamu, který řídí i jiné tzv. vegetativní funkce. Proto při poruše hypothalamu 

vzniká obezita doprovázená četnými komplikacemi. U člověka má přejídání původ v 

poruše hypothalamu jen ve výjimečných případech, většinou jsou jeho příčinou 

psychologické pohnutky nebo vnější podmínky. U dětí je rozhodující vliv rodičů. Rodič 

ovlivňuje způsob výživy a režim dítěte od samého začátku jeho života. Důležitá je 

ovšem všestranná péče o dítě, psychický kontakt, dostatečný pobyt venku a pohybová 

výchova. 

 

Nedostatek tělesného pohybu 

 Tělesná námaha zvyšuje spotřebu energie. Je-li pracovní výkon dostatečně 

veliký může u obézních zvrátit energetickou bilanci ve prospěch výdeje energie. U 

dospělých přispívá k přibírání váhy především sedavé zaměstnání spojené často s prací 

přesčas, schůzování po pracovní době, dlouhé ležení nebo spánek po jídle, popř. klid na 

lůžku při onemocnění. Také náhlé přerušení intenzivní sportovní činnosti vede k 

tloustnutí, protože dávky jídla se většinou přiměřeně nesníží (Šonka a kol. 1981). S 

nedostatkem pohybu může také souviset lenost. Stálé ospravedlňování sebe sama z 

nedostatku času, únavy apod. 
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Genetické poruchy a nemoci 

 Podle Rochinskiho (2006) je snižování hmotnosti obtížnější v momentě, kdy 

příčinnou obezity jsou genetické poruchy. V případě, že původem obezity je genetická 

porucha, týká se to několika genů. To znamená, že obezita se může rozvinout již v 

dětství nebo až v dospělosti. Důležité je, že i v těchto případech je obezita vždy 

důsledkem genetických dispozic a vnějšího prostředí, např. na tuky bohatá strava, 

nedostatek pohybu. K obezitě mohou také vést některá onemocnění, jako hypotyreóza   

(snížená funkce štítné žlázy), Cushingův syndrom (endokrinní porucha způsobená 

vysokou hladinou kortizolu v krvi) nebo mozkové nádory.  

 

2.4.2  Důsledky obezity 

 

Poruchy pohybového systému 

 Lidé s příliš vysokou hmotností zpravidla trpí na bolesti v oblasti páteře. 

Dochází ke zvýšení nároků na kostní a svalový systém. Častými nálezy u lidí s obezitou 

jsou různá vybočení páteře - skoliózy, poruchy v postavení kolenních kloubů a ploché 

nohy (Nevoral, 2003). 

 

Kardiovaskulární komplikace 

 Podle Stejskala (2004) jedním z nejčastěji se projevujících důsledků obezity je 

hypertenze, neboli zvýšený krevní tlak. Bylo prokázáno, že lidé provozující přiměřenou 

pohybovou aktivitu mají vzhledem ke stejně starým nepohybujícím se lidem nižší 

krevní tlak, jak v klidu, tak i při zatížení. 

 

Metabolické komplikace 

 Obezita má rovněž velký vliv na poruchy metabolismu. Jedná se nepochybně o 

změny v lipidovém spektru (zvýšené hodnoty triacylglycerolu a cholesterolu), rozvíjí se 

riziko ischemické choroby srdeční (aterosklerózy) a vzniku diabetes mellitus 2. typu 

(Nevoral, 2003). 

 

Dýchací (respirační) komplikace 

 Mezi respirační komplikace řadíme tzv. Pickwickův syndrom a syndrom 

spánkové apnoe. Pickwickův syndrom, je způsoben vysokým obsahem viscerálního 



19 

 

tuku v dutině břišní. Plíce se tak nemohou dostatečně rozepnout, jsou vytlačovány 

nahoru a vzniká tak hypoventilace a dušnost (Matějková, 2009). 

 
Gynekologické komplikace 

 Obézní dívky jsou podle Hainera (2004) předčasně vyspělé, objevuje se u nich 

předčasný nástup menstruačního cyklu. Dívky mají často gynekologické obtíže a 

nepravidelný menstruační cyklus. 

 

Abychom předešli všem výše zmíněným komplikacím, existují proto různé výpočty a 

doporučení, jak svou hmotnost kontrolovat nebo posuzovat. 

 

2.4.3  Ideální tělesná hmotnost 

 Jedná se o vyjádření obecného ideálu, který se vytváří na základě velkého počtu 

měření mnoha jedinců určité populace nebo populačních skupin. Přesto nelze zahrnout 

mnoho důležitých faktorů, které ovlivňují výško-váhový poměr. To je pravděpodobně 

důvod, proč je mnoho odborníků v užívání této metody zdrženlivější a vznáší námitky 

proti jakési idealizace. Například v dnešním vrcholovém i výkonnostním sportu se 

reálná tělesná hmotnost některých sportovců výrazně liší od ideálu a přesto se nejedná o 

podvýživu či nadváhu (Fořt, 1990). 

 Existují však některé výpočty, kterými můžeme onu ideální tělesnou hmotnost 

vypočítat. Mnoho odborníků se přiklání k té podle Robinsona, jenž je pravděpodobně 

nejspolehlivější. 

Výpočet (ITH) dle Robinsona (www.sportvival.cz) 

      Výpočet ideální tělesné hmotnosti (v kg) pro muže: 

   (výška (v cm) - 152,4) x 0,728 + 51,65 

  Výpočet ideální tělesné hmotnosti (v kg) podle pro ženy: 

   (výška (v cm) - 152,4) x 0,650 + 48,67 

 

2.4.4  BMI  

 Prakticky nejčastěji používané hodnocení. Někdy označováno také jako 

Queteletův index. Výpočet BMI je podílem hmotnosti v kilogramech k druhé mocnině 

výšky jedince v metrech, jeho jednotka je tedy kg/m
2
 (Vítek, 2008).   
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 Tento způsobu je zřejmě nejrozšířenější, ale není příliš vhodnou metodou pro 

hodnocení množství tuku u sportovců, protože se odvozuje z celkové tělesné hmotnosti, 

ne z hmotnosti tuku. Svalnatí hráči amerického fotbalu, hokejisté nebo vzpěrači a další 

siloví sportovci s rozvinutou muskulaturou by byli při použití BMI hodnocení obézní, 

což v jejich případě není pravda. Ve studii zaměřené na 28 hráčů ledního hokeje byl 

průměrný BMI 26, což je nadváha, ale průměrné množství tělesného tuku bylo jen 13%. 

Mezi 149 zápasníky, basketbalisty, hokejisty a hráči amerického fotbalu mělo 67% 

BMI, který je špatně zařadil mezi osoby s nadváhou, přičemž množství jejich tuku bylo 

ve skutečnosti v normě (Clark, 2010).  

 Nicméně v dospělosti, je BMI nezávislý na věku a rozmezí uvedená v tabulce 

platí pro muže i ženy. Zdravotní rizika vyplývající z vyššího BMI a tedy přítomnosti 

nadváhy či obezity se nezvyšují skokově, tím, že jedinec překoná hranici uvedenou v 

tabulce, ale tato rizika jsou přímo úměrná hodnotě BMI. Jinak řečeno, má-li někdo BMI 

29,5 kg/m
2
 a před šesti měsíci měl 30,5 kg/m

2
, jeho riziko rozvoje přidružených nemocí 

je stále velmi vysoké, i když už se nepohybuje jen v pásmu nadváhy (Vítek, 2008). 

Výpočet BMI (Vítek, 2008)   

BMI = 
hmotnost (kg) 

výška 
2
 (m) 

Tab. č. 1: Základní klasifikace obezity dle WHO 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Klasifikace BMI 

Podváha < 18,50 

Fyziologické rozmezí 18,50 - 24,99 

Nadváha > 30,00 

Obezita I. stupně 30,00 - 34,99 

Obezita II. stupně 35,00 - 39,99 

Obezita III. stupně > 40,00 
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2.4.5  Obvod pasu 

 Dle délky obvodu pasu hodnotíme rizika poškození zdraví, které se klasifikuje 

na mírné a výrazné. Obvod pasu se měří v místě viditelného pasu nebo v polovině 

vzdálenosti mezi lopatou kosti kyčelní a posledními žebry (Svačina, 2000). 

 

Tab. č. 2: Hodnocení zdravotního rizika vzhledem k obvodu pasu (Svačina, 2000) 

Pohlaví Mírné riziko Výrazné riziko 

Ženy ≥ 80 cm ≥ 88 cm 

Muži ≥ 94 cm ≥ 102 cm 

 

2.4.6  Typy obezity 

 Podle Holečka (2007) zde hlavní roli hraje rozložení tukové tkáně, což je poměr 

obvodu pasu a boků, tzv index WHR. Na základě toho, rozeznáváme dva základní typy 

obezity: androidní a gynoidní. 

 

o Androidní, neboli mužská obezita, je charakteristická vrstvením tuku v horní 

části těla a zvětšeným obvodem pasu. Hlavní tukovou složkou je zde viscerální 

tuk. Mnohdy se tento druh obezity také nazývá jablko:  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. č. 1: Androidní typ obezity 

 

o Gynoidní typ, neboli ženská obezita, je naopak nadměrné ukládání tukové tkáně 

v dolní části těla, především v oblasti hýždí a stehen. Tukovou složkou je 

převážně podkožní tuk. Svým vzhledem je tento typ obezity velmi často 

přirovnáván k  hrušce.  
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   Obr. č. 2: Gynoidní typ obezity  

 

 Nicméně, Pařízková a Lisá (2007) vycházejí z poznatků, že toto rozdělení je u 

dětí naprosto bezvýznamné. Struktura dětského těla se vlivem puberty mění, 

dochází ke změnám hormonálním i celkovému složení těla. V tomto případě je 

možné využít rozdělení na primární a sekundární obezitu.  

 

o Primární obezita:  je způsobena nerovnoměrným příjmem a výdejem energie. 

Objevuje se převážně u dětí školního věku a je to typ obezity, která trápí dnešní 

mládež především. Vrstvy tuku bývají zpravidla rozloženy symetricky po celém 

těle, později se jejich výskyt mění v závislosti na pohlaví.  

o Sekundární obezita:  je podmíněna endokrinologicky, nebo navozena účinkem 

léčiv (Pařízková, Lisá, 2007). 

 

2.5  Výživa 

 Havlíčková a kol., (1991) popisují výživu jako jednu ze základních forem 

komunikace mezi živými organismy a vnějším prostředím, oproti všem ostatním 

vlivům, jsme jedinou výživu schopni relativně snadno výrazně ovlivňovat.  

 

Výživa poskytuje organismu: 

 stavební materiál: látky nezbytné pro budování organismu a pro obnovu buněk a 

tkání, taktéž pro regeneraci a rekonvalescenci; 

 látky potřebné pro činnost organismu, jednotlivých orgánů (např. srdce, jater, 

ledvin) a systémů (nervového, hormonálního, imunitního), dále pro veškeré 

fyziologické pochody, včetně zabezpečení činností senzorických systémů; 
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 výživa je stálým zdrojem energie, nutné pro realizaci metabolických dějů, 

mechanické činnosti svalů i CNS; 

 výživa je zdrojem tepla, pomáhá regulovat tělesnou teplotu, zajišťovat stálost  

vnitřního prostředí (homeostázu); 

 nevyužitá potrava se ukládá ve formě rezerv pro pozdější mobilizaci v případě 

potřeby (Fraňková, 1996). 

2.5.1  Složky výživy 

 Bílkoviny: většinou neslouží jako zdroj energie, ale jako hlavní stavební látka 

buněk, krve, hormonů a enzymů. Při dlouhodobém nedostatku kvalitních bílkovin 

dochází k postupnému narušování funkcí organismu, anémii, snížení imunity, 

katabolizaci, ale i k závratím a ztrátám vědomí. Bílkoviny si tělo nedokáže samo 

vytvořit, proto je nezbytné přijímat je v potravě. Naopak při nadbytečném příjmu 

bílkovin má organismus omezené možnosti jejich strávení. T.j. rozložení na 

aminokyseliny a prostup stěnou tenkého střeva. Potravinami, obsahující vysoký podíl 

bílkovin jsou především maso, vejce, mléko, luštěniny (Medek, Novák, Smejkal, 1992). 

  

 Tuky: slouží jako stavební materiál buněk a zásobní látka v buňkách 

podkožního tukového vaziva a tukové tkáně kolem některých orgánů. Zásobní tuk je 

rezervou energie, který se při nedostatečném přísunu sacharidů v potravě uvolňuje a 

spotřebovává. Tento proces nastává při dlouhodobém vytrvalostním výkonu 

(Caisbergerová, 2012). 

 

 Sacharidy:  jsou nejlepším zdrojem energie pro svalovou práci. Prospívají však 

i našemu zdraví. Člověk v každém věku by měl konzumovat dostatečné množství 

ovoce, zeleniny a celozrnných výrobků, které jsou na sacharidy bohaté (Clark, 2010). V 

potravě přijímáme sacharidy využitelné a nevyužitelné. Tělo, aby mohlo správně 

fungovat, potřebuje oba druhy. Předností potravin, které jsou zdroji sacharidů, je 

obvykle to, že mají při nízkém obsahu tuků vysoký obsah vitaminů, minerálních látek a 

vlákniny (Hainer a kol., 1996). 

 

Denní doporučené dávkování bílkovin, tuků a sacharidů pro běžnou populaci je podle 

Kunové (2005)  následovné: 
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Tab. č. 3: Denní příjem živin běžné populace v gramech (Kunová, 2005) 

 

  

 

  

  

 Voda: Člověk je téměř ze dvou třetin tvořen z vody. Voda je nezbytnou složkou 

výživy, která se uplatňuje při každé tělesné funkci. Pomáhá transportovat živiny a 

odpadní látky mezi buňkami. Je nezbytná pro veškeré zažívací, vstřebávací, oběhové a 

sekreční funkce stejně jako pro využití ve vodě rozpustných vitamínů. Je rovněž třeba k 

udržení stálé tělesné teploty. K uchování zdraví je nutné tělu zajistit vhodné množství 

vody, nejméně však 2 litry (Balch, 2010).  

 

 Vitaminy: jsou pro život nezbytně důležité. Vzhledem k tomu, že si je tělo 

taktéž nedokáže samo vytvářet, až na výjimky, určité množství vitaminu D a K si 

organismus z části vytváří, zbytek však musí být přijímán stravou. Většina vitamínů má 

funkci, která umožňuje zabezpečovat energetické procesy látkové výměny. Dalšími 

funkcemi vitamínů jsou, ovlivnění nervového systému, krvetvorby, imunitního systému 

a výživy kostí, navíc některé vitaminy působí také jako antioxidanty (Konopka, 2004). 

 Nedostatek vitaminů způsobuje poruchy látkové přeměny a vznik řady 

chorobných projevů. Naprostý nedostatek vitamínů v organismu se nazývá avitaminóza, 

částečný nedostatek hypovitaminóza. Nadměrný přívod vitamínů je hypervitaminóza. 

Je-li vitamínů dostatek, mohou se v některých orgánech ukládat do zásob, v případě 

nadbytku se vylučuje močí, stolicí nebo potem (Machová, Kubátová, 2006). 

 

 Minerální látky: sice nedodávají organismu energii, jsou však nutné k výstavbě 

těla. Rovněž zaručují fyzikální i chemické vlastnosti některých tkání a především 

tělních tekutin, např. tkáňového moku a krve, důležité jsou také pro vedení nervových 

vzruchů. Potřeba minerálních látek je rozdílná s ohledem na věk a povaze konzumované 

potravy. Mezi hlavní minerální látky, tzv. makroelementy řadíme vápník, fosfor, 

draslík, sodík, hořčík i železo. Nejvýznamnějšími mikroelementy neboli stopovými 

prvky jsou zinek, měď, jód, kobalt, mangan, fluor, molybden. selen, chróm, cín a vanad 

(Wolf, Hrubý, Hájek, 1997).  

  

Bílkoviny Tuky Sacharidy 

1 - 1,5g / kg  80 - 100 g 100 - 300 g 
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2.5.2  Výživová pyramida 

 Výživová pyramida je v podstatě jednoduché grafické schéma, jakým způsobem 

by měly být konzumovány potraviny určitého druhu. K jednotlivým skupinám se 

posléze přiřadí doporučení kolikrát denně, kolik porcí, jak často apod. by měl člověk 

potravinu konzumovat. Jednotlivé skupiny potravin se vrší na sebe, což znamená, že 

potraviny, které tvoří základnu se mají konzumovat nejvíce, zatímco v užších patrech 

jsou potraviny, jež by měly být pojídány střídměji. Ty nejméně vhodné potraviny jsou 

uvedeny na vrcholu pyramidy. První pyramida vznikla již v roce 1992, avšak, od té 

doby byla několikrát pozměněna (Fořt, 2004). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Obr. č. 3: Dřívější potravinová pyramida (www.zs-herbenova.cz) 

  

 

 Nicméně, Nancy Clark (2010) uvádí, že dnes již neexistuje žádné hierarchické 

řazení potravin. Toto nutriční doporučení vešlo v platnost v roce 2005 a má mnoho 

příznivců i odpůrců. Dnešní pyramida, schválena vládou Spojených států amerických je 

složena z určitých klínů, kdy každý z klínů představuje jednu skupinu potravin. Čím je 

klín širší, tím více potravin z této skupiny by mělo být konzumováno. Klíny dále 

naznačují, že by se mělo jíst víc nutričně bohatých potravin a omezovat příjem 

rafinovaných potravin z nízkou nutriční hodnotou.  

 Běžící člověk po schodech představuje důležitost každodenního pohybu a 

možnost individualizace pyramidy. Jednotlivé klíny představují tyto skupiny potravin a 

jejich doporučenou denní konzumaci: 
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 Obiloviny: 175 g obilovin, aspoň polovina celozrnná 

 Zelenina: 400 g  

 Ovoce: 250 g ovoce a džusu 

 Mléko: 700 ml nízkotučného mléka nebo jogurtů, 60 g sýra 

 Maso nebo jiný zdroj bílkovin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Obr. č. 4: Potravinová pyramida dnes (www.mypramid.gov) 

 

 

2.5.3  Stravovací režim mládeže 

 V období puberty a adolescence je potřebný pravidelný přísun energie a živin, je 

proto nutno trvat na nejméně pěti jídlech denně, nejlépe však šesti. Celkový denní 

energetický příjem by měl být rozložen následovně: snídaně 20 %, přesnídávka 15%, 

oběd 35 %, svačina 10 %, večeře 20 %. Oběd má být podáván nejdéle tři hodiny po 

přesnídávce nebo nejpozději čtyři hodiny po energeticky vydatné snídani. Mnoho autorů 

uvádí, že večeři je vhodné konzumovat nejpozději do 19 hodiny. Nicméně, u mládeže v 

pubertě a adolescenci se připouští navíc druhá, snadno stravitelná večeře mezi 21. a 22. 

hodinou (Kejvalová, 2005). 

 Stravovací režim je porušován především u dojíždějících studentů do středních 

škol. Jedno z hlavních porušení denního stravovacího režimu je nesprávný pitný režim, 

množství tekutin vypitých za den. Největší nedostatek tekutiny může být zpozorován v 

dopoledních hodinách, kdy žáci sedí ve škole v lavicích a na pití zkrátka a jednoduše 

zapomínají. Všeobecně je doporučeno vypít alespoň 2 až 2,5 litru tekutin, avšak při 
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zvýšeném výdeji tekutin (např. v horkých dnech, při sportu, při zvýšené teplotě) by měl 

být příjem zvýšen až dvojnásobně (Kejvalová, 2005). 

 Dalším doporučením je, že děti obecně, by neměly vůbec konzumovat uzeniny, 

protože obsahují vysoké množství tuků, soli a koření. Při přípravě pokrmů, např. 

svačiny do školy, by rodiče měli připravit plnohodnotné jídlo. Vybírat kvalitní 

celozrnné pečivo, ovoce, zeleninu, sýr nebo tvarohovou pomazánku a především málo 

solit a nepoužívat ostrá koření. Rodiče by měli dbát na to, aby jejich potomek 

nevynechával snídani. Děti ji vynechávají z důvodu, že vstávají pozdě a nestíhají se 

nasnídat. Ve škole má pak dítě brzy hlad a není schopno soustředit se na výuku, pokud 

však dítěti dáte peníze, často si vybere nevhodné potraviny (Machová, Kubátová, 2009). 

 S tím bohužel souvisí, že právě děti ve věku pubescence si velmi často oblíbí 

jídla z tzv. rychlých občerstvení, neboli fast-foodů, což je termín používaný pro rychlá, 

stánková občerstvení, která nabízí jídla typická nízkou cenou, rychlou přípravou, téměř 

nulovou výživovou hodnotou a naopak velmi vysokou energetickou hodnotou, např.: 

hamburgery, hranolky, langoše, párky v rohlíku a další (Vítek 2008). 

 Tato jídla jsou podle Svačiny (2008) velmi nevhodná pro dospělé, o to 

nevhodnější pak pro dítě, které roste a vyvíjí se. 

 Stručně řečeno a shrnuto, ve věku mladistvém a pro děti školou povinné by 

strava měla být pravidelná, vyvážená a co možná nejpestřejší. Rovněž je třeba 

dodržovat pravidelný pitný režim a nenavštěvovat komerčně medializovaná rychlá 

občerstvení. Jak již bylo zmíněno, děti by měly mít aspoň pět jídel během dne. Tím si 

podle Machové a Kubátové (2009) dítě vytváří správně stravovací návyky, které si 

přenáší do pozdějšího věku.  

  

2.5.4  Doporučené denní dávky složek potravy a příjem energie pro adolescenty  

Energie 

 Energie souvisí s pohybem hmoty a je potřebná ke všem dějům v organismu, 

jednotkou je J (joule). Dříve se používala jednotka práce 1 cal (kalorie) = 4,18J. Dnes 

jsou na etiketách výrobků uvedeny údaje jak v kilokaloriích (kcal) tak v kilojoulech 

(kJ). 1 kcal = 1000 cal, vyjadřuje množství energie, kterou daný výrobek obsahuje 

(Zloch, 2001). 

Podle Grofové (2009) se při oxidaci živin získá z 1g bílkovin 17 kJ (4,1 kcal), stejně tak 

je tomu  u 1g sacharidů, ale z 1g tuků je to už 37 kJ (9 kcal). 
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 Hodnoty níže uvedené mají pouze orientační charakter a jsou průměrné, mají 

zaručit všem dětem, že při nich nedojde k podvýživě. Pro některé děti mohou být dávky 

vyšší. Potřeba živin závisí jednak na genetice a jednak na denním režimu dítěte, tzn. 

sportovní aktivity = vyšší spotřeba a potřeba živin. Vzhledem k tomu, že v praxi nelze 

brát v úvahu všechny okolnosti, nikdy přesně nevíme kolik živin dítě vstřebá a využije. 

Budeme se proto řídit doporučenými dávkami živin, které je samozřejmě možné 

upravovat podle aktuální potřeby (Sharon, 1994).  

 

Tab. č. 4: Doporučené denní dávky živin (Sharon, 1994)  

Výživový faktor 
Chlapci 15 - 18 let  

(mg) 

Dívky 15 - 18 let  

(mg) 

Energie 11 500 KJ 9 000 KJ 

Bílkoviny 95 g 75 g 

Tuky 85 g 65 g 

Sacharidy 400 g 316 g 

Kyselina linolová 10 9 

Vápník 1 200 1 200 

Železo 18 18 

Vitamín A 1 000 900 

Vitamín B 1,3 1,0 

Vitamín C 100 90 

Vitamín E 14 12 

Bílkoviny živočišné 50 40 

Bílkoviny rostlinné 45 35 

Vláknina 22 18 

Kyselina linoleová 2,4 1,8 

Hořčík 400 350 

Fosfor 1 200 1 200 

Zinek 14 11 

Kyselina pantotenová 8 8 

Kyselina listová 200 200 
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3    CÍLE PRÁCE, ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

3.1  Cíle práce 

Cílem výzkumné části bakalářské práce je zmonitorování a zjištění stravovacích 

návyků, úrovně pohybového režimu a celkového životního stylu dívek ve věku 

adolescence v hlavním městě Praha prostřednictvím anketního šetření. Dozvědět se o 

dívčích zvyklostech v průběhu týdne, například kolikrát denně vlastně jedí, kolik litrů 

tekutin denně vypijí, kolik času v týdnu věnují pohybovým aktivitám, zda se stravují 

pravidelně a plnohodnotně, ale také kolik hodin denně tráví například sledováním 

televize.  

 

3.2  Úkoly práce 

 Dílčími úkoly práce jsou: 

 zajištění výzkumného souboru v podobě návštěv vybraných středních škol v 

Praze 

 prostudovat odbornou literaturu, týkající se zdravého životního stylu, 

pohybových aktivit, obezity a výživy 

 sestavení vhodných anketních otázek k získání požadovaných informací  

 vyhodnocení sebraných dat 

 analýza dat 

 převedení výsledků do tabulek a grafů 

 zhodnocení výsledků 

 

Anketní šetření budou provedena na středních školách v hlavním městě Praha, 

konkrétně na Gymnáziu, Praha 8, Ústavní 400 a Soukromé střední odborné škole  

(1.KŠPA) Praha s.r.o. v Karlíně. Výsledkem bude vyhodnocení subjektivního 

zhodnocení životního stylu dívkami samotnými. Je proto důležité předpokládat, že data 

nashromážděna průzkumem mohou být z části záměrně zkreslená respondenty. 
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3.3  Hypotézy 

H1 - Předpokládáme, že více než 50% respondentů má dostatek možností k             

    pohybovým aktivitám v okolí svého bydliště. 

H2 - Předpokládáme se, že více než 50% respondentů provozuje pohybovou aktivitu    

    méně než 3 krát v týdnu a méně než 3 hodiny týdně. 

H3 - Předpokládáme, že většina respondentů zhodnotí své stravování jako správné. 

H4 - Předpokládáme, že denní stravovací režim dívek není optimální. 
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4   METODOLOGIE PRÁCE 

4.1  Metodika výzkumu 

 Výzkum byl proveden prostřednictvím anketního šetření. To je jeden z 

nejrozšířenějších nástrojů pro sběr informací pro průzkumné účely. Cílem bylo získat 

hromadná data - názory, fakta respondentů, která jsou následně statisticky zpracovány, 

převedeny do tabulek a následně vyhodnoceny. V průzkumu bylo použito 24 otázek 

typu uzavřených, otevřených. Do výsledkové části bylo vybráno 8 stěžejních otázek 

týkajících se naší problematiky. Zbytek otázek a odpovědí je možno vyhledat v 

přílohách. První otázka výzkumu byla použita k charakteristice zkoumaného souboru z 

hlediska rozdělení respondentů k jednotlivým školám a věkové vymezení. Při 

interpretaci výsledků je ke každé otázce připojena tabulka s odpověďmi a grafem. 

 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o práci výzkumného charakteru zahrnující anketní 

testování osob, bylo nezbytné získat vyjádření o schválení projektu etickou komisí. 

Informovaný souhlas a formulář se schválením projektu etickou komisí je k nalezení v 

přílohách. 

  

4.2  Charakteristika zkoumaného souboru 

 Objektem výzkumu jsou dívky ve věku patnáct až devatenáct let, tzn. rok 

narození v letech 1994 - 1998. Výzkumný soubor byl vybrán v různých částech Prahy. 

Mezi vybranými školami byla Soukromá střední odborná škola Praha s.r.o. se 

zaměřením na ekonomiku a podnikání v Karlíně a Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 v 

Bohnicích.  

 

Tab. č. 5: Rozdělení respondentů dle zastoupení jednotlivých škol a věku 

 Věk  

Škola 15 - 16 17 - 19 Celkem 

Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA)  Praha 

s.r.o. 
8 11 19 

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 16 10 26 

Celkem 24 21 45 
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Graf č. 1: Respondenti 

 

 

4.3  Metody získání dat 

 Pro účely této práce budeme pracovat s metodami: analýza odborné literatury. 

Především z oblasti zdravého životního stylu, zdravé a racionální výživy, hypokineze, 

obezity a zhodnocení závažnosti obezity. Dále pak s metodou dotazovací 

prostřednictvím ankety. 

 

4.4. Organizace výzkumu a vyhodnocování dat 

 Před zahájením samotného výzkumu bylo třeba zajištění výzkumného souboru. 

Díky známostem mi bylo umožněno uskutečnit výzkum na již zmíněných pražských 

středních školách. V průběhu března se uskutečnila schůzka mezi mnou a zástupkyní 

ředitele na Gymnáziu, Praha 8, Ústavní 400. Zde jsem do detailu vysvětlil své záměry a 

cíle práce. Obeznámil jsem vedení školy o nutnosti informovaného souhlasu a souhlasu 

všech zúčastněných. Paní zástupkyně posléze navrhla, že na poradě učitelského sboru 

rozdá ankety kantorům tělesné výchovy, se vším je obeznámí a po uskutečnění 

průzkumu se ozve. Jak slíbila tak učinila, po 7 dnech se pí zástupkyně ozvala a já si 

následně ankety vyzvedl. Vše proběhlo bez sebemenších potíží.  

 Výzkumný soubor na Soukromé střední odborné škole Praha s.r.o. byl zajištěn 

přes tamního učitele tělesné výchovy, který mi umožnil provést výzkum přímo v jeho 

výuce TV. Paní ředitelka i děvčata byla rovněž obeznámena se všemi okolnostmi 

19 

26 

Soukromá střední odborná 
škola Praha s.r.o. 

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 
400 
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průzkumu. Obeznámení, rozdání anket, zodpovězení otázek a vybrání zpět trvalo 

maximálně 20 minut, přičemž děvčata mohla nadále pokračovat ve výuce tělesné 

výchovy. 

 Po návratu všech anket přišlo na řadu zpracování a vyhodnocování dat. Prvním 

úkolem bylo vytvoření tabulek podle příslušnosti jednotlivým středním školám. Tento 

krok byl učiněn kvůli porovnání zvyklostí dívek docházející na gymnázium v okrajové 

části Prahy a dívek studujících soukromou střední školu v centru města. 

 Po rozřazení respondentek podle příslušnosti, bylo nezbytné vyhodnotit každou 

otázku a přiřadit jednotlivé odpovědi k možnostem u jednotlivých otázek. Počet 

odpovědí u jednotlivých odpovědí byl převeden na procenta.  

 Pro lepší přehlednost z interpretovaných výsledků byli vytvořeny grafy 

sloupcové a výsečové. 
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5   VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

 

1.  Jaké máte možnosti ke sportování v místě Vašeho bydliště ? 

 

Procentuální zastoupení jednotlivých odpovědí je uvedeno v tabulce č. 6 a grafu č. 2. 
 

Tab. č. 6: Otázka č. 1 

 

Gymnázium Střední odborná š. Celkem 

abs. rel. abs. rel. abs. rel. 

Prakticky žádné 1 4% 1 5% 2 4% 

Les, park, hřiště 18 69% 7 37% 25 56% 

Fitcentrum, tělocvična 7 27% 11 58% 18 40% 

 

 

 

 

            Graf. č. 2: Odpověď č. 1 - % celkem 

 

 

 

U otázky č. 2 jen 4% všech respondentů odpověděla, že v okolí jejich bydliště nejsou 

praktický žádné možnosti ke sportování. 40% všech respondentů odpovědělo, že v 

jejich okolí je možno navštívit fitcentrum nebo tělocvičnu. Zbylých 56% odpovědělo, že 

v jejich okolí se nachází les, park nebo hřiště. 

 

 

 

 

 

 

4% 

56% 

40% 
Prakticky žádné 

Les, park, hřiště 

Fitcentrum, tělocvična 



35 

 

2. Kolik hodin denně trávíte u počítače, televize ? 

 

Procentuální zastoupení jednotlivých odpovědí je uvedeno v tabulce č. 7 a grafu č. 3 a 

4. 

 
Tab. č. 7: Otázka č. 2 

 

Gymnázium Střední odborná š. Celkem 

abs. rel. abs. rel. abs. rel. 

Méně než 1 hodinu 4 15% 0 0% 4 9% 

2 - 3 hodiny 13 50% 10 53% 23 51% 

Více než 3 hodiny 9 35% 9 47% 18 40% 

 

 
             Graf č. 3: Odpověď č. 2 - % celkem 

 

 
Graf č. 4: Odpověď č. 2 - procentuální porovnání mezi školami 

 
Jen 9% všech dotázaných odpovědělo, že u počítače nebo televize tráví denně v 

průměru méně než 1 hodinu. 51% všech respondentů odpovědělo 2 až 3 hodiny denně a 

dokonce 40% všech dotázaných přes 3 hodiny denně. Z grafu č. 4 je zjevné, že dívky ze 

střední odborné školy tráví u počítače a televize v průměru víc času než dívky z 

gymnázia. 

9% 

51% 

40% 
Méně než 1 hodinu 

2 - 3 hodiny 

Více než 3 hodiny 

15% 

50% 

35% 

0% 

53% 

47% 

Méně než 1 hodinu 2 - 3 hodiny Více než 3 hodiny 

Gymnázium rel. 

Střední odborná š. rel. 
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3. Kolikrát v týdnu se věnujete pohybové aktivitě ? 

 
Procentuální zastoupení jednotlivých odpovědí je uvedeno v tabulce č. 8 a grafech č. 5 a 

6. 

 
Tab. č. 8: Otázka č. 3 

 

Gymnázium Střední odborná š. Celkem 

abs. rel. abs. rel. abs. rel. 

Téměř vůbec 3 12% 2 11% 5 11% 

1 - 2 krát 4 15% 10 53% 14 31% 

3 - 5 krát 15 58% 5 26% 20 44% 

Častěji 4 15% 2 11% 6 13% 

 

 
          Graf č. 5: Odpověď č. 3 - % celkem 

 

 
Graf č. 6: Odpověď č. 3 - procentuální porovnání mezi školami 

 

11% všech dotázaných zvolilo odpověď, že se během týdne téměř nevěnují pohybovým 

aktivitám. 31% odpovědělo 1 až 2 krát v týdnu, 44% zvolilo odpověď 3 až 5 krát a jen 

13% odpovědělo, že se pohybují častěji. Na grafu č. 6 je opět evidentní, že dívky ze 

střední odborné školy se věnují pohybovým aktivitám méně často, než dívky z 

gymnázia. 

11% 

31% 

44% 

13% 
Téměř vůbec 

1 - 2 krát 

3 - 5 krát 

Častěji 

12% 
15% 

58% 

15% 
11% 

53% 

26% 

11% 

Téměř vůbec 1 - 2 krát 3 - 5 krát Častěji 

Gymnázium rel. 

Střední odborná š. rel. 
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4. Kolik hodin týdně se věnujete pohybové aktivitě ? 

 

Procentuální zastoupení jednotlivých odpovědí je uvedeno v tabulce č. 8 a grafech č. 5 a 

6. 

 
Tab. č. 9: Otázka č. 4 

 

 
         Graf č. 7: Odpověď č. 4 - pohybová aktivita maximálně 3 hodiny týdně 

 

 
Graf č. 8: Odpověď č. 4 - procentuální porovnání mezi školami 

 
V otázce č. 4 odpovědělo 16% všech respondentů, že se pohybové aktivitě věnují méně 

než 1 hodinu týdně. Odpověď 1 až 3 hodiny měla největší zastoupení a to celých 44% 

všech dotázaných. 31% zvolilo odpověď 4 až 6 hodin pohybové aktivity týdně a 

zbylých 9% se věnuje pohybu více jak 6 hodin v týdnu. Při porovnání obou škol je 

zřejmé, že dívky z gymnázia věnují pohybu více hodin než dívky ze soukromé střední 

školy. 

16% 

44% 

31% 

9% 

Méně než 1 hodinu 

1 - 3 hodiny 

4 - 6 hodin 

Více 

15% 

31% 

42% 

12% 
16% 

65% 

16% 

5% 

Méně než 1 
hodinu 

1 - 3 hodiny 4 - 6 hodin Více 

Gymnázium rel. 

Střední odborná š. rel. 

 

Gymnázium Střední odborná š. Celkem 

abs. rel. abs. rel. abs. rel. 

Méně než 1 hodinu 4 15% 3 16% 7 16% 

1 - 3 hodiny 8 31% 12 65% 20 44% 

4 - 6 hodin 11 42% 3 16% 14 31% 

Více 3 12% 1 5% 4 9% 
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5. Kolikrát denně jíte ? 

 

Procentuální zastoupení jednotlivých odpovědí je uvedeno v tabulce č. 10 a grafu č. 9. 

 

 
Tab. č. 10: Otázka č. 5 

 

Gymnázium Střední odborná š. Celkem 

abs. rel. abs. rel. abs. rel. 

2 - 3 krát 8 31% 6 32% 14 31% 

4 krát 7 27% 9 47% 16 36% 

5 krát 9 35% 2 11% 11 24% 

Častěji 2 8% 2 11% 4 9% 

 

 

 

 
         Graf č. 9: Odpověď  č. 5 : Odpověď 2 - 3 krát 

 

 

 
Pouhých 9% všech dotázaných odpovědělo, že se denně stravuje častěji než 5 krát. 24% 

zvolilo možnost 5 krát. 36% uvedlo 4 pokrmy denně. Zvýrazněných zbylých 31% všech 

respondentů odpovědělo, že se denně stravuje maximálně 2 až 3 krát. 
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6. Kolik litrů tekutin denně vypijete ? 

 

Procentuální zastoupení jednotlivých odpovědí je uvedeno v tabulce č. 11 a grafu č. 10. 

 
Tab. č. 11: Otázka č. 6 

 

Gymnázium Střední odborná š. Celkem 

abs. rel. abs. rel. abs. rel. 

1 litr 15 58% 7 37% 22 49% 

2 litry 7 27% 10 53% 17 38% 

3 litry 3 12% 1 5% 4 9% 

Více než 3 litry 1 4% 1 5% 2 4% 

 

 

 
         Graf č. 10: Odpověď  č. 6: Odpověď 1 litr 

 

 

 
Více než 3 litry jako odpověď uvedla 4% všech dotázaných. 3 litry tekutin vypitých za 

jeden den zvolilo 9% respondentů. 38% vybralo možnost 2 litry denně a téměř polovina 

všech dotázaných, přesně 49% uvedlo, že vypije jen 1 litr denně. 
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7. Kolikrát v týdnu jíte ovoce nebo zeleninu ? 

 

Procentuální zastoupení jednotlivých odpovědí je uvedeno v tabulce č. 12 a grafech č. 

11 a 12. 

 
Tab. č. 12: Otázka č. 7 

 

Gymnázium Střední odborná š. Celkem 

abs. rel. abs. rel. abs. rel. 

Každý den 16 62% 8 42% 24 53% 

Jednou za 2 - 3 dny 7 27% 4 21% 11 24% 

Jednou za 4 - 5 dní 1 4% 4 21% 5 11% 

Jednou týdně 2 8% 3 16% 5 11% 

 

 
         Graf č. 11: Odpověď  č. 7 - odpovědi méně než každý den 

 

 
Graf č. 12: Odpověď  č. 7 - procentuální porovnání mezi školami 
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Téměř polovina všech dotázaných uvedla, že zeleninu a ovoce nejí každý den. 11% 

respondentů uvedlo, že zeleninu a ovoce jí pouze jednou týdně. Dalších 11% uvedlo 

odpověď jednou za 4 až 5 dny. 24% všech odpovídajících uvedlo jednou za 2 až 3 dny a 

konečně zbylých 53% všech dotázaných uvedlo, že zeleninu a ovoce zařazují do svého 

jídelníčku každý den. 

Na grafu č. 12 je zřejmé, že děvčata na gymnáziu zařazují do svého jídelníčku zeleninu 

s ovocem každý den z 62% všech dotázaných. Zatímco na soukromé střední škole to je 

42%, zároveň zde 16% respondentů odpovědělo pouze jednou týdně. 
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8. Myslíte si, že se stravujete správně ? (dostatek zeleniny, ovoce, obilovin,   

mléčných výrobků, masa) 

 

Procentuální zastoupení jednotlivých odpovědí je uvedeno v tabulce č. 12 a grafech č. 

13 a 14. 

 
Tab. č. 12: Otázka č. 7 

 

Gymnázium Střední odborná š. Celkem 

abs. rel. abs. rel. abs. rel. 

Ano, myslím 11 42% 6 32% 17 38% 

Ne, nemyslím 13 50% 8 42% 21 47% 

Nepřemýšlela jsem o tom 2 8% 5 26% 7 16% 

 

 

 
           Graf č. 13: Odpověď  č. 8 - % celkem 

 

 
Graf č. 14: Odpověď  č. 8 - procentuální porovnání mezi školami 

 
Jen 38% všech respondentů uvedlo, že jejich stravování je v pořádku a správné. 

Nespokojenost se svým stravováním přiznala téměř polovina všech dotázaných, celkem 

47%. Zbylých 16% nad tímto problémem nikdy nepřemýšlelo. 
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6   DISKUZE 

 
 Při výzkumech typu anketního šetření či dotazníkového šetření je třeba brát 

výsledky s určitou rezervou. Je více než pravděpodobné, že většina respondentů si tzv. 

přilepšuje. V horším případě si respondent důkladně nepřečte otázku s odpověďmi a 

zaškrtne jinou možnost než původně chtěl. Za tím tzv. přilepšováním bylo míněno 

zaznamenání jiné varianty než je pravda. Bohužel především u děvčat se s těmito 

okolnostmi lze setkávat. Ve věku adolescence může převažovat stud nad objektivním 

zhodnocením své vlastní osoby, například své hmotnosti a výšky, počtem hodin 

věnovaných pohybové aktivitě týdně či dokonce uvedení četnosti požívání alkoholu. Je 

proto nezbytné brát v potaz možnost, že data mohou být záměrně respondenty 

zkreslena. Z tohoto faktu je třeba vycházet při zhodnocování dat ve výsledkové části 

práce. Jako příklad je možno uvést jednu respondentku, která uvedla, že se pohybové 

aktivitě věnuje častěji než 5 krát v týdnu. Na této skutečnosti by nebylo nic zvláštního, 

kdyby na další otázku, která měla obdobné znění: kolik (hodin) týdně věnujete 

pohybové aktivitě? neodpověděla slečna následovně: méně než 1 hodinu. Jednoduchý 

důkaz toho, jak subjektivní hodnocení mohou jednotlivé otázky mít. Na obhajobu této 

dotázané je třeba dodat, že každý jedinec považuje pohybovou aktivitu odlišně z 

hlediska doby trvání, náročnosti apod. V tomto případě dívka zcela určitě mohla 

považovat za pohybovou aktivitu deseti minutovou cestu do školy a ze školy. Náhle 

nám vznikne pohybová aktivita prováděna nejméně 5 krát v týdnu v trvání kratším než 

jedna hodina. 

 V bakalářské práci byly stanoveny 4 hypotézy. Hypotéza č. 1 byla stanovena za 

účelem zjistit, zda dívky mají v okolí svého bydliště dostatečné materiální i prostorové 

podmínky k provádění pohybových aktivit a sportování. Předpokládali jsme, že více než 

50% všech dotázaných bude mít tyto možnosti v okolí svého bydliště k dispozici. 

Celkem 96% všech dotázaných odpovědělo, že v jejich okolí se nachází buď les, park, 

hřiště, fitcentrum apod. Pouhá 4% respondentek uvedla, že v jejich okolí se nenachází 

prakticky žádné možnosti k pohybovým aktivitám, což je v současné době velice 

nepravděpodobné. H1 se tedy potvrdila. V případě, že by kdokoliv hledal jakési 

výmluvy, že v okolí svého bydliště nemá dostatek možností k provozování pohybových 

aktivit, jsme na základě výzkumu zjistili, že tomu tak není. Možnosti a příležitosti se 

nachází prakticky všude kolem nás, pokud je chceme vidět. 
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 Odpověď na hypotézu č. 2 v sobě zahrnuje výsledky z dvou velice podobných 

otázek. V hypotéze jsme předpokládali, že více než 50% respondentů provozuje 

pohybovou aktivitu méně než 3 krát v týdnu a méně než 3 hodiny v týdnu. První část 

H2 se nepotvrdila. 42% všech dotázaných uvedlo, že se pohybové aktivitě věnuje méně 

často než 3 krát v týdnu, ze 45 respondentek tuto skutečnost přiznalo 19. Zbylých 58% 

uvedlo, že se pohybové aktivitě věnuje 3 krát a vícekrát v týdnu. Druhá část hypotézy se 

potvrdila. 60% všech dotázaných věnuje pohybové aktivitě méně než 3 hodiny týdně a 

jen 40% více než 3 hodiny. Pro mne nečekané vyústění této hypotézy. Děvčata se tedy 

věnují pohybu více než 3 krát v týdnu, ale méně než 3 hodiny. Z toho se dá usuzovat, že 

děvčata si pravděpodobně přilepšila, protože jak již bylo zmíněno, systematicky 

provozovat sport 5 krát v týdnu 1 hodinu je poněkud zvláštní. Je však velice obtížné 

odhadnout, které tvrzení ze strany dotázaných je pravdivé, zda počet hodin nebo 

kolikrát v týdnu. Na základě vyhodnocování jednotlivých anket by se dalo usuzovat, že 

více pravdy nalezneme v odpovědích značící počet hodin pohybové aktivity týdně. U 

této otázky je nutné krátkého zamyšlení a vyhodnocení předchozího týdne, vzpomenout 

si, kolik hodin jsem věnoval pohybové aktivitě. Nesportující děvčata si pravděpodobně 

vybaví jen povinnou školní tělesnou výchovu, která čítá 1 hodinu a 30 minut čistého 

času týdně. Proto je pravděpodobně odpověď 1 až 3 hodiny týdně pohybové aktivity 

nejčastěji volenou odpovědí.  

 Hypotéza č. 3 předpokládala, že více než polovina respondentů zhodnotí své 

stravování jako správné, tzn. dostatek živin, vitaminů, minerálů apod. Překvapivě pouze 

38% tj. 17 ze 45 všech dotázaných uvedlo, že jejich postoj ke stravě je správný. 

Zbývajících 63% si myslí, že nikoliv nebo nad tím nikdy nepřemýšlelo. Při 

vyhodnocování výsledků z anket se člověk občas pozastavil, jak se současná mládež 

stravuje. Avšak, jedním z nejpozoruhodnějších faktů je, že téměř  1/3 všech dotázaných 

dívek uvedlo, že se stravuje 3 krát denně a méně často. V tomto případě se nelze divit, 

že do svého každodenního jídelníčku prakticky každá druhá respondentka uvedla v 

devět hodin večer: ,,na co mám chuť, sladkosti, ovoce''. Tělu nebylo během dne 

poskytnuto dostatek energie a tak si o ni říká ve večerních hodinách v podobě čokolád a 

sušenek. Člověk bohužel velmi těžko odolá těmto touhám. Dá se jim však relativně 

snadno předcházet striktním dodržováním stravovacího režimu během. Jednou z 

nezbytností je energeticky vydatná snídaně, která je základem dne, snídaně by měla 

zasytit alespoň na 3 hodiny. Poté v dopoledních hodinách přichází čas na svačinu. 

Vzhledem k tomu, že děvčata tráví celé dopoledne ve školních lavicích, není od věci 
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připravit si svačinu doma a sníst jí během přestávky. Vhodnými potravinami jsou různé 

druhy ovoce, nebo celozrnné pečivo s plátkem sýra nebo šunkou. I takto drobná svačina 

může zajistit pocit sytosti do oběda. Většina dívek se podle ankety stravuje ve školní 

jídelně, kde jídla sice zasytí, ale k plnohodnotnému stravování mají bohužel daleko. 

Mnoho dětí však nemá výběr, školní jídelna se stává jedinou možností, jak se uprostřed 

dne najíst. Po příchodu domů ze školy v odpoledních hodinách by své místo v 

jídelníčku měla zaujímat svačina. Opět je možné vybírat z velkého množství potravin. 

Měli bychom se však vyvarovat sladkostí, zmrzlin a tučných výrobků. Vybírat by se 

mělo z celozrnných výrobků, ovoce a zeleniny. Večeře je samozřejmostí, která by na 

konci dne nikdy neměla chybět. Večeře by měla být lehčí, rozhodně se nedoporučují 

tučná jídla, která se dlouho tráví a zatěžují trávicí trakt, což na noc není vhodné. Pokud 

však dívka pravidelně sportuje a má vyšší energetický výdej než je běžné, je vhodné 

zařazovat druhou menší večeři kolem deváté hodiny večerní. Při dodržování denního 

režimu stravování by se mělo předejít záchvatům hladu a chutí na sladké v pozdních 

večerních hodinách. Ostatně výsledky k otázce týkající se chuti na sladké ve večerních 

hodinách jsou k dispozici v přílohách. 

 Vyhodnotit zda se hypotéza č. 4 potvrdila či nikoliv je velice obtížné. V H4 jsme 

předpokládali, že stravovací režim dívek není optimální. Na základě všech 

zodpovězených otázek týkajících naší problematiky si dovolím konstatovat, že 

stravovací režim dívek skutečně optimální není. Toto tvrzení je podloženo otázkami a 

odpověďmi ve výsledkové části a rovněž zbylými otázkami a odpověďmi v přílohách.  

Především otázkami typu kolik litrů tekutin denně vypijete, kolikrát denně se stravujete, 

jak často navštěvujete fast-food. Především jedna z otázek uvedených v přílohách byla 

velice poučná a informující. Respondentky byly dotázány, aby popsaly svůj běžný denní 

jídelníček, co nejčastěji jedí v uvedených hodinách. Zde jsou nejkurióznější odpovědi.: 

7:00 nic, 10:00 nic, 12:00 bageta, 15:00 nic, 18:00 večeře, 21:00 nic. Jedna z 

respondentek uvedla k obědu brambůrky a sladkosti, další k snídani napsala: nic, 

nestíhám, popřípadě kakao. Odpověď ohledně oběda se shodovala přibližně v šesti 

případech. Děvčata uvedla doslova ,,hnus v jídelně'', což bohužel vrhá nehezké světlo na 

školní jídelny, které je zřejmě oprávněné. V této otázce šest dívek vypsalo pouze 2 jídla 

denně, oběd a večeři. Navíc, pouhá večeře v podobě salátu rozhodně nemůže splnit 

doporučené denní příjmy živin. Odpovědi v této i v ostatních otázkách uvedených ve 

výsledcích a přílohách potvrzují H4, že stravovací režim děvčat v období adolescence v 

hlavním městě Praha není optimální. 
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 Zajímavým faktem v rámci výzkumu byla skutečnost, že děvčata studující 

gymnázium, prakticky ve všech ohledech předčila děvčata ze soukromé školy v 

pozitivním slova smyslu. Počínaje množstvím hodin věnovaných sportu, konče počtem 

dívek požívající alkohol. Tyto skutečnosti mohou být pravděpodobně zapříčiněny 

markantně větším zabezpečením dívek studující soukromou střední školu z hlediska 

financí. Rodiče nemají čas na své potomky, snaží se je proto odbýt vysokým kapesným 

a to je zřejmě příčina všeho. Chybí zde usměrňování adolescentových choutek, mládež 

má volné pole působnosti a pokud se nezačne vést správným směrem již od útlého 

dětství, v pubertě už se to však nemusí povést a může být pozdě. Dítě dostane od rodičů 

kapesné s příkazem koupit si ,,něco'' k obědu. Pokud však dítě od dětství není vedeno k 

zdravému životnímu stylu nesoucí s sebou zdravé stravování, zcela určitě zamíří do 

jednoho z komerčně medializovaných fast-foodů. Zde se mu dostane jídla, které mu 

zajistí pocit sytosti po dobu nejméně pěti hodin díky vysokému podílu tuku. Z pohledu 

dítěte je tato varianta velice výhodná. Jídlo je chutné a není po něm dlouho hlad, po 

čemž dítě touží. Naším cílem by mělo být naučit děti od dětství umět vybírat vhodné 

potraviny a učit jíst zdravě, tzn. zeleninu, ovoce, obiloviny atd. Pokud se tohoto 

doporučení bude veřejnost držet, nebude problém s nadváhou ani obezitou, navíc dítě 

bude zdravé a plné síly. Jako hlavní přínos považuji, přenos těchto návyků do puberty, 

období adolescence a následně do dospělosti. Toto doporučení však vyžaduje jistou 

dávku trpělivosti a trochu ctižádosti ze strany rodičů, bez čehož by to pochopitelně 

nešlo. S touto ctižádostí se bohužel nesetkalo velké procento rodičů dívek z námi 

navštívené soukromé střední školy. To byl pravděpodobně jeden z důvodů, proč tolik 

dívek odpovědělo na otázky v negativním slova smyslu. Všechny úvahy zde uvedené 

jsou pouze můj subjektivní názor. Něco je však podloženo z vlastní praxe z dob studií 

na střední soukromé škole, kde panovaly poměry podobné uvedeným výše.  

 Nicméně, je pouze na rodičích, jak se k této problematice postavit, zda vzít osud 

svých ratolestí do vlastních rukou nebo je nechat na pospas společnosti, která dokáže 

slabšího jedince velice snadno ovlivnit. 
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7   ZÁVĚR 

 První část bakalářské práce byla zaměřena na rozbor uvedené problematiky 

prostřednictvím literární rešerše. Byly zde objasněny pojmy ohledně výživy, obezity, 

správných stravovacích návyků apod. Záměrem bylo shrnout všechny důležité 

informace stručně a přehledně nejen pro odborníka, ale rovněž pro laika. 

 Druhá část práce je praktická, založená na výzkumu týkajícího se zmonitorování 

a zjištění pohybového režimu a stravovacích návyků jsme realizovali na Gymnáziu 

Ústavní v Bohnicích a Soukromé střední odborné škole (1.KŠPA) Praha s.r.o. v Karlíně. 

Realizace a zajištění výzkumného souboru proběhlo bez obtíží. 

 Všechna děvčata vyplnila ankety a shodla se, že výzkumů jako tento by se mělo 

provádět více, aby si všichni uvědomili, že pohyb a správné stravování je důležité. 

Nikdo z výzkumného souboru neměl s vyplňováním anket sebemenší potíže, nikdo nic 

nenamítal. Děvčata souhlasila poskytnout informace k účelům bakalářské práce.  

 Anketa byla sestavena tak, aby vypověděla o dívčích zvycích z oblasti 

stravování a pohybových aktivit.  Po vyplnění anket bylo zřejmé, že většina  

respondentek si uvědomuje důležitost pohybu v životě. Bohužel právě většina dívek ona 

známá doporučení ''hýbat se'' nedodržuje, rovněž doporučení stravovat se rovnoměrně a 

průběžně během dne jim není příliš blízké.  

 Na základě výsledkové části lze říci, že výsledky týkající se problematiky 

stravování a pohybové aktivity nedopadly příliš optimisticky, ale ani překvapivě. 

Obecně lze říci, že děvčata o svých problémech i nedostatcích ví, ale jsou 

pravděpodobně příliš pohodlná k jejich řešení a nápravě. 

 Bakalářská práce je k dispozici všem, kdo má s obdobným tématem co dočinění. 

Nahlédnout mohou i učitelé tělesné výchovy, kterým práce zřejmě vysvětlí důvod, proč 

výkony a výsledky dívek na středních školách ve školní TV jsou každým rokem horší. 
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