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Úvod 

 

Převážná většina společnosti stále zastává názor, že po osobnostní stránce 

člověka nejvíce formuje rodina. Další vlivové faktory jsou pak přisuzovány 

prostředí, v němž člověk vyrůstá, případně okruhu přátel, se kterými jedinec tráví 

svůj volný čas. Avšak jen málokdo za nejdůležitější vlivy, jež významným 

způsobem pomáhají utvářet osobnost člověka, považuje vzdělávací zařízení.  

A to i přesto, že ve škole žák stráví v průměru šest až osm hodin denně 

(samozřejmě s výjimkou sobot a nedělí, státních svátků a prázdnin). 

Škola v pohledu mnohých stále představuje jen pouhou instituci,  

která má dětem a dospívajícím předávat vědomosti a dovednosti. Velké procento 

dnešních rodičů při výběru školy pro své dítě z tohoto důvodu hledí především  

na studijní výsledky studentů daného vzdělávacího ústavu v nejrůznějších 

soutěžích, na statistiky úspěšnosti absolventů v přijímacím řízení na vysoké školy 

či na jejich realizaci na trhu práce. Jen malé procento rodičů oproti tomu posuzuje 

potenciální školu dle jejího přístupu ke způsobu vzdělávání, a to nikoli v rovině 

vědomostní, ale v oblasti sociální (tzn. z hlediska jejího přístupu k žákům, 

příjemnosti prostředí, rozmanitosti nabízených mimoškolních aktivit, atd.). 

Škola utváří osobnost každého žáka. Je to ostatně právě vzdělávací 

zařízení, kde se každý jedinec začleňuje do většího kolektivu, učí se ostatní členy 

respektovat, jednat s nimi a konfrontovat s nimi své názory. Přístup školy  

pak do značné míry má schopnost ovlivnit i způsob, jakým spolu žáci  

ve vzájemném vztahu a ve vztahu se svými vyučujícími budou jednat. Uvědomí-li 

si škola tento svůj potenciál a de facto i povinnost, a bude-li v tomto směru aktivně 

konat, je více než pravděpodobné, že žáci si školou předepsané chování 

přirozenou cestou osvojí a stejnými behaviorálními principy se pak budou řídit  

i v mimoškolním životě. 

Má-li však vzdělávací instituce řádně plnit všechny funkce, které jí přísluší, 

je nutné, aby se mimo jiné zaměřila i na potřeby žáků. Respektování základních 

lidských potřeb je jednou z nejdůležitějších podmínek pro to, aby se žák mohl 

seberealizovat. V literatuře lze nalézt mnoho modelů, v nichž je návaznost 

jednotlivých potřeb znázorněna. Zcela zásadním a zároveň i jedním 
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z nejznámějších modelů je tzv. Maslowova pyramida potřeb amerického 

psychologa Abrahama Maslowa. Tato pyramida představující hierarchické schéma 

vychází z teorie, že teprve při splnění všech „nižších“ úrovní potřeb1 může jedinec 

dospět k potřebě nejvyšší – k potřebě seberealizace. 

První a základní úroveň Maslowovy pyramidy potřeb představují  

tzv. fyziologické potřeby – konkrétně např. potřeba příjmu potravy a tekutin, 

potřeba pohybu, potřeba spánku a odpočinku, atd.2 Mnohé z těchto uvedených 

příkladů jsou často opomíjeny či mnohdy podceňovány, ačkoli jsou to právě 

fyziologické potřeby, které každého z nás, aniž bychom si to uvědomovali,  

na denní bázi ovlivňují.  

Svou bakalářskou práci jsem se z tohoto důvodu rozhodl věnovat právě 

studii přístupu k uspokojování fyziologických potřeb žáků jedné vybrané tuzemské 

školy. 

Cílem mé práce je, aby každý, kdo si ji přečte, zapřemýšlel nad tím, jakým 

způsobem ovlivňují stravovací návyky, respektive životní styl současných 

teenagerů jejich celkový zdravotní stav a současně jakým způsobem se na tvorbě 

a rozvoji životních postojů ve sledované oblasti podílí vzdělávací zařízení. Práce 

by měla upozornit na pozitivní možnosti, které mohou ovlivnit lidské zdraví  

a zároveň varovat před negativními aspekty nezdravého životního stylu. 

Dominantními prvky celé studie budou výživa a pohybové aktivity žáků vybrané 

školy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

1 První úroveň představují fyziologické potřeby, druhou úroveň potřeby bezpečí, třetí úroveň potřeby 

sounáležitosti, čtvrtou úroveň potřeby uznání a pátou úroveň potřeby seberealizace. 
2 HAVLÍNOVÁ, Miluše. Program podpory zdraví ve škole: rukověť projektu Zdravá škola. 2., rozš. 

vyd. Praha: Portál, 2006, 311 s. ISBN 80-736-7059-3. 
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Teoretická část 

1.1 Vývoj v České republice 
 

Prvopočátky školství lze na našem území vystopovat jen obtížně. 

Z historických pramenů vyplývá, že zprvu bylo privilegium vzdělávat se dáno jen 

šlechtě - teprve s postupem času začaly vznikat farní a městské školy. Zásadní 

význam v tomto směru měla tzv. tereziánsko-josefínská reforma školství, 

uskutečněná až na samém konci 18. století. V jejím rámci došlo k zavedení 

povinné školní docházky a vybudování vnější organizace školství. Samotná výuka 

(a taktéž způsob výuky) však byla, a to až do nedávné minulosti, podřízena 

požadavkům doby, které ji významně ovlivňovaly. Tak tomu bylo i v případě velké 

reformy z roku 1976, jež s konečnou platností ustanovila zkrácení základní školní 

docházky o jeden rok a současně navýšila množství předepsaného učiva.  

Tato reforma se z dnešního pohledu stala základním kamenem pro vznik 

nevyhovujícího modelu školství, vystavěném na tzv. frontální výuce. Metoda,  

kdy vyučující žákům pouze sděluje osnovou předepsanou látku a vyžaduje  

po nich, aby si nabyté informace sami osvojili, od počátku představovala pro žáky 

značnou zátěž.  

S modelem frontální výuky, kladoucí důraz na mechanické využívání paměti 

žáků, však množství vyučujících nesouhlasilo. Úskalí tohoto modelu si velmi dobře 

uvědomovali, a proto se snažili nalézt alternativní, pro žáky méně stresující 

způsoby výuky, které pak ve své učitelské praxi používali. Všechny tyto a podobné 

iniciace v průběhu času vyústily ve vznik nových postupů výuky, v tzv. alternativní 

metody výuky. V tomto bodě je zajímavé připomenout, že stále více dnešních 

českých škol se v podobném duchu začleňuje do nejrůznějších mezinárodních 

programů, jejichž snahou je změnit právě tento kritizovaný zastaralý způsob výuky 

(a zároveň i podporovat zdraví životní styl). Jedním z evropských programů,  

do kterého se rok co rok na mezinárodní úrovni zapojují nejrůznější vzdělávací 

instituce, je projekt „Škola podporující zdraví“ (Health Promoting School), 

vytvořený v roce 1989 3. 

3 HAVLÍNOVÁ, Miluše. Program podpory zdraví ve škole: rukověť projektu Zdravá škola. 2., rozš. 

vyd. Praha: Portál, 2006, 311 s. ISBN 80-736-7059-3. 
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 Snaha o změnu způsobu výuky a o podporu zdravého životního stylu  

na našem území lze přitom dohledat již na začátku 20. století. Přestože měla řadu 

zastánců a podporovatelů, jejími stěžejními průkopníky, kteří v tuzemském školství 

díky svému výzkumu zanechali významný otisk, byli MUDr. Stanislav Růžička 

(1872 – 1946) a Eduard Štorch (1878 – 1956). 

 

MUDr. Stanislav Růžička 

 MUDr. Stanislav Růžička (1872 – 1946) byl profesorem Komenského 

univerzity v Bratislavě. Aktivně působil na poli tzv. eubiotiky, neboli vědy zabývající 

se zdravým a správným způsobem života4. Ve svých spisech se snažil zásady 

eubiotiky detailně rozpracovat a zároveň jejich prostřednictvím šířit osvětu  

a to skrze myšlenku, že lidé jsou za své zdraví a způsob života odpovědni.  

Profesor Růžička si byl vědom tíživé situace doby, v níž žil,  

a s ní souvisejícího všudypřítomného ohrožování zdraví. Jeho snahou proto bylo 

život ozdravit - zprvu klasickou formou vzdělávání, později pak i představením 

svého unikátního projektu eubiotické osady. Podle Růžičky by zde vybraní jedinci 

žili v sounáležitosti s přírodou a za přesně stanovených podmínek, mezi které 

patřilo např. zabezpečení dostatečného množství fyzické aktivity v podobě fyzické 

práce a přirozených aktivit každého jedince, ale také pravidelný přísun vyvážené 

stravy, program prevence nemocí, atd. Univerzitní profesor si od tohoto projektu 

převážně sliboval, že lidé prozřou a uznají, že se společnost odklonila  

od přirozeného způsobu života. Rovněž pak věřil, že uvidí-li ostatní, jak vybraní 

jedinci prosperují v eubiotické osadě, přehodnotí svůj dosavadní způsob života  

a společnost se tak opět vrátí k tradičnímu způsobu života.  

Ačkoli byly myšlenky MUDr. Stanislava Růžičky propracovávány do stále 

větších detailů a docházelo k zakládání nejrůznějších institucí, které s jeho 

teoriemi pracovaly, nedosáhlo Růžičkovo učení dosaženo trvalejšího významu  

a většina projektů v průběhu realizace ztroskotala. Avšak myšlenka nutnosti 

podpory zdravého životního stylu ve své základní podobě navzdory všem 

překážkám přetrvala. 

4 SVOBODOVÁ, Jarmila. Zdravá škola včera a dnes. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1998, 

47 s. ISBN 80-859-3153-2. 

11 

 

                                                 



Eduard Štorch 

 Eduard Štorch (1878 – 1956) je dodnes široké české veřejnosti znám  

jako  populární spisovatel. Již méně se však o něm ví, že byl pedagogem  

a následovníkem MUDr. Stanislava Růžičky. I přes to, že jeho životní poměry byly 

nesnadné, snažil se své záměry intenzivně prosazovat a získávat k tomu podporu 

jak osobní - ze stran ostatních učitelů a rodičů, tak i finanční. Při výkonu práce 

učitele měl možnost se detailně seznámil s potřebami žáků i se způsoby  

a možnostmi, jak si získat jejich důvěru a nabudit v nich touhu po poznání. Ze své 

praxe pak čerpal během svých experimentů, kdy se pokoušel měnit způsob výuky. 

Další poznatky, které ještě podpořily a prohloubily jeho úvahy, čerpal ze zahraničí. 

Tam v době jeho aktivního působení docházelo k mnoha reformním pokusům  

o uvolnění principů školy a zaměření se na vztah učitele a žáka (s akcentem  

na vybudování příjemného a pro žáky co možná nejpřívětivějšího školního 

prostředí). 

S odkazem na získané zkušenosti jak své, tak svých kolegů doma  

i v zahraničí, brojil Eduard Štorch proti zavedenému a dle jeho názoru 

nevyhovujícímu tuzemskému systému. Požadoval, aby zdejší školy více dbaly 

zásad hygieny, aby nedocházelo ke zbytečnému přetěžování žáků, a aby vznikla 

větší snaha budovat školy, které by na děti působily pozitivně. V souvislosti 

s posledně zmíněným bodem Štorch mimo jiné mluvil o požadavku změny 

architektonického řešení nově stavěných školních budov a akcentoval i nutnost 

neumisťovat školy do blízkosti rušných a prašných dopravních komunikací.  

Jako alternativu ke stavu stávajícímu pak tento pedagog navrhoval školy 

v přírodě. O svém projektu byl natolik přesvědčen, že se jej pokusil realizovat  

i přes nezájem a de facto nulovou podporu úřadů. Z vlastních zdrojů si pronajal 

Libeňský ostrov v Praze a založil tam Dětskou Farmu – školu v přírodě.  

Tento projekt se setkal s více než kladnou reakcí ze stran žáků i rodičů a Štorch 

obdržel i mnoho pochvalných dopisů z řad zahraničních odborníků. Smutným 

paradoxem ovšem zůstává, že žádný z početných řad učitelských kolegů  

se ke Štorchovi přímo nepřidal. Situace se postupně začala vyhrocovat,  

až vyústila v nerovný boj Eduarda Štorcha s byrokratickými úřady. Zodpovědní 

pracovníci nakonec v souvislosti s projektem prohlásili toto místo za nevhodné, 

školu v přírodě přikázali uzavřít a pozemek nechali vyklidit. 
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Systém Štorchovy školy v přírodě, detailně propracované plány i léty nabyté 

mezinárodní zkušenosti, které Eduard Štorch naštěstí stihl písemně zpracovat  

a poté i publikovat, mají díky své nadčasovosti přesto potenciál posloužit generaci 

dnešních pedagogů jako vynikající zdroj inspirace. 

 

1.1.1 Pojem zdravá škola  

 

Pojem „Zdravá škola“ označuje projekt, jehož cílem je vybudovat nový 

systém školství, respektive přebudovat stávající systém školství tak,  

aby byly naplňovány hlavní cíle projektu. Zdravá škola je rovněž označení školy, 

která se již do tohoto programu zapojila a snaží se o plnění stanovených cílů. 

Vhodnějším označením, které by projekt definovalo přesněji, by však možná  

bylo „škola podporující zdraví“. S tímto označením se lze v literatuře ostatně 

setkat. Tento termín totiž přesněji vystihuje, že se jedná o nikdy nekončící proces. 

Pojem zdraví je ale v tomto pojetí nutné chápat z širšího pohledu. Nejedná se totiž 

pouze o zdraví tělesné, což název v prvním okamžiku evokuje, nýbrž o komplexní 

propojení zdraví tělesného, duševního, sociálního a duchovního.  

V další části bakalářské práce se zaměřím na životosprávu s ohledem  

na konkrétní složky organizačního uspořádání dne žáka, tedy na jednotlivé etapy 

jeho dne, zdravou výživu, fyzickou aktivitu a v neposlední řadě na sociální vlivy 

působící na žákovo zdraví. 

 

1.2  Životospráva 

1.2.1 Etapy dne žáka 

 

Den žáka by měl být pestrý, aby žák necítil únavu a byl schopen přijímat, 

zpracovávat a uchovávat informace, které mu jsou učitelem sdělovány. Z tohoto 

důvodu by měl být režim dne žáka rozdělen do pravidelně (denně) se opakujících 

etap tak, aby se pracovní činnost (studium) střídala s aktivním a pasivním 

odpočinkem. Rovněž by mělo být pravidlem, že ve stanovené době bude žák 

pravidelně snídat, obědvat, večeřet a svačit. Režim dne by měl být nadto nastaven 
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tak, aby měl žák dostatek spánku, jenž je nenahraditelný a nutný k regeneraci těla 

i mysli. 

Každý den by měl mladý člověk začínat zdravou a vydatnou snídaní,  

z níž by načerpal potřebnou energii. Z tohoto důvodu je nutné, aby žák vstával 

s dostatečným časovým předstihem a měl tedy dostatek času nejen na přípravu 

ranního pokrmu, ale rovněž i klid na jeho konzumaci. Snídaně, stejně jako žádné 

jiné jídlo, by neměla být požívána ve spěchu. Spěch je totiž zpravidla způsoben 

časovým presem - ve svém důsledku často vede ke stresu žáka, který se obává, 

že nestihne včas zahájení výuky a v souladu s pravidly školy bude potrestán.  

Časový interval mezi snídaní a začátkem školní výuky by měl být v ideálním 

případě vyplněn aktivním odpočinkem. Z tohoto důvodu je odbornou veřejností 

doporučováno věnovat se chůzi, která spadá pod přirozené a tělu vlastní aktivity, 

jež tělo a mozek příjemně nabudí, ale nevysílí. V případě využívání městské 

hromadné dopravy se proto obvykle doporučuje vystoupit o zastávku dříve a určitý 

úsek trasy zdolat tzv. „po svých“. Tento proces v pozitivním smyslu zaktivuje 

organizmus žáka a ten se v průběhu vyučování díky tomu bude schopen daleko 

lépe a déle soustředit na vykládanou látku a potažmo i zpracování nových 

informací. 

Výuka jako taková by pak měla být systematicky rozdělena tak,  

aby na sebe navazovaly předměty, které vyžadují rozdílné požadavky na žáky. 

Měly by se proto střídat vyučovací hodiny, kde je kladen důraz na pozornost žáka, 

s hodinami, v nichž je žák přímo aktivně zapojen. Pro udržení žákovy pozornosti  

je vždy nejideálnějším řešením, když se takovéto rozdělení odehraje přímo v rámci 

jedné vyučující hodiny. Dosáhnout toho lze např. střídáním tzv. frontální výuky, 

kdy učitel stojí před žáky a látku jim přednáší, s jinými druhy výuky  

(např. rozdělení žáků do skupin v rámci práce na společném projektu, diskuze 

k probírané látce, praktické ukázky, do nichž je žák zapojen atd.). Specifickým 

předmětem je z tohoto pohledu tělesná výuka. Žák v této hodině vyvíjí fyzickou 

aktivitu, čímž dochází k zapojování jiných částí mozku. Tyto biologické procesy 

jsou pro tělo velmi prospěšné a pro udržení pozornosti v rámci vyučovacího dne 

nezbytné. Na druhé straně je třeba brát na zřetel i skutečnost, že přílišná fyzická 

námaha může mít za následek zcela opačný efekt. Řada žáků na sobě pozoruje, 
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že po náročné hodině tělesné výchovy někdy bývají neklidní a nedokáží se plně 

koncentrovat.  

Skladba vyučujících hodin by rovněž měla zohledňovat řádnou přestávku 

na oběd. Obecně je doporučována přestávka v délce alespoň 60 minut tak,  

aby žák měl dostatek času se naobědvat, V případě, že jídelna není součástí 

školního zařízení, je nutné tuto přestávku žákům časově přizpůsobit (prodloužit)  

a zohlednit i čas nutný k dopravě do stravovacího zařízení. Přestávka na oběd  

by pak z pohledu biologické rytmicity měla být žákům umožněna pravidelně  

a v rámci denního harmonogramu i v obdobném časovém rozpětí. Z tohoto 

důvodu je proto zcela nevhodné, obědvají-li žáci jeden den např. po 11. hodině  

a druhý den až ve 13. hodin.  

Odpolední vyučování by mělo brát v potaz i další potřeby žáků. Rozhodně 

by nemělo přesahovat 18. hodinu večerní. Škola by se v tomto směru měla snažit 

preferovat spíše kratší odpolední vyučování, neboť obecně platí, že žáci potřebují 

dostatek časového prostoru jak na svou domácí přípravu, tak pro své volnočasové 

aktivity. Nadbytečné přetěžování organismu u mladých lidí totiž ve svém důsledku 

vede k negativním jevům – žák ztrácí zájem se již dále vzdělávat, případně 

omezuje svoje mimoškolní činnosti, či rezignuje na své koníčky. 

 Celodenní školní výuka by rovněž měla být vhodně rozdělena na vyučovací 

hodiny a přestávky. Toto rozdělení by mělo být učiněno tak, aby co nejefektivněji 

korespondovalo se způsobem výuky. Jinak tomu bude např. při frontální výuce, 

kdy vyučující látku přednáší a po žácích se vyžaduje pouze soustředěné vnímání 

výkladu – zde je vhodné, aby se výuka rozdělila do kratších časových úseků  

a střídaly ji přestávky, během nichž žák získá prostor  pro regeneraci sil a energie. 

Naopak tomu bude v případě, kdy vyučující zvolí tzv. skupinový projekt, nebo žáky 

do výuky přímo začlení (viz praktické ukázky, pokusy, diskuze atd.) V takovém 

případě je obvyklá délka vyučující hodiny, tedy 45 minut, nedostačující. Dojde-li  

k situaci, že vyučující zvolí tuto možnost, je nutné, aby v rámci vyučování zohlednil 

potřeby žáků a umožnil jim v pravidelných intervalech se např. občerstvit či si dojít 

na toaletu. 

Jak již bylo uvedeno, specifickou a nenahraditelnou roli mají v průběhu 

školního vyučování přestávky. Zde je však opět důležité, aby žák tento oddechový 

čas správným a vhodným způsobem uměl využít. Pokud žák přestávku tráví 
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v lavici a připravuje se na další vyučovací hodinu, ztrácí přestávka ve své podstatě 

význam, protože je opomíjena jedna z jejích základních funkcí -  a to zvyšovat 

fyzickou a psychickou výkonnost.  

Současně je ale na místě připomenout, že způsob využití přestávek  

je do značné míry ovlivněn i možnostmi samotné školy. Pokud vzdělávací zařízení 

nabízí žákům volné prostranství, kam se mohou jít projít, je mnohem 

pravděpodobnější, že většina této možnosti ochotně využije (na rozdíl od žáků, 

kteří mohou přestávky trávit pouze procházením se ve školních chodbách).  

Čas po návratu z vyučování domů by měl žák využít k odpočinku. 

Nedoporučuje se ihned po příchodu věnovat se školní přípravě. Žák by měl tento 

čas využít např. ke svým koníčkům, sportu, sociálním potřebám atd. Obecně  

je upřednostňován aktivní způsob odpočinku tak, aby jím žák kompenzoval 

jednotvárnou zátěž v podobě převažující psychické činnosti, vyvíjené během 

vyučování. Negativním jevem současné doby je skutečnost, že mnoho žáků tento 

čas tráví pasivně sledováním televize či hraním her na počítači. Zápory tohoto 

nechvalně proslulého fenoménu dnešní moderní doby jsou spatřovány především 

v tom, že žák, který většinu dne ve škole  sedí, si i po vyučování volí sedavý 

způsob relaxace. Přestože tento čas vnímá jako relaxaci a uvolnění po celodenní 

činnosti (v jeho případě studiu), nevědomě tím ohrožuje a zanedbává své fyzické 

potřeby. 

V tomto případě však opět může na žáka působit škola. Docílit žádoucí 

(tedy aktivní a nikoli pasivní) formy odpočinku může škola tím, že svým žákům 

umožní se zapojit do nejrůznějších zájmových kroužků orientujících  

se např. na specifické druhy sportovních činností. 

Teprve po čase stráveném (nejlépe aktivním) odpočinkem by se žák měl 

věnovat přípravě na školní vyučování. Tato příprava by měla zahrnovat nejen 

splnění domácích úloh a zopakování učiva na následující školní den,  

ale i zopakování látky, s níž se žák v průběhu daného dne seznámil. Odborníci, 

zabývající se ve svém výzkumu otázkou, jak nejlépe a nejsnadněji si učivo 

zapamatovat, se shodují, že velice efektivním a pro žáka tudíž i praktickým 

způsobem domácího studia je opakování si právě probírané látky - tímto 

postupem se informace v paměti lépe uloží a při následném znovuotevření daného 

tématu již bude pro žáka snadnější si učivo vybavit. Nicméně je důležité brát  
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na zřetel, že ani školní příprava by neměla představovat nadměrnou zátěž a žák 

by se jí proto v žádném případě neměl věnovat do pozdních nočních hodin.  

Školní den by měl být zakončen pasivním odpočinkem tak, aby se žák 

uvolnil. Po něm by samozřejmě měl následovat spánek, který je jeho nejdůležitější 

(životně důležitou) formou. Každý člověk, tedy nejen žák, by si měl být vědom,  

že „… nedostatek spánku způsobuje zhoršení podmínek pro psychickou práci  

a projevuje se podrážděností, nervozitou, nesoustředěností. Zaměřená pozornost 

se snižuje, dochází k poklesu výkonnosti člověka provázeného narůstáním počtu 

chyb a omylů.“5 Délku spánku tak, aby se dal nazývat spánkem dostatečným, 

nelze obecně určit. Vždy záleží na individuálních potřebách jedince. Zatímco 

někomu postačí spát v průměru 6 hodin denně, pro jiného je osmihodinový spánek 

nedostačující. Samotná délka spánku nicméně představuje jen jeden z faktorů 

dobrého spánku - dalším faktorem je kvalita spánku, která je pro lidský 

organismus neméně důležitá. Pokud člověk v průběhu noci spí přerušovaně  

a neustále se budí, je nutné najít zdroj tohoto problému a odstranit jej. V opačném 

případě se tělu nedostane dostatečné regenerace, což se pochopitelně projeví  

i na psychice jedince. Pro posouzení, zdali byl spánek dostatečně dlouhý a rovněž 

i kvalitní, slouží jednoduchá pomůcka – zhodnocení stavu těla a mysli  

po probuzení. Pokud se člověk cítí vyspalý, odpočatý a má „dobrou náladu“,  

pak spánek splnil svou funkci. V případě, že tomu tak není, je více než žádoucí 

pokusit se zpětně dopátrat příčin bránících dosažení plnohodnotného, kvalitního 

spánku a nalezené překážky pokud možno co nejdříve odstranit. 

Režim dne žáka by měl být pravidelný a měl by plně vyhovovat jeho 

přirozeným potřebám. V přibližně stejném, či pokud možno podobném čase  

by měl žák vstávat, jíst a chodit spát. Režim dne by rovněž měl vykazovat i určitou 

míru pestrosti - tak, aby se žák nevěnoval jen jednostranným činnostem  

a jeho tělo se nenacházelo pouze v určitých polohách. Navyknou-li si žáci 

dodržovat správný režim dne a bude-li škola následování těchto zásad 

podporovat, každý jedinec, navštěvující tuto vzdělávací instituci na sobě 

v poměrně krátkém časovém horizontu začne pozorovat, že je daleko více 

5 HAVLÍNOVÁ, Miluše. Program podpory zdraví ve škole: rukověť projektu Zdravá škola. 2., rozš. 

vyd. Praha: Portál, 2006, 311 s. ISBN 80-736-7059-3, str. 108. 
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koncentrovaný a snáze si probírané učivo pamatuje. Žádoucí účinky se pozitivně 

projeví rovněž na jeho tělesné i duševní stránce, což mu umožní vyhnout  

se mnoha druhům zdravotních obtíží. 

 

1.2.2 Zdravá výživa 

 

Často zanedbávanou složkou dobré životosprávy je zdravá výživa,  

ačkoli přesnější označení by mohlo být „vyvážená výživa“. Správná výživa 

ovlivňuje organismus každého jedince. V případě mladých lidí ovšem její význam 

roste, neboť správnou výživou lze ovlivnit zdravý růst a vývoj organismu.  

Čím dříve si žák osvojí správné zásady stravování, tím spíše předejde možným 

zdravotním komplikacím.  

 

Chce-li si tedy žák osvojit správné stravovací návyky, musí dodržovat několik 

pravidel: 

• pravidelnost stravování 

• pestrost stravy 

• dostatek bílkoviny, vlákniny a tzv. zdravých tuků 

• dostatek vitamínů – dostatek ovoce a zeleniny 

• pitný režim. 

 

Každý by měl jíst alespoň 5x až 6x denně. Rozhodně by se neměla 

opomíjet snídaně, která by měla tvořit druhou nejzákladnější složku příjmu 

energie. Dopoledne by měla následovat svačina a v poledne oběd. Ten by měl být 

nejvýznamnějším denním jídlem. Odpoledne by se nemělo zapomínat na svačinu 

a následně na večeři. Pokud žák chodí spát v pozdějších hodinách,  

měla by následovat i druhá večeře. Je nutné si však uvědomit, že hlavním jídlem 

dne by měl být oběd a druhým hlavním jídlem dne pak snídaně. Večeře by tedy 

měla být jen o něco málo větší než svačina. 

Tuto skutečnost si většina žáků a i dospělých jedinců neuvědomuje.  

Je to zapříčiněno hlavně současnou společenskou kulturou, která se sice 

postupně začíná měnit; stravovací návyky převážné části rodin lze však stále ještě 
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označit za nevhodné a ve svém důsledku i nezdravé. Vlivem nedostatku času  

je zcela opomíjena snídaně, svačiny konzumují žáci jen příležitostné a hlavním 

jídlem dne se pro ně - zcela proti zásadám zdravého stravování - stává večeře. 

Není přitom výjimečné, že se večeří u televize a jsou zcela opomíjeny zásady 

správného stolování. Žák si často tyto nezdravé návyky osvojí a je pro něho 

obtížné je měnit.  

Velice důležitá je rovněž pestrost stravy. Žák by měl mít jídlo vyvážené tak, 

aby ve správné kombinaci byly zastoupeny všechny živiny – sacharidy, zdravé 

tuky, vláknina, bílkoviny, vitamíny a stopové prvky. Na druhé straně je však nutné 

dbát na to, aby jídlo bylo chutné a různorodé. Opakují-li se totožná jídla příliš 

často, žák o ně obvykle ztrácí zájem, a to i tehdy, je-li si vědom pozitivního vlivu, 

který má pokrm na jeho organizmus.  

Ve správném stravování (a tedy i v přísunu vhodných živin) může svou 

výchovnou funkci opět zaujmout škola, resp. jídelní zařízení, kam žáci chodí  

na oběd. Každá školní jídelna by v dnešní době měla vycházet žákům vstříc  

a snažit se jim nabídnout různé alternativy pokrmů tak, aby měli možnost výběru. 

Samozřejmostí by měla být i pravidelná nabídka čerstvého ovoce či zeleniny, 

servírovaných v nejrůznějších variacích, např. v podobě salátů. Neméně důležité 

je taktéž prostředí jídelního zařízení. Budou-li se žáci v prostorách jídelního 

zařízení cítit dobře a příjemně, budou zde spíše pěstovat vzájemné sociální vazby 

a nebudou tudíž jíst ve spěchu. 

Mezi správné stravovací návyky patří i dostatečný přísun tekutin. Pojem 

„dostatečný“ v tomto případě však nelze přesně stanovit a je čistě individuální. 

Odborníky často uváděný objem 2 – 3 litrů tekutin denně je v současné době stále 

více zpochybňován. Rozhodující je totiž denní rytmus jedince, který nelze 

zobecnit. Pokud žák sportuje, bude jeho tělo potřebovat více tekutin. Rovněž tak 

v letních měsících se potřeba organismu pít zvětšuje a přísun tekutin  

je tak mnohem vyšší. Obecně však platí, že by člověk měl pít celý den  

a to průběžně, nikoli nárazově. Konzumace většího objemu vody či jiných nápojů 

v okamžiku, kdy již organismus pociťuje žízeň, prokazatelně prospívá tělu méně, 

než pravidelné doplňování tekutin. 

U dodržování správného pitného režimu je však rovněž nezbytně nutné 

dbát na to, aby tekutiny měly vhodnou skladbu. Nejblahodárnější účinek na lidský 
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organismus má prokazatelně pití vody a to ať již čisté, případně ochucené 

citrónovou šťávou (limetkou) nebo čerstvými bylinami pro osvěžení. Za vhodné 

jsou však označovány i neslazené čaje, a to převážně ovocné. Žáci by se oproti 

tomu měli zcela vyvarovat konzumaci sladkých nápojů, ať již se jedná o limonády 

či nápoje, které obsahují cukry a chemické konzervanty. 

Pojem zdravá výživa bývá někdy chybně zaměňován s výživou, jejímž 

úkolem je redukce hmotnosti či s výživou jednostranně zaměřenou,  

např. s tzv. vegetariánstvím či veganstvím. Spojování daného pojmu s těmito 

formami alternativního stravování je však zcela mylné. U žáků se jednostranná 

výživa obecně nedoporučuje. Organismus mladého člověka se stále ještě vyvíjí  

a ke správnému vývoji potřebuje plnohodnotnou a pestrou stravu. Ačkoli stoupenci 

vegetariánství či veganství tvrdí, že všechny potřebné živiny obsažené v jídle, 

které je z jejich stravy vyloučené, lze nahradit jinak, není tento názor doposud 

vědecky doložen. Tyto a jim podobné trendy a odchylky ve stravovacích návycích 

jsou fenoménem současné doby a z dlouhodobého hlediska tedy není možné  

je odborně hodnotit.  

 Dalším negativním jevem současné doby, převážně u dospívajících jedinců, 

je snaha přizpůsobit se „ideálnímu vzhledu“. Jeho základem je velmi štíhlá 

postava, která z lékařského hlediska již balancuje na hranici s podvýživou.  

Ve snaze přiblížit se tomuto současnému ideálu krásy tak nezanedbatelné 

procento dospívajících drží nejrůznější diety, které však, nejsou-li prováděny  

pod dohledem odborníka, působí na tělo spíše negativně. Existují však i případy, 

kdy ve snaze zbavit se „přebytečných“ kil, dochází u mladých lidí k poruchám 

příjmu potravy – tzv. anorexii či bulimii. Ačkoli si to tito jedinci neuvědomují,  

či se jen brání pohlédnout pravdě do očí, trpí velice vážnými onemocněními,  

která je nutné dlouhodobě léčit pod dohledem specialistů.  

Opačným, ovšem o nic méně nebezpečným a negativním jevem, 

provázející špatné stravovací návyky, je obezita. Procento mladých lidí 

s nadváhou stále stoupá, což je způsobeno již zmiňovanou nedostatečnou kvalitou 

stravování z domova, nedůsledností školy (v areálu školy jsou často automaty  

na sladkosti a na sladké nápoje, čehož žáci s oblibou využívají) a nedostatečnou 

fyzickou aktivitou, kdy žáci dávají přednost sledování televize či hraní 

počítačových her namísto toho, aby se věnovali pohybovým aktivitám.  
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Z výsledků nedávno zveřejněné studie Společnosti po výživu vyplývá,  

že problém s nadbytečnými kilogramy sužuje téměř 15 procent českých dětí  

od sedmi do deseti let věku. U dětí ve věku 10 až 14 let trpí obezitou o dvě 

procenta více jedinců než tomu bylo při průzkumu, prováděném v roce 2007. 

Skutečnost, že ve zmíněné věkové kategorii dnes trpí nadváhou 6,2 procenta dětí 

a obezitou pak 6 procent by měla být pro českou společnost alarmující.  

Přestože od roku 2011 existuje v České republice Den boje proti dětské 

obezitě, provázený osvětovými akcemi, které upozorňují na rizika obezity  

u mladých lidi, je nutné, aby prevence probíhala na každodenní bázi. 

V problematice špatných stravovacích návyků a následků, které jsou s nimi 

spojené, by měla svou úlohu (kromě rodičů) primárně sehrávat opět škola.  

Ta by měla své žáky na případná rizika dlouhodobě upozorňovat, vést s nimi  

na toto téma dialog a ukazovat jim správný směr. Škola by rovněž měla zaručit 

žákům pravidelný přístup ke zdravým potravinám.  

Již nyní (tyto projekty jsou však bohužel prozatím soustředěny jen na první 

stupně základních škol) se objevují snahy o nápravu stravovacích neduhů 

z minulosti a žákům je denně poskytováno čerstvé ovoce. Z dosavadních výsledků 

těchto projektů je již nyní možné vypozorovat zvýšený zájem žáků o využívání 

těchto služeb, což dává nejen naději na vývoj stravování v českých školách 

správným směrem, ale znamená to i povzbudivé vyhlídky pro zdraví mladých 

generací. Zároveň je však nutné uvést, že negativním prvkem podobných projektů 

je bohužel jejich finanční náročnost - v současné době z tohoto důvodu není 

v silách řady škol je bez peněžní pomoci či dotací realizovat. Školy však mohou  

ze svých prostor odstranit automaty na sladké nápoje a pochutiny a nahradit  

je automaty se sortimentem, který je pro zdraví žáků či žáků vhodný. I tímto 

krokem vzdělávací instituce mohou přispět k omezení vzniku civilizačních chorob, 

kterými lidská populace trpí právě v důsledku nesprávného stravování  

a nevhodného pitného režimu. 
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1.2.3 Fyzické aktivity žáka 

 

Fyzické aktivity žáka lze primárně rozdělit na školní a mimoškolní. Školní 

fyzickou aktivitou žáka je především hodina tělesné výchovy. Tělesná výchova  

na školách by měla nabudit žáka, ale rovněž by mu měla nabídnout dostatečně 

pestrou nabídku sportovních odvětví.  

Mnoho škol přistupuje k hodině tělesné výchovy nevhodným způsobem. 

Zapojí sice žáka do pohybové aktivity, ale zároveň, i když zřejmě nevědomě,  

u něj vypěstuje spíše negativní vztah k sportu. Na vině je opět nevhodně zvolený 

přístup - hodina tělesné výchovy je totiž v českých školách pojímána spíš jako 

soutěž žáků – kdo je nejlepší, nejrychlejší, nejobratnější atd. Známkování 

sportovních dovedností jednotlivců se mimo to velmi často odvíjí podle předem 

sestavených tabulek výkonnosti a již nereflektuje skutečnost, že každý žák  

má různé dispozice. „Akcent na plnění kriteriálních výkonových požadavků osnov 

vyhovuje pohybově nadanějším a fyzicky disponovanějším dětem, které nacházejí 

zálibu v tělesných cvičeních. Převážná část průměrně a zejména podprůměrně 

disponovaných dětí však prožívá v takto pojímané školní tělesné výchově frustraci,  

pocity ztráty důstojnosti, strachu z neúspěchu a negativního hodnocení.“6  

Tím dochází k vytváření nežádoucího stresu a pro žáka se hodina tělesné výchovy 

stává neoblíbeným předmětem. Důsledkem tohoto přístupu je pak zanevření žáka 

na sport a snaha se sportu či jakékoli pohybové aktivitě v budoucnu vyhýbat. 

Rovněž tak bývá v hodinách tělesné výchovy podceňována či zcela 

opomíjená role sociální interakce. V žádoucím případě by se žáci při hodinách,  

věnovaných sportovním aktivitám, měli nejen uvolnit od celodenního sezení,  

ale rovněž by jim měl dán být prostor pro rozvíjení jejich individuálních sociálních 

dovedností – např. naučit se jednat v kolektivu (při kolektivních hrách), osvojit  

si správný způsob podpory ostatních žáků, či se naučit prosadit si svůj vlastní 

názor (např. při vymýšlení strategií u kolektivních her).  

Hodina tělesné výchovy by tedy měla být koncipována spíše jako zábava 

tak, aby se na ni žák těšil. Měla by žákům zprostředkovat seznámení s různými 

6 HAVLÍNOVÁ, Miluše. Program podpory zdraví ve škole: rukověť projektu Zdravá škola. 2., rozš. 

vyd. Praha: Portál, 2006, 311 s. ISBN 80-736-7059-3., str. 116 
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sportovními odvětvími jako je atletika či oblíbené kolektivní hry (fotbal, vybíjená, 

volejbal). Zároveň by žáci v jejích hodinách měli mít šanci osvojit si sportovní 

disciplíny, s nimiž jinak nemají možnost přijít do kontaktu (tenis, golf, baseball, 

resp. softball, tancování atd.). Tím přirozeně získají možnost oblíbit si některou  

ze sportovních disciplín, jíž se dále mohou věnovat v mimoškolním čase.  

Mimoškolní fyzické aktivity žáka jsou velice žádoucí. Jsou známkou toho, že žák 

má ke sportu kladný vztah a pohyb vyhledává i ve svém volném čase. V současné 

době existuje široká škála nabídek nejrůznějších sportovních odvětví,  

která mladým lidem dává možnost vybrat si aktivitu jež je jim svým zaměřením 

nejbližší. Dnes již v každém městě nalezneme nespočet posiloven a sportovních 

center, kde se každý může zdokonalovat buď individuálně, nebo pod vedením 

profesionálního trenéra. Mladí obyvatelé většiny měst mají rovněž možnost 

začlenit se do kolektivních sportů, nejčastěji fotbalu, hokeje a volejbalu. Nicméně 

ne každého žáka vidina pravidelného režimu cvičení či tréninků láká 

a upřednostňuje tak nepravidelné sportovní vyžití ať již samostatně  

nebo např. s přáteli. Z tohoto důvodu je velmi chvályhodný přístup řady měst, 

která budují parky, kde je možné jezdit na kole či na in-line bruslích, skate parky  

a další místa vhodná k provozování nejrůznějších sportovních aktivit.  

I v mimoškolním fyzickém vyžití žáka však může hrát důležitou roli škola. 

Disponuje-li vzdělávací instituce vlastním sportovištěm či má k dispozici jiné, 

menší prostory vhodné pro sport, je velmi pozitivně vnímáno, pokud do nich 

žákům umožní vstup i mimo školní výuku. Škola sama přitom může organizovat 

nejrůznější mimoškolní aktivity, ať již se jedná o sportovní kroužky,  

nebo např. organizování turistických výletů.  

 

1.2.4 Sociální vlivy působící na zdraví žáka 

 

 Jak již bylo uvedeno, žáka ovlivňuje jeho okolí, rodina, přátelé, škola  

a společnost, v níž se pohybuje. Žák je samozřejmě ovlivňován i na základě 

podnětů, kterých se mu denně dostává z médií. Všechny tyto vlivy na mladého 

člověka a jeho vývoj intenzivně působí. Bohužel ne vždy se však jedná o působení 
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v kladném slova smyslu. Často se jedná spíše o negativní vlivy, které žák 

podvědomě vnímá a následně dle nich i jedná. 

Mezi hlavní nepříznivý vliv současné doby, který ovšem destruktivně 

nepůsobí pouze žáky, je stres. Na žáka jsou často kladeny nároky, které přesahují 

jeho možnosti, což u něho může způsobit „dlouhotrvající úzkost, pocit 

méněcennosti, sociální izolaci“7 a nejistotu. Vysoké nároky klade na žáka nejen 

škola, ale rovněž jeho rodina, která si neuvědomuje a někdy vědomě nepřipouští, 

že jeho schopnosti a intelekt mají své hranice. Žák je tak na základě tohoto 

vědomí nucen k vyšším výkonům, než jaké mu reálně umožňují jeho předpoklady. 

Smutným fenoménem je i nucení žáka ze strany rodiny ke studiu takových oborů, 

které jsou ze společenského pohledu sice prestižní a atraktivní,  

ale již nezohledňují žákův zájem a přirozené dovednosti. Nezřídka však přehnané 

nároky klade i žák sám sobě – při studiu se věnuje i dalším aktivitám,  

jako jsou hudební kroužky, sport provozovaný na profesionální úrovni (časté 

tréninky a soutěže) a častokrát i práce při studiu formou brigády.  

Zcela vymýtit stres není v dnešní době bohužel reálné. Lze se však naučit 

jej zvládat a efektivně s ním bojovat. Obecně lze říci, že proti stresu působí 

správně prováděná relaxace, sociální neizolovanost a pohybová aktivita. Rovněž 

pak pomáhá, pokud si žák svůj den s předstihem rozvrhne tak, aby se v jeho 

průběhu nedostal do časových tísní, které nervozitu a potažmo stres mohou 

vyvolat. Příznaky stresu však v žádném případě nelze podceňovat. V krajním 

případě je nutné vyhledat pomoc odborníka, jelikož je vědecky prokázáno,  

že dlouhodobý stres velmi nepříznivě působí na lidský organizmus a může vyústit 

v závažné zdravotní komplikace.  

Dalším negativním sociálním jevem je již zmiňovaná obezita, rozmáhající 

se napříč společností mimo jiné také proto, že velké procento lidí a tedy i žáků 

dává přednost stravě, která je snadno přístupná (viz fenomén tzv. fast food 

řetězců neboli rychlých občerstvení) nebo časově nenáročná na přípravu 

(polotovary) a to nehledě na to, že obsahuje mnoho cukrů a tuků a nedodává tělu 

potřebné živiny. Výběr těchto potravin je mnohdy rovněž ovlivněn jejich příznivou 

7 ŘEHULKA, Evžen et al.: School and Health 21 – Škola a zdraví 21, Volume 1. Brno: PAIDO, 2006, 

str. 49 
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cenou. Ač je na tuto skutečnost neustále upozorňováno, ovoce, zelenina, 

celozrnné pečivo a kvalitní maso jsou stále dražší než potraviny,  

které náš organismus zatěžují umělými chemickými látkami a působí tak na něj 

spíše negativně.  

Opakem obezity, zároveň však také negativním sociálním jevem, je přílišná 

štíhlost, způsobená zpravidla poruchami příjmu potravy či nevhodnými  

nebo dokonce extrémními dietami. Příčinou tohoto nechvalně proslulého trendu 

moderní doby je požadavek společnosti co nejvíce se blížit a podobat společenské 

vrstvě těch „úspěšných“, neboli celebrit. Převážná většina herců/hereček, 

zpěváků/zpěvaček a hlavně modelů/modelek – tedy těch, kteří jsou pro dospívající 

mládež symbolem ideálu - je extrémně štíhlá. Mladí lidé se snaží svým idolům  

co nejvíce podobat, což vede k nezdravému životnímu stylu a špatným 

stravovacím návykům a v krajním případě končí závažnými zdravotními 

komplikacemi, které je nutné léčit. 

Dalšími negativními vlivy, které v dnešní době působí na současnou mladou 

generaci je kouření, konzumace alkoholu a užívání drog. Kouření provází lidstvo 

již po staletí; aktuální sociologické a zdravotnické výzkumy však odkrývají 

znepokojivou skutečnost – nikotinová závislost se projevuje u poměrně vysokého 

procenta mladých lidí, jejichž věková hranice se navíc rok co rok postupně snižuje. 

Statistiky odhalují alarmující čísla žáků základních škol, kteří přiznávají, že některý 

z tabákových výrobků již nejen okusili, ale kouření dokonce holdují pravidelně. 

Vysvětlení není nijak složité – jedná se o souhru několika faktorů – od přirozené 

zvědavosti mladých lidí experimentovat, po negativní působení vzorů v rodině  

a nejbližším okolí. Ve velké většině případů je to právě primárně zvědavost,  

která mladé lidi nutí „zakázanou“ chuť tabáku okusit a zažít tak rebelující pocit 

z první vykouřené cigarety. Nedostatečný, respektive nevhodně zvolený způsob 

boje části společnosti proti kouření a mnohdy i skutečnost, že většina lidí v okolí 

jsou rovněž kuřáci, jsou další nezanedbatelné faktory, jež v mladých lidech jen 

utužují potřebu kouřit. 

Obdobně je tomu i v případě konzumace alkoholu. Žáci velmi často 

používají alkohol jako prostředek k odstranění komunikačních zábran a uvolnění 

psychických bariér. Přestože z lékařského hlediska je alkohol řazen mezi léky 

s tlumivým účinkem, dokáže v jedinci vyvolat efekt zcela opačný – po jeho 
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konzumaci člověk pozoruje zlepšení momentální nálady, utlumení úzkosti, 

potlačení nervozity; alkohol dokonce umí v člověku navodit nebezpečný pocit,  

že jeho schopnosti převyšují jeho skutečné možnosti. Konzumace alkoholických 

nápojů dnes navíc pro žáky představuje i jakési synonymum zábavy, kterou často 

de facto supluje. Významnou roli v tomto případě hraje i snadná dostupnost 

alkoholu a společenská tolerance některých druhů alkoholických nápojů,  

jako je např. pivo či víno.  

Užívání drog rovněž nepatří mezi novodobé trendy; současná doba však 

s sebou přesto nese nelichotivé prvenství - představuje rozmach v jejich 

konzumaci. Dnešní společnost se navíc (ačkoli často neúmyslně) daleko 

tolerantněji vymezuje vůči tzv. měkkým drogám. U žáků tento postoj nezřídka 

vzbuzuje dojem, že riziko konzumace tohoto typu drog není velké a nebezpečí 

s nimi spojené se přeceňuje. 

Je zřejmé, že česká společnost v souvislosti s těmito škodlivými vlivy  

na žáky působí nedostatečným způsobem. Zodpovědné orgány a instituce proti 

jmenovaným negativním jevům zpravidla bojují zvyšováním cen a vyšším 

daňovým zatížením (u cigaret a alkoholu) a tvrdší represí (v případě drog).  

Již se však tolik nezaměřují na složku preventivní a snahu nabídnout lidem, 

kterých se konzumace škodlivých látek týká, určitá alternativní řešení.  

Zde opět hraje významnou roli škola, neboť je to právě ona,  

která by se šíření osvěty a prevence mezi mladými lidmi měla aktivně ujmout.  

Je však důležité, aby v takovém případě byla zvolena vhodná forma zaručující 

efektivní výsledky. Účelem prevence by totiž neměla být pouze snaha odradit žáky 

od užívání drog či konzumace alkoholických a tabákových výrobků, ale taktéž 

utlumit jejich přirozenou zvědavost tyto látky okusit či s nimi experimentovat. Školy 

často sice do výuky začlení přednášky zaměřené na pranýřování nebezpečí,  

které pro mladého člověka představují konzumace drog, alkoholu či tabáku  

- nevhodná forma, kterou podobně zaměřené semináře téma žákům 

zprostředkovávají, však mladé lidi často vybudí k touze si škodlivé látky osobně 

vyzkoušet a jejich účinky na vlastní kůži pocítit. Efekt je tedy zcela opačný, 

nemluvě o tom, že zdraví žáků je vystaveno značnému riziku.  
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1.3 Shrnutí 
 

Stále více škol přistupuje v současné době k žádoucímu modelu moderního 

vzdělávání žáků, jehož cílem je zajistit svým žákům nejen znalosti v rámci 

vědomostního vzdělání, ale taktéž jim v jejich duševním a fyzickém vývoji 

poskytnout potřebné stabilní zázemí. Řada tuzemských škol se stále intenzivněji 

zapojuje do nejrůznějších edukativních programů, které mají za cíl zprostředkovat 

žákům pestrou a kvalitní výuku jako takovou, ale zároveň se je snaží i připravit  

pro budoucí život a pomoci jim plnohodnotně se v něm uplatnit (např. tak, že jim 

nenuceně vštěpují základní hodnoty společenského chování, vystavují  

je modelovým společenským situacím a přirozeně suplují jejich vzory). 

Transformace škol však stále probíhá jen pozvolným tempem. Mnoho 

tuzemských vzdělávacích institucí doposud nevystoupilo ze zastaralého režimu  

a dále propaguje nefunkční a neefektivní přístup ke svým žákům. K impulsům 

provést změny a přizpůsobit se potřebám žáků, potažmo i učitelů se staví zády. 

Jak z výše uvedeného vyplývá, ozdravné kroky lze učinit jen s přispěním školy 

samotné, respektive vůlí jejího vedení. K tomu však nestačí jen tlak ze strany 

společnosti; rovněž je potřeba, aby se o změnu zasadili samotní žáci a jejich 

rodiny. 

Dodržovat správnou životosprávu je snadné, má-li k tomu žák dostatečné 

možnosti. Upravit stravovací návyky, dodržovat pitný režim, dbát na dostatek 

pohybu a snažit se omezit negativní vlivy, to je v možnostech každého žáka. 

Úprava režimu dne vhodným směrem tak, aby byla pro žáka a jeho potřeby 

opravdu prospěšná, je však možná jen s přispěním školy. Avšak uvědomí-li  

si škola svůj význam a pokusí-li se žáky nejen učit, ale i vychovávat, stane se její 

přirozenou součástí i snaha vést žáka ke správné životosprávě. 
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Praktická část 

Tématem této bakalářské práce je „Škola a zdraví: Případová studie“.  

Toto téma je velice obsáhlé a bylo by jej možné zpracovávat mnoha způsoby. 

V počátku své práce jsem si stanovil dva hlavní cíle, kterých jsem chtěl dosáhnout: 

- zjistit, jak jsou na tom žáci vybrané školy se životosprávou,  

- zjistit, jaký zaujímají žáci postoj ke zdravému životnímu stylu.  

Dílčím cílem bylo zjištění, jakým způsobem v současné době škola 

podporuje zdravý životní styl svých žáků.  

Z uvedeného důvodu jsem si položil otázku, zdali „tichá obžaloba“ škol, 

která školy obviňuje z toho, že žáky nevychovává, nebo na ně dostatečně 

výchovně nepůsobí, není často nespravedlivá, protože stravovací návyky si přece 

každý z nás přináší z domova a škola nemůže během pár let měnit zaběhlé 

stereotypy v rodinách. Tím spíše, že se školství v tomto směru podle mého názoru 

posunulo a posouvá stále dopředu. I když asi ještě není zcela reálné,  

aby se zdravý životní styl stal odborným předmětem a věnovalo se mu tolik času, 

jako se věnuje jiným předmětům. V České republice se to pravděpodobně podařilo 

zatím jen jediné škole a to Gymnáziu v Ostravě.  

Myslím, že ve všem v životě je nutné hledat rovnováhu, že všechno souvisí 

se vším a zajímalo mě, nakolik se „potkávají“ a nakolik si vyjdou vstříc škola  

a rodina. Jestli je pro žáky oblast zdravé výživy pouze nereálná součást života,  

či spíše reklamní záležitost, nebo jestli si uvědomují, že volbou stravy, sportovními 

aktivitami mohou ovlivnit své zdraví natolik, že se dožijí vyššího věku, že obohatí 

svůj život po všech stránkách a pokud si osvojí návyky zdravého životního stylu  

ve všem, co tento pojem zahrnuje, předají tento způsob života svým dětem. 

Protože to je přece cennější dědictví než materiální hodnoty a to i přesto,  

že je v dnešní době téměř vše měřitelné penězi. Vždyť kladným postojem  

ke zdravému životnímu stylu v zásadě dáváme najevo odpovědnost za svůj 

zdravotní stav, duševní stabilitu a v neposlední řadě i fyzickou zdatnost. Vždyť,  

i když to není na první pohled viditelné, zdravý životní styl má dopady na učení, 

soustředění a psychickou vyváženost žáků. 
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1.4 Příprava podkladů pro výzkum (příprava šetření) 
 

Když jsem si měl zvolit téma bakalářské práce, velmi jsem přemýšlel, 

kterým směrem se vydat a v jakém tématu nalézt i svůj osobní zájem k získání 

relevantních výsledků. Při hlubším rozboru možností byla odpověď jednoznačná: 

zaměřit se na to, co je v dnešní době obecně známým problémem a řeší  

se ve všech rodinách, ale i médiích. Tím tématem je zdravý životní styl a způsob 

života dětí na střední škole. Vždyť, když se rozhlédneme okolo sebe, vidíme 

mnoho zdravotních problémů, které jsou způsobeny právě nevhodným životním 

stylem a vlastními stravovacími návyky, které si vytváříme již od dětství. 

Své rozhodnutí jsem konzultoval s vedoucím našeho kruhu PhDr. Michalem 

Zvírotským Ph.D., který se následně i stal vedoucím mé bakalářské práce. 

V počátku jsem si neuvědomil, o jak široké téma se vlastně v důsledku jedná.  

Při teoretické analýze tématu jsem nemohl nalézt přesně vymezený úsek,  

jenž by byl možný v mé bakalářské práci popsat a v závěru i vyhodnotit. 

Absolvoval jsem novou konzultaci s vedoucím práce PhDr. Michalem Zvírotským 

Ph.D., který mě velice přesně osvětil v možnosti směru mé studie. 

Musel jsem zvolit optimální formu pro získání poměrně velkého množství 

dat od žáků vybrané školy. Cílem bylo obsáhnout tři úrovně studia, konkrétně:  

1. učňovské  

2. středoškolské 

3. vyšší odborné školy 

Toto vše se povedlo nalézt na Vyšší odborné škole a Střední škole 

slaboproudé elektrotechniky v Praze 9. S ohledem na cíl mé práce jsem zvolil 

formu dotazníku a rozhovoru. 

V první fázi přípravy sestavení dotazníku a jeho otázek jsem udělal „před-

výzkum“, který na základě teoretických východisek obsahoval 37 otázek.  

Ty byly vybrány s ohledem na téma této případové studie, aby bylo dosaženo  

co nejpřesnějšího objektivního výsledku šetření. Tento dotazník prošel postupným 

vývojem. Jako „před-výzkum“ byla oslovena vybraná skupina 10 žáků, na které 

byly ověřeny výstupní hodnoty otázek. Po vyhodnocení této první fáze došlo  
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k zásadní selekci a přepracování otázek. Finální podoba dotazníku se snížila  

na konečný počet 21 otázek.  

Otázky byly koncipovány tak, aby obsahovaly co nejširší varianty odpovědí 

a tím bylo možné získat co nejobjektivnější odpovědi. Žáci tedy zaškrtávali 

odpovědi typu: 

• možnost z výběru ano/ne -  uzavřené otázky 

• vyjádření vlastními slovy k položené otázce – otevřené otázky 

• zakroužkování jedné odpovědi z navržených možností – výběrové otázky 

• zakroužkování více odpovědi z navržených možností – výběrové otázky 

 

Dalším logickým rozdělením dotazníku bylo zařazení finálních otázek  

do logických tematických celků/okruhů. To z těchto důvodů: 

  

1. Stanovené okruhy budou formou rozhovoru diskutovány s vybraným 

vzorkem žáku ze všech tří úrovní vzdělání. A to k doplnění a ověření 

informací, které budou získány z vyplněných dotazníků. Při osobním 

jednání je možné objektivněji získat informace, které spontánně vyplynou 

z rozhovoru žáků mezi sebou, ale i při diskuzi nad danou problematikou. 

2. Z pohledu vyhodnocení a porovnání získaných dat. Z pohledu okruhu  

se můžeme podívat na problém s mnohem širšího rozsahu a ověřit tím,  

zda na odpovědi, které jsme získali, bylo skutečně odpovězeno tak,  

jak jsme předpokládali. 

 

Před zahájením práce jsem si stanovil dvě hypotézy, které budou 

vyhodnoceny v závěru studie: 

1. Žáci upřednostňují k obědu tradiční „českou kuchyni“ bez zeleninové přílohy  

či salátu. 

2. Největší „mozková aktivita“ žáků probíhá v dopoledních hodinách. 
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1.5 Popis vybrané skupiny 
 

Kvantitativní výzkum byl realizován na Vyšší odborné škole a Střední škole 

slaboproudé elektrotechniky v Praze 9. Výuka je zde zaměřená na elektroniku 

(dříve obory radiomechanik, frekvenční mechanik, mechanik elektronických 

zařízení, mechanik elektronik a slaboproudá elektrotechnika, nyní mechanik 

elektrotechnik, elektromechanik pro zařízení a přístroje, elektrotechnika).  

V současné době škola rozšířila vzdělávací nabídku o vyšší odborné vzdělávání.  

V souvislosti s tímto rozšířením vzdělávací nabídky se také změnil název školy  

ze Střední škola slaboproudé elektrotechniky na Vyšší odborná škola a Střední 

škola slaboproudé elektrotechniky.  

V současné době školu navštěvuje 327 žáků. Žáci navštěvující střední 

školu byli vybráni záměrně, a to z důvodu jejich inteligenční zralosti a schopnosti 

dotazník objektivně vyplnit a vytvořit tak současný náhled na tuto problematiku, 

oproti žákům základní školy.  

Tím, že se na této škole mísí 3 úrovně vzdělání, musíme brát v potaz,  

že každá skupina má jiný denní režim pokud je na teoretické výuce  

či na praktickém vyučování. Dalším rozdílem je dotace hodin pro jednotlivé 

předměty. Obory, které jsou zaměřeny na praktické vyučování, mají menší dotaci 

hodin pro teoretické předměty a naopak. 

Tento rozdíl je značně viditelný i v získaných odpovědích. A proto byly 

účelově vybrány ročníky, které lze porovnat mezi sebou. 

   

1.6 Výsledky průzkumu a metodické zpracování 
 

Výzkum byl realizován v časovém období od 22.10.2012 do 22.11.2012. 

Dotazníky byly rozdány v průběhu vyučovací hodiny, to proto, aby žáci měli 

„dostatek“ času na odpovědi a necítili se, že přichází o svůj volný čas. 

Vyhodnocení bylo založeno na sloučení porovnatelných informací, které jsou 

promítnuty v grafech umístěných níže v textu. Jednou z důležitých základních 

informací bylo rozdělení, zda dotazovaný je dívka nebo chlapec. Respondenti byli 

ve věku 16 – 19 let. 
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Jak vlastně vypadá všední den žáka střední školy v porovnání s žákem 

školy základní? Kladl jsem si otázku, spíše sám pro sebe, jestli a jak moc 

se projeví ve stravování na školách to, že na žáka základní školy mají přece 

jen ještě nějaký vliv rodiče, kdežto žák střední školy už o sobě rozhoduje 

víceméně sám. 

Vycházel jsem z toho, že školu navštěvují především chlapci. Tento 

předpoklad se mi jednoznačně potvrdil při vyhodnocení dotazníků.  

Obecně jsem přesvědčený o tom, že jídlo a stravovací návyky 

jsou především dědictví po předcích, protože často souvisí s tradicí 

nebo náboženskými zvyklostmi. Také jsem se zajímal o to, kolik cizinců školu 

navštěvuje. Podle nejnovějších statistik navštěvuje školy obecně už 66 tisíc žáků  

- cizinců. Na této škole ovšem studuje pouze 9 cizinců a s jejich začleňováním 

podle Výroční zprávy z roku 2010/2011 nebyl žádný problém. 

Zaměřil jsem se na to, jak žáci tráví čas o přestávkách, kolik jich relaxuje, 

kolik se jich připravuje na další hodinu, jak využívají přístup k internetu. 

Graf 1 Využití přestávky 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na základě rozhovorů a pak dále formou dotazníku jsem zjistil, že 69 % 

žáků využívá přestávku k relaxaci a odpočinku, 14% se připravuje na další hodinu, 

14% žáků tráví čas jinak a pouhá 3% tráví přestávky fyzickou aktivitou, 
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což se zcela neshoduje s faktem, že žáci právě v době přestávek využívají 

intenzivně víceúčelové hřiště. O přestávkách nejvíce relaxují žáci z učňovských 

oborů. Oproti tomu žáci maturitních oborů využívají přestávku častěji k přípravě 

na další vyučovací hodinu. 

Graf 2 Přístupnost volnočasových aktivit v době přestávek 

Přístupnost volnočasových aktivit v 
době přestávek

68%

32%

 ano  ne

Zdroj: vlastní zpracování 

Téměř ¾ žáků odpovědělo, že mají v době přestávek přístupné 

volnočasové aktivity. Žáci všech úrovní studia nejčastěji uváděli, že navštěvují 

víceúčelové hřiště, které jim nabízí sportovní vyžití ve fotbale, basketbalu 

nebo stolním tenisu. Žáci vyšší odborné školy též uváděli, že v době přestávky 

navštěvují internetovou studovnu a nebo programují. Někteří žáci považují 

za volnočasovou aktivitu oběd či kouření. 
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Graf 3 Využití volně přístupného internetu 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Zajímavé zjištění pro mne bylo, že volně přístupný internet využívá stále 

jen 15% žáků, příležitostně 41%, 18 % žáků výjimečně a 27 % volně přístupný 

internet vůbec nepoužívá. Využití volně přístupného interntetu je rovnoměrné 

napříč všemi skupinami vzdělávání.  

Graf 4 Příprava svačiny 
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Zjišťoval jsem, jestli žáci o přestávkách svačí, zajímal mě jejich postoj 

ke zdravému jídlu obecně. Jak vnímají prostředí, ve kterém se stravují a jestli 

je pro ně vůbec nějakým způsobem důležité. Říkal jsem si, zdali v dnešní době, 

kdy slova ztrácí svůj význam, jednak pro jejich řvavost v reklamách a pak, protože 

je všeho jednoduše nadbytek, nezapadne pojem „zdravý životní styl“ jen mezi 

další slova, která míjíme. 

Překvapili mne žáci, kteří si připravují svačiny sami a je jich 42 %. Další 

skupině žáků připravuje svačiny člen rodiny (24%). Jen o jedno procento méně 

si svačiny kupuje a 11% žáků nesvačí vůbec. Zcela samostatní jsou v přípravě 

svačiny žáci vyšší odborné školy. S výjimkou jednoho žáka, který si svačiny 

kupuje, si připravují všichni svačinu doma. Svačinu si nejčastěji kupují žáci 

ze studijního oboru Mechanik elektrotechnik. U mladších žáků je při přípravě 

svačiny zřejmá výpomoc členů rodiny a taktéž i úplné vynechání svačiny. 

Jaké je to v porovnání s dětmi na základních školách v České republice? 

Na českých školách jsou pravidelně realizovány průzkumy zjišťující dětské 

stravovací návyky. Jedná se o projekt „Obezita není náhoda“. Výsledky výzkumu 

ukazují, že většina dětí nesnídá a ani nedodržují formu pravidelného stravování, 

která se skládá z pěti až šesti malých porcí denně. Polévka jako součást hlavního 

chodu téměř neexistuje, stejně tak téměř nikdy nekonzumují ryby, luštěniny a čistě 

zeleninová jídla. Pokud se však lékařka nebo lékař při besedě s dětmi zeptají, 

kdo z nich jedl za poslední dva dny hranolky, zvedne se les rukou.8 

8 Děti: Český Jamie Oliver do školní jídelny nechodí. Novinky.cz [online]. 2012 [cit. 2013-04-07]. 

Dostupné z: http://www.novinky.cz/zena/deti/269182-cesky-jamie-oliver-do-skolni-jidelny-nechodi.html 
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Graf 5 Místo obědu 
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Známý sedmnáctiletý žák česko-španělského gymnázia a autor kuchařky 

s názvem „Škoda nevařit“ Martin Škoda, jenž je pokládán za „českého Jamieho 

Olivera“, školní jídelnu nenavštěvuje. „Do školní jídelny jsem přestal chodit 

asi před třemi roky, kdy jsem pochopil, že se mnohem kvalitněji a zdravěji můžu 

najíst doma. V podstatě ta jídla pokaždé úplně špatně nechutnala, ale zarážely 

mě jejich kombinace a dohánění různých norem, takže jsme k obědu dostali třeba 

rýži s čočkou nebo těstoviny a brambory,“ říká Martin.9 

Já jsem ve svých průzkumech VOŠ a SŠSE zjistil, že škola má jídelnu 

a výdejnu. Je možné si vybrat ze dvou teplých jídel denně, nebo zeleninový talíř. 

Ve škole je také školní bufet, automat na nápoje a automat na pití.  

Škola odebírá obědy dodavatele „Česká jídelna“. Pro učitele je oběd 

za 30 Kč a pro žáka za 27 Kč. Dodavateli je placeno za učitele 60 Kč a za žáka 

33 Kč za oběd. Rozdíly hradí zřizovatel. 

Když jsem se ale podrobně zabýval jídelními lístky, došel jsem k závěru, 

že informace, které škola ohledně výběru jídel uvádí, nejsou zcela přesné. 

Zeleninový talíř jako hlavní jídlo nahradí minimálně dvakrát v týdnu jídlo sladké. 

První, co mě napadlo, když jsem se na jídelní lístky podíval, bylo „restaurace“, 

9 Děti: Český Jamie Oliver do školní jídelny nechodí. Novinky.cz [online]. 2012 [cit. 2013-04-07]. 

Dostupné z: http://www.novinky.cz/zena/deti/269182-cesky-jamie-oliver-do-skolni-jidelny-nechodi.html 
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vůbec ne s pejorativním podtextem, protože jídla, která se na jídelním lístku 

objevují, musí být velice chutná. Chtěl jsem tím jenom poukázat na skutečnost, 

pokud bych nevěděl, že se jedná o jídelníček pro školní jídelnu, měl bych za to, 

že mi někdo z přátel chce doporučit dobrou restauraci a možná bych si troufl říci, 

že restauraci specializující se na „česká jídla“. Ta, podle mého, v jídelním lístku 

totiž převládají a myslím, že se ani nešetří jídly smaženými. S výjimkou cen 

se podle mě jídelníček od dobré restaurace nelišil. 

Všechno je v podstatě takový „řetízek“ na sebe navazujících článků. 

Zajímavý byl rozhovor s ředitelkou Zařízení školního stravování jednoho malého 

západočeského městečka. Je to velice kreativní paní, která zdravou výživu 

prosazuje a podle toho také vypadá jídelníček. I když asi ne na 100 %, ale snaží 

se. Do jídelníčku zařazují v hojné míře např. luštěniny. Setkává se ale bohužel 

s tím, že učitelé proto, aby se děti především na prvních stupních, hlavně 

prvňáčkové, rychle najedly, vyžadují kuchyni českou. Tedy tu, co je chutná, 

tu kterou děti znají v podobě knedlíků a tu, co je nezdravá. A tady se řetízek trhá. 

Na jedné straně obrovská snaha něco změnit, vůle a trpělivost a na druhé straně 

spěch a jakési popření zásad zdravého životního stylu. Co převažuje? Zeleninový 

salát, který nabízí jídelna VOŠ a SŠSE nebo automaty s bagetami a nezdravými 

nápoji? A co když se ke zdravé výživě staví kladně přímo lidé kompetentní 

ve výběru stravy a autorita, jakou pedagog bezesporu je, tento postoj shodí tím, 

že na děti na prvním stupni spěchá. Co si odnesou dál?  Spěch. 

Samotným zařízením a jídelnám jistě pomáhá tzv. Spotřební koš. 

„Spotřební koš je soustava 10 skupin základních potravin, jejichž denní 

doporučená dávka ke spotřebě by měla pokrýt doporučenou dávku živin 

pro jednotlivá odebraná jídla a určenou skupinu strávníků. 10“ 

Spotřební koš je upraven Vyhláškou 107/2008Sb. o školním stravování. 

Ta Spotřební koš rozděluje na dvě základní kategorie: dle věku strávníků 

a dle struktury potravin. Tento koš musí obsahovat následující potravinové 

10 Jídelna: Spotřební koš. Základní škola Hodonín: Očovská [online]. 2010 [cit. 2013-04-07]. Dostupné 

z: http://www.zsocov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=650:spotebni-

ko&catid=29:kolni-jidelna&directory=82 
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komodity: maso, ryby, mléčné výrobky, tuky, cukr, zeleninu, ovoce, brambory, 

luštěniny. 11 

Generace Husákových dětí ještě pamatuje ve školách předmět „Vaření“, 

s čímž pěkně koresponduje názor českého „Jamieho“, který říká, že dětem může 

sotva chutnat jídlo, které jednak neznají a pak nemají možnost seznámit se s tím, 

jak se připravuje.12 

Paní ředitelka Zařízení školního stravování spolupracuje i s rodinami, 

zve rodiče na ochutnávky jídel, aby měli představu, co dětem toto středisko nabízí. 

Pořádá ale i různé týdny „cizích pokrmů“, zatím např. v rámci Evropy, protože 

na náš řetízek navazuje i moderní trend cestování a s ním spojené i odlišné 

způsoby stravování. Nebyla by snaha o zavedení „zdravého životního stylu“ 

do škol s praktickými ukázkami cestou k tomu, jak se přiblížit sami k sobě, 

ale osvojit si i základy společenského stolování? Vždyť ke stolování patří určitá 

etiketa a je to jistě něco, s čím se dá pracovat, protože jak paní ředitelka říká, 

naučit a předat dětem to, co jim není až tak známé, je běh na dlouhou trať. 

Když nabídla dětem poprvé ryby, většina z nich odmítla. Protože ale toto zařízení 

vhodně pokrmy kombinuje, začaly si děti na nové chutě zvykat.  

Trochu jiný problém je se středoškoláky, protože jejich zařízení využívá 

i místní Gymnázium. U této skupiny žáků prý stačí, aby jeden „zavelel“, že  tento 

druh jídla jíst nebude, případně se někoho ironicky zeptá. Většina se hromadně 

a bezmyšlenkovitě bohužel přidá. 

A přesto, že český „Jamie“ do jídelny nechodí, ve školní jídelně VOŠ 

a SŠSE se stravuje 50 % žáků. 43 % žáků se naobědvá raději doma, 4 % dají 

přednost rychlému občerstvení a 3 % využijí restauraci. Školní jídelnu navštěvují 

nejvíce žáci učňovských oborů. Oproti tomu žáci vyšší odborné školy se raději 

stravují doma.  

11 Jídelna: Spotřební koš. Základní škola Hodonín: Očovská [online]. 2010 [cit. 2013-04-07]. Dostupné 

z: http://www.zsocov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=650:spotebni-

ko&catid=29:kolni-jidelna&directory=82 
12 Děti: Český Jamie Oliver do školní jídelny nechodí. Novinky.cz [online]. 2012 [cit. 2013-04-07]. 

Dostupné z: http://www.novinky.cz/zena/deti/269182-cesky-jamie-oliver-do-skolni-jidelny-nechodi.html 
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Graf 6 Důvod nenavštěvování školní jídelny 

Zdroj: vlastní zpracování 

S tím, že polovina žáků nenavštěvuje školní jídelnu korespondují i výsledky 

další výzkumné otázky. 51% žáků jídlo nechutná, 22 % žáků limitují časové 

důvody, 18 % má důvody jiné a 9 % se nelíbí prostředí školní jídelny. 

Graf 7 Druh obědvaného jídla 

Zdroj: vlastní zpracování 

V oblasti výběru jídel převažuje „česká klasika“, a to u 51 % žáků. 

Zdravému jídlu dá přednost pouze 20 % žáků a téměř stejný počet (19 %) 
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má v oblibě jídla smažená. Jen jedno procento žáků upřednostňuje 

vegetariánskou stravu a 8 % zůstává u sladkých jídel. 

Graf 8 Zelenina jako součást oběda ve školní jídelně 
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54 % žáků uvedlo, že zelenina je jako součást oběda ve školní jídelně 

ve formě salátů. 30 % žáků uvedlo zeleninu jako formu přílohy a zbylých 16 % 

uvedlo, že zelenina není součástí oběda ve školní jídelně. 

Graf 9 Zelenina jako součást oběda 
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Po obědě se cítí unavených 46 % žáků. 54% žáků únavu nepociťuje. Pocit 

únavy po obědě nejčastěji uváděli žáci učňovských oborů.  

Vědcům se pravděpodobně podařilo odhalit tajemství, proč jsou lidé po jídle 

často unavení. Dle britského časopisu New Scientist je únava způsobena vysokou 

hladinou glukózy v krvi. Glukóza, která se po jídle v krvi nachází, může "vypínat" 

mozkové buňky, jež za normálních okolností člověka udržují čilého a bdělého. 

Z evolučního hlediska lze únavu po jídle vysvětlit jednoduše: Lidské tělo 

je nastaveno takovým způsobem, který říká, že když si člověk jídlo obstaral 

a snědl, nastává čas odpočinku, při němž dojde ke zpracování a uložení energie.13 

Určitě to ale úzce souvisí i se skladbou jídla. S tím, jestli se stravujeme 

nárazově, nebo si jídlo rozložíme do optimálních 5-6 porcí denně. Žák, 

který se musí ještě po obědě soustředit na výuku, by měl jíst tedy potraviny, 

které jeho organismus spíše „restartují“. 

Pravidelný stravovací režim si taktéž lidé nabourávají v případě, že často 

a velkém množství konzumují pokrmy s vysokým glykemickým indexem. 

Ten je pro člověka důležitý. Pokud si jídlo rozloží do několika pravidelných dávek 

v průběhu celého dne, obvykle nepociťuje hlad, i přes skutečnost, že objektivně 

spořádal méně kalorií.14 

13 Zdravá výživa: Proč nás jídlo unaví. Doktorka.cz [online]. 2006 [cit. 2013-04-07]. Dostupné z: 

http://zdrava-vyziva.doktorka.cz/proc-nas-jidlo-unavi/ 
14 Zdraví: Záhadná únava z nevhodného jídla. Doktorka.cz [online]. 2009 [cit. 2013-04-07]. Dostupné z: 

http://www.novinky.cz/zena/zdravi/158144-zahadna-unava-z-nevhodneho-jidla.html 
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Graf 12 Nevynechávané jídlo 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že žádné jídlo nevynechá a jídlo 

si vhodně rozloží pouze 15 % žáků a 22 % nevynechá snídani. Jen 8 % žáků, 

zařadí do svého stravovacího programu svačinu. Tento výsledek však neodpovídá 

výsledkům otázky č. 4, kde pouhých 11% žáků uvedlo, že nesvačí. 24 % 

nevynechá oběd, 3 % se nasvačí po obědě, 18 % nevynechá večeři a 11 % 

nezapomene na druhou večeři.  

Zajímalo mě, jestli budou podobné výsledky také u příjmu tekutin. 

Co vlastně pijeme? Přemýšlíme o tom? Napadlo mě, „cestou za poznáním“ toho, 

jak zdravě či nezdravě žáci žijí, co pijí a jestli také přemýšlí o tom, proč. 

Platí obecné pravidlo, že „dospělý člověk by měl vypít cca 20–40 ml tekutin 

na 1 kg tělesné hmotnosti za 24 hodin, což je 2–3 l tekutin denně.“ Každý člověk 

má však potřebu tekutin nastavenou velmi individuálně a odvíjí se od mnoha 

vnějších i vnitřních faktorů. Mezi tyto faktory lze zařadit např. tělesnou hmotnost 

člověka, jeho věk a pohlaví, složení a množství stravy, množství pohybu, teplotní 

vlivy či zdravotní stav. Denní potřeba tekutin může začínat u jednoho litru na den 

(člověk, který má sedavé zaměstnání, upřednostňuje málo solené zeleninové 

či obilninové pokrmy) a končit u několika litrů za den (člověk, který konzumuje 

energeticky náročnou stravu s vysokým obsahem soli či cukru s malým obsahem 

tekutin a má fyzicky náročné zaměstnání nebo intenzivně sportuje). 

43 



Z toho vyplývá, že každý jedinec si musí nalézt, popřípadě stále hledat optimální 

množství tekutin odpovídající jeho potřebě.15 

Graf 13 Průměr vypitých tekutin za den 
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Výše uvedenému odstavci odpovídá zjištění, že 41 % žáků vypije v průměru 

během dne více jak 2 litry tekutin. 22 % vypije 2 litry, 28 % vypije během dne 

1,5 litru a jen 9 % vypije méně než 1 litr. Nejvíce tekutin denně vypijí žáci Vyšší 

odborné školy. 

15 KOŽÍŠEK, František. Pitný režim. Praha: Státní zdravotní ústav, 2005. Dostupné z: 

http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/voda/pdf/pitnyrez.pdf. 
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Graf 14 Průměr vypitých tekutin během vyučování 
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Výsledky množství vypitých tekutin během vyučování byly vcelku 

vyrovnané. Více než litr vypije 31 % žáků. 28 % vypije zhruba litr. 19 % vypije 

pouze půl litru a 22 % vypije méně než litr. Možná i toto má souvislost s únavou, 

protože unavených žáků po obědě je poměrně velké procento. A jistě nás nijak 

nenastartuje přeslazená limonáda. Zajímavé je zjištění, že nejvíce tekutin 

v průběhu vyučování vypijí žáci střední školy. Potěšilo mě, že převážila minerální 

voda a voda čistá.  
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Graf 15 Druhy tekutin 
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Minerální vodu pije 37 % žáků. Vodu jen o něco méně a to 23 %. Možná 

je ale ještě pořád hodně vysoké číslo 22 %, tedy těch, kteří pijí sladké nápoje 

a zbytek - 18%  pije nápoje jiné. Věřím, že během vyučování nealkoholické.  

Při výběru minerální vody by se měl člověk řídit tím, jaký má voda obsah 

minerálů. Při nákupu přírodní minerální vody se doporučuje přečíst si její složení 

a obsah minerálních látek, aby si jedinec zvolil tu, která bude odpovídat 

jeho potřebám odvíjejících se od věku, zdravotního stavu nebo aktivity. Vody, 

které mají vyšší mineralizaci (tj. nad 1500 mg/l), jsou považovány za vhodný 

doplněk stravy, avšak neměly by zůstávat jediným zdrojem tekutin. Jejich pití 

je vhodné ve větším množství zejména v situacích, kdy tělo ztrácí víc vody 

a minerálů pocením (např. při sportu nebo těžké tělesné práci). Pro běžné 

každodenní pití člověka jakékoliv věkové kategorie a v jakémkoliv zdravotním 

stavu je vhodné konzumovat pramenité vody a přírodní minerální vody s nižší 

celkovou mineralizací (tj. do 1000 mg/l).16 

Dalo by použít přirovnání, „že voda je vlastně stejně vzácná jako čas 

a pokud ještě není, tak určitě v brzké době bude.“ Neoddiskutovatelným faktem je, 

že voda, stejně jako čas, plyne. Čínští mudrci měli pro plynutí času hezké přísloví: 

16 Novinky: Mýty a fakta o vodě. Rádio Hubajda [online]. 2010 [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: 

http://www.hubajda.cz/content/cz/News.aspx?productId=10045640&aktuality=10043316 
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„Člověk sedí na břehu řeky a pozoruje, jak plyne. Dívá se ovšem po proudu dolů 

a vidí jen to, co už uplynulo – nahoru proti proudu vidět nemůže.“ Lidé v dnešní 

době pouze nesedí a nepozorují, spíše se stále za něčím ženou 

nebo je „cosi“ žene pořád kupředu. Je to čas?17 

Jak čas vnímají žáci VOŠ a SŠSE? Lépe řečeno, jak s ním nakládají? Sdílí 

svůj čas s přáteli nebo jdou po své cestě životem sami? Dají přednost pěkné 

knížce před pasivní zábavou u televize? Jak moc je pro ně důležitý počítač 

a hlavně, umím rozlišit, co je prospěšné a co už je jen snaha o to „zabít nudu“? 

A když už se rozhodnout „běžet“, je to spíš běh pro radost ze sportu nebo štvaní 

se beze smyslu? 

Graf 16 Trávení volného času 
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Z uvedeného průzkumu vyplývá, že pro 32 % žáků jsou v životě mimo školu 

důležití přátelé. 28 % žáků se stal „přítelem“ počítač. 22% žáků se věnuje 

ve volném čase sportu, což je z mého úhlu pohledu docela vysoké číslo. Pouze 

9% se připravuje ve volném času na výuku. 5 % žáků bychom mohli položit otázku 

„ řekni mi, co čteš“, protože ve volném čase sáhnou po knize a překvapivě 3 % 

tráví čas u televize. 

17 Archiv: Ekologie času anebo Co se stalo s naším časem?. Revue Prostor [online]. 2002 [cit. 2013-04-

08]. Dostupné z: http://revueprostor.cz/index2.php?menu=archiv&aid=161&vid=54 
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Graf 17 Nabídka mimoškolní aktivity 
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Mimoškolním aktivitám v areálu školy, jejíž součástí je nově vybudovaná 

posilovna, se věnuje 53 % žáků. S tím je jistě spojené i její využití. Provoz 

posilovny byl zahájen na počátku školního roku 2010 - 2011. Její užívání 

je vyhrazeno všem učitelům, zaměstnancům, žákům školy a zároveň jejich 

rodinným příslušníkům. V posilovně se nabízí široké spektrum posilovacího 

vybavení od firmy Fitham, které umožňuje posilovat všechny partie těla. 

V posilovně je k dispozici odborný instruktor, který v případě potřeby poradí, 

jak při cvičení správně postupovat. Součástí posilovny je šatna se sprchami 

a uzamykatelnými skříňkami. Samozřejmostí je možnost občerstvení včetně 

energetických nápojů.  Vstupné činí pro učitele, žáky a zaměstnance v přijatelné 

částce 10 korun. Posilovna je oblíbená, přestože není v provozu příliš dlouho.18  

Součástí školy je také venkovní hřiště a tenisové kurty.  

V návaznosti na úspěšné vybudování víceúčelového sportoviště s rekreační 

plochou v areálu školy z prostředků fondů Evropské Unie a úspěšnou realizaci 

dalšího projektu z JPD cíl 2 Praha s názvem Centrum celoživotního vzdělávání 

v elektrotechnice a IT (Centrum CEVELIT), škola navázala spolupráci 

se zahraničními projekty v rámci mezinárodního projektu Comenius. Partnery 

18 Mimoškolní aktivity: Posilovna školy. VOŠ a SŠSE: P9 [online]. 2010 [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: 

http://www.sssep9.cz/sekce/mimoskolni-aktivity/ 

48 



v tomto projektu jsou školy z tureckého města SAMSUN a polského města 

OPOLE. V rámci výměny mobilit se již uskutečnilo předprojektové setkání v Praze, 

projektové setkání v dubnu 2010 v Samsunu v Turecku a na podzim roku 2011 

v polské Opoli. V rámci projektu „Cesta ke vzdělání“ se uskutečnila v listopadu 

2010 týdenní návštěva žáků a pedagogů ve škole ve švédském hlavním městě 

STOCKHOLM. Proběhlo vzájemné předání zkušeností a zvyklostí v jednotlivých 

školách, městech a zemích.19 

Škola nabízí kromě mimoškolních aktivit sportovního charakteru, aktivity 

nesouvisející s výukou. Například fotografické soutěže, Klub mladého diváka, 

Vědecko-technický klub, nebo výlety do Německa.20 

Přesto 47 % žáků této nabídky mimoškolních aktivit nevyužívá. Možná 

je na místě otázka, proč je v dnešní době poměrně malý zájem o mimoškolní 

aktivity sportovního charakteru. Co, nebo kdo vlastně motivuje mladé lidi 

ke sportu, nebo k aktivitě vůbec? 

Domnívám se, že vztah ke sportu, určuje rodina. I když není vyloučené, 

že mladého člověka, který nebyl v dětství vedený ke sportovním aktivitám, 

nemůžou později pozitivně ovlivnit přátelé. V grafu je uvedeno, že nejvíce volného 

času tráví žáci s přáteli, což dokazuje, že přátelé na nás mají velký vliv a zcela 

jistě mnohdy i větší než rodina či škola.  

Zajímavý je článek Ing. Josefa Víta z Plzně v Britských listech, 

který reagoval na reportáž sedmnáctiletého žáka a kritiku adresovanou školám 

a učitelům. Ve svém článku „Problém nejsou učitelé, na sobě musí každý pracovat 

sám“ se ptá, „kde se v lidech bere nechuť k iniciativě? Proč se chovají jako stádo 

a většinou zůstanou raději sedět doma před televizí, než aby vyrazili dotknout 

se živé kultury, skutečného života? Aby hledali pravdu? Aby něco vytvořili, 

ne pouze konzumovali? Aby se zajímali o to, kde žijí a co se kolem nich děje? 

Přitom odpověď je jednoduchá. Je to proto, že tato společnost je konsumní. 

Konzum je bůh - reklama do vás buší 24 hodin denně.“ 

19 Projekty a granty: Multilaterální projekt Comenius partnerství. VOŠ a SŠSE: P9 [online]. 2010 [cit. 

2013-04-08]. Dostupné z: http://www.sssep9.cz/sekce/projekty-a-granty/comenius/ 
20 Mimoškolní aktivity. VOŠ a SŠSE: P9 [online]. 2010 [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: 

http://www.sssep9.cz/sekce/mimoskolni-aktivity/ 
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Srovnává svou generaci se současnými mladými lidmi, potažmo žáky 

a píše, že již dvě generace současných mladých lidí jsou televizní. Možná 

je to odpověď i na to, že pouze 5 % žáků ve volném čase čte. Dnes by se otázka, 

která platila spíš v dřívějších dobách „řekni mi co čteš a já ti řeknu, kdo jsi“ musela 

změnit na „řekni mi na co se díváš …“ 21  

Všechno ale souvisí se vším a tak i způsob života, ve kterém procházky 

do přírody nahradily ohlupující výlety do supermarketů, vede k izolaci a pasivním 

aktivitám. 

Graf 18 Největší „mozková aktivita žáků“ 

Zdroj: vlastní zpracování 

Nejvíce „mozkově aktivní“ se cítí 64% žáků v čase dopoledního vyučování, 

tedy do 12:00 hodin. Odpoledne mezi 13:00 – 16:00 hodin se nejlépe cítí 15 % 

žáků, s tím, že pouze jeden uvedl čas 13:00 hod. Ostatní odpovědi se týkaly 

pozdějších odpoledních hodin. V podvečer pociťuje nejlepší „mozkovou 

aktivitu“ 11% žáků a večer, respektive v noci 7 % žáků. Dva žáci nevědí, 

21 VÍT, Josef. České školství: problémem nejsou učitelé, na sobě musí pracovat každý sám Josef Vít. 

Britské listy: deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví [online]. 2003 [cit. 2013-04-08]. 

Dostupné z: http://blisty.cz/art/16378.html 
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ve kterém čase se jim nejlépe přemýšlí. Níže uvedená tabulka přináší shrnutí 

„mozkové aktivity“ žáků školy. 

Tabulka 1 Největší „mozková aktivita“ žáků 

Ráno    
7:00 - 9.00 

Dopoledne 
10:00 - 12:00 

Odpoledne 
13:00 - 16:00 

Podvečer 
17:00 - 19:00 

Večer  
20:00 - 23:00 

Nevím 

28% 36% 15% 11% 7% 3% 

Stejně jako téměř polovina žáků nevyužívá možností mimoškolních aktivit 

v areálu školy, tak i hodiny tělesné výchovy jsou oblíbené u 51% žáků. Dalších 

26 % žáků je tělesné výchově spíše nakloněno, zbylých 12 % spíše ne a 11 % 

vůbec ne, viz. následující graf.   

Graf 19 Oblíbenost hodin tělesné výchovy 
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Vlastní tělocvičnu VOŠ a SŠSE nemá. Využívá tělocvičnu TJ SOKOL Nové 

Vysočany, Spojovací ul., nedaleko školy. Radou MHMP byl schválen návrh 

na odkup tělocvičny Magistrátem HMP a její svěření do správy školy. 

Podle průzkumu mají žáci na Vyšší odborné škole a Střední škole 

slaboproudé elektrotechniky k tělesné výchově pozitivní vztah. Respektive 

převažuje počet žáků, kteří mají tělesnou výchovu rádi.  

Přemýšlel jsem o tom, jestli oblíbenost tělesné výchovy na VOŠ a SŠSE 

nějak souvisí s vyučujícím. Protože jsou-li pedagogové v rámci jejich 
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"profesionální deformace" obecně předmětem vtipů, není divu, že je učitel tělesné 

výchovy např. v médiích předkládán s nadsázkou snad i jako duševně nemocný 

člověk s píšťalkou v ústech, připomínajícího krotitele cirkusových zvířat. 

V této škole to neplatí. Zde je tělesná výchova oblíbená. Snad by jen nebylo 

marné pokusit se o stejnou oblíbenost sportovních aktivit právě v době přestávek, 

kdy žáci na základě zjištěných údajů v drtivé většině relaxují (Pokud, jak již bylo 

zmíněno, není jejich relaxací právě pohybová aktivita). Myslím si, že by se v této 

oblasti mohli angažovat právě učitelé tělesné výchovy a to s ohledem na možnou 

realizaci případných dalších navazujících volnočasových aktivit. 

A třebaže se tzv. příchod "zdravých škol" z roku 1992 týká škol základních, 

myslím, že je do budoucna velice prospěné, že jedním z cílů těchto škol 

je zavedení tří hodin tělocviku, a že je o přestávkách k dispozici tělocvičný 

inventář, dvůr či hřiště. Cílem těchto škol je postavit zdraví na celoškolskou 

úroveň. Tělesná výchova byla také vždy spojována s rozvojem zdraví a záleží 

asi především na tom, jestli jí daná škola využije spíš k radosti a prožitku 

nebo hlavně k výkonům. Dle mého názoru je ve všem v životě důležitá rovnováha. 

A tak i v oblasti sportu, ať už jako předmětu tělesné výchovy nebo mimoškolních 

sportovních aktivit je podstatné, aby výkon nepřevýšil radost ze sportu. Tím spíš, 

že by se u něj měli žáci odreagovat a zároveň načerpat nové síly k další - jak 

teoretické, tak i praktické výuce.22 

Jsou ale předměty, kterým se musí žáci věnovat více než tělesné výchově, 

tím spíš, že se tato škola zaměřuje na studijní obory jako např. informační 

technologie, elektrotechnika, ekonomie a podnikání, mechanik elektrotechnik, 

elektromechanik pro zařízení a přístroje. 

22 TUPÝ, Jan. Gymnaziální vzdělávání: Pojetí vzdělávacího oboru Tělesná výchova. Metodický portál 

RVP: inspirace a zkušenosti učitelů [online]. 2006 [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: 

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/574/pojeti-vzdelavaciho-oboru-telesna-vychova.html/ 
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Graf 20 Vyhovující způsob výuky 
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Škola je vybavená počítačovými učebnami pro výuku moderních předmětů, 

IA tabulemi, moderním programovým vybavením, digitální třídou, 3D technologií 

a videokonferenčním zařízením. Myslím, že je mnoho dobrých důvodů, 

proč si zvolit studium právě na této škole.23 

Možná proto 60 % žáků vyhovuje způsob výuky pomocí praktických ukázek. 

30 % dává přednost tomu, když přednáší vyučující, 9 % pracuje rádo 

ve skupinách a jen jedno procento by zvolilo způsob výuky jiný. skupinách 

a jen jedno procento by zvolilo způsob výuky jiný. Způsob výuky pomocí 

praktických ukázek upřednostňují nejvíce žáci z VOŠ a žáci maturitních oborů.  

Zdánlivě jsem byl na konci své cesty, na konci své práce. Jenomže pořád 

tu ještě nezaznělo, kdo nás v životě nejvíc ovlivňuje. Kým se necháme strhnout 

a k čemu? Kdo má rozhodující slovo k důležitým postojům v našem životě? 

Kéž bychom se vždy nechali „zlákat partou“ k dobrým věcem. Proč je vlastně 

parta, která nemůže mladým lidem nabídnout nic víc než drogy, silnější, 

než skupina plavců či běžců? Možná bude mít ta první parta hlavní slovo, pokud 

všichni blízcí selžou. A možná má slovo právě proto, že při hledání hodnot 

nebo případné snaze něco v životě změnit, ze sebe musíme něco vydat. Bohužel 

23 10 dobrých důvodů. VOŠ a SŠSE: P9 [online]. 2010 [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: 

http://www.sssep9.cz/sekce/studijni-obory/10-dobrych-duvodu/ 
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jsme zvyklejší „brát“, a ať už bychom chtěli změnit stravovací návyky či zařadit 

do svého života sport, musíme mít především odvahu a pevnou vůli, 

pokud nám tyto zvyklosti nikdo nepředal a my se učíme je přijmout do svého 

života. 

Graf 21 Ovlivnění životosprávy 
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Udělalo mi radost zjištění, že životosprávu ovlivňuje rodina u 53 % žáků. 

20 % žáků se nechá ovlivnit přáteli. 15 % váhu v souvislosti se životosprávou 

má škola a 12 % ovlivní společnost. Což potvrzuje, že škola zmůže málo, 

protože do ní vstupují téměř „hotoví“ lidé. 

Nicméně to nepatrné slovo „téměř“ naznačuje, že ještě na určité věci 

nemají vyhraněný názor a stojí tedy za to, aby se škola podílela na jeho upevnění 

v tak složitých otázkách, jako jsou drogy. Ignorace těchto témat, ať už v rodině 

nebo v institucích, v nichž dítě, čím je starší, tím více času v nich tráví, může mít 

fatální následky. 

Myslím, že škola nabízí dostatečné množství mimoškolního vyžití 

a že si každý žák může vybrat. Domnívám se, že všeho moc škodí a v okamžiku, 

kdy je i zájmových kroužků příliš, se mohou mladí lidé dostat spíše do stresových 

situací. Zájmové kroužky, sportovní aktivity a jiné, které nesouvisí s výukou, 

by  měly obohatit žáky pocitem uvolnění. Napadá mě, že ačkoli je prospěšné 

si osvojovat zásady správného životního stylu, může být cesta za jeho hledáním 
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dvousečná a ne vždy musí nutně přinést uspokojení. V přemíře informací, aktivit 

a možností je totiž obtížné vybrat si opravdu to důležité. Možná by nebylo špatné 

položit si občas otázku, jestli to, co děláme, děláme proto, že to skutečně chceme 

nebo proto, že nás k tomu nějak podvědomě tlačí společnost a my, abychom 

nevypadali hloupě, padáme pod tíhou vlastního obrazu, který o sobě chceme 

vytvořit, abychom nezůstali pozadu s dobou; za ostatními. 

Co přivádí mladé lidi k drogám? Jistě vedle sebe můžou stát důvody dva 

a to: žádné zájmy nebo přemíra povinností či aktivit a po čase syndrom vyhoření.  

Škola tak podle mého mínění díky atraktivní nabídce mimoškolních aktivit, 

ale i hodin tělesné výchovy, minimalizuje či eliminuje případné závislosti, 

ať už na počítačích nebo na drogách či alkoholu. Škola se striktně vymezuje 

k otázkám drog a alkoholu ve školním řádu a upozorňuje na opatření, 

která se vztahují na každého, kdo tato pravidla poruší. Na druhou stranu žáky 

pozitivně motivuje a za vzorné chování a výborné výsledky při výuce, za výrazný 

projev školní iniciativy, vzornou reprezentaci školy nebo za mimořádný projev 

lidskosti, záslužný nebo statečný čin je žákům udělována individuální pochvala, 

pochvala před třídou, pochvala nebo jiné ocenění při shromáždění třídy 

nebo školy. 

Ideální je také další vzdělávání pedagogů.  V této oblasti byl jistě přínosem 

jednodenní seminář „Jeden svět – Lidská práva“ s výukovou sadou „Média 

a chudoba.“24 

Myslím, že prospěšné pro pedagogy jsou i semináře k tématům finanční 

gramotnosti, neboli cestě ke zdravému finančnímu rozhodování a osobní 

prosperitě.25 Peníze, respektive výše kapesného určuje, na co žák dosáhne. 

I v této oblasti je třeba zachovat rovnováhu, protože škodí jak malé kapesné, 

tak i kapesné přehnaně velké. 

Výše kapesného se odvíjí od toho, zda dítě bydlí a stravuje se doma 

či na internátu mimo domov. Vyšší kapesné potřebují stejně staré děti z velkých 

24 Výroční zpráva střední školy a vyšší odborné školy za školní rok 2010/2011. VOŠ a SŠSE: P9 

[online]. 2010 [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: http://www.sssep9.cz/sekce/zakladni-informace/vyrocni-

zprava/ 
25 Projekty HMP. VOŠ a SŠSE: P9 [online]. 2010 [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: 

http://www.sssep9.cz/sekce/projekty-a-granty/projekty-hmp/ 

55 



měst, kde jsou životní náklady, tedy i kina, sportování či diskotéky dražší 

než v menších městech či na vesnicích. Určit optimální výši kapesného není 

jednoduché, a když se to nepodaří, nastává problém. Podle odborníků by mělo být 

kapesné úměrné finanční situaci rodiny. "Zvyknout dítě na vyšší standard 

než jsme schopni mu trvale zabezpečit, by byla ta největší výchovná chyba," soudí 

Pavel Zachrdla. 26 I v tomto bodě se však VOŠ a SŠSE striktně vymezuje 

k vyšším obnosům peněz na škole ve školním řádu. 

V roce 2011 se uskutečnila v rámci aktivit školy přednáška s názvem 

„Prevence kriminality aneb bezpečně ve městě“, které se zúčastnilo ve dvou 

skupinách cca 100 žáků školy. Akce se zúčastnil také zpěvák Ivan Hlas a členové 

realizačního týmu, kpt. PhDr. Mgr. Tereza Sejkorová a kpt. JUDr. Jaromír Badin, 

se kterým následně Ing. Buriánek v laboratoři 3D realizoval aktivity související 

s projektovou činností OPPA.27 

Poradenské služby Vyšší odborné a Střední školy slaboproudé 

elektrotechniky, které nabízí speciální pedagožka Mgr. Alena Štekrtová, 

jsou mimo jiné i prevencí drogových závislostí.  Na poradenských službách 

se také podílí třídní učitelé, učitelé občanské nauky a učitelé odborného výcviku.  

Z výroční zprávy z roku 2010/2011 vyplývá, že poradenský pracovník 

zajišťoval individuální i skupinovou poradenskou činnost. V individuálním 

poradenství byly řešeny především problémy vzdělávací /nedostatečný prospěch 

SPU/, výchovné /záškoláctví, nevhodné chování, porušování řádu školy/, osobní 

problémy žáků, vztahové problémy /rodina, spolužáci, vrstevníci, učitelé/ 

a problémy sociální. Individuální poradenské služby byly poskytovány žákům, 

ale i rodičům žáků. Během školního roku 2010/11 byly poskytnuty individuální 

poradenské služby 47 žákům a 17 rodičům. Poradenský pracovník prováděl 

individuální a skupinovou diagnostiku.28 

26 MF DNES ,Vichnarová, Lenka. Velké i malé kapesné škodí. iDNES.CZ: Ekonomika [online]. 2001 

[cit. 2013-04-08]. Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/velke-i-male-kapesne-skodi-091-

/ekonomika.aspx?c=A011009_105900_penize_ven 
27 OPPA. VOŠ a SŠSE: P9 [online]. 2010 [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: 

http://www.sssep9.cz/sekce/projekty-a-granty/oppa/ 
28 PORADENSKÉ SLUŽBY. VOŠ a SŠSE: P9 [online]. 2010 [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: 

http://www.sssep9.cz/sekce/zakladni-informace/vychovne-poradenstvi/ 
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Shrnutí 

1.7 Shrnutí výzkumu 
Výzkum byl realizován v časovém období od 22.10.2012 do 22.11.2012 

formou dotazníkového šetření. Dotazník obsahoval celkem 21 otázek. 

S ohledem na odbornou specializaci školy byla studie v konečném výsledku 

zaměřena pouze na mužskou část populace, protože dotazníkového šetření 

se nezúčastnila žádná žena. 

První okruh otázek byl zaměřen na přestávky mezi jednotlivými 

vyučovacími hodinami. Výsledek byl překvapivý, protože ač jsem se domníval, 

že žáci budou trávit čas o přestávkách lehkou fyzickou aktivitou, většina jich dává 

přednost relaxaci. Fyzická aktivita je v čase přestávek zastoupená nejméně, 

zatímco 13 % žáků věnuje čas v době přestávek, přípravě na další hodiny. 

Vzhledem k tomu, že v následující otázce však téměř ¾ žáků uvedlo, 

že v průběhu přestávek mají přístup k volnočasovým aktivitám, z nichž většina 

fyzicky využívá víceúčelové hřiště, nabízí se zde otázka, zdali nepovažují 

pohybové vyžití současně taktéž za relaxaci.  

Ve sledované oblasti využití volně přístupného internetu se dle mého 

názoru nepotvrdil obecný názor, že se žáci bez internetu prakticky neobejdou. 

Celých 85 % žáků uvedlo, že volně přístupný internet ve škole používá 

příležitostně, výjimečně či vůbec.  

Další kategorie otázek se týkala jídla, svačin, obědů a zařazení zeleniny 

do jídelníčku. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že v přípravě svačiny jsou žáci 

převážně samostatní, protože většina z nich si připravuje svačinu svépomocí. 

Pouze 11 % žáků nesvačí vůbec, což je v rozporu s obecným názorem, 

že děti či žáci vůbec nesvačí. 

Překvapivé a možná i alarmující, byly odpovědi na otázku, jak chutná 

žákům oběd ve vlastní jídelně VOŠ a SŠSE. Polovina žáků uvedla, že jim jídlo 

ve školní jídelně nechutná. Z tohoto faktu vyplývá i návštěvnost školní jídelny, 

která je rovna taktéž polovině dotazovaných. Jsem přesvědčený o tom, že tento 

výsledek úzce souvisí s tím, že jídelna „se tváří“, možná v dobrém úmyslu, 

že kromě dvou teplých jídel nabízí jako třetí možné hlavní jídlo zeleninový talíř. 
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Výsledné zjištění však neodpovídá deklarovanému jídelnímu lístku. 51% žáků 

navštěvujících školní jídelnu upřednostňuje ve svém výběru tradiční českou 

kuchyni. Tento výsledek může být však zkreslený, protože na jídelním lístku 

typicky česká jídla převažují a žáci nemají jinou možnost volby. 54 % žáků uvedlo, 

že zelenina je jako součást oběda ve školní jídelně ve formě salátů. 30 % žáků 

uvedlo zeleninu jako formu přílohy a zbylých 16 % uvedlo, že zelenina není 

součástí oběda ve školní jídelně. 

Zeleninu za součást svého oběda nepovažuje téměř polovina žáků. Dalších 

32 % konzumuje zeleninu k obědu pouze příležitostně a necelá ¼ žáků konzumuje 

zeleninu jako součást svého oběda pravidelně. Poměrně malé procento žáků, 

kteří konzumují zeleninu při obědě je možná důvodem, proč školní jídelna 

nahrazuje údajné zeleninové talíře sladkými pokrmy. Více než ¾ žáků 

jsou spokojeni s časem, který mají na oběd vyhrazený. Tradiční česká kuchyně 

se zcela nepochybně podílí i na únavě žáků po obědě. Po obědě se cítí unavena 

téměř polovina žáků, což při další odpolední výuce představuje poměrně zásadní 

problém. Z tohoto důvodu by bylo možná prvním správným krokem dodržování 

deklarovaného jídelního lístku, tzn. skutečně žákům nabídnout vždy jako třetí 

možnost výběru - zeleninový talíř. 

Únavu po obědě potvrzují i odpovědi na otázku největší „mozkové 

aktivity“ žáků. V obvyklém čase oběda cítí pouhý jeden žák, že se mu nelépe 

přemýšlí. Více než polovina žáků uvedla, že největší „mozkovou aktivitu“ 

u sebe zaznamenávají v dopoledních hodinách.  

Zajímavé pro mě byly výsledky příjmu tekutin. I když žáci vypijí v průměru 

více tekutin během dne nežli v průběhu vyučování, povzbudivé je jistě zjištění, 

že  dávají přednost minerálkám, a to 38 % a 23 % pije vodu. Řekl bych, 

že toto je více než optimistické, ať už v rámci obecného názoru, že děti, potažmo 

žáci středních škol, upřednostňují sladké nápoje, v korespondenci s tím, že právě 

ve školách mají k těmto nápojům velmi blízko prostřednictvím nápojových 

automatů. Procento žáků VOŠ a SŠSE, kteří dají přednost sladkým nápojů 

je nejnižší, a to 17%. 

Možná tyto poznatky úzce souvisejí se skutečností, kdo a jak ovlivňuje 

životosprávu žáků. V tomto směru mají škola a společnost podobný význam 

či váhu. I když škola má vliv o něco větší, sice jen o pouhá 2 % oproti společnosti, 
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ale jistě se nejedná o výsledek zanedbatelný. Nejvíce ale ovlivňuje životosprávu 

žáků rodina a přátelé. Rodina má ale větší „slovo“ a má vliv na 53 % žáků, 

což je překvapivý výsledek v tom, že oproti žákům základních škol rozhoduje 

tato kategorie žáků více sama za sebe. S tím, podle mého mínění, souvisí 

výsledky výzkumné otázky z níž vyplynulo, že 24% žáků nevynechá oběd, 

22% žáků nevynechá snídani a 18 % žáků se navečeří. Svůj význam mají jistě 

i přátelé, jimiž se nechá ovlivnit v otázce životosprávy 20 % žáků.  

Přátelé hrají v zásadě největší roli v trávení volného času žáků. 

Spolu se svými přáteli, či vrstevníky, tráví čas 32 % žáků. Stále jich ale poměrně 

hodně tráví čas u počítače (22 %), a možná taktéž někteří z nich hledají možné 

„přátelství“ právě na sociálních sítích. Nejsem si zcela jistý, jestli je uspokojivý 

výsledek, že 20 % žáků tráví svůj čas sportovními aktivitami. Ale jsem si jistý, 

že využití nabídky mimoškolních aktivit uspokojivé výsledky nepřineslo a to proto, 

že necelá polovina ( 47%) možnosti mimoškolních aktivit vůbec nevyužije. 

Přitom hodiny tělesné výchovy jsou oblíbené u 51 % žáků a dalších 26 % 

má tělesnou výchovu spíše v oblibě. Převažuje tedy procento žáků, kteří mají 

ke sportu kladný vztah. 

Analýzou odpovědí získaných od žáku VOŠ, střední školy a učňovských 

oborů, bylo zjištěno, že tito žáci mají odlišný přístup k problematice zdravého 

životního stylu. Zatímco žáci VOŠ přistupují k této problematice velmi zodpovědně 

a neberou ji na lehkou váhu a rovněž také žáci střední školy, se o tuto 

problematiku zajímají, ba dokonce si připravují svačiny sami a zajímají se o 

mimoškolní aktivity, žáci učňovských oborů mají priority zaměřeny zejména na 

relaxaci, počítače a přátele.  

1.8 Podpora zdraví a zdravého životního stylu ve škole 
V návaznosti na školu jako celek je myslím poctivé napsat, že je škola více 

než aktivní v rámci prevence drog a alkoholu. Obecně k výchovným problémům 

se vedení školy staví zodpovědně a klade důraz i na vzdělávání pedagogů 

v podobě seminářů či kurzů. Nerad bych v této souvislosti opominul snahu školy 

naučit žáky zacházet s penězi, která může působit mimo jiné i jako určitý způsob 

protidrogové prevence. Na VOŠ a SŠSE nechybí ani pomocná ruka výchovného 
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poradce. Dále žákům škola nabízí možnost využití víceúčelového hřiště 

a posilovny. Pro své žáky pořádá též i zimní lyžařské kurzy.  
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Návrhy a doporučení 

Domnívám se, a za sebe bych doporučil v oblasti aktivit v době přestávek 

větší osvětu ze strany školy a motivaci žáků k využití toho, co škola nabízí v rámci 

mimoškolních aktivit. Samozřejmě s ohledem k tomu, že po přestávce výuka 

pokračuje a bude potřeba soustředit se na nově probíranou látku. 

V oblasti stravování bych zásadní řešení shledával ve změně 

jídelníčku  tzv. „České restaurace“. Je jistě obtížné vybočit ze zajetých kolejí, 

ale zcela určitě to není nemožné. Skladba jídelníčku by měla odpovídat 

přinejmenším věkovým kategoriím, tzn. žákům mé případové skupiny. 

Ať už je jakkoli těžké splnit požadavky příslušné vyhlášky, a tím pádem striktně 

dodržet zásady „spotřebního koše“, stále tu hovoříme o dětech a klasická, 

tedy těžká česká jídla v podobě knedlíků, která se v jídelním lístku vyskytují, 

žákům určitě energii nedodají. 

V oblasti celkového současného životního stylu žáků bych viděl možnost 

posunu k lepšímu ve větší informovanosti žáků, kteří nevyužívají nabídku 

mimoškolních aktivit. Na místě by bylo taktéž použití moderních informačních 

kanálů a taktéž zapojení rodiny do případné „kampaně“ na webových stránkách 

školy či na stránkách Facebooku, kde má VOŠ a SŠSE také svůj profil.  

Podle mého názoru by cílem takové kampaně mohla být propagace nově 

realizované posilovny, tím spíše, že je plně funkční necelé tři roky. A od věci 

by jistě nebyla ani prezentace víceúčelového sportoviště s rekreační plochou 

v areálu školy, následně pak případně zrušení či postupné odbourávání automatů 

se sladkými nápoji, respektive odbourání školních automatů se sladkostmi vůbec.  

Myslím, že v této souvislosti stojí za zmínku článek z deníku Právo, 

ve kterém se píše, že rodiče začínají proti automatům tohoto druhu bojovat. 

Ačkoliv jsem se nezabýval přímo otázkou obezity, je nutné podotknout, 

že nadváhou trpí podle ministerstva zdravotnictví asi pětina chlapců a desetina 

dívek. Také zahraniční studie poukazují na cukr a jeho neblahý vliv na prospěch 

či chování žáků.29 

29 Deník Právo.Právo [tiskovina]. 2013 [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: V tiskové podobě deníku Právo 

ze dne 6.4.2013 
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Pokud ale škola, respektive ředitel školy projevuje vůli a je v jeho 

možnostech ovlivnit volbu sortimentu prodejních automatů, bylo by vhodnějším 

řešením rozmístění zařízení na prodej neslazených nápojů a müsli tyčinek. 

Jistě se jedná o lepší volbu než v případě automatů se salámovými bagetami. 

Některé školy přísně kontrolují, jestli se v nich prodávají zdravé potraviny. 

Jsou dokonce školy, které zavedly přísný zákaz prodeje sladkostí a nahradily 

je ovocem a zeleninou. Jak vysoce zdravá strava ovlivňuje výuku a s čím vším 

souvisí dokazuje i výzkum, který potvrdil, že nahrazení sladkostí ovocem 

a zeleninou výrazně zlepšilo výsledky v písemných pracích a podle odbornice 

na výživu Margit Slimákové odpadla i spousta problémů s chováním.30 Uvedená 

zjištění by měla být pro školu inspirací a současně i motivací ke změně přístupu 

ke zdravému životnímu stylu žáků.  

30 Deník Právo.Právo [tiskovina]. 2013 [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: V tiskové podobě deníku Právo 

ze dne 6.4.2013 
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Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem si stanovil dva hlavní cíle. Prvním cílem 

bylo zjistit, na jaké úrovni se nachází životospráva žáků Vyšší odborné školy 

a Střední školy slaboproudé elektrotechniky v Praze 9.  Druhým cílem 

bylo stanovit, jaký žáci uvedené školy zaujímají postoj ke zdravému životnímu 

stylu.  

Dílčím cílem bylo zjištění, jakým způsobem v současné době škola 

podporuje zdravý životní styl svých žáků.  

Studie „Škola a zdraví“ by měla být pro vedení výše uvedené školy 

námětem pro další kroky spojené s podporou zdraví a zdravého životního stylu 

žáků s vědomím, že tím ovlivní nejen jejich budoucnost, ale taktéž jejich současné 

působení ve škole, protože způsob životního stylu má dopady na učení, 

soustředění a psychickou vyváženost žáků. 

Na otázku hlavního cíle práce byla získána odpověď vyhodnocením 

dotazníku, který byl rozdán vybranému reprezentačnímu vzorku žáků ve škole. 

V úvodu své práce jsem si stanovil dvě hypotézy:  

1. Žáci upřednostňují k obědu tradiční „českou kuchyni“ bez zeleninové přílohy

či salátu.

2. Největší „mozková aktivita“ žáků probíhá v dopoledních hodinách.

Bohužel musím konstatovat, že první hypotéza byla ve výzkumu potvrzena.

Více než ¾ žáků konzumuje klasickou českou kuchyni, smažená a sladká jídla, 

která se se zdravým životním stylem příliš neslučují a místo dodávání potřebné 

energie způsobují únavu a v dlouhodobém horizontu i zdravotní obtíže.  

Stejně tak byla verifikována i druhá hypotéza, která potvrdila, že žáci 

nejlépe přemýšlejí v dopoledních hodinách, jmenovitě mezi sedmou hodinou 

ranní a dvanáctou hodinou. Po poledni následovala s výjimkou jednoho žáka 

pauza, kterou lze přičítat i únavě po obědě způsobeném nevhodným složením 

stravy. 

Z celého výzkumu je dle mého názoru zřejmý lehký obrat ke zdravému 

životnímu stylu zejména v oblasti množství vypitých tekutin a taktéž i v jejich 

složení. Za pozitivní považuji zjištění, že bezmála 90% žáků svačí. Stejně 

tak je tomu i v případě využívání víceúčelového hřiště o přestávkách 
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a při volnočasových aktivitách. Ve využívání volnočasových aktivit ve škole 

jednoznačně u žáků vede posilovna, která v případě, že budou prováděna 

metodicky správná cvičení, je lidskému zdraví bezesporu prospěšná.  

Dílčí cíl práce měl za úkol zjistit, jakým způsobem podporuje škola zdraví 

a zdravý životní styl svých žáků. Mohu konstatovat, že z mého úhlu pohledu 

je škola velice kreativní. A to nejen tím, co nabízí žákům ve formě studia 

v moderních učebnách, které se stále renovují, ale i v rozsahu výše jmenovaných 

mimoškolních aktivit a rozmanitých sportovních soutěží. Nezapomíná 

ale ani na lidi ostatních věkových kategorií, ve svém Centru celoživotního 

vzdělávání. Škola si je vědoma jednoho z velkých nebezpečí současnosti, 

které ohrožuje žáky školy. Jedná se o problematiku drog, alkoholu a kouření. 

Dle mého názoru je škola v prevenci drogových závislostí velmi aktivní a věřím, 

že mnoho žáků těmito kroky doslova zachrání před uvedenými nástrahami. 

Dalo by se říci, že celkově se vedení školy staví k výchovným problémům 

zodpovědně a ve značné míře podporuje v této oblasti další vzdělávání pedagogů 

v podobě seminářů či kurzů. Je nutné ocenit i snahu školy naučit žáky zacházet 

s penězi, která mimo jiné opět může souviset s protidrogovou prevencí. Pokud 

mají žáci nadbytek peněz, vzniká opět riziko dostupnosti např. lehkých drog, 

které jsou společností často tolerovány a s ohledem na cenu i poměrně dostupné. 

Bohužel od lehkých drog již nebývá daleko k mnohem závažnějšímu problému 

spojeném s užíváním drog tvrdých. V neposlední řadě na VOŠ a SŠSE nechybí 

ani pomocná ruka výchovného poradce. Škola by ve svých aktivitách neměla 

ustávat, ale naopak by je měla i nadále podporovat a rozšiřovat.  

Pokud bych měl tuto práci uzavřít, rád bych závěrem napsal, že školu 

v obecné rovině vnímám jako instituci, která může to dobré, v čem začali rodiče, 

prohloubit, ale nemůže fungovat jako „záchranná instituce“, protože do škol 

už nechodí člověk jako „nepopsaný list“. Každý má své představy, plány, sny 

a jistě i žebříčky hodnot, respektive si je v průběhu svého života neustále vytváří. 

Myslím, že na sebe všechno navazuje a jako příměr mě napadá „řetízek“ a do něj 

zapadající články. V tomto případě je na začátku „žák a jeho návyky převzaté 

z prostředí domova“. Myslím, že uprostřed by měla být právě „škola“, 

která navazuje na předcházející článek „řetízku“. Na konci tohoto „řetízku“ vidím 
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„zdravý životní styl“ jako běžnou součást života každého jedince. Ale pouze 

za předpokladu, že budou všechny články držet pohromadě. 

  A protože se moje práce týkala žáků a jejich postojů k jídlu, ke zdravému 

životnímu stylu a toho, kdo je nejvíce ovlivňuje a jak tráví svůj volný čas, napadlo 

mě, že jsme možná zapomněli na symboliku stolu. Protože stůl je přece symbolem 

lidského společenství. 

Možná bychom se u něj v rodinách, s přáteli, s blízkými měli scházet 

častěji, protože není pravda, že nemáme čas, jen ho spolu neumíme trávit. 

Je jen na nás, čemu dáme v životě přednost. 
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Příloha 1  Dotazník

Vážení žáci, 

chtěl bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je anonymní a 

slouží pouze pro výzkum, který jsem si zvolil jako téma bakalářské práce. Jmenuji 

se Václav Koubek a studuji 3. ročník bakalářského kombinovaného studia 

Praktické vyučování a odborný výcvik na Karlově univerzitě v Praze. Tématem 

bakalářské práce je „Škola a zdraví: případová studie“.  

U každé otázky zakroužkujte jen jednu odpověď, pokud není uvedeno jinak, 

tam kde jsou tečky (*…..) vypište prosím odpověď. Dotazník se vztahuje pouze na 

školní dny. U odpovědí, kde je zapotřebí Vaše písemné vyjádření, pište prosím 

TISKACE. 

Děkuji Vám za spolupráci a Váš čas. 

Pohlaví: 

a) Dívka
b) Chlapec

I. Část--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------ 

1. Jak obvykle využíváte přestávky?
a) Přípravou na další hodinu
b) Relaxací
c) Fyzickou aktivitou
d) Jinak * ……………………..

2. Máte na škole přístupné volnočasové vyžití v době přestávek?
a) Ano – jaké

*…………………………………………………………………..
b) Ne

3. Využíváte ve škole volně přístupný internet?
a) Stále



b) Příležitostně
c) Výjimečně
d) Nepoužívám

4. Kdo Vám připravuje svačinu?
a) Já sám/sama
b) Člen rodiny
c) Svačinu si kupuji
d) Nesvačím

II. Část--------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------

5. Kde obvykle obědváte?
a) Ve školní jídelně
b) Doma
c) V restauraci
d) Ve fast-foodu, bufetech, atd.

6. Pokud neobědváte ve školní jídelně proč?
(můžete zakroužkovat více možností) 

a) Časové důvody
b) Nelíbí se mi prostředí
c) Nechutná mi jídlo
d) Jiné *………………………….

7. Co obvykle obědváte?
a) Sladká jídla
b) Vegetariánská jídla
c) Zdravá jídla
d) Smažená jídla
e) „Česká klasika“ (omáčky, knedlíky,…)

8. Bývá ve školní jídelně součástí oběda zelenina?
a) Ano ve formě salátu
b) Ano, ale jen jako příloha
c) Ne

9. Dáváte si jako součást oběda zeleninu?
a) Ano – v jaké formě *…………………………………………………….



b) Ne
c) Příležitostně – v jaké formě

*…………………………………………………………..

10. Máte dle Vašeho názoru na oběd dostatek času?
a) Ano
b) Ne

11. Jste po obědě ospalý (-á) / unavený (-á)?
a) Ano
b) Ne

III. Část--------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------

12. Které jídlo obvykle nevynecháváte?
a) Snídani
b) Svačinu
c) Oběd
d) Odpolední svačinu
e) Večeře
f) Druhá večeře
g) Žádné nevynechávám

13. Kolik tekutin v průměru obvykle vypijete denně?
a) Méně než 1 litr
b) 1,5 litru
c) 2 litry
d) Více než 2 litry

14. Kolik tekutin vypijete v průběhu školní výuky?
a) Méně než 0,5 litru
b) 0,5 litru
c) Asi 1 litr
d) Více než 1 litr

15. Jaký druh tekutiny nejčastěji pijete?
a) Vodu
b) Minerálky
c) Sladké nápoje (např. Cola, Sprite, atd.)
d) Jiné *   …………………………………………………….



IV. Část--------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------

16. Jak nejčastěji trávíte svůj volný čas?
a) Sportem
b) Čtením knížek, časopisů
c) Sledováním televize
d) Sezením u počítače
e) Trávením času s kamarády, s partnery
f) Přípravou do školy

17. Nabízí škola mimoškolní aktivitu?
a) Ano – jakou *…………………….
b) Ne

V. Část--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 

18. V kolik hodin se cítíte nejvíce „mozkově“ aktivní?
 *…………………………………………………………………………… 

19. Účastníš se rád na hodinách tělocviku?
a) Ano
b) Spíše ano
c) Spíše ne
d) Ne

20. Jaký způsob výuky Vám nejvíce vyhovuje?
a) Přednáší-li nám vyučující
b) Práce ve skupinách
c) Praktické ukázky
d) Jiné * ……………………………………….

21. Co a kdo ovlivňuje vaši životosprávu?
a) Rodina
b) Škola
c) Přátelé
d) Společnost

* Napište tiskace informaci, na kterou je dotazováno – př.  počet, druh, obor atd.
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