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středních škol na Táborsku, jejich hlavní důvody vedoucí k těmto formám stravování a 

zhodnocení postojů, které studenti k této problematice zaujímají. Na základě výsledků 
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1 Úvod 

Zdravý ţivotní styl je fenoménem současné moderní společnosti. Je to pojem 

mnohorozměrný, který v sobě skrývá velké mnoţství prvků a v nejširším pohledu je to 

souhrn veškerých aspektů lidského ţivota. Je zde celá řada faktorů, které ovlivňují náš 

aktuální zdravotní stav ale i jeho podobu do budoucna. Jedním z významných je právě 

výţiva a způsob stravování. O stravování jako takové a o různé styly včetně alternativních 

směrů se v dnešní společnosti zajímá stále více lidí a dospívajících jedinců. Alternativní 

směry se definují jako způsoby stravování, které se obecně odlišují od nutričních zvyklostí 

většiny společnosti i od doporučení odborníků na výţivu. Neexistuje však jednotný pohled 

na tuto problematiku z hlediska vlivu a moţných rizik na zdraví. 

Cílem práce je zmapovat celkové povědomí a zájem o alternativní způsoby 

stravování u studentů středních škol na Táborsku. Zjistit, v jaké míře se studenti vybrané 

skupiny alternativně stravují. Dále také zjistit, jaké jsou jejich hlavní důvody pro 

alternativní stravování nebo naopak z jakých důvodů tyto alternativy stravování zavrhují. 

Dospívání je období, kdy jedinec, přestoţe jiţ sám můţe rozhodovat o způsobu a 

sloţení svého stravování snadno podléhá vlivu svého sociálního prostředí a snaţí se 

přizpůsobit jistému poţadovanému standartu společnosti. K důleţitým aspektům tohoto 

věkového období patří i zvýšený zájem o své tělo, touha ideální postavy spojená do značné 

míry s problematikou dietování a chuť vyzkoušet něco nového. Všechny tyto aspekty 

mohou mladého člověka vést právě k alternativním způsobům stravování, které však s 

sebou mohou nést i určitá rizika.    

Teoretická část práce se zaměřuje na nejznámější směry alternativního stravování 

ve spojení se středoškolskou mládeţí. První kapitola vymezuje cílovou skupinu, tedy 

„adolescenty“. Dále se práce věnuje vlivu výţivy a stravovacích návyků na zdraví člověka 

a to s důrazem na období dospívání. Práce se zabývá i problematikou utváření postojů 

k jídlu, dietováním a také poruchami příjmu potravy. V neposlední řadě se teoretická část 

zabývá charakteristikou nejznámějších alternativních způsobů stravování, jejich moţnými 

zdravotními přínosy a současně i moţnými riziky. 
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V praktické části je pouţita kvantitativní metoda pedagogického výzkumu. 

Dotazníkovým šetřením jsou zjišťovány postoje středoškolské mládeţe na Táborsku 

k alternativním způsobům stravování, které jsou následně vyhodnoceny pomocí tabulek a 

textových komentářů. Na základě výsledků šetření jsou navrţena v závěru práce 

doporučení pro pedagogickou praxi. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

2 Vymezení cílové skupiny – středoškolská mládež (tzv. 
adolescenti) 

V názvu práce je uveden pojem „středoškolská mládeţ“. Pro následující teoretické 

kapitoly i pro celou práci je velmi důleţité si tento termín přesněji vymezit a blíţe 

specifikovat toto vývojové období s jeho hlavními charakteristikami. „Středoškolská 

mládeţ“ není běţně pouţívaným slovním spojením v odborné literatuře, pro tuto práci je 

však stěţejní. Podle dostupných zdrojů se nejpouţívanějším synonymem stává pojem 

„adolescenti“, který je uveden v následujícím textu.  

„Termín adolescence je odvozen z latinského slovesa adolescere (dorůstat, 

dospívat, mohutnět). Jako termín označující určité období člověka bylo toto slovo pouţito 

poprvé v 15. století (Muuss, 1989). Přitom označení adolescenti (typické pro psychologii) 

se v českém jazyce volně zaměňuje s označením dospívající či dorost (typické pro lékařské 

vědy) a rovněţ s širším označením mládeţ (charakterističtější pro sociologii a 

pedagogiku).“
1
 

Jde o období druhého desetiletí ţivota jedince, tedy vývojové období tvořící 

pomyslný most mezi dětstvím a dospělostí. Konkrétní časové vymezení a specifikace 

tohoto období se přitom u jednotlivých autorů velmi různí. V evropské psychologii se 

adolescence tradičně oddělovala od pubescence. Pubescence (v české terminologii 

dospívání) se pak obvykle ohraničuje časovým obdobím 11 aţ 15 let, přičemţ někteří 

autoři ji ještě vnitřně diferencují, nejčastěji na prepubertu a pubertu (Macek, 1999). 

Dle Macka (1999) je adolescence (v české terminologii mládí) pak většinou 

datována od 15 do 20 (22) let. S tímto časovým ohraničením souhlasí i Vágnerová (2000), 

která uvádí, ţe období adolescence je druhou fází relativně dlouhého časového úseku 

dospívání. Trvá přibliţně od 15 – 20 let s určitou individuální variabilitou, zejména 

v oblasti psychické a sociální, vzácněji i somatické.  

Autor dále uvádí, ţe počátek adolescence je spojován s plnou reprodukční zralostí, 

v jejím průběhu se obvykle ukončuje tělesný růst. Pro ukončení adolescence jiţ biologická 

                                                 
1
 Macek, 1999, s. 11 
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kritéria tak podstatnou váhu nemají. Důleţitější jsou kritéria psychologická (dosaţení 

osobní autonomie), případně sociologická (role dospělého) a pedagogická (ukončení 

středního vzdělávání, získání profesní kvalifikace nebo zahájení vysokoškolského 

vzdělání) (Macek, 1999). 

Pojem adolescence se podle americké psycholoţky Hurlockové také pouţívá jako 

synonymum mládí. Zahrnuje ţivotní úsek mezi dětstvím a dospělostí, a je vrcholem 

integračního období. Hurlocková jej klasifikuje do tří fází: 

 preadolescence 10 – 12 let 

 raná adolescence 13 – 16 let 

 pozdní adolescence 17 – 21 let (Hurlocková in Hříchová, 2000). 

 

Také podle Macka (1999) výzkumy potvrzují uţitečnost diferenciace období 

adolescence, které jej klasifikují na časnou, střední a pozdní. Přes zřejmou souvislost a 

návaznost změn je kaţdá fáze adolescence svým způsobem specifická.  

 Časná adolescence = období plné překvapení; dominují zde pubertální změny, 

emocionální a kognitivní změny a nutnost adaptovat se na nové prostředí a role, 

obvykle v souvislosti s přechodem ze základní školy na střední školu. 

 Střední adolescence = období charakteristické kvalitativními změnami v oblasti 

blízkých vrstevnických vztahů (přátelství, erotické vztahy), měnícím se vztahem 

k autoritám a k sobě samému; jako období společenského moratoria je časem pro 

hledání a experimentování – ve vztazích a důsledcích různých rozhodnutí. 

 Pozdní adolescence = obsahuje jiţ vědomí vývojového přechodu k dospělosti; 

zvýšenou důleţitost získávají budoucí očekávání adolescentů a jejich osobní 

perspektivy; stále větší význam také nabývá obecnější vztahový rámec 

sebedefinování, tj. hodnotová a světonázorová orientace (Macek, 1999). 

 

Vymezení a periodizace období adolescence se v mnoha oborech a odvětvích liší.  

Lze však říci, ţe jednotlivé fáze dospívání spolu velmi úzce souvisí, prolínají se a typické 

změny, neodmyslitelně patřící k tomuto období mohou probíhat dříve či později, a jsou 
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víceméně individuální záleţitostí kaţdého jedince. Pro tuto práci, která se zabývá dle 

názvu středoškolskou mládeţí, je podstatné její věkové vymezení 15-19 let, které přibliţně 

odpovídá začátku a konci období adolescence s aspektem na sociální vyzrálost, změnu 

postojů v průběhu uvedené doby a vliv vzdělání. Obecně se dá konstatovat, ţe skupina 

středoškolské mládeţe se dostává stále více do popředí zájmu společnosti a odborné 

veřejnosti.  

Středoškolská mládež na počátku 21. století 

 V průběhu posledního století se období adolescence stalo samostatnou vymezenou 

etapou ţivota, která má svá specifické aspekty. I toto období se však obdobně jako 

předchozí období ţivota (předškolní věk, školní věk, atd.) plně podílí na utváření osobnosti 

člověka a kvalitě jeho ţivota současného i budoucího.  Postoje a návyky získané v průběhu 

střední školy mohou mít významný dopad na celý budoucí ţivot jedince.   

Období adolescence je v současné době dle Macka (1999) mnohorozměrným 

fenoménem, a to zejména kulturním, psychologickým a sociálním. Charakterizuje jej jistý 

ţivotní styl, který v zásadě není společensky ceněn jako méně hodnotný neţ jiné ţivotní 

styly. Můţeme zde registrovat mnoho změn ve srovnání s ţivotem dospívajících před 

několika desítkami let. Tzv. typické charakteristiky adolescentů se dnes stávají ţádanými, 

vysoce ceněnými a hodnotnými i v jiných věkových skupinách. Především díky působení 

mediálních prostředků si velké mnoţství dětí přeje být co nejrychleji „teenagery“ a oproti 

tomu řada dospělých se „výhod“ dospívání nechce vzdát. Mezi tyto „výhody“ řadíme 

zejména nezávaznost, volnost, svobodu, moţnost volby a oproštění se od stereotypů 

kaţdodennosti. Jedny z nejvýznamnějších, vysoce oceňovaných hodnot v období dospívání 

jsou především zdraví a tělesná zdatnost, fyzická krása, sexuální přitaţlivost a výkonnost. 

 Jak jiţ bylo v předcházející větě řečeno, důleţitou součástí identity současné 

středoškolské je tělesný vzhled. Je to především v důsledku dnešní moderní společnosti, 

která nás učí, ţe image jedince má velký význam pro jeho společenské postavení. Tělo 

bylo, je a bude objektem sociálního a kulturního vývoje. V dnešní době je na člověka 

vytvářen neustálý nátlak z nejrůznějších oblastí společnosti, který klade na naše tělo 

náročné poţadavky (v současnosti – tělo zdatné, opálené, štíhlé a bez tuku, zdravě 

vypadající = ideál). O to významnější je tato problematika právě v tomto senzitivním 

vývojovém období. 
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 Podle Sedláčkové (2009) se adolescent svým tělem často a v hojné míře zaobírá. 

Tento kult těla je navíc podporován obecně platným sociokulturním standardem vysoké 

hodnoty mládí a fyzické krásy. Vlastní tělo je posuzováno ve vztahu k aktuálnímu 

standardu atraktivity, je srovnáváno s ostatními adolescenty i aktuálně přijímaným 

ideálem. Tělové schéma se můţe stát nejdůleţitější součástí vlastní identity. Pokud 

odpovídá aktuálnímu ideálu krásy, vytváří oporu vlastního sebevědomí. Podporuje pocit 

jistoty, ţe jedinec bude sociálně akceptován, a pomáhá mu dosáhnout uspokojivé prestiţe, 

zejména ve vztahu k druhému pohlaví. Adolescent se potřebuje líbit nejen jiným, ale i 

sobě, aby se ubezpečil o své hodnotě. Zevnějšek je prostředkem k dosaţení sociální 

akceptace a prestiţe.  

„Krása je úkol, který je třeba splnit. Atraktivita je předpokladem k dosaţení dobré 

sociální pozice.“ 
2
 

 Další aktuální problematikou však zůstává, pokud jedinec není schopen tento úkol 

splnit a dosáhnou poţadovaných nároků současné společnosti kladených na tělesný vzhled, 

ale toto téma je rozebráno v následujících kapitolách, viz kapitola: Postoje k jídlu a body 

image adolescentů.    

Dospívání představuje specifickou ţivotní etapu. Toto období má svoje typické 

znaky v rámci ţivotního cyklu a svůj objektivní a subjektivní význam. Je to náročné 

období hledání a přehodnocování, v němţ má jedinec zvládnout vlastní proměnu, 

dosáhnout přijatelného sociálního postavení a vytvořit si subjektivně uspokojivou, zralejší 

formu vlastní identity (Vágnerová, 2005).  

Jeden z nejdůleţitějších subjektivně vnímaných aspektů adolescence v současné 

době je image a body image a to i v souvislosti s novým pojetím společnosti, které je 

zaloţeno na informacích a médiích významně ovlivňujících smýšlení středoškolské 

mládeţe. Na vnímání vlastního já a skutečné podobě obrazu vlastního těla se významně 

podílí řada faktorů, mezi které řadíme například míru pohybové aktivity, posuzování 

jedince společností a způsob jeho stravování. Všechny tyto a další aspekty mohou vést k 

tendenci dnešní středoškolské mládeţi k dietování zahrnující i experimentování s různými 

alternativami ve stravování. 

                                                 
2
 Sedláčková, 2009, s. 31 
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3 Výživa a zdraví 

3.1 Vliv výživy na zdraví člověka 

Jiţ od narození se výţiva podílí nejen na zdravotním stavu, ale i na fyzickém, 

psychickém a sociálním vývoji jedince. Jak jiţ bylo zmíněno, výţiva má ve většině případů 

přímý vliv na fyzický vzhled a nepřímo tak můţe zejména v období adolescence být 

významným faktorem způsobujícím problémy nejen v psychickém a sociálním ţivotě, ale i 

ve fyzickém vývoji. Přijímání potravy se tak můţe stát problémem, který ovlivní celý 

ţivot. 

Výţiva a vhodná strava je jedním z nejpodstatnějších vazebních mechanismů na 

vnější prostředí. Má tak velký význam především v období růstu a vývoje. Z hlediska 

moţnosti okamţitého či pozdějšího nebo dlouhodobého ovlivnění tělesného a duševního 

vývoje dítěte je důleţité jiţ období od početí, dále po porodu, v předškolním věku, během 

prepuberty, puberty i v období dospívání. Nedostatek některých ţivin nebo naopak jejich 

značný nadbytek můţe dlouhodobě poznamenat zdravotní stav dítěte, jeho tělesný i 

duševní vývoj (Fraňková, Odehnal, Pařízková, 2000). 

„Tělesná a duševní zdatnost lidského organismu je silně ovlivňována skladbou 

přijímané potravy. Potrava poskytuje organismu látky nezbytné pro stavbu nových tkání, 

pro náhradu tkání opotřebovaných, látky zajišťující správnou funkci organismu. Je zdrojem 

energie pro tvorbu tepla a pro veškeré ţivotní pochody.“ 
3
 

Výţiva jako neodmyslitelná součást celého ţivotního cyklu se uplatňuje i v procesu 

prevence, neboli předcházení nemocem. Ovlivňuje zdravotní stav jedince, prodlouţení 

ţivota, zdatnost, odolnost, výkonnost, reprodukci pracovní síly, psychickou vyrovnanost i 

pocit subjektivního blaha a pohody.  

Dle Hrubého (1996) můţe zdraví člověka značně ovlivnit i mnoţství a sloţení 

přijímané potravy. Pokud je sloţení stravy jiné od biologických a fyziologických 

poţadavků organismu, můţe vést aţ k závaţnému nepříznivému působení a k celé řadě 

zdravotních problémů. To znamená, ţe mnoţství neboli energetická hodnota, není jediným 

hodnotícím kritériem, jelikoţ ze zdravotního hlediska je také velmi důleţitá biologická 

                                                 
3
 Marádová, 2005, s. 7 
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hodnota stravy, tj. mnoţství a poměr jednotlivých výţivových sloţek. A to především 

bílkovin, tuků a sacharidů jako ţivin hlavních a ţivin přídatných, tedy vitamínů a 

minerálních látek.  

3.2 Stravovací zvyklosti 

Stále přibývají odborné studie, které prokazují dlouhodobý vliv stravovacích 

zvyklostí na celkový zdravotní stav jedinců. Velmi často slyšíme varování lékařů a jiných 

odborníků o rizikách a zvýšeném nárůstu vzniku chronických onemocnění souvisejících do 

jisté míry s příjmem potravy.  

Snahou společnosti by mělo být zvýšení povědomí v oblasti správné výţivy (umět 

si vhodně vybírat zdravé potraviny) a působení na výrobce a distributory (nabízet 

především výrobky zdraví prospěšné). Neboť potrava, kterou přijímáme je ovlivněna 

nabídkou potravinového trhu. Společným záměrem všech těchto sloţek by mělo být i 

postupné působení na výrobu a spotřebu poţivatin a pokrmu tak, aby docházelo 

k posilování zdraví ve prospěch kaţdého jedince.  

„Nadbytek potravin a jejich snadná dostupnost na trhu se výrazně promítá do 

lidského ţivota nerovnováhou v jejich příjmu.“ 
4
 

Specifická situace přichází v období dospívání, kdy fyziologicky narůstá potřeba 

ţivin vysoké výţivové kvality. Specialisté na problematiku obezity se shodují na faktu, ţe 

existuje vysoká pravděpodobnost, ţe adolescenti, kteří si osvojí správné stravovací návyky 

jiţ v časném dětství a tyto návyky jim vydrţí aţ do dospělosti, budou mít niţší riziko 

vzniku těchto neinfekčních onemocnění (Taliánová, Řeřuchová, Slaninová, 20. 3. 2012, 

online).  

Stravovací návyky se utvářejí v průběhu celého ţivota, jedinec je získává uţ od 

svého útlého dětství, kdy je odkázán na péči rodičů. Základní stravovací návyky jsou 

přebírány převáţně od matky a následně od nejbliţší rodiny. Další ovlivnění v této oblasti 

pak nastává ve školských zařízeních, jako je mateřská škola, základní škola, střední škola, 

vyšší škola či vysoká škola.  

                                                 
4
 Marádová, Středa, Zima, 2010, s. 26 
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Důleţitou úlohu školnímu stravování přikládá i Keresteš (2011), který uvádí, ţe 

základem výţivy dětí by mělo být školní stravování, které zabezpečuje přibliţně jednu 

třetinu celodenní potřeby výţivy školních dětí a adolescentů. 

Neméně důleţitý vliv na stravovací zvyklosti mají v pozdějším období i vrstevníci, 

kamarádi či přátelé, média a řada dalších vnějších podnětů, které na nás ať jiţ vědomě, či 

nevědomě působí. Mezi vnější podněty, které mohou mít výrazný vliv na utváření 

stravovacích návyků, mohou patřit i onemocnění v blízkém okolí jedince či přímo jeho 

samotného. 

Dle Marádové (2005) je v moderním světě konzumace stravy ovlivňována i řadou 

faktorů vedoucích k rozvoji nezdravého a nevhodného způsobu stravování. Nabídka 

moţností stravování ve vyspělých zemích umoţňuje povaţovat stravu nejen za způsob 

doplnění energie, ale i jako společenskou událost či psychický poţitek související s pocity 

chuti, vůně a vzhledu. Jak autorka dále uvádí, nevhodné stravovací zvyklosti, jako je 

nadbytečně energeticky bohatá strava, vysoká konzumace tuků a jednoduchých sacharidů 

s nedostatečným příjmem vlákniny, vytvářejí základ pro vznik řady závaţných 

onemocnění. Na vzniku zdravotních problémů se podílí i preference stravování typu fast-

food, která je v dnešní době zejména u mladých lidí velmi oblíbená, dále pak 

nepravidelnost v jídle a celkové sníţení pohybové aktivity.  

3.3 Výživa dětí před obdobím adolescence 

Výţiva v období adolescence je výrazně ovlivněna výţivou jedince v období 

předešlém. Proto je vhodné si přiblíţit i jednotlivá specifika výţivy dětí a dospívajících.  

Dle Keresteše (2011) si optimální růst dítěte vyţaduje optimální stravu. Jak jiţ bylo 

zmíněno nedostatečný příjem energie a ţivin zpomaluje rychlost růstu. Získané vhodné 

stravovací návyky přetrvávají do dospělosti, mladí lidé, kteří si zvyknou na zdravou stravu, 

nebudou muset měnit svoje zaţité stravovací návyky ve středním či vyšším věku. 

Kvantitativní poţadavky na výţivu se s věkem zvyšují, celkové energetické a nutriční 

potřeby dětí se zvyšují s věkem a tělesnou hmotností, ale v přepočtu na jeden kilogram 

tělesné hmotnosti se sniţují. 

„Výţiva dětí se liší od výţivy dospělých tím, ţe slouţí nejen k udrţení ţivota a 

funkcí organismu, ale především k zajištění růstu a zdravého vývoje organismu. 
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V současné době přibývá důkazů o významu vlivu výţivy od nejútlejšího věku z hlediska 

prevence onemocnění ve věku pozdějším.“ 
5
 

V jednotlivých obdobích vývoje dítěte je vhodný způsob výţivy důleţitý především 

ke správnému rozvinutí tělesných funkcí, k podpoře vývoje psychologického i tělesného. 

V průběhu vývoje dítěte se potřeba ţivin, která se vztahuje k tělesné hmotnosti, průběţně 

mění a ani růst dítěte neprobíhá konstantně (Keller, Meier, Bertoli, 1993). 

„Energeticky je celková spotřeba nejvyšší (relativně k hmotnosti) v prvním půlroce 

ţivota. Zvýšena je i v dalších obdobích růstového zrychlení (předškolní věk, období 

dospívání). U školáků je potřeba energie stanovena průměrně přibliţně na 240 -290 kJ na 1 

kg hmotnosti dítěte a den.“ 
6
 Jak autorka dále uvádí, jednotlivé podíly základních ţivin, 

kterými jsou bílkoviny, tuky a sacharidy s ohledem na přívod energie by měly být u dětí 

školního věku přibliţně následující: bílkovinami by mělo být hrazeno 13,5 - 14,5 % 

celkového energetického příjmu, tuky by mělo být hrazeno 27 - 29 % celkového 

energetického příjmu a sacharidy 56 - 59 % celkového energetického příjmu. Rychlost 

růstu a malá míra pohybové aktivity ovlivňují nestabilní chuti k jídlu a mnoţství přijaté 

potravy. 

Potřeba bílkovin představuje základ výţivy dítěte a měla by být relativně vysoká 

vzhledem k rostoucímu organismu, který potřebuje bílkoviny ve zvýšené míře pro růst, 

k výstavbě svalstva a dalších tkání. Potřeba by měla být z větší části hrazena bílkovinami 

ţivočišného původu (masem, mlékem a mléčnými výrobky) a to především z důvodu jejich 

lepší vyuţitelnosti a příznivějšího sloţení pro organismus neţ bílkoviny rostlinné. 

Z rostlinných bílkovin jsou pro školní děti vhodné obilné výrobky, luštěniny, brambory, 

ořechy a semínka (Chrpová, 2010).  

Dle Keresteše (2011) v dětském období hraje mimořádnou roli dostatečný příjem 

mléka a mléčných výrobků, vzhledem k tomu, ţe se buduje kostní hmota. Budování kostní 

hmoty se dokončuje přibliţně v období mezi 20. a 30. rokem ţivota a po následné fázi 

rovnováhy uţ nastává jen její odbourávání. 

                                                 
5
 Marádová, 2005, s. 155 

6
 Chrpová, 2010, s. 95 
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Tuky dodávají podle Chrpové (2010) organismu přibliţně dvakrát více energie, neţ 

bílkoviny nebo sacharidy. Potřeba tuků je u dětí vysoká a přítomný cholesterol je pro vývoj 

dětí velmi důleţitý. Druhy tuků vybíráme díky jejich rozdílnému sloţení velice pečlivě. 

Úplně nevylučujeme ţádný tuk. Ve zvýšené míře se však zaměřujeme na příjem 

nenasycených tuků (ryby, oleje, ořechy, semínka). Dvě třetiny z celkového příjmu tuků by 

měly být u dětí školního věku hrazeny rostlinnými tuky. Bohuţel školáci často tato 

doporučení nedodrţují a překračují celkový doporučený energetický příjem. V důsledku 

tohoto neţádoucího jevu se řada civilizačních onemocnění nepozorovaně vyvíjí jiţ od 

dětství. Byl prokázán úzký vztah mezi vysokou konzumací ţivočišných tuků, zvýšenou 

hladinou cholesterolu, infarktem myokardu, ischemickou chorobou srdeční, cévní 

mozkovou příhodou či některými zhoubnými nádory. Také podle autorky některé 

výzkumné studie poukazují na vyšší hladiny cholesterolu v krvi i u velmi malých dětí. 

Sacharidy jsou nejdůleţitějším a téměř výhradním zdrojem rychle vyuţitelné 

energie. Proto je u dětí, které se značně pohybují, potřeba nepoměrně vyšší, neţ u 

dospělých. Potřeba sacharidů by měla být pokud moţno kryta škroby (brambory, černý 

chléb). Problém současných školáků je nadměrná spotřeba rafinovaného cukru (Marádová, 

2005). 

Zdrojem komplexních sacharidů by měly být celozrnné obilné výrobky, brambory, 

těstoviny a rýţe (Keresteš, 2011). 

Potřeba vody je u dětí vysoká, neboť mají vyšší obsah vody ve tkáních a jsou i ve 

vodní bilanci labilnější. Pitný reţim dětí školního věku by měl být během dne vyváţený. 

V horku, při sportu nebo při fyzicky náročné hře stoupá potřeba tekutin na více neţ 

dvojnásobek obvyklého mnoţství. Mnoţství tekutin ovlivňuje u dítěte i skladba jejich 

jídelníčku. U dětí také pozor na velký příjem jednoduchých sacharidů častým pitím 

přeslazených limonád. Vhodné jsou kvalitní pitné nasycené vody, ředěné přírodní ovocné 

šťávy a dţusy, minerální vody a ovocné čaje (Chrpová, 2010). 

„K příznakům nedostatečného příjmu tekutin patří únava, malátnost, spavost, 

podráţděnost a bolest hlavy, suchá a málo napnutá kůţe, suché sliznice, převislé oči, slabé 

močení, tmavoţlutá moč, opakované infekce močových cest, zácpa.“ 
7
 

                                                 
7
Keresteš, 2011, s. 793 
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V případě dětí by měl být dostatečný přívod minerálů, stopových prvků a vitamínů. 

Jedná se zejména o vápník, fosfor, hořčík, draslík, ţelezo a sodík, ze stopových prvků 

zvláště jód, fluór, zinek a měď. Celková potřeba minerálů a stopových prvků je u dětí kryta 

normální pestrou stravou. Poměrně velké nároky má dětský organismus na vitamíny. 

Zvýšený příjem vitamínů je pak nutný u dítěte nemocného, v rekonvalescenci a při zvýšené 

fyzické námaze (Marádová, 2005). 

3.4 Výživa adolescentů 

V období puberty a adolescence opět začíná růst přirozená potřeba ţivin organismu. 

Proto je v dospívání důleţité, aby strava adekvátně tyto nároky uspokojovala. Stejně jako 

v předcházejících obdobích by měla být strava pestrá, vyváţená a měl by být zachován 

pravidelný stravovací reţim. 

V období dospívání dochází u jedince k rychlému růstu jak výšky, tak hmotnosti. 

V těle se mění poměr tukových a svalových sloţek. Dokončuje se kosterní vývoj i pohlavní 

zrání. Všechny tyto dynamické změny charakterizující řešené věkové období se projevují 

především na zvýšené potřebě energie mladého člověka.  

Jedinci v tomto věku potřebují ke svému růstu a vývoji vysokou dávku hodnotných 

bílkovin, minerálních látek. Zejména tedy vápníku pro správný růst kostí, ţeleza a hořčíku. 

Ze základních vitamínů je potřeba zejména C, A, B1, B2. Potřeba tuků klesá, 

nejpodstatnější sloţkou výţivy by měly představovat sacharidy (60 % denní dávky 

energie). Jelikoţ se školní stravování spolupodílí při zabezpečování výţivy dětí školního 

věku, je třeba ho doplňovat vhodnou stravou v domácnosti. A to zajistit především 

dostatek mléka, mléčných výrobků, ovoce, zeleniny, tmavého chleba a omezovat 

sacharózu (Marádová, 2005). 
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Tabulka 1: Doporučené hodnoty ţivin a některých dalších látek pro dospívající dle Nevorala (2003) 

 Energie 

(kJ) 

Bílkoviny 

(g) 

Sacharidy 

(g) 

Tuky 

(g) 

Cholesterol 

(mg) 

Vit.

C 

(mg) 

Fe 

(mg) 

Ca 

(mg) 

Chlapci 11200-

13000 

45-60 275-380 88-

103 

300 100 12 1200 

Dívky 9400-

10500 

45 275-380 74-

102 

300 100 15 1200 

 

Pro období dospívání jsou typické i podstatné změny v psychické oblasti jedince. 

Jde především o chápání, porozumění a hodnocení jistých, na první pohled ne zcela 

rozhodujících situací. Avšak tyto situace v sobě skrývají mnoho. Pocity svobody a 

výjimečnosti, spolu s rostoucí finanční nezávislostí se promítají i do touhy a potřeby 

samostatného rozhodování v oblasti stravování. Nezralé uvaţování můţe vést adolescenty 

k určitým výţivovým rizikům. Dospívající jedinci se musí potýkat s fyziologickými 

změnami, které mohou vnímat velmi negativně. Touha po ideální postavě a nespokojenost 

s vlastním tělem vede ve velké míře k experimentování s dietami. K tomu se přidává i 

uţívání různých přípravků na hubnutí a léků. Negativním důsledkem takového chování je 

zpomalení tělesného růstu a celkového fyzického vývoje spolu s rozvojem poruch příjmu 

potravy.  

Tuto skutečnost potvrzuje Keresteš (2011), který ještě upozorňuje na poruchy 

menstruačního cyklu u děvčat. 

V tomto období je i značný pokles vlivu rodiny na stravovací zvyklosti. Oproti 

tomu však narůstá vliv vrstevníků, médií, reklamy i marketingu. Působení vlivů se promítá 

do zvyšující se konzumace pokrmů jedených mimo domov či školu, ale i na společenském 

vnímání ideálního vzhledu a dokonalé postavy mladou generací, která se tomuto tlaku 

snaţí vyrovnat.  

V tomto věkovém období by měl být kladen větší důraz na pestrou a vyváţenou 

stravu dle pravidel správné výţivy. Na rozdíl od dětství je ve větší míře jídelníček 

přizpůsobován individuálnímu stylu, názorům, postojům a časovým moţnostem. O stravě 
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jiţ nerozhoduje rodič či jiný dospělý, ale jedinec jako individualita. Odpovědnost za 

stravování tak je jiţ na konkrétním jedinci. Vzhledem k psychické neucelenosti je v tomto 

období stále velký prostor pro stravovací chyby. Špatně nastavená forma stravování můţe i 

nadále vést do budoucna ke zdravotním problémům. Právě tato situace můţe nastat při 

nevhodně sestavené nebo nesprávně pochopené alternativě stravování, zejména u 

dospívajících a adolescentů. 
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4 Postoje k jídlu a body image adolescentů 

 Vzhled těla (body image) je v současné společnosti velmi často probíraným a 

diskutovaným tématem. Velké mnoţství především mladé populace věnuje svému vzhledu 

nebo vzhledu druhých lidí velkou část pozornosti. A především z důvodů této vysoké 

pozornosti mladé generace o fyzický vzhled je  následující text věnován tomuto fenoménu, 

který stojí na počátku utváření nezdravých vztahů či postojů ke stravování. 

Dětem je jiţ od časného věku předkládáno, které tělesné rozměry jsou ve 

společnosti kladně hodnoceny a které jsou odmítány. Kulturně koncipovaná ideální 

hmotnost a fyzický zjev přejímají jiţ děti v předškolním věku. Brzy se naučí vnímat a 

hodnotit vlastní tělesné schéma a rozměry vrstevníků.  

Fraňková a Dvořáková – Janů uvádí, ţe „body image můţe být jednou z prvních 

charakteristik, které dítě začleňuje do svého self-konceptu, tedy do svého sebepojetí. 

Studie, provedené v různých zemích, přinesly poměrně uniformní nálezy o narušeném 

vztahu tělesných rozměrů u školních dětí. Zjistily, ţe jiţ od čtvrtého roku ţivota dovedou 

děti hodnotit svoje tělesné rozměry a kriticky posuzovat ostatní děti.“
 8
 

Z hlediska body image nastává náročné a komplikované období v dospívání, které 

je spojené se změnami tělesných proporcí, psychického proţívání a vnímání. Spojení 

těchto atributů přináší mnohá úskalí, se kterými se musí mladý člověk potýkat. Měnící se 

postava a vývin sekundárních pohlavních znaků, nebo i naopak opoţděný růst přivádí 

jedince do rozpaků, se kterými se někteří těţko vyrovnávají. Velkou roli hrají i média, 

která razí směr aktuálních módních trendů a člověk se je snaţí napodobit. V důsledku i tato 

situace souvisí s nespokojeností mladých ţen a muţů s vlastním tělem a můţe vést právě i 

k zmiňovaným problémům s dietováním. 

Zajímavý výzkum na tuto problematiku realizoval F. D. Krch pod názvem „Vztah 

mezi tělesnou spokojeností a kvalitou života českých adolescentů“. Podle výsledků této 

studie se ukázalo, ţe význam tělesného vzhledu má u adolescentů důleţitou hodnotu a 

ovlivňuje jejich sebehodnocení a proţívání. Častěji jsou se svým tělem nespokojeni dívky 

neţ chlapci. Spokojení adolescenti mají i lepší sebevědomí a sebedůvěru (Krch, 2000). 

                                                 
8
 Fraňková, Dvořáková – Janů, 2003, s. 226, 227 
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Negativní vztah k vlastnímu tělu a narušený postoj k jídlu se velmi úzce váţe na 

sebehodnocení adolescentů. Celková nespokojenost, stres a také nuda vedou jak 

k nadměrné kontrole a restrikci v oblasti jídla, tak k nekontrolovatelnému přejídání a 

následnému pocitu viny (Macek, 1999). 

„Ukazuje se, ţe je třeba učit děti od časného věku poznávat vlastní tělo, jeho části, 

rozměry, funkce i potřeby tak, aby byly psychicky připraveny na změny, ke kterým 

dochází v průběhu růstu i přestavby v prepubertě. Děti mají chápat, ţe to, co se s jejich 

tělem děje, je normálním výrazem zákonitého procesu. Tím by se mohlo zabránit vývoji 

pokřiveného pohledu na tělesnou hmotnost a poruchám ve vnímání svého těla. Prevence 

mentální anorexie a bulimie by měla začít jiţ v předškolním věku.“ 
9
 

Postoj k jídlu je utvářen na základě několika významných faktorů, mezi které patří 

chuť/nechuť, zkušenosti s jídlem, společenské, kulturní a ekonomické okolí, případně 

náboţenské a filozofické systémy, rodina a samozřejmě individuální osobnost. 

 Faltus k tomuto tématu ještě uvádí, ţe náš postoj k jídlu neovlivňuje jen 

prostředí, ve kterém ţijeme, a zvyky, které z něj přijímáme, ale také meziosobní vztahy a 

názory lidí z našeho okolí (Faltus, 1977). 

4.1 Poruchy postojů k jídlu 

Jak jiţ bylo v předcházející kapitole uvedeno, postoje ke stravování jsou u 

dospělého člověka výsledkem mnoha vnějších a vnitřních činitelů. Špatně nastavený postoj 

k jídlu můţe vést k poruchám příjmů potravy.  

 „Mnohé nepříznivé podněty z vnějšího prostředí i z vlastního těla jedince, které 

jsou přímo či nepřímo spojeny s jídlem, mohou být zdrojem okamţitých nebo pozdějších, 

krátkodobých nebo dlouhodobých poruch potravního chování a příjmu potravy. Některé se 

mohou projevit jiţ v časném věku, jiné nastupují v předškolním i pozdějším období, jsou 

závaţné během dospívání nebo v pozdějším věku.“ 
10

 

Autoři dále uvádějí, ţe škála problémů souvisejících s příjmem potravy je pestrá a 

zahrnuje různé projevy, které jsou například: nechutenství, odmítání jídla, abnormální 

                                                 
9
 Fraňková, Dvořáková-Janů, 2003, s. 227 

10
 Fraňková, Odehnal, Pařízková, 2000, s. 170 
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zacházení s jídlem, vybíravost, poruchy chování při mentální anorexii a bulimii, přejídání – 

nadměrný příjem potravy, který můţe vést k dětské nebo pozdější obezitě. Některé 

z projevů narušeného potravního chování zasahují do tělesného nebo duševního vývoje 

dítěte méně, jiné mohou narušit výrazně osobnosti dítěte a budoucího dospělého jedince. 

Určité poruchy jsou doprovodem jiného onemocnění nebo poruch chování (Fraňková, 

Odehnal, Pařízková, 2000). 

Dle Fraňkové a Pařízkové – Janů „za normální postoj povaţujeme takový, který 

vede k uspokojení fyziologických potřeb a přitom plní i psychologickou a sociální funkci 

jídla. Nevede ani k přejídání ani k zavrhování potravy nebo k znehodnocování jídla 

nesprávným potravním chováním.“
11

 

Postoje k jídlu jsou formovány od počátku ţivota a jsou utvářeny mnoha vnějšími i 

vnitřními vlivy. Hodnocení postoje k jídlu není jednoduché, postoj k jídlu lze označit za 

problematický v případě, ţe zakládá moţnost budoucího ohroţení zdravotního stavu, je 

však nutno jej vţdy hodnotit v kontextu širšího okolí.  

4.2  „Dietování“ v období adolescence 

V této a následujících kapitolách je práce zaměřena na jeden z největších nutričních 

problémů a rizik dětí školního věku, který souvisí s hrozbou obezity, mentální bulimie a 

mentální anorexie, a tím je problematika „dietování“. Dle Fraňkové, Dvořákové-Janů, je 

„dietování“ „neúměrné zaujetí aţ posedlost, se kterou se dívky či ţeny chápou kaţdé 

příleţitosti k vyzkoušení jakéhokoli prostředku k zhubnutí.“
12

 Hlavním cílem je redukce 

hmotnosti a dieta je jejím prostředkem, který však můţe mít v dlouhodobém horizontu 

nepříznivé důsledky. 

Oproti dřívějšímu období se problematika dietování objevuje u stále mladších dívek 

a ţen a stále nabývá na významu, neboť významně roste skupina jedinců, kteří do této 

oblasti spadají. Podle výsledků novějších výzkumů se úroveň a intenzita zájmu o dietování 

během adolescence zdvojnásobila. V první řadě strach z tloušťky vede mladé lidi k tomu, 

ţe se o sebe začínají starat tím, ţe si přenášejí do svého způsobu stravování často velmi 

nezdravé dietní návyky dospělých, které spadají pod nálepku „dietování“.  

                                                 
11

 Fraňková, Pařízkové – Janů, 2003, s. 189 

12
 Fraňková, Dvořáková-Janů, 2003, s. 227 
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 V mnoha zemích se zvyšuje popularita redukčních diet. Podle některých autorů se 

dietování stalo „normálním“ stylem stravování. Je spíše výjimkou, kdyţ se mladí lidé 

nesnaţí měnit dietou tělesnou hmotnost neţ naopak. Základní strategií je omezování 

vysokotučných jídel nebo vynechávání některého denního jídla. To se nejčastěji doplňuje 

uţíváním různých dietních prostředků, produktů a lektvarů s vyuţíváním nejrůznějších rad, 

článků v časopisech a knih. Celá tato problematika by byla jednodušší, kdyby bylo 

dietování vţdy neškodné. Tomu však tak bohuţel není. Zdravotní nebezpečí tohoto 

současného trendu bývá podceňováno, je povaţováno za méně škodlivé, neţ zůstávat 

obézní. Avšak dietování je velmi rizikovou a nebezpečnou reakcí na pocit tloušťky 

v případě, ţe se vyskytne u dívek, které mají daleko k nadváze. Dietování můţe vést ke 

stavu celkové nebo částečné podvýţivy, coţ můţe mít ve fázi fyzického růstu a vývoje 

negativní fyziologické důsledky. Můţe navodit nedostatek určitých vitamínů a minerálních 

látek pro organismus v období dospívání velmi důleţitých. Ovlivňuje metabolismus, 

porušuje nervovou činnost, můţe vést k opoţdění růstu, oddálení puberty a později 

k osteoporóze. Kromě těchto fyziologických důsledků je třeba se zaměřit i na negativní 

vliv dietování na duševní stav jedince. V některých studiích byl ukázán nepříznivý vliv na 

psychické funkce, mohou být narušeny prvky kognitivní, rozumové činnosti. Z popsaných 

rizik vyplývá, ţe pokud se dietování stává upevněným a dlouhodobým, čí trvalým stylem 

chování, můţe jedince dosti poškozovat. Nejenom, ţe je u nich zeslabena volní kontrola 

příjmu potravy, ale často to vede k následnému přejídání se a návalům hltavého jedení. 

Poté jiţ mezi dietováním a poruchami příjmu potravy existuje velmi silná spojitost, téměř 

příčná vazba (Fraňková, Odehnal, Pařízková, 2000). 

4.3 Poruchy příjmu potravy 

Nevhodně nastavený postoj ke stravování a snaha zhubnout můţe ve svém 

důsledku vést mladé lidi k poruchám příjmu potravy, které mohou i ohroţovat lidský ţivot, 

nejedná se však o podnět jediný. Stejný význam má i psychika jedince, která můţe být 

v období adolescence velmi proměnlivá. Dále pak sociální a kulturní okolí.   

Jak ve svém článku uvádí Papeţová „poruchy příjmu potravy jsou třetí nejčastější 

psychiatrické onemocnění v adolescenci. V porovnání s ostatními psychiatrickými pacienty 

mají pacienti s tímto onemocněním dvojnásobnou úmrtnost, v porovnání se zdravou 
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populací dokonce desetinásobnou. Důvodem jsou nejen závaţné somatické komplikace, 

provázející metabolický rozvrat, ale také vysoké riziko sebevraţedného chování“.
13

 

Poruchy příjmu potravy povaţuje Macek (1999) za syndrom podmíněný 

osobnostně, sociálně i kulturně. Klinický obraz poruch příjmu potravy je v současných 

měnících se společenských podmínkách České republiky stále heterogennější, nemocní 

v této oblasti jsou stále více psychicky a sociálně diferencovanou skupinou. Změna 

stravovacích návyků a postoj k příjmu potravy signalizuje zvýšený nárůst poruch příjmu 

jídla v 90. letech i celkovou změnu v hodnotách a ţivotním stylu dospívajících. Nejde jen o 

ideál štíhlosti a zdraví, poruchy vztahu k vlastnímu tělu jsou determinovány poruchami 

celkového sebehodnocení, ambivalentním hodnocením vlastního výkonu a silnou potřebou 

sebekontroly.  

„Poruchy příjmu potravy souvisejí s problémy s identitou, s nechutí či neschopností 

zvládnout vývojové úkoly adolescence a se strachem z dospělosti.“
14

 

Mezi ty nejčastější poruchy příjmu potravy řadíme mentální anorexii a mentální 

bulimii. Jak ve své publikaci uvádí Krch (2005) jsou si tyto dvě poruchy i přes zdánlivou 

odlišnost velmi podobné. Příznaky se odlišují především podle závaţnosti podvýţivy a 

metod, které se pouţívají ke kontrole hmotnosti. „Obě poruchy spojuje strach z tloušťky a 

nadměrná pozornost věnovaná vlastnímu vzhledu a tělesné hmotnosti.“
15

 

Jedinci zasaţení těmito nemocemi věnují největší pozornost tomu, jak vypadají, 

kolik váţí a jejich největší snahou je zhubnout nebo alespoň v co nejvyšší moţné míře 

zabránit nárůstu tělesné hmotnosti. 

Mentální anorexie 

  Dlouhodobé spontánní sníţení příjmu potravy pod fyziologické potřeby organismu 

je výsledkem poruch mechanismů, regulující příjem potravy, potravní motivaci i potravní 

chování. Řadí se pod hlavičku psychogenních poruch příjmu potravy. V posledních letech 

přibývá dramaticky poruch, klasifikovaných jako mentální anorexie. Tato porucha je 
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 Papeţová, 2005, s. 30 

14
 Macek, 1999, s. 176 

15
 Krch, 2005, s. 15 
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závaţným psychologickým i lékařským problémem. Týká se hlavně mladých dívek a 

dospívajících ţen (Fraňková, Dvořáková-Janů, 2003).  

 „Pojmenování „mentální“ především proto, ţe se tím zdůrazňuje důleţitost 

psychologického původu nebo doprovodu této choroby. Jedná se tedy o nemoc, která 

nabývá na závaţnosti hlavně v posledních desetiletích a která ohroţuje zdraví a ţivoty 

velkého počtu dětí a dospívající mládeţe ve vyspělých „bohatých“ společnostech na celém 

světě.“
16

 

I u nás rychle narůstá počet případů mentální anorexie a stává se velkým 

problémem nejen dorostového lékařství. Nástup zjevných příznaků mentální anorexie se 

dříve kladl do období dospívání, ale věk se stále sniţuje. Setkáváme se s ní jiţ u dětí 

základní školní docházky (Fraňková, Odehnal, Pařízková, 2000).  

Dle Krcha je „mentální anorexie charakterizovaná zejména úmyslným sniţováním 

tělesné hmotnosti“.
17

 Autor však dále také uvádí, ţe tento pojem můţe být i zavádějící, 

jelikoţ v případě oslabení chuti k jídlu nebo nechuti k jídlu jde spíše o druhotné důsledky 

způsobené dlouhodobým hladověním, které se nemusí vyskytovat u všech takto 

nemocných lidí. V mnohých případech je omezování se v jídle naopak doprovázeno 

zvýšeným zájmem o jídlo nebo také změněnou chutí k jídlu. Autor dále uvádí, ţe takto 

nemocní pacienti neodmítají jídlo proto, ţe by neměli chuť, ale proto, ţe jíst nechtějí. 

Jejich odpor k jídlu je znakem nesmiřitelného a jiţ velmi narušeného postoje k tělesné 

hmotnosti a tělesným proporcím (Krch, 2005). 

Marádová (2005) uvádí, ţe mentální anorexií trpí přibliţně 0,1 - 0,7 % populace. 

Ve skupině adolescentních dívek je to pak 1 %, u studentek tance a herectví 7 %. Výskyt 

mentální anorexie u chlapců je nízký. 

Symptomatologie mentální anorexie dle Fraňkové, Dvořákové – Janů (2003): 

a) Sociální tlak na kontrolu hmotnosti.  
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 Fraňková, Odehnal, Pařízková, 2000, s. 174 
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Na začátku onemocnění trpí jedinci velmi často strachem z tloušťky, nadměrné 

hmotnosti, neţádoucích změn v tělesných proporcích. To se stává hnací silou k omezování 

se v jídle. Podílejí se zde především společenské vlivy, sdělovací prostředky, reklama. 

b) Hladovění a pokles hmotnosti.  

Patologický chorobný proces nastává, jestliţe se jídlo, nebo spíše hladovění stane 

centrem ţivota a všech zájmů. Navíc si ţeny mnohdy záměrně navozují zvracení, pouţívají 

projímadla. Hladovění je často doprovázeno hyperaktivitou bez subjektivního pocitu 

únavy. Vyčerpávající cvičení a vysoká tělesná aktivita prohlubuje dále negativní 

energetickou bilanci. Problém je v tom, ţe na určité úrovni jiţ nelze hladovění zastavit, 

hmotnost dále klesá, hrozí úplné vyčerpání.  

c) Postoj k vlastnímu tělu, poruchy tělesného schématu (body image).  

Pojem „body image“ zahrnuje vnímání a hodnocení tělesných rozměrů, představu o 

ideální figuře, hmotnosti aj. Nespokojenost s obrazem vlastního těla je výsledkem vztahů 

mezi řadou faktorů, jako je pohlaví, úroveň sebehodnocení, BMI, vnímání svého těla, 

celková ţivotní spokojenost a vyrovnanost. Narušené postoje k vlastní tělesné hmotnosti 

jsou doprovázeny chorobným strachem z nadváhy, nerealistickým hodnocením vlastního 

tělesného vzhledu, porušeným vztahem k okolí i k sobě. Vztah k vlastnímu tělu můţe být 

aţ nepřátelský.  Nerealistickou představu ideálního těla pomáhají formovat sdělovací 

prostředky a různé časopisy pro ţeny. 

Ve svém nejhorším důsledku můţe vést mentální anorexie aţ ke smrti v důsledku 

sebehladovění. Z počátku se objevují zdravotní potíţe: dívky přestávají menstruovat, 

objevují se závratě, poruchy koncentrace, nespavost. Dochází k defektům imunity, 

zlomeninám, zaţívacím potíţím, zácpě, poruchám krvetvorby, selhání ledvin. Léčba 

vyţaduje hospitalizaci ve specializovaném zařízení a dlouhodobou psychoterapii vedenou 

odborníkem (Marádová, 2005). 

Mentální bulimie 

Dle Krcha je mentální bulimie porucha, která je „charakterizována zejména 

opakujícími se záchvaty přejídání spojenými s přehnanou kontrolou tělesné hmotnosti“.
18

 

                                                 
18

 Krch, 2005, s. 18 
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Pro označení za mentální bulimii jsou navrţena tři základní kritéria, která by měl pacient 

splňovat. Jedinec pociťuje silnou a nepotlačitelnou touhu se přejídat, převaţuje zde snaha 

zabránit tloustnutí vyvoláním zvracení nebo nadměrným uţíváním purgativ nebo obojím a 

v neposlední řadě pacient pociťuje chorobný strach z tloušťky (Krch, 2005). 

Onemocnění bulimií postihuje 2 -19 % ţenské populace, oproti tomu počet muţů je 

minimální. Vyskytuje se převáţně v sociálně vyšších skupinách společnosti, zejména u 

úspěšných, oblíbených a atraktivních ţen ve věkovém rozmezí od 18 do 35 let, u kterých 

se zdánlivé problémy s tělesnou hmotností nevyskytují (Marádová, 2005). 

  Dle Fraňkové, Dvořákové-Janů (2003) se bulimie můţe také ve větší míře 

objevovat u obézních jedinců při snaze o zhubnutí. Psychiatři zabývající se touto 

problematikou označují bulimii jako projev sebe-destruktivního a neracionálního chování. 

U velkého počtu případů je mentální bulimie svázána i s mentální anorexií a případů 

výskytu těchto dvou onemocnění u nás stále rychle přibývá. 

Symptomatologie: 

 a) Nejtypičtějšími znaky bulimie jsou opakující se náhlé ataky nekontrolovatelného 

jedení, po nichţ můţe následovat i zvracení. Bulimii je však třeba odlišit od případů 

silného hladu při prudkém poklesu glukózy v krvi, ke kterému můţe dojít zejména u 

diabetiků v případě hypoglykémie. 

 b) V průběhu bulimické epizody chybí kontrola potravního chování. 

 c) Nemocní si navádějí zvracení, pouţívají projímací prostředky či diuretika, snaţí 

se o dodrţování reţimu přísného dietního omezení či spíše hladovění, provádějí 

vyčerpávající tělesná cvičení. 

 d) Epizody nezvládnutelného pojídání jídla se vyskytují minimálně dvakrát týdně 

po dobu nejméně tří měsíců. 

 e) Výrazná je koncentrace a soustředěnost na vlastní tělesné rozměry a hmotnost, 

jedinec se i několikrát denně váţí, postiţený se za své chování stydí a tají ho (Fraňková, 

Dvořáková, Janů, 2003).  

Bulimie přináší mnohá zdravotní rizika jako je únava a bolest v krku, vředy v jícnu, 

kazivost zubů, objevují se také oděrky měkkého patra. Ve velké míře dochází ke svalovým 
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křečím v důsledku poruch vnitřního prostředí organismu. Jako velmi nebezpečný se 

ukazuje návyk na zvracení a projímadla (Marádová, 2005). 

Nadváha a obezita 

 Energeticky nadbytečná výţiva neboli přejídání je ve své důsledku stejně nesprávné 

a rizikové jako výţiva nedostatečná. Nadváha a obezita patří do stejné oblasti nepříznivých 

poruchy postojů k jídlu jako mentální anorexie či bulimie, a proto by bylo vhodné se 

stručně dotknout i této problematiky.  

 Dle Marádové (2005) se za obezitu zpravidla povaţuje zvýšení hmotnosti o 10 aţ 

20 % nad normál. 

 „Obezita patří v současné době mezi nejdůleţitější zdravotní problémy průmyslově 

vyspělých společností. Definuje se jako nadměrné ukládání tuku v tukové tkáni. Je 

výrazem poruchy systému, který reguluje energetickou bilanci (rovnováhu) člověka. 

Energetický přívod potravy přesahuje fyziologické potřeby organismu, coţ vede 

k nadváze. Obezitou se pak rozumí vyšší stupeň nadváhy.“ 
19

 

 Obezita a nadváha jsou nejen jedním z nejrozšířenější chronických neinfekčních 

onemocnění, ale jsou zároveň jedním z nejpodstatnějších rizikových faktorů dalších 

chronických neinfekčních onemocnění. Tato onemocnění jsou také označována jako 

choroby civilizační, například časná ateroskleróza, infarkt myokardu, mozková mrtvice, 

vysoký krevní tlak, cukrovka 2 typu, obstrukční spánková apnoe, osteoporóza, karcinom 

tlustého střeva, poruchy pohybového aparátu a další (Štundlová, 2012). 

Po stránce psychické je pak charakteristická především netečnost a pomalost. 

Vzhledem k vysokému počtu obézních lidí je třeba uvaţovat o prevenci, a to jiţ v případě 

dětí od útlého věku. V ţádném věkovém období není vhodné dítě překrmovat. Obezita ve 

třinácti letech podle názoru odborníků spolehlivě předpovídá obezitu ve věku dospělém 

(Marádová, 2005).  

Mimo výše uvedené poruchy příjmu potravy dále existují i další, jako je například 

patologické přejídání, záchvatové přejídání, orthorexie, bigorexie. 

 

                                                 
19

 Fraňková, Odehnal, Pařízková, 2000, 180,181 
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5 Alternativní výživové směry 

Alternativní způsoby stravování, i kdyţ ne tak výrazně, po krůčkách prostupují do 

popředí zájmu současné moderní společnosti. Lidé se k nim přiklánějí z nejrůznějších 

důvodů. Většina těchto výţivových směrů existuje jiţ velmi dlouhou dobu a mají základ 

v různých náboţenstvích a kulturách. Vznikají však i stále nové způsoby stravování, které 

mezi tyto alternativní formy řadíme. Po celou svou existenci se objevuje stále mnoho 

odpůrců ale i příznivců nekonvenčního způsobu stravy. Vzhledem k široké škále různých 

druhů alternativní výţivy nelze obecně říci, zda alternativní výţiva je dobrá nebo špatná. 

Některé alternativní způsoby stravování jsou po nutriční stránce adekvátní, jiné mají menší 

či větší nedostatky. V případě, ţe alternativní stravování není dáno výchovou z rodiny, 

začíná se člověk jako individuum zajímat o způsoby stravování v období adolescence, tedy 

v období, kdy si začíná rozhodovat o svém ţivotě. Práce v následujících kapitolách 

popisuje alternativní směry: vegetariánství, makrobiotika a dělená strava. 

„V odborné i populární literatuře není termín „alternativní výţiva“pouţíván ve 

stejném významu. Pro některé autory je synonymem zdraví prospěšné výţivy zbavené 

všech škodlivých látek, které do potravního řetězce vnáší civilizace. Jiní jej chápou jako 

odlišný, spíše dietní způsob stravování spojený se sliby dosaţení ideální hmotnosti, větší 

vitality, hezčí pleti.“
20

 

Doporučení těchto výţivových směrů jsou obvykle uzavřená, nevyvíjejí se dále 

podle postupu vědeckého poznání, neznají fyziologické potřeby člověka a chemické 

sloţení potravin. Společným rysem těchto alternativních směrů je to, ţe slibují záruku 

nejlepšího zdraví a dlouhý ţivot, doporučují „to nejlepší“, co pro zdraví člověk můţe jíst. 

Realita však uţ bývá jiná. Často si různé výţivové směry vzájemně odporují nebo 

protiřečí. Jejich tvrzení a doporučení jsou v mnoha případech v rozporu s vědeckými 

poznatky a jsou známy i případy poškození zdraví při striktním dodrţování některých 

doporučení (Stratil, 1993). 

Oproti tomu však nemůţe být sporu o tom, jak uvádí Hejda (1987), ţe některé tyto 

alternativní formy stravování obsahují dílčí rady, principy a postupy zdraví prospěšné, 

vhodné i pro současného člověka. S podobným tvrzením přichází i Marádová, která uvádí, 

                                                 
20

 Marádová, 2005, s. 175 
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ţe „řada alternativních způsobů stravování je po nutriční stránce vcelku vyhovující a nelze 

tedy předjímat, ţe alternativní strava znamená výţivovou nedostatečnost.“
21

 

„Jako celek však tyto diety neobstojí ve srovnání se současnými poznatky vědy o 

výţivě. Uţ proto, ţe vůbec nejsou podloţeny důkazy a výsledky vědeckého bádání, nýbrţ 

jejich základem je často víra, moudrost Dálného východu či ţivotní filozofie. S takovými 

„argumenty“ je pak nemoţné polemizovat.“
22

 

Podobnými znaky většiny těchto výţivových směrů je omezování, vylučovaní nebo 

zavrhování určitých druhů potravin, jako např. masa, mléka, vajec, brambor, ovoce, bílého 

pečiva, cukru apod. Tyto zákazy jsou však převáţně zdůvodňovány laickými názory bez 

vědeckého podkladu, často i velmi naivními představami o vztahu výţivy a zdraví. 

Jediným kritériem pro zhodnocení určité potraviny k výţivě je její chemické sloţení, tj. 

obsah ţivin a jiných látek působících na organismus. Jediné potraviny, na jejichţ 

konzumaci se převáţná většina těchto výţivových směrů shoduje, jsou obiloviny, luštěniny 

a zelenina (Stratil, 1993). 

Dalo by se říci, ţe základním hodnotícím prvkem vhodnosti a adekvátnosti 

jakéhokoli alternativního způsobu stravování je rozsah konzumovaných potravin. Jde 

především o zastoupení, sloţení a poměr hlavních a přídatných ţivin, které organismus 

potřebuje. Pokud je spektrum povolených potravin v určitém směru dosti široké, zvyšuje se 

tím i pravděpodobnost jeho dostatečnosti pro organismus. Na druhou stranu, pokud je 

spektrum povolených potravin příliš úzké a zastoupení jednotlivých ţivin nedostatečné, 

směr se stává neadekvátním pro zdravé stravování. Jde o konkrétní a individuální 

posouzení jednotlivého směru, kaţdý z nich můţe mít i jiné nedostatky, které je třeba 

zváţit a posoudit ve prospěch zdraví.   

Dle Marádové (2005) to však rozhodně není výţiva vhodná v dětství a 

v těhotenství, neboť pokud jde o rostoucí organismus, striktní omezování pestrosti a 

vyváţenosti stravy můţe přinést deficit určitých látek pro vývoj nezbytných.  

Motivace, proč lidé volí alternativní formy stravování, jsou různé. Můţe jít o snahu 

jedince změnit svůj ţivotní styl ve prospěch zdraví případně redukovat svoji váhu, 
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 Marádová, 2005, s. 175 
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nezabíjet zvířata (soucit se zvířaty) a nekonzumovat jejich maso, nejíst potraviny zamořené 

škodlivinami z prostředí a potraviny zpracované potravinářským průmyslem. V mnohých 

případech můţe jít i o módní záleţitost nebo protest proti všemu konvenčnímu. 

K nejvýznamnějším netradičním výţivovým směrům, se kterými se můţeme setkat, 

patří vegetariánství, makrobiotika, dělená strava. Podrobnou analýzou těchto tří 

nejznámějších výţivových směrů se práce zabývá v následující části. 

5.1 Vegetariánství 

 Vegetariánství je v dnešní době tím nejběţněji aplikovaným alternativním směrem. 

Definovat ho lze jako komplexní přístup k ţivotu a ţivotní styl, který je zaměřený na péči 

o zdraví prostřednictvím omezování nebo úplného vyloučení ţivočišných produktů. 

Nedílnou součástí toho ţivotního stylu je abstinence, nekuřáctví, sport a duševní hygiena. 

Lze jej označit jako prastarý způsob ţivota a filozofie. V období dospívání můţe být tento 

alternativní směr zvláště přitaţlivý nejen jako způsob stravování, ale jako celkový koncept 

přístupu k přírodě a ţivotnímu prostředí. 

Historie vegetariánství 

 Podle Wisniewsky – Roszkowské (1990) slovo vegetarismus, neboli vegetariánství 

pochází z latinského slova vegetabilis – rostliny a vegetace – růst, rozvíjet se. Vegetus 

v latině znamená svěţí, zdravý.  

Vegetariánství rozhodně není pouhou "módou" poslední doby. Dle autorky je 

pravděpodobné, ţe vegetariánství bylo u zrodu lidského pokolení, jako biologicky 

nejpřirozenější soustava výţivy pro ţivot člověka. Vegetariánství nalézáme nejčastěji u 

národů východu a jihu, zatímco na severu se ţiví spíše masem a tukem zvířat a ryb 

(Wisniewska-Roszkowska, 1990). 

S trochou ne příliš velké nadsázky lze říct, ţe nejstarším dochovaným dokladem o 

vegetariánství je Bible, která uvádí, ţe původní stravou člověka určenou Bohem bylo 

plodojedství či fruitariánství. Druhým nejstarším nositelem vegetariánství je Védská 

kultura (starověká Indie). Ta je původním nositelem myšlenky Ahimsi (nenásilí vůči 

zvířatům) a vegetariánství. Začátek védské kultury je spojován s vpádem Árjů do severní 

Indie v době cca 2000 př. n. l. Dalšími velmi významnými šiřiteli vegetariánství jsou 

Zarathustra, který ţil v 6. století  př. n. l. Jeho učení se zachovalo a je dodnes šířeno pod 
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názvem Mazdaznan (starobylý výţivový systém) a Buddha, který ţil 563-483 př. n. l. 

Dochovaly se zprávy o vegetariánství ze starého Řecka, zmiňuje ho mimo jiné Platón a 

matematik Pythagoras. Do Evropy se vegetariánství dostalo v první polovině 19. století, a 

to právě z Indie, která byla v té době britskou kolonií. Logicky se proto nejdříve objevilo v 

Anglii. V Česku se dostalo vegetariánství do obliby ve druhé polovině 19. století, kdy 

vznikaly i první vegetariánské obchody. Od 19. století do druhé světové války bylo 

vegetariánství vyuţíváno k léčbě mnoha tehdejšími významnými kapacitami, jako byli 

profesoři Hanousek, Chlumský a Bezděk. První česky psaná kniha o vegetariánství vyšla 

uţ před 140 lety, ale věnovala se spíš vyuţití vegetariánství v léčbě. Asi o čtyřicet let 

později byla otevřena první praţská vegetariánská restaurace a jiţ před sto lety vyšla první 

česky psaná vegetariánská kuchařka (Česká společnost pro výţivu a vegetariánství, 28. 3. 

2012, online). 

Princip a rozdělení vegetariánství 

 Hlavním principem vegetariánské stravy je částečné omezování nebo úplné 

vyloučení ţivočišných produktů, tedy hlavně masa (včetně ryb, mořských ţivočichů a 

drůbeţe), mléka, mléčných výrobků, vajec, medu a některé podoby vegetariánské stravy 

dokonce odmítají i tepelnou úpravu pokrmů.  

Je třeba připomenout, ţe vegetariánství je v mnoha případech spojeno i s určitou 

ţivotní filozofií a celkovou změnou ţivotního stylu i v jiných oblastech, neţ je jen 

stravování. Vegetariáni často nekouří, nepijí alkohol, někdy i odmítají nosit oblečení, při 

jehoţ výrobě bylo zvíře zbaveno ţivota (kůţe, hedvábí). V řadě případů také vegetariáni 

odmítají pouţívat kosmetiku, která byla testována na zvířatech a odmítají i další aktivity 

spojené s jakýmkoli omezováním práv zvířat. Ekonomicky se tedy můţe jednat více méně 

o protest produktů a sluţeb, které přímo zapříčiňují zabíjení zvířat nebo jejich vyuţívání. 

Vegetariánství má však mnoho podob a všichni vegetariáni nejsou stejní. Podle 

toho, čemu se ve stravě vyhýbají, rozeznáváme několik druhů vegetariánů. Dle Risi a 

Zurrera (2007) uvádím první čtyři druhy vegetariánů. 

 Vegani se ţiví výhradně rostlinou potravou s úplným vyloučením ţivočišných 

výrobků (masa, ryb, vajec, mléčných výrobků i medu). 

http://zdrava-vyziva.doktorka.cz/starobyly-vyzivovy-system-mazdaznan/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmetika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1va_zv%C3%AD%C5%99at
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 Lakto-vegetariáni nekonzumují maso, ryby ani vejce, nevzdávají se však mléčných 

výrobků. 

 Ovo-vegetariáni vyloučili ze stravy maso, ryby a mléčné výrobky, připouštějí 

naopak vejce, většinou ze zdravotních důvodů. 

 Ovo-lakto-vegetariáni se ţiví stravou postrádající pouze maso a ryby, obsahují však 

mléčné výrobky a vejce.  

Dále můţeme identifikovat: 

 Semivegetariány, kteří konzumují ryby a drůbeţ, mléko, mléčné výrobky i vejce. 

Jediné co odmítají, jsou tmavé druhy masa a uzeniny. 

 Pullovegetariány, kteří z potravin ţivočišného původu konzumují pouze kuřata. 

 Puescovegetariány. kteří jedí z potravin ţivočišného původu pouze ryby a mořské 

produkty. 

 Frutariány, kteří povolují jíst pouze ovoce a ořechy. 

 Vitariány, kteří konzumují potravu pouze v syrovém stavu, tedy bez vaření, pečení, 

smaţení. 

Vegetariáni se ve většině případů (pokud to není například ze závaţných 

zdravotních důvodů, které vyloučení nebo omezení ţivočišných produktů vyţadují, nebo 

v mnoha rozvojových zemích z existenčních důvodů) naprosto dobrovolně zříkají 

konzumace masa. Motivů takového rozhodnutí je několik a často se prolínají nebo přechází 

jedna v druhou. Důvody plynou především z vnímání zdraví, z etiky, z náhledu na práva 

zvířat nebo na ţivotní prostředí. Dalo by se říci, ţe nekonzumace masa je u vegetariánů 

vnější projev a vyjádření vnitřních názorů, myšlenek a ţivotního postoje.  

Wisniewska-Roszkowska (1990) se zmiňuje o těchto hlavních důvodech pro 

vegetariánství: 

 Eticko – estetický – útrpnost ke zvířatům, soucit s jejich utrpením při lovu, zabíjení, 

nelibost při tekoucí krvi. 

 Ekonomický – vychází z faktů, ţe vegetariánství je lacinější, uţiví vyšší počet lidí 

na stejné ploše země. Soucit s hladovějícími národy můţe přivést vegetariánství více 

šlechetnosti, altruismu, můţe do mysli vštípit ideu, aby se nadměrné zásoby potravin 
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mohly dát hladovějícím. Důvod ekonomický moţno brát v úvahu při domácím rozpočtu, 

např. pokud se jedná o výţivu početnější rodiny při menším příjmu. 

 Zdravotní – vegetariánství je pro člověka přirozenější a zdravější soustavou výţivy, 

můţe zlepšit a upevňovat zdraví, působit jako prevence onemocnění a prodlouţit ţivot. To 

tvrdí především lékaři zabývající se přírodoléčbou, i vegetariáni, kteří se při praktikování 

tohoto způsobu ţivota cítí dobře, jsou zdraví a plní energie. V neposlední řadě můţe jít 

také o strach z onemocnění zvířat přenosných konzumací ţivočišných výrobků do těla 

člověka. 

 Náboţensko – asketický – člověk je příznivcem nebo členem náboţenského či 

filozofického směru, který hlásá vegetariánství. Vychází z přání vlády ducha nad tělem. Jiţ 

v antických dobách byly známy filosofické školy, náboţenství, řehole, nařizující svým 

členům bezmasé stravování se, půsty nebo aspoň zřeknutí se různých druhů masa, např. 

vepřového. 

V současné době však přibývají další důvody, o kterých je třeba uvést. Jsou to 

především motivy: 

 Kulturně – výchovné – jedinec ţije v rodině, komunitě nebo zemi, kde se maso 

nejí, a tak zcela automaticky tento postoj přebírá. 

 Ekologické – člověk na základě přijatých informací nebo vlastních myšlenek dojde 

k závěru, ţe nekonzumací masa pomůţe k ochraně ţivotního prostředí. 

 Z vlastního přesvědčení nebo forma protestu. Forma nesouhlasného vyjádření. 

 Módní – vegetariánství můţe vyjadřovat pouze chuť vyzkoušet něco nového. 

Člověk má často potřebu být ve svém sociálním prostředí „in“, povaţuje přechod 

na vegetariánskou stravu jako módní doplněk. 

 Redukční – úzce souvisí s motivy zdravotními. Vegetariánství můţe být 

v některých případech i prostředkem redukce hmotnosti. 

 

Dle Wisniewské-Roszkowské (1990), je moţné vegetariánství praktikovat 

z nejrůznějších důvodů, je však nutno předem se seznámit se zásadami správné výţivy a 

poznat všechny stránky tohoto výţivového směru se všemi jeho klady a zápory. 
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Je zde ještě vhodné zmínit, jak uvádějí ve své publikaci Risi a Zurrer, ţe „zatímco 

před třiceti lety bylo vyloučení masa ze stravy povaţováno za cosi exotického nebo přímo 

nenormálního, v dnešní době počty vegetariánů neustále stoupají, především mezi 

mladistvými. Podle údajů německého vegetariánského svazu přechází ve spolkové 

republice kaţdý týden průměrně asi 4000 lidí k vegetariánství. Zároveň neustále narůstá 

počet restaurací, které vedle masitých nabízejí i pokrmy bezmasé. Podle údajů institutu 

FORSA z roku 2001 má v Evropě nejvíc vegetariánů Německo, asi 6,5 milionů lidí, coţ 

tvoří okolo 8% obyvatel. Na druhém místě je Velká Británie (asi 5,3 milionů, tedy okolo 

9% obyvatel, mnoho z nich jsou rodiny s indickými kořeny), dále následuje Itálie (5%), 

Nizozemsko (4,3%). Rakousko a Švýcarsko (po 4%).“
23

 

Vliv vegetariánského stravování na zdraví 

Pokud jde o problematiku vhodnosti vegetariánské stravy pro člověka, jsou názory 

odborníků dosti mnohoznačné. Jak jiţ bylo výše zmíněno, vegetariánství má mnoho podob. 

Někdo omezuje poţívání ţivočišných výrobků pouze částečně, jiní ţivočišné produkty 

zcela vylučují. Z důvodů této variability je nutné dané podoby při posuzování vhodnosti 

pro lidský organismus od sebe oddělovat. Vegetariáni by také měli velmi pečlivě 

kombinovat potraviny tak, aby splnili denní potřebu bílkovin. 

Rizika 

„Mezi rizika vegetariánské diety patří hlavně nedostatek některých 

nepostradatelných aminokyselin, které si tělo člověka nedovede „vyrobit“ přeměnou 

z jiných aminokyselin a které jsou přijímány prostřednictvím ţivočišných bílkovin. Je 

známo, ţe dospělý člověk je na nedostatek (nezbytných) aminokyselin méně citlivý ve 

srovnání s dítětem, které se nachází ve fázi rychlého růstu a vývoje.“
24

 Dle Marádové 

„výzkumné studie ukázaly, ţe striktní veganská strava u dětí přináší zvýšené riziko anémie, 

zvýšené riziko křivice a způsobuje opoţděný růst.“
25

 

Je důleţité dbát i o další moţný deficit látek jako je vitamín B12 obsaţený pouze 

v ţivočišných zdrojích, vápník nejlépe vyuţitelný z mléka a mléčných výrobků a ţelezo. 
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 Risi, Zurrer, 2007, s. 7 
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 Fraňková, Odehnal, Pařízková, 2000, s. 61 
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 Marádová, 2005, s. 176 
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Deficity těchto látek jsou pak opět zvláště nebezpečné ve výţivě dětí a dospívajících nebo 

těhotných a kojících ţen (Chrpová, 2010).  

„Vitamín B12 je nejdůleţitější vitamín, který v zelenině chybí. U striktních 

vegetariánů (veganů), kteří nejedí vejce a mléčné výrobky, se můţe projevit nedostatek 

tohoto vitamínu. Ti, kteří se dají na striktní vegetariánství, by měli proto brát vitamín B12 

ve formě doplňků výţivy. Jeho nedostatek totiţ můţe způsobit zhoubnou anémii a 

degeneraci míchy a nervů.“ 
26

 

Ohroţení jsou zejména ti, kteří konzumují velké mnoţství zelené listové zeleniny, 

která je bohatá na kyselinu listovou. Ta maskuje projevy nedostatku vitamínu B12 a můţe 

pak dojít k nenapravitelnému poškození nervů. V malém mnoţství se v rostlinách také 

nachází vitamín D. V případě vegetariánské stravy je tedy příjem mléka velmi důleţitý 

(Sharon, 1989). 

„Nedostatky minerálů, zvláště zinku, jsou méně známá rizika vegetariánství. 

Mohou se projevovat nervozitou, ztrátou chuti, slabosti, chudokrevnosti, kaţením zubů, 

sníţenou sexuální výkonností a nepravidelnou menstruací.“
27

 

Vegetariáni jsou zvláště ohroţeni zejména z důvodů nahrazování masa, které je 

bohaté na zinek, zvýšenou konzumací ovesných vloček, burských oříšků, prosa a luštěnin. 

Ty jsou bohaté na soli kyseliny fytové, která se váţe na zinek, vápník, magnesium a další 

minerály a vylučuje je z těla. Tomuto ale můţe být zabráněno pouţíváním ţivých kvasnic 

při pečení chleba a nakličováním semen. Naklíčená semena by se měla stát pravidelnou 

součástí jídelníčku nejen pro vegetariány, ale pro všechny ostatní. Luštěniny obsahují 

toxiny, které jsou neutralizovány vařením či nakličováním. Tyto toxiny znemoţňují trávení 

bílkovin a blokují absorpci ţivin v zaţívacím traktu, a proto je luštěniny nutné vařit 

(Sharon, 1989). 

Je třeba zde však i zmínit, ţe vhodně sestavená lakto-ovo-vegetariánská strava je do 

jisté míry schopna zajistit plnohodnotnou výţivu. Semivegetariánská strava, která se 

nebrání konzumaci ryb a v malém mnoţství i konzumaci drůbeţe, je pak tou nejlepší 

variantou, která je schopna zajistit organismu plnohodnotné stravování. Je věcí jistého 
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umění, znalostí i zkušeností, připravit si takovou vegetariánskou dietu, aby skutečně 

pokrývala potřebu organismu. 

Pozitiva 

Co je třeba dle Chrpové (2010) na kvalitně sestaveném vegetariánském jídelníčku 

opravdu pochválit je dostatek celozrnných obilovin, luštěnin, ovoce, zeleniny, tím pádem i 

vlákniny, minerálních látek, vitamínů, rostlinných bílkovin, dále uţívání rostlinných olejů 

a konzumace ovocných a zeleninových nápojů. 

„Díky vlastním praktickým zkušenostem odpovídají vegetariáni na otázky typu 

„podporuje konzumace masa některé choroby“ vţdy kladně. Vypovídají o zlepšení svého 

zdravotního stavu, zahrnujícím nejen tělesnou stránku, ale i duševní a duchovní aspekty. 

Po přechodu na vegetariánskou stravu pociťují lidé mimoto i novou lehkost, stejně jako 

zvýšenou tvořivost a schopnost soustředění.“
28

 

Lékařské výzkumy přinášejí ze všech kontinentů stále další důkazy o tom, ţe 

zvýšený konzum masa má vinu na vznik mnoha nemocí, anebo jejich vznik alespoň 

podporuje. To platí především o civilizačních chorobách, jako je ateroskleróza, srdeční a 

oběhové onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka, rakovina, poruchy látkové výměny, 

nadváha, koţní nemoci, alergie, dna, osteoporóza, revmatismus, aj. Jde vesměs o 

degenerativní, často chronická onemocnění, která se u vegetariánů vyskytují prokazatelně 

méně často neţ u konzumentů masa (Risi, Zurrer, 2007). 

„Dalším pozitivem při vegetariánské stravě, který souvisí s předcházejícím, je 

ochrana lidského organismu před syntetickými hormony, antibiotiky, uklidňovacími 

prostředky a rezidui pesticidů, kterými jsou dnešní jatečná zvířata doslova prosáknuta, 

nemluvě o mikrobiálních kontaminacích jako jsou salmonela, trichina a stafylokok. 

Konzervovaná masa jsou ošetřována chemickými přípravky, nitrity a nitráty, které jim 

dodávají přitaţlivou červenou barvu a zabraňují botulismu. Nitrity a nitráty jsou silné 

chemikálie, které nejenţe ničí hemoglobin, ale mohou se z nich v kyselém prostředí 

ţaludku či při vystavení určitě teplotě stát karcinogenní nitrosaminy.“
29
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 Risi, Zurrer, 2007, s. 9 
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Dle Sharon je důleţitá a „pozitivní ekonomická stránka vegetariánství. Rostlinná 

strava dodává tělu bílkoviny efektněji a levněji, neţ strava ţivočišná. Jestli-ţe si vezmeme 

např. býka jako článek v potravinovém řetězci, zdá se, ţe býk konzumuje trávu a člověk 

pak zase býka. Zdánlivě ideální řád, ale k jakému plýtvání při něm dochází. Jeden akr zrnin 

můţe vyprodukovat 5x více bílkovin neţ akr pastvin. Akr luštěnin dokonce 10x více. U 

některých listových zelenin je to ještě daleko více, akr špenátu můţe dodat 26x více 

bílkovin, neţ kdyby byl pouţit jako krmivo pro hovězí dobytek. Tato čísla ukazují, jak je 

z ekonomického hlediska nevýhodné chovat zvířata jako zdroj bílkovin, a také to, proč je 

cena masa tak vysoká.“
30

 

V neposlední řadě, jak uvádí Risi a Zurrer (2007) jsou lidé stravující se podle zásad 

vegetariánství mnohem méně náchylní k chybám ve výţivě jako je otylost, konzumace 

alkoholu a kouření. Mají odolnější imunitní systém, který jim pomáhá lépe snášet zatíţení 

organismu škodlivinami z prostředí. 

5.2 Makrobiotika 

 "Makrobiotika je způsob stravování a ţivota, který je znám uţ několik tisíc let. 

Pramení z intuitivního porozumění přírodnímu řádu. Moderní makrobiotická filozofie 

poskytuje způsob ţivota, který pomáhá brzdit rostoucí propast mezi lidmi a přírodou. 

Makrobiotická teorie učí, ţe nemoci a smutek jsou přirozené obranné mechanismy, které 

nás nutí změnit stravu nebo dosavadní nezdravý způsob ţivota.“ 
31

 

Historie makrobiotiky 

 Termín makrobiotika se poprvé objevuje v díle Hippokrata, otce medicíny. Tento 

pojem pouţívá Hippokrates ve své eseji k popisu zdravých lidí, kteří se doţívali dlouhého 

věku. Skládá se ze dvou řeckých slov „makro“, coţ znamená velký nebo rozsáhlý, a 

„bios“, coţ je ţivot. Herodotos, Aristoteles, Galen a ostatní klasičtí autoři v průběhu 

historie pouţívali termín makrobiotika k popisu ţivotního stylu s rovnováţnou stravou, 

která pomáhá udrţovat zdraví a dlouhověkost (Kushi, 1997). 
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 Ke konci 18. století pouţil slovo makrobiotika německý fyzik, filozof a lékař CH. 

W. Hufenland ve své knize „Makrobiotika aneb jak prodlouţit ţivot“. Učení Dr. 

Hufenlanda je opřeno o hygienickou osvětu a v jídle je zdůrazňována střídmost. 

Makrobiotiku v moderní formě začal po celém světě jako první rozšiřovat G. Oshawa, 

japonský propagátor zdravého ţivotního stylu, který se opírá o respektování univerzálního 

principu, jak jej poznal a chápal Orient. Oshawa na základě svých osobních zkušeností 

vycítil potřebu západního světa obohatit analytické poznání ţivota celistvým pohledem 

východní filozofie (Strnadelová, Zerzán, 2008).  

 V současné době je asi tím nejznámějším představitelem a učitelem makrobiotiky 

M. Kushi, ţák Oshawy, který napsal mnoţství knih a přednášel po celé Americe, Evropě i 

na Dálném východě. 

Principy makrobiotické stravy 

Dle Kushio (1997) je základní myšlenka makrobiotiky zaloţená na principech 

rovnováhy a harmonie. Její poţadavky na správné stravování se odvíjejí od geografické 

polohy, podnebí, místa ale i z náročnosti práce a fyzických dispozic jedince. Tyto určující 

faktory jsou tím nejdůleţitějším aspektem při výběru stravy. Makrobiotické stravování 

zdůrazňuje negativní vliv moderních metod zpracování a rafinování potravin a to zejména 

na psychické a fyzické zdraví. Makrobiotika je charakteristická vyuţíváním pouze 

plnohodnotných potravin, které jsou upravované tradičními způsoby. 

 „Principem makrobiotiky je vyrovnanost dvou protikladných energií, které jsou 

všude kolem nás i v nás. Díky kterým funguje celý vesmír. Jedná se o soulad dostředivé 

energie stahující (jang) a odstředivé energie, dilatující (jin). I potraviny a pokrmy, které 

jíme, by měly mít tyto dvě vyrovnané energie. I zdravý organismus má v souladu energie 

jang a jin. Potraviny jsou podle energií zařazeny do třech skupin. V prostřední, v tzv. 

pásmu zdraví jsou potraviny s vysokými energiemi. Tyto makrobiotici preferují a ty tvoří 

suroviny pro hlavní makrobiotické pokrmy, tzv. makrobiotický talíř. Patří sem celozrnné 

obiloviny, luštěniny, zelenina, ovoce klimatické zóny, kde ţijeme, olej. Ve skupině jin, nad 

pásmem zdraví, jsou sladkosti, dţusy, tropické ovoce, také káva, alkohol a drogy. Tedy 
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vše, co nějakým způsobem uvolňuje. Naopak pod pásmem zdraví jsou slané sýry, maso, 

vejce a sůl.“
32

 

 V makrobiotice se často vyuţívá pojem „makrobiotický talíř“. Jde o kruhový graf, 

který určuje objemové procentní podíly jednotlivých potravin ve stravě. Podle zásad 

makrobiotiky jsou jednotlivé podíly stanoveny přibliţně takto: 60% obilovin, převáţně 

rýţe, 25-30% zeleniny, z toho 1/3 syrové, 5-10% luštěnin a asi 5% ostatních (ovoce, 

oříšky, semena apod.)“ ( Stratil, 1993).  

Hlavní doporučení makrobiotiky lze podle Stratila (1993) popsat takto: nepoţívat 

maso, s výjimkou ryb a jiných mořských ţivočichů, brambory, mléko, mléčné produkty, 

cukr, med a některé druhy ovoce. Doporučuje jíst organicky pěstované obiloviny (obilné 

zrno jako nejzdravější potravina), luštěniny a semena, a to převáţně důkladně vařené 

(obvykle dvě hodiny v tlakových hrncích), fermentované sojové boby, fermentovanou 

dušenou zeleninu, některé místní ovoce v malém mnoţství, mořské zeleniny (řasy) a 

pouţívat mořskou sůl. Je moţno říci, ţe doporučuje jíst ty potraviny, které se konzumovaly 

v Japonsku v době, ve které ţil její autor. Za příčinu vzniku většiny nemocí je povaţován 

konzum cukrů v mléčných produktech, ovoci a slazených potravinách. 

Vliv makrobiotického stravování na zdraví  

Makrobiotika stejně jako vegetariánství obsahuje dílčí principy a postupy, které 

jsou zdraví prospěšné. Vhodně upravená makrobiotická strava můţe do jisté míry 

zasáhnout do příznivějšího průběhu různých onemocnění nebo působit preventivně. 

Dle Stratila můţe „makrobiotická strava u lidí na velmi špatné stravě způsobit po 

přechodnou dobu zlepšení vitality nebo zdravotního stavu. Při dlouhodobějším poţívání 

však vznikají nedostatky některých ţivin a vede ke sníţení vitality a případně i k poškození 

zdraví.“
33

 

Stejně jako vegetariánství má makrobiotické stravování několik stupňů, z nichţ ten 

nejpřísnější, který povoluje pouze obilnou stravu, přináší největší rizika. 
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Jak uvádí Maradová (2005) je nebezpečí nedostatku samozřejmě vyšší u těchto 

striktních makrobiotiků a u skupin obyvatel, kteří mají zvýšené nutriční nároky (těhotné 

ţeny, děti). S tímto tvrzením souhlasí i Stratil, který uvádí, ţe „makrobiotická strava je 

nevhodná pro děti kaţdého věku. U dětí způsobuje poškození zdraví, zpomalení tělesného 

a duševního vývoje, nenapravitelné mentální poškození a zaostání i při následném zlepšení 

výţivy. Je však i zdravotním rizikem pro dospělé. Byly zaznamenány těţké případy 

poškození zdraví i případy smrtelné.“
34

 

 Ze způsobených rizik jde především o deficit plnohodnotné ţivočišné bílkoviny a s 

ním spojený nedostatek vitamínu B12. Strava trpí také nedostatkem vitamínu C, kyseliny 

listové, vápníku (přestoţe je obsaţen i v rostlinné stravě, nejlépe je vyuţitelný z mléka a 

mléčných výrobků) a ţeleza. Někteří makrobiotici přijímají také nedostatečné mnoţství 

tekutin, v extrémních případech pouze 0,5 l za den (Chrpová, 2010). 

 Na druhé straně je nutné podotknout, ţe prakticky všechny potraviny, které 

makrobiotici konzumují, jsou vhodné i pro člověka ţivícího se smíšenou stravou. 

Potraviny, které makrobiotici vyuţívají, snad kromě pro nás ne příliš obvyklých mořských 

řas a některých zvláštních potravin, mají být ve smíšené stravě také obsaţeny, dokonce ve 

zvýšené míře, neţ je běţná populace konzumuje. Navýšením těchto potravin zvýšíme 

mnoţství vlákniny, minerálů, vitamínů, antioxidantů a dalších látek přijímaných z rostlinné 

stravy, kterých máme ve svých jídelníčcích nedostatek (Chrpová, 2010). 

5.3 Dělená strava 

 Dělená strava, někdy také známá jako Hayova dieta z praktického hlediska vlastně 

ţádná dieta není. Jde především o změnu stravování, úpravu jídelníčku a potaţmo se tento 

způsob výţivy promítá do celého ţivotního stylu. Komerční podoba dělené stravy se u nás 

proslavila především díky herečce Lence Kořínkové, která ji popsala ve svých kníţkách. 

Pro adolescenty a zejména dívky můţe být tato alternativa stravování zajímavá, neboť je 

často prezentována jako dieta s účinkem sniţování hmotnosti. 
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Historie dělené stravy 

Nauka o dělené stravě je zaloţena na zkušenostech a znalostech dr. Williama 

Howarda Haye, ze Spojených států amerických, vznikající počátkem 20. století.  

Ten jiţ v období studia medicíny zaujímal skeptický postoj vůči tehdejším 

lékařským postupům a názorům nejrůznějších odborníků, které se často ve svých závěrech 

rozcházely a to i v těch bodech, které tehdejší lékařská věda povaţovala za jednoznačné. 

Po 40. roce ţivota se u něj začala vyskytovat řada zdravotních komplikací, z nich 

nejzávaţnější bylo ledvinové onemocnění, které v tehdejší době bylo povaţováno za 

nevyléčitelné. Začal proto studovat organismus lidského těla a způsob, jakým funguje. Na 

základě vojenské zprávy jednoho britského lékaře, která pojednávala o lidech 

Himalájského kmene Hunzů, jeţ se ţivili výhradně potravinami v přirozeném stavu a 

tehdejší civilizační nemoci rozšířené v moderním světě vůbec neznali, došel k odváţným 

závěrům, které se nebál vyzkoušet sám na sobě. Zjistil, ţe z chemického hlediska se lidské 

tělo skládá z 80% ze zásadotvorných a z 20% z kyselinotvorných prvků a především 

z těchto důvodů nemůţe v lidském organismu docházet k přirozenému a úplnému strávení 

konzumovaných potravin v současnosti bohatých především na sacharidy. Nabytým 

poznatkům přizpůsobil kaţdodenní výţivu i způsob stravovaní, který spočíval 

v konzumování potravin, o nichţ byl přesvědčen, ţe byly stvořeny k výţivě člověka, a to 

pouze v jejich přirozené formě a pouze v nezbytném mnoţství. Tímto způsobem se mu 

postupně podařilo docílit úplného vymizení potíţí a navíc byl jeho tělesný a psychický stav 

lepší, neţ kdykoli před onemocněním. V následujících letech Dr. Hay aplikoval svou 

metodu změny výţivy na tisíce těţce nemocných lidí a měl s ní neuvěřitelné, i kdyţ ne 

stoprocentní úspěchy. Dr. Hay se aţ do své smrti, která byla následkem těţkého úrazu v 74 

letech, těšil velmi dobrému zdraví. Řada dalších autorů ve svých publikacích, pak vytvořila 

různé modifikace jeho názorů a doporučení (Heintze, 1995). 

Principy dělené stravy 

 Hlavním principem dělené stravy, jak uţ název napovídá, je oddělování potravin při 

jejich konzumaci. A to oddělování stravy bohaté na bílkoviny od potravin s velkým 

obsahem sacharidů neboli uhlohydrátů. Důleţitou součástí dělené stravy je i skupina 

potravin označených jako neutrální. Dále je kladen důraz na výţivu plnohodnotnou, 

rovnováhu kyselin a zásad a znalost trávicích mechanismů (Summová, 2004). 
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 Jde o způsob výţivy, který se zakládá převáţně na konzumaci rostlinné potravy, 

zejména zeleniny a ovoce doplněné mlékem a mléčnými výrobky. V malém mnoţství se 

pak konzumuje také maso, ryby, chléb, rýţe, brambory a těstoviny (Heintze, 1995). 

Dělená strava vychází ze dvou základních pravidel: 

„1. Bílkoviny a uhlohydráty je třeba konzumovat vţdy odděleně. 

2. V těle je třeba stále udrţovat rovnováhu mezi kyselými a zásaditými sloţkami 

potravy.“
35

  

Tento způsob stravování se zakládá na rozdílném procesu trávení po konzumaci 

bílkovin a sacharidů. Trávení sacharidů probíhá v ústech za přítomnosti enzymu amylázy, 

který se do ústní dutiny dostává ze slinných ţláz. K optimálnímu trávení sacharidů můţe 

docházet pouze v mírně zásaditém prostředí. V opačném případě se škroby dostanou do 

ţaludku a později do tenkého střeva téměř nerozloţené a tedy téměř nestrávené. 

Následkem toho dochází ve střevech ke kvasným procesům, tvorbě plynů a často také 

k nefyziologickému sloţení střevní mikroflóry. Oproti tomu k trávení bílkovin dochází 

v ţaludku za přítomnosti enzymu pepsinu a kyseliny solné. V tomto případě je však 

k optimálnímu trávení zapotřebí v ţaludku velmi kyselé prostředí. Kaţdý z enzymů ke 

svému trávení tedy vyţaduje zcela odlišné prostředí. Důsledkem toho nemůţe při smíšené 

stravě trávení správně probíhat. Oba enzymy působí proti sobě a pro organismus je trávení 

velmi ztíţené, coţ vyvolává pocit únavy. Podle Dr. Hay ulehčíme svému tělu právě 

nekombinováním potravin bohatých na bílkoviny (maso, ryby, mléko, mléčné produkty, 

vejce) od potravin s vysokým obsahem uhlohydrátů (brambory, rýţe, těstoviny, chléb) 

(Heintze, 1995). 

 Třetí skupinou dělené stravy jsou neutrální potraviny (rostlinné oleje a tuky, 

ţivočišné tuky, zakysané mléčné výrobky a sýry, ořechy, koření), které však trávení 

bílkovin a sacharidů neovlivňují, protoţe se tuk tráví aţ v horní části tenkého střeva. 

Neruší tak trávicí proces, ke kterému dochází dříve a mohou se konzumovat jak 

s bílkovinami, tak i se sacharidy. Přesto bychom tuky, především ţivočišné, neměli jíst 

příliš často a nikdy ne ve velkém mnoţství (Summová, 2000).    
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Dodrţování zásad dělené stravy rozpohybuje látkovou výměnu, odlehčí trávicím 

orgánům a udrţí vyrovnanou hladinu krevního cukru. Nízká hladina krevního cukru 

zabrání vzniku nezvládnutelných záchvatů hladu a urychlí spalování tuku (Summová, 

2004).   

Vliv dělené stravy na zdraví 

Dle propagátorů je dělená strava nejen účinným prostředkem redukce tělesné 

hmotnosti ale i prostředkem ke zlepšení psychického a tělesného zdraví. 

Konkrétně se jedná o odstranění „patologické“ kaţdodenní únavy. Postupně také 

dochází k normalizaci procesu trávení a minimalizují se nepříjemné doprovázející pocity 

(pocit plnosti, říhání, nadýmání, kručení v břiše). Tělo je pruţnější a pohyblivější, zvyšuje 

se výkonnost a celkově se zlepšuje kvalita ţivota. Často jsou uváděny i minimalizující se 

dlouhodobé bolesti např. u ţen bolesti hlavy, v podbřišku, zad a při menstruaci (Heintze, 

1995). 

Dle Summové (2004) je jedním z pozitiv dělené stravy i její jednoduchý koncept, 

díky němuţ má stále více příznivců. Se zásadami dělené stravy se můţe kaţdý rychle 

seznámit a připravit si pokrmy podle vlastních přání, chuti a zálib. Navíc pestrým sloţením 

jídelníčku chrání před srdečně-cévními onemocněními, vysokou hladinou cholesterolu a 

překyselením organismu, navíc ulehčuje práci ţaludku a střev. 

Dělená strava můţe být v některých případech prospěšná, zejména pro lidi trpící 

např. určitými typy zaţívacích potíţí. Ale přináší i mnohá rizika, která je třeba zmínit. 

Mezi konkrétní nebezpečí, které způsobuje dělená strava, řadíme podle řady 

výţivových odborníků snadno vznikající nedostatek některých vitamínů a minerálních 

látek. A to zejména moţný nedostatek vápníku, ţeleza a vitamínů skupiny B. To můţe vést 

především ke zvýšené únavě, osteoporóze a chudokrevnosti. Navíc se jednotlivý odborníci 

a autoři, kteří se věnují dělené stravě, často rozcházejí v tom, do jaké skupiny určitou 

potravinu řadí.  
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V neposlední řadě, jak uvádí Kunová je nutno „dělenou stravu správně pochopit a 

nepřehánět mnoţství jídla, byť by se jednalo o povolené kombinace. Pokud toto není 

akceptováno, lze na dělené stravě i přibrat. Dosáhnout doporučené denní dávky bílkovin a 

vápníku je problematické a vyţaduje znalost sloţení potravin. O tom, zda bude dělená 

strava pro člověka spíše přínosem, či rizikem, rozhoduje přístup kaţdého jednotlivce 

k ní.“
36
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6 Shrnutí teoretické části a východiska pro část praktickou 

Teoretická část pojednává o problematice alternativního stravování ve spojení se 

středoškolskou mládeţí a moţnými riziky, které mohou vyplynout z tohoto druhu 

stravování u vybrané populace.   

Na základě prostudovaní literatury a snaze získat obecný vhled do dané problematiky 

alternativního stravování v případě středoškolské mládeţe vyplynula aktuálnost a 

důleţitost daného tématu. V období dospívání, které je charakteristické hledáním vlastní 

osobnosti, identity a zároveň svobody, kterou člověk v tomto období získává, dochází i 

k vytváření postoje ke stravování a případné hledání alternativních způsobů stravy, ať jiţ 

z důvodu redukce hmotnosti, postoji k ţivotu nebo výchovy v rodině. Alternativní způsoby 

stravování mohou přinášet jak klady v podobě zlepšení stravy a ţivotního stylu, sníţení 

hmotnosti či zlepšení zdravotního stavu, tak i zápory, pokud nejsou správně dodrţovány 

zásady jednotlivých alternativních stylů (vţdy samozřejmě s přihlédnutím k aktuálnímu 

zdravotnímu stavu a věkovému období). 

Nabízí se moţnost realizace výzkumného šetření v dané problematice, které by mohlo 

přispět k odpovědím na otázky, které se zde nabízejí: 

 Jaká je znalost alternativních způsobů stravování ve skupině adolescentů a 

existence vazby na zdravý ţivotní styl.  

 Na kolik adolescenti sympatizují, či dokonce praktikují některý 

z alternativních způsobů stravování, případně důvody vedoucí k alternativním 

způsobům stravování. 

 Zda existuje potřeba více informovat adolescenty o alternativních způsobech 

stravování. 

Cílem praktické části bylo zmapovat povědomí a zájem o alternativní stravování 

studentů středních škol ve vymezené lokalitě a to formou realizace výzkumného šetření. 

Hlavní snahou bylo přispět alespoň malým dílem k obohacení pedagogické praxe v této 

tématice. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

7 Cíl práce 

 Cílem výzkumného šetření je zmapovat povědomí a zájem o alternativní způsoby 

stravování studentů středních škol na Táborsku. Zjistit, v jaké míře se studenti alternativně 

stravují, a pokud se tak stravují, jaké důvody je k tomu vedou. Na základě výsledků dále 

stanovit moţné pedagogické působení na danou skupinu v oblasti alternativního 

stravování.  

Dílčí cíle 

1. Zjistit úroveň znalostí studentů o alternativních způsobech stravování, orientace 

v této problematice. 

2. Zjistit jaký postoj zaujímají studenti k problematice alternativního stravování, zda 

sympatizují s myšlenkami alternativního stravování a zjistit vazbu mezi chápáním 

pojmu alternativní stravování a zdravý ţivotní styl. 

3. Zjistit, zda studenti praktikují alternativní způsoby stravování a jaké důvody je 

k tomu vedou. 

Formulace hypotéz 

Níţe uvedené hypotézy vycházejí z obecných cílů práce a navazují na konkrétně 

formulované dílčí cíle spojené s problematikou alternativních způsobů stravování u 

studentů středních škol na Táborsku. 

 

H1 Více neţ 50 % studentů zná alespoň dva způsoby alternativního stravování. 

H2 Více neţ 50 % studentů si uvědomuje moţná negativa a omezení, která mohou být  

spojena s alternativním stravováním. 

H3 Více neţ 60 % studentů souhlasí s tím, ţe alternativní stravování není projevem 

zdravého ţivotního stylu.  

H4 Více jak 60 % studentů nejeví o problematiku alternativního stravování zájem. 

H5 Méně jak 30 % studentů se aktivně zajímá o problematiku svého stravování. 
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8 Metodologie 

 V praktické části práce bylo pouţito kvantitativní šetření s dotazníkovou metodou. 

Jde o sběr, třídění dat a jejich vyhodnocení pomocí statistických metod.  

Samotnému konečnému zpracování dotazníku předcházela pilotní studie na střední 

škole v Praze, která měla slouţit k ověření funkčnosti dotazníku, případně k jeho 

přepracování či doplnění. Na základě výsledků pilotní studie byl dotazník částečně 

upraven. Vlastní dotazníkové šetření bylo realizováno ve vybraných středních školách 1. a 

4. ročníku na Táborsku.  

8.1 Metoda sběru dat a zpracování údajů 

Pro účely vlastního výzkumného šetření byl vytvořen vlastní dotazník (příloha č. 

2). Dotazník byl vypracován na základě konzultace s vedoucí práce, čerpáním z odborné 

literatury a upraven na základě podnětů z pilotní sondy. Dvě otázky pouţité v dotazníku 

byly převzaty z diplomových prací na obdobné téma.
37

 

Dotazník obsahuje 13 otázek, z nichţ 3 jsou doplněné o jednu aţ dvě podotázky. 

Celkový počet otázek je 17. Otázkám předchází vstupní část dotazníku, kde jsou uvedeny 

základní údaje, cíle a instrukce dotazníkového šetření. Následující část dotazníku slouţí ke 

zjištění pro práci potřebných základních faktografických údajů respondentů (věk, pohlaví, 

atd.).  

Struktura dotazníku je rozvrţena do pěti tematických okruhů. První okruh otázek je 

zaměřen na celkový vztah jedince ke stravování a k jeho alternativní formě. Druhý okruh 

otázek zjišťuje bliţší povědomí respondentů o dané problematice. Třetí okruh se zaměřuje 

na zjištění míry sympatií/antipatií k alternativnímu stravování a jeho praktikování. 

Následně i zjištění důvodů vedoucích k vybranému způsobu stravování. Čtvrtý okruh 

zjišťuje, zdali jsou si respondenti vědomi moţných rizik v oblasti alternativního 

stravování. Poslední část dotazníkového šetření slouţí k zjištění bliţšího zájmu 

respondentů o tuto problematiku. 

Dotazník obsahuje z největší části uzavřené otázky s moţností odpovědi ano/ne (7 

poloţek), ve velké míře také otázky uzavřené s moţností jedné odpovědi (6 poloţek), dále 
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pak uzavřené otázky s moţností více odpovědí (3 poloţky), ale i jednu nepovinnou otázku 

s moţností otevřené odpovědi. Právě z důvodu výskytu uzavřených otázek s moţností více 

odpovědí, se ve třech případech neshoduje počet respondentů s počtem odpovědí.  

Pro vyhodnocení dotazníku byly pouţity tabulky, které jsou zpracovány 

v programu Microsoft Excel.  

8.2 Pilotní sonda 

Pilotní šetření probíhalo v týdnu od 12. 3. do 16. 3. 2012 na Střední odborné škole 

sociální svaté Zdislavy v Praze. Zde zvolený vzorek odpovídá vybraným věkovým 

skupinám plánovaného pracovního souboru. Na škole byly vybrány vstupní a výstupní 

ročníky, tedy dvě třídy studentů z 1. ročníku (41 respondentů: 38 dívek / 3 chlapci) a dvě 

třídy ze 4. ročníku (49 respondentů: 43 dívek / 6 chlapců).  Dohromady se pilotní studie 

zúčastnilo 90 studentů střední školy.  

Do samotného výzkumného šetření však tyto výsledky zařazeny nebyly. Slouţily 

především k ověření funkčnosti a srozumitelnosti dotazníkového šetření. Dotazník byl 

zadáván osobně v kaţdé třídě. Byla zdůrazněna anonymita dotazníkového šetření a sděleny 

základní podstatné informace, případně byly zodpovězeny otázky kladené ze strany 

respondentů, které slouţily především jako podnět k dopracování dotazníku do hlavního 

výzkumného šetření. 

Na základě realizace a vyhodnocení pilotní studie došlo v zadání dotazníku ke 

změnám. Tyto změny slouţily pouze k usnadnění v orientaci a srozumitelnosti dotazníku. 

Kromě těchto změn došlo ještě k zařazení otázky č. 7., která doplnila pokrytí tří 

alternativních směrů pro tuto práci stěţejních. Dotazník pouţitý v pilotní studii se nachází 

v příloze č. 1.  

8.3 Organizace výzkumného šetření 

Šetření bylo realizováno v průběhu tří týdnů (od 28. 3. do 12. 4. 2012) na pěti 

vybraných středních školách na Táborsku. Konkrétně se jednalo o školy: 

o Gymnázium Pierra de Coubertina 

o Střední zdravotnická škola 

o Střední průmyslová škola strojní a stavební 

o Střední zemědělská škola 
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o Obchodní akademie 

Kritériem výběru škol byla snaha o objektivní průřez středními státními školami na 

Táborsku. Šetření probíhalo vţdy ve dvou třídách prvních ročníků a dvou třídách čtvrtých 

ročníků. V první fázi byla se zástupci vedení škol konzultována moţnost realizace 

výzkumu. Následně byl dohodnut harmonogram realizace dotazníkového šetření. V daných 

termínech bylo dotazníkové šetření uskutečněno. V úvodu zadávání dotazníku vţdy 

proběhlo seznámení studentů s výzkumným šetřením a danou problematikou společně se 

stručnou instruktáţí, jak dotazník vyplnit. V některých případech bylo dotazníkové šetření 

realizováno pouze za účasti vyučujících a to z důvodů nesouladu časových moţností 

zainteresovaných stran (např. probíhající praxe na dané škole). V těchto případech po 

dohodě s vedením školy byly dotazníky s podrobnými instrukcemi předány vyučujícím, 

kteří dotazníky rozdali v rámci svých předmětů. Finální verze včetně struktury, typu otázek 

a moţnosti odpovědí je uveden v příloze č. 2. 

8.4 Charakteristika souboru 

Výzkumné šetření bylo zaměřeno na studenty 1. a 4. ročníků středních škol na 

Táborsku. S ţádostí o spolupráci bylo osloveno 5 středních státních škol na Táborsku různé 

velikosti a počtu studentů. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 468 respondentů. Z důvodů 

nevěrohodnosti některých získaných dat bylo pro účely výzkumného šetření 21 dotazníků 

vyřazeno. Pro výzkumné šetření bylo tedy zpracováno 447 dotazníků. 

Z celkového počtu hodnocených vyplnilo dotazník 257dívek a 190 chlapců. 

Z celkového počtu 257 dívek bylo 135 z 1. ročníku a 122 dívek ze 4. ročníku. Z celkového 

počtu 190 chlapců bylo 93 z 1. ročníku a 97 chlapců ze 4. ročníku. Z celkového počtu 447 

studentů bylo bez ohledu na pohlaví 228 studentů 1. ročníku a 219 studentů ze 4. ročníku. 

Všechna zde uvedená data jsou znázorněna v níţe uvedené tabulce. 

Studenti 1. ročníku byli ve věkovém rozmezí od 15 do 18 let, studenti 4. ročníku byli 

ve věkovém rozmezí od 18 do 23 let. 
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Tabulka 2: Charakteristika pracovního souboru 

Škola: 

Chlapec 

Celkem 

chlapci 

Dívka 

Celkem 

dívky 

Celkový 

součet 

respondentů 

1. 

ročník 

4. 

ročník 

1. 

ročník 

4. 

ročník 

Gymnázium 14 27 41 36 16 52 93 

OA 5 11 16 38 30 68 84 

Průmyslová škola 45 42 87 6 7 13 100 

Zdravotní škola 5 2 7 41 36 77 84 

Zemědělská škola 24 15 39 14 33 47 86 

Celkový součet: 93 97 190 135 122 257 447 

 

  



55 

 

9 Výsledky 

9.1 Vyhodnocení jednotlivých položek 

1. Jaký je Váš vztah ke stravování? (pouze jedna odpověď) 

 Na úvodní otázku, která měla zjistit vztah respondenta ke stravování, studenti 

nejčastěji volili odpověď a) "Je mi jedno co jím. Sním téměř vše, co dostanu na talíř" 

(44,97 % respondentů). Druhou nejčastější odpovědí byla moţnost b) "Zajímám se o 

současné trendy zdravé výţivy, ale tyto zásady příliš nedodrţuji" (26,85 % respondentů).  

Odpověď d) "Svůj jídelníček upravuji z jiných důvodů (např. zdravotní, dietní, apod.)" 

volilo (12,08 % respondentů). Méně časté byly moţnosti e) "Jiné" (8,50 % respondentů) a 

moţnost odpovědi c) "Zajímám se o současné trendy zdravé výţivy a snaţím se tyto 

zásady dodrţovat" (7,61 % respondentů).  V případě moţnosti e) „Jiné“ odpovídali 

studenti nejčastěji, ţe „jsem vybíravý, jím co mi chutná“. Otázka měla pouze 1 moţnou 

odpověď. 

Tabulka 3: Vztah ke stravování 

Typ odpovědi 
Počet 
odpovědí 

Počet 
odpovědí v % 

a) Je mi jedno co jím. Sním téměř vše, co dostanu na talíř 201 44,97 % 

b) Zajímám se o současné trendy zdravé výživy, ale tyto zásady 
příliš nedodržuji 

120 26,85 % 

c) Zajímám se o současné trendy zdravé výživy a snažím se tyto 
zásady také dodržovat 

34 7,61 % 

d) Svůj jídelníček upravuji z jiných důvodů (např. zdravotní, dietní, 
apod.) 

54 12,08 % 

e) Jiné 38 8,50 % 

Celkem 447 100 % 

 

2. Co si myslíte o alternativních způsobech stravování? (možnost více odpovědí) 

 Druhá otázka se zaměřovala na názory studentů o alternativních způsobech 

stravování. Zde studenti mohli uvést více odpovědí. Odpovídalo 447 studentů a celkem 

bylo 929 odpovědí. Nejčastěji vybranou odpovědí byla odpověď d) „Mohou být způsobem 

redukce hmotnosti“ (40,27 % respondentů vybralo tuto odpověď). Druhá nejčastěji 

uváděná byla odpověď c) „Jsou ekonomicky více či méně náročné“ (31,10 % respondentů 
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vybralo tuto odpověď). Na třetím místě byla odpověď a) „Jsou zdraví prospěšné“ (28,19 % 

respondentů vybralo tuto odpověď) a těsně za ní byla odpověď  

g) „Vyjadřují touhu vyzkoušet něco nového (módní záleţitost)“ (24,83 % respondentů 

vybralo tuto odpověď). V téměř stejné míře volili studenti odpověď f) „Jsou součástí 

náboţenského nebo filozofického přesvědčení“ (21,92 % respondentů vybralo tuto 

odpověď) a ch) „Jsou to nesmysly, nezajímají mě“ (22,60 % respondentů vybralo tuto 

odpověď). Niţší procento uvádělo odpověď b) „Ohroţují zdraví“ (18,12 % respondentů 

vybralo tuto odpověď) a nejméně časté byly odpovědi e) „Jsou formou protestu“ (10,74 % 

respondentů vybralo tuto odpověď) a h) „Méně zatěţují ţivotní prostředí“ (9, 40 % 

respondentů vybralo tuto odpověď).  

Tři studenti volili moţnost i)„Jiné“, konkrétně napsali: 

 „Mohou být prospěšné, ale nesmí být radikální“. 

 „Nelze říci obecně, je to individuální“. 

 „Můţe mít své klady i zápory, musí se dodrţovat s mírou“. 

 

Tabulka 4: Smýšlení o alternativních způsobech stravování 

Typ odpovědi Počet odpovědí 
Procentuální vyjádření, kolik 
studentů vybralo danou odpověď 

a) Jsou zdraví prospěšné 126 28,19 % 

b) Ohrožují zdraví 81 18,12 % 

c) Jsou ekonomicky více či méně náročné 139 31,10 % 

d) Mohou být způsobem redukce hmotnosti 180 40,27 % 

e) Jsou formou protestu 48 10,74 % 

f) Jsou součástí náboženského nebo 
filosofického přesvědčení 98 21,92 % 

g) Vyjadřují touhu vyzkoušet něco nového 
(módní záležitost) 111 24,83 % 

h) Méně zatěžují životní prostředí 42 9,40 % 

ch) Jsou to nesmysly, nezajímají mě 101 22,60 % 

i) Jiné 3 0,67 % 

Celkový počet dotazovaných studentů: 447 
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3. Je podle Vás alternativní stravování projevem zdravého životního stylu? 

 Na otázku, která zjišťovala, zda je podle studentů alternativní stravování projevem 

zdravého ţivotního stylu, studenti v 51,90 % odpovídali b) „Ne“ a ve 48,10 % a) „Ano“. 

Byla moţná pouze 1 odpověď. 

Tabulka 5: Alternativní stravování jako projev zdravého ţivotního stylu 

Typ odpovědi Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

a) Ano 215 48,10 % 

b) Ne 232 51,90 % 

Celkem 447 100 % 

 

4. Uveďte alternativní způsoby stravování, které znáte a jejich hlavní zásadu. 

(pokud nevíte, nevyplňujte) 

 Na tuto otázku 79,19 % studentů neodpovědělo nebo uvedlo pouze způsoby 

stravování bez hlavní zásady, která byla stěţejní pro tuto otázku. 20,81 % studentů uvedlo 

jak způsob stravování, tak hlavní zásadu, která byla podmínkou pro správnou odpověď. 

Otázka byla otevřená s moţností volné odpovědi. 

Tabulka 6: Alternativní stravování a hlavní zásady 

 Typ odpovědi Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

Uvedlo způsob stravování a zásadu 93 20,81 % 

Odpověď neuvedlo nebo uvedlo nekompletní 354 79,19 % 

Celkem 447 100 % 

 

 Studenti měli moţnost vypsat libovolný počet alternativních směrů a jejich hlavní 

zásadu. Z kompletně uvedených odpovědí byly zaznamenány tyto:„Vegetariánství“ bylo 

uvedeno v 95 případech, dále „Veganství“ ve 48 případech, „Bio-výţiva“ v 15 případech, 

„Makrobiotika“ v 6 případech, „Frutariánství“ ve 3 případech, po 2 případech byly 

uvedeny odpovědi „Vitariánství“, „Dělená strava“ a „Bezlepková dieta“. 
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Otázky č. 5, 6 a 7 zaměřené na znalost konkrétního alternativního směru 

Otázky č. 5, 6 a 7 směřovaly obdobně jako otázka č. 4 na zjištění znalostí studentů 

týkající se alternativního stravování, na rozdíl od otázky č. 4 však byly konkrétněji kladeny 

a byla moţnost pouze 1 odpovědi. Níţe uvedený přehled ukazuje, ţe na otázku č. 5 

správnou odpověď uvedlo 98,21 % respondentů. Na otázku č. 6 správně odpovědělo 35,79 

% respondentů a na otázku č. 7 správně odpovědělo 38,70 % respondentů. 

Tabulka 7: Odpovědi týkající se konkrétních znalostí 

Otázka Otázka č. 5 Otázka č. 6 Otázka č. 7 

Typ odpovědi 
Počet 
odpovědí 

Počet 
odpovědí v % 

Počet 
odpovědí 

Počet 
odpovědí v % 

Počet 
odpovědí 

Počet 
odpovědí v % 

Správná odpověď 439 98,21 % 160 35,79 % 173 38,70 % 

Nesprávná odpověď 3 0,67 % 165 36,91 % 127 28,41 % 

odpověď "nevím" 5 1,12 % 122 27,29 % 147 32,89 % 

Celkem 447 100 % 447 100 % 447 100 % 

 

Níţe jsou pouze pro úplnost uvedeny konkrétní odpovědi v rámci jednotlivých otázek. 

5. Které produkty podle Vás vegetariáni omezují nebo ze svého jídelníčku zcela 
vylučují? (pouze jedna odpověď) 

Tabulka 8: Znalost vegetariánství  

Typ odpovědi Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

a) Obiloviny a luštěniny 2 0,45 % 

b) Produkty živočišného původu 439 98,21 % 

c) Ovoce a zeleninu 1 0,22 % 

d) Nevím 5 1,12 % 

Celkem 447 100 % 
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6. Která potravina podle Vás převládá na jídelníčku člověka, který se stravuje 
podle zásad makrobiotiky? (pouze jedna odpověď) 

Tabulka 9: Znalost makrobiotiky 

Typ odpovědi Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

a) Ovoce a zelenina 60 13,42 % 

b) Luštěniny 160 35,79 % 

c) Obilné zrno 105 23,49 % 

d) Nevím 122 27,29 % 

Celkem 447 100 % 

 

7. Co je podle Vás hlavním principem tzv. dělené stravy? (pouze jedna odpověď) 

Tabulka 10: Znalost dělené stravy 

Typ odpovědi Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

a) Nekonzumovat současně potraviny bohaté na 
bílkoviny a sacharidy 59 13,20 % 

b) Nekonzumovat současně potraviny bohaté na tuky 
a bílkoviny 68 15,21 % 

c) Nekonzumovat současně potraviny rostlinného a 
živočišného původu 173 38,70 % 

d) Nevím 147 32,89 % 

Celkem 447 100 % 

 

8. Sympatizujete s některým alternativním způsobem stravování?  

(tzn. líbí se Vám nějaká myšlenka, i když ji například v praxi neuplatňujete) 

 S alternativními způsoby stravování sympatizovalo 26,40 % respondentů a zbylých 

73,60 % nesympatizovalo s ţádnou z alternativ.  

V rámci moţných odpovědí v případě, ţe dotazovaný sympatizuje s některým 

alternativním způsobem stravování, byla uvedena i volba „Bio-výţiva“, kterou studenti 

v rámci pilotní studie mezi moţnosti „jiné“ v několika případech vpisovali. To vedlo 

k zařazení tohoto alternativního směru mezi moţnosti odpovědí, přestoţe pro tuto práci 

není tento alternativní směr stěţejní. 
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Tabulka 11: Sympatie s alternativními způsoby stravování 

Typ odpovědi Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

a) Ne 329 73,60 % 

b) Ano 118 26,40 % 

Celkem 447 100 % 

 

 V podotázce nebyla přesně definována moţnost odpovědi, studenti zde v některých 

případech uváděli více odpovědí. Z pozitivních odpovědí studenti nejčastěji uváděli 

sympatie k „Bio-výţivě“ v 74 případech, dále „Vegetariánství“ v 28 případech, „Dělené 

stravě“ v 24 případech, „Makrobiotice“ v 5 případech a v 1 případě  Dukanově dietě 

uvedené ve volbě „jiné“. 

9. Praktikujete nějaký alternativní způsob stravování? 

 Na otázku číslo č. 9, zda studenti praktikují nějaký alternativní způsob stravování, 

odpovědělo 91,50 % záporně, tedy uvedli moţnost a) „Ne, stravuji se běţným způsobem“. 

Pouze 8,05 % respondentů uvedlo moţnost b) „Ano, částečně“ a 0,45 % respondentů 

uvedlo moţnost odpovědi c) „Ano, úplně“.  

Tabulka 12: Praktikování alternativních způsobů stravování 

Typ odpovědi Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

a) Ne, stravuji se běžným způsobem 409 91,50 % 

b) Ano, částečně 36 8,05 % 

c) Ano, úplně  2 0,45 % 

Celkem 447 100 % 

 

V této podotázce opět nebyla přesně definována moţnost odpovědi a i zde 

docházelo v některých případech ze strany respondentů k uvádění více odpovědí. Z 

respondentů, kteří uvedli moţnost b) „Ano částečně“ byla ve 22 případech uváděna 

odpověď „Bio-výţiva“, v 10 případech „Vegetariánství“, v 7 případech „Dělená strava“ a 

ve 4 případech „Makrobiotika“. V 1 případě respondent uvedl odpověď „Jiné“, ovšem 

z důvodu alergií. Ze dvou respondentů, kteří uvedli moţnost c) „Ano, úplně“ šlo v obou 



61 

 

případech o úpravy jídelníčku dané zdravotním stavem, nikoli o alternativní stravování, jak 

je chápáno v této práci („alergie na lepek, jaterní dieta“). 

Vyplňujete pouze, pokud jste v otázce č. 9 zaškrtli ANO.  

9a Pokud praktikujete nějaký alternativní způsob stravování, jaký je Váš hlavní 
důvod? (pouze jedna odpověď) 

Respondenti, kteří uvedli v otázce č. 9 jednu ze dvou pozitivních odpovědí (38 

respondentů), uvedli jako důvod nejčastěji odpověď a) „Zdravotní hledisko“ (50,00 %). 

Druhou nejčastěji uváděnou odpovědí byla moţnost g) „Snaha redukovat svoji váhu“ 

(18,42 %). Dále respondenti uváděli odpověď d) „Konvenční smíšená strava mi nechutná“ 

(10,53 %), odpověď f) „Soucit se zvířaty“ (7,89 %). Odpovědi b) „Dané výchovou 

v rodině“ a c) „Chuť vyzkoušet něco nového“ byly uvedeny po 5,26 % a nejméně 

označovanou odpovědí byla odpověď ch) „Forma protestu“ (2,63 %). Ostatní moţnosti 

nebyly respondenty označeny. Tato otázka měla moţnost pouze 1 odpovědi. 

Tabulka 13: Důvody praktikování alternativních způsobů stravování 

Typ odpovědi Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

a) Zdravotní hledisko 19 50,00 % 

b) Dané výchovou v rodině 2 5,26 % 

c) Chuť vyzkoušet něco nového 2 5,26 % 

d) Konvenční smíšená strava mi nechutná 4 10,53 % 

e) Náboženské důvody 0 0 % 

f) Soucit se zvířaty 3 7,89 % 

g) Snaha redukovat svoji váhu 7 18,42 % 

h) Strach z onemocnění zvířat 0 0 % 

ch) Forma protestu 1 2,63 % 

i) Ekonomické důvody 0 0 % 

j) Jiné  0 0 % 

Celkem 38 100 % 
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Vyplňujete pouze, pokud jste v otázce č. 9 zaškrtli NE.  

9b Pokud nepraktikujete žádný alternativní způsob stravování, jaký je Váš 
hlavní důvod? (pouze jedna odpověď) 

 Z respondentů volících negativní odpověď v případě otázky č. 9 (409 respondentů) 

uvedlo 50,37 % odpověď b) „Nepřemýšlel/a jsem nad tím“, 20,29 % odpovědělo d) „Jde o 

nesmysl, nezajímá mě to“, 11,98 % moţnost c) „Finanční náročnost“, 7,09 % volilo 

moţnost a) „Je to nezdravé“, velmi podobně jako e) „Časová náročnost“ (7,33 %). 2,93 % 

dotazovaných volilo moţnost f) „Jiné“ a to odpovědi podobného charakteru „jím pouze co 

mi chutná“ či „alternativní strava mi nechutná“. Dále uváděli „člověk by měl jíst vše“, také 

se objevila odpověď typu „je to náročné skloubit s tím, ţe bydlím s rodiči“, nebo „bydlím 

na internátě a nemohu si vybírat“. 

Tabulka 14: Důvody nepraktikování alternativních způsobů stravování 

Typ odpovědi Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

a) Je to nezdravé 29 7,09 % 

b) Nepřemýšlel/a jsem nad tím 206 50,37 % 

c) Finanční náročnost 49 11,98 % 

d) Jde o nesmysl, nezajímá mě to 83 20,29 % 

e) Časová náročnost 30 7,33 % 

f) Jiné 12 2,93 % 

Celkem 409 100 % 

 

10. Myslíte si, že alternativní způsoby stravování mohou být spojeny s nějakými 
negativy? 

 Na otázku č. 10 studenti ve velké míře (83,22 %) odpovídali a) „Ano“ a zbylých 

16,78 % respondentů odpovědělo b) „Ne“. Byla moţná pouze 1 odpověď. 

Tabulka 15: Existence negativ spojených s alternativními způsoby stravování 

Typ odpovědi Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

a) Ano 372 83,22 % 

b) Ne 75 16,78 % 

Celkem 447 100 % 
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10a Pokud jste v předchozí otázce zaškrtli ANO, prosím uveďte, o jaká negativa 
by mohlo jít. (možnost více odpovědí) 

 V této otázce odpovídali pouze respondenti, kteří se k předcházející otázce vyjádřili 

pozitivně tj. 372 respondentů, celkem bylo 871 odpovědí. Nejčastěji uváděnou odpovědí 

byla odpověď a) „Nedostatek potřebných ţivin“ (73,15 % všech respondentů). Další častou 

odpovědí byla odpověď g) „Jednostranná strava“ (39,82 % všech respondentů). Odpověď 

d) „Finanční náročnost“ volilo 31,77 % všech respondentů, odpověď f) „Psychické 

problémy“ volilo 19,02 %, odpověď e) „Časová náročnost“ volilo 18,57 % všech 

respondentů. V menší míře byly označovány odpovědi c) „Partnerské rodinné problémy“ 

(7,16 % všech respondentů) a b) „Vyřazení ze společnosti“ (5,15 % všech respondentů). 

Odpověď h) „Jiné“ nikdo neuvedl.  

Tabulka 16: Moţná negativa spojená s alternativními způsoby stravování 

Typ odpovědi Počet odpovědí 
Procentuální vyjádření, kolik 
studentů vybralo danou odpověď 

a) Nedostatek potřebných živin 327 73,15 % 

b) Vyřazení ze společnosti 23 5,15 % 

c) Partnerské, rodinné problémy 32 7,16 % 

d) Finanční náročnost 142 31,77 % 

e) Časová náročnost 83 18,57 % 

f) Psychické problémy 85 19,02 % 

g) Jednostranná strava 178 39,82 % 

h) Jiné  1 0,22 % 

Celkový počet studentů 447 

11. Myslíte si, že je alternativní stravování pro některé populační skupiny 
nevhodné? 

79,19 % respondentů uvedlo, ţe je alternativní stravování pro některé populační 

skupiny nevhodné a zbylých 20,81 % mělo opačný názor.  

Tabulka 17: alternativního stravování pro některé populační skupiny 

Typ odpovědi Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

a) Ano 354 79,19 % 

b) Ne 93 20,81 % 

Celkem 447 100 % 
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11a Pokud jste v předchozí otázce zaškrtli ANO, prosím uveďte, o jaké skupiny 
by mohlo jít. (možnost více odpovědí)  

Zde odpovídali respondenti, kteří se v předešlé otázce vyjádřili kladně tj. 354 

respondentů, celkem bylo 1503 odpovědí. Podle respondentů jsou nejohroţenější skupinou 

a) „Děti“ (70,92 %), dále d) „Těhotné ţeny“ (51,68 %), b) „Dospívající“ (45,64 %), h) 

„Nemocní“ (41,83 %), e) „Kojící ţeny“ (37,58 %), f) „Sportovci“ (29,08 %). Ve 25,50 % 

byly voleny odpovědi g) „Senioři“ a ve 27,74 % ch) „Těţce pracující“. Nejméně (6,26 %) 

dostali zdraví dospělí. Odpověď i) „Jiné“ uvedena nebyla ani jednou. V této otázce byla 

moţnost více odpovědí. 

Tabulka 18: Moţné populační skupiny, pro které je alternativní stravování nevhodné 

Typ odpovědi Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

a) Děti 317 70,92 % 

b) Dospívající 204 45,64 % 

c) Zdraví dospělí 28 6,26 % 

d) Těhotné ženy 231 51,68 % 

e) Kojící ženy 168 37,58 % 

f) Sportovci 130 29,08 % 

g) Senioři 114 25,50 % 

h) Nemocní 187 41,83 % 

ch) Těžce pracující 124 27,74 % 

i) Jiné  0 0 % 

Celkový počet studentů 447 

12. Měli byste zájem dozvědět se více informací o alternativních způsobech 
stravování? 

Tato otázka byla zaměřena na zjištění bliţšího zájmu respondentů o alternativní 

stravování. 34,45 % dotázaných by mělo zájem se dozvědět více informací a zbylých 65,55 

% zájem neprojevilo 
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Tabulka 19: Zájem dozvědět se více informací o alternativních způsobech stravování 

Typ odpovědi Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

a) Ano 154 34,45 % 

b) Ne 293 65,55 % 

Celkem 447 100 % 

 

13. Měli byste zájem o alternativní způsoby stravování v rámci vaší školní 
jídelny (ať už ji v rámci školy máte či nemáte)? 

 Poslední otázka byla směřována na zájem respondentů o zavedení alternativního 

způsobu stravování v rámci jejich školy. Zde se 23,04 % dotázaných vyjádřilo kladně 

(ANO) a 76,96 % záporně (NE). 

Tabulka 20: Zájem o alternativní stravování v rámci školní jídelny 

Typ odpovědi Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

a) Ano 103 23,04 % 

b) Ne 344 76,96 % 

Celkem 447 100 % 
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10 Diskuse výsledků 

Na základě zjištěných výsledků, které jsou podrobně uvedeny v předcházející kapitole, 

je moţné definovat základní vazby vzhledem k cílům práce a stanoveným hypotézám.  

10.1 Znalosti studentů 

Na zjištění rozsahu znalostí studentů byly zaměřeny otázky č. 4, 5, 6, 7 a částečně 

10, 10a, 11, 11a. 

Otázky č. 5, 6 a 7 směřovaly obdobně jako otázka č. 4 na zjištění znalostí studentů 

týkající se alternativního stravování, na rozdíl od otázky č. 4 však byly konkrétněji kladeny 

a byla moţnost pouze 1 odpovědi. V otázce č. 4 pouze 93 studentů (20,81 %) odpovědělo 

dle poţadavků, tzn. uvedlo konkrétní alternativní směr stravování a jeho hlavní zásadu. Při 

konkrétních dotazech v otázkách č. 5, 6 a 7 znalo alespoň 1 směr alternativního stravování 

a jeho hlavní zásadu 444 studentů. Z rozdílných výsledků lze usuzovat, ţe pojem 

„alternativní způsob stravování“ nemusí být studentům znám, případně můţe být nepřesně 

chápán, neboť konkrétní otázky prokázaly rámcovou znalost problematiky. Uvedený fakt 

však také můţe poukazovat na skutečnost, ţe otázka č. 4 nebyla správně poloţena, či ţe 

studenti nebyli ochotni vypisovat své znalosti. 

Pro prokázání znalostí je v rámci hypotézy H1 předpokládána znalost alespoň 2 

směrů, pokud obdobným způsobem provedeme vyhodnocení dotčených otázek, tak na 

otázku č. 4 uvedlo alespoň 2 směry 47 studentů, v rámci otázek č. 5, 6 a 7 uvedlo správně 

108 studentů. Alespoň 2 alternativní směry zná 155 studentů. Alespoň 3 směry v otázce č. 

4 uvedlo 10 studentů, všechny 3 otázky č. 5, 6, 7 správně zodpovědělo 12, celkem tedy 22 

studentů. 

V rámci vyhodnocení otázek č. 10, 10a, 11 a 11a je moţné konstatovat, ţe 313 

studentů si myslí, ţe alternativní způsoby stravování jsou spojeny s nějakými negativy a 

zároveň, ţe jsou nevhodné pro vybranou skupinu. 

10.2 Postoje studentů 

Postoj studentů byl zjišťován otázkami č. 2, 3, 8 a částečně i otázkami č. 12 a 13. 

Zároveň bylo provedeno vyhodnocení i ve vztahu k znalostem studentů. 
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Na níţe uvedeném porovnání jsou vidět počty studentů v závislosti na odpovědích na 

otázky č. 3 a 8.  

Tabulka 21: Vazby odpovědí na otázky č. 3 a 8 

 

 

Otázka č. 3 (Je podle Vás alternativní 
stravování projevem zdravého životního 
stylu?) 

Celkový 
součet 

Otázka č. 8 (Sympatizujete s některým 
alternativním způsobem stravování?) ANO NE 

NE 138 191 329 

ANO 77 41 118 

Celkový součet 215 232 447 

 

Zajímavým výsledkem je počet 41 respondentů, kteří ač sympatizují s některým 

alternativním směrem, tak v otázce č. 3 se přiklonili k tvrzení, ţe alternativní způsoby 

stravování nejsou projevem zdravého ţivotního stylu.  

V rámci otázky č. 2 souhlasilo 126 studentů s tím, ţe alternativní stravování je zdraví 

prospěšné a 81 studentů označilo alternativní stravování za ohroţující zdraví (4 studenti 

v této otázce zaškrtli obě diskutované odpovědi). Studentů, kteří nevybrali ani jednu 

ze dvou uvedených odpovědí, bylo 244 – z uvedeného počtu se v otázce č. 3 přiklonilo 95 

studentů k názoru, ţe alternativní stravování je projevem zdravého ţivotního stylu a 149 

studentů uvedlo opak. Na základě uvedených informací se můţeme domnívat, ţe 

respondenti nemají vyhraněný hodnotící postoj k alternativnímu stravovaní ve vztahu 

k vlivu na zdraví, avšak v případě nutnosti volby se přiklání k negativnímu vymezení. Je 

zde však potřeba zdůraznit, ţe moţnost odpovědi u otázek č. 2 a 3 nejsou úplně stejného 

významu. 

Zajímavé je i samotné vyhodnocení otázky č. 2. Studenti měli v této otázce 

moţnost více voleb odpovědí. Ţádná odpověď s výjimkou redukce hmotnosti nebyla 

vybrána více jak třetinou studentů, coţ dokazuje časté spojování alternativních výţivových 

směrů s redukcí hmotnosti. Tato odpověď má nejpočetnější, ne však převládající pozici 

v celém vzorku dotazovaných (byla uvedena pouze 40,27 % studentů). Můţeme se tedy 

domnívat, ţe na uvedenou problematiku neexistuje u studentů jednotný dogmatický pohled 

a názory jsou individuální.  
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V rámci odpovědí na otázku č. 8 je patrné, ţe s alternativními způsoby stravování 

sympatizovalo 118 studentů (26,40 %) a zbylých 329 studentů (73,60 %) nesympatizovalo 

s ţádnou z alternativ. Tabulka níţe ještě udává vazbu mezi odpověďmi na otázku č. 2 a 

otázku č. 8. 

Tabulka 22: Vazby odpovědí na otázky č. 8 a 2 

 

Otázka č. 8 (Sympatizujete 
s některým alternativním směrem 
stravování?) 

Celkový 
součet 

Otázka č. 2 (Co si myslíte o alternativních 
způsobech stravování?) ne ano 

Jsou zdraví prospěšné 75 51 126 

Ohrožují zdraví 69 12 81 

Jsou ekonomicky více či méně náročné 100 39 139 

Mohou být způsobem redukce hmotnosti 126 54 180 

Jsou formou protestu 37 11 48 

Jsou součástí náboženského nebo filozofického 
přesvědčení 74 24 98 

Vyjadřují touhu vyzkoušet něco nového 81 30 111 

Méně zatěžují životní prostředí 25 17 42 

Jsou to nesmysly, nezajímají mě 89 12 101 

Jiné 2 1 3 

 

Do kapitoly lze zahrnout i otázky č. 12 a 13, kde byl zjišťován zájem studentů o 

problematiku do budoucna. Otázky byly jednoznačně kladeny a mohou doplnit náhled na 

problematiku. 

10.3 Praktikování alternativních způsobů stravování 

Na zjištění, zda studenti praktikují alternativní způsoby stravování a za jakých 

podmínek, byly zaměřeny otázky č. 1, 9, 9a a 9b.   

V otázce č. 9 uvedlo 36 studentů, ţe částečně praktikují alternativní způsob 

stravování. Po vyhodnocení v kontextu otázky č. 1 je patrné, ţe z uvedených 36 studentů 

vybralo 12 studentů odpověď „svůj jídelníček upravují z jiných důvodů“ a 11 studentů 

odpověď „zajímám se o současné trendy zdravé výţivy a snaţí se tyto zásady také 

dodrţovat“. Z těchto výsledků můţe být usuzováno, ţe alternativní způsoby stravování 
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nejsou v této populační skupině významně praktikovány a pokud praktikovány jsou, je to 

převáţně ze zdravotních důvodů (viz odpovědi na otázku č. 9a). Taktéţ je patrné, ţe 

respondenti rozdílně vnímají pojem „zdravá výţiva“ a „alternativní stravování“, neboť 

počet respondentů, kteří v otázce č. 1 uvedli, ţe se zajímají o současné trendy zdravé 

výţivy nebo svůj jídelníček upravují z jiných důvodů, nekoresponduje s počty 

respondentů, kteří v otázce č. 9 praktikují alternativní způsob stravování. Nabízené 

odpovědi v otázce č. 9 nepokrývaly kompletní moţné spektrum vzhledem k vazbě na 

otázku č. 1 (moţné řešení by bylo rozšíření odpovědí o „Ne, stravuji se běţným způsobem 

s ohledem na trendy zdravé výţivy). 

Tabulka 23: Vazby odpovědí na otázky č. 9 a 1 

 

Otázka č. 9 (Praktikujete některý 
alternativní směr stravování?) 

Celkový 
součet 

Otázka č. 1 (Jaký je váš vztah ke 
stravování?) Ne Ano, částečně Ano, úplně 

Je mi jedno co jím. Sním téměř vše, co 
dostanu na talíř 198 3 0 201 

Zajímám se o současné trendy zdravé 
výživy, ale tyto zásady příliš nedodržuji 113 7 0 120 

Zajímám se o současné trendy zdravé 
výživy a snažím se tyto zásady také 
dodržovat 23 11 0 34 

Svůj jídelníček upravuji z jiných důvodů  40 12 2 54 

Jiné 35 3 

 

38 

Celkový součet 409 36 2 447 

 

Z těchto výsledků je také patrné, ţe většina (70,66 %) z dotazovaných, kteří 

odpověděli, ţe alternativní stravování nepraktikují, se významnějším způsobem o 

stravování alternativními způsoby nezajímá nebo ho dokonce povaţuje za nesmyslné, 

z toho lze usuzovat, ţe zájem o problematiku alternativního stravování není mezi 

zkoumanou skupinou rozšířen.  

Pokud budou  výsledky otázky č. 9 hodnoceny v kontextu otázky č. 2 je patrné, ţe 

180 studentů (40,27 %) povaţuje alternativní stravování za způsob redukce hmotnosti, 

uvedené hodnoty však ukazují, ţe alternativní stravování z tohoto důvodu praktikuje pouze 

7 studentů, coţ činí 1,5 % ze všech dotazovaný a 18,42 % z těch, kteří praktikují některý z 
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alternativních směrů. Častějším důvodem pro praktikování alternativního stravování je 

zdravotní hledisko. To by mohlo poukazovat buď na uvědomění šetřené skupiny v otázce 

hodnoty zdraví, nebo na skutečnost, ţe alternativní stravování praktikují kvůli svému 

zdravotnímu stavu a nejedná se tudíţ o dobrovolnou volbu. 

Tabulka 24: Vazba odpovědí na otázky č. 9 a 9a 

 

Otázka č. 9 (Praktikujete některý 
alternativní směr stravování?) 

Celkový 
součet 

Otázka č. 9a) (Pokud praktikujete nějaký 
alternativní způsob stravování, jaký je Váš hlavní 
důvod?) Ne Ano, částečně 

Ano, 
úplně 

a) Zdravotní hledisko - 17 2 19 

b) Dané výchovou v rodině - 2 

 

2 

c) Chuť vyzkoušet něco nového - 2 

 

2 

d) Konvenční smíšená strava mi nechutná - 4 

 

4 

f) Soucit se zvířaty - 3 

 

3 

g) Snaha redukovat svoji váhu - 7 

 

7 

ch) Forma protestu - 1 

 

1 

Celkový součet 

 

36 2 38 

 

Pokud budou porovnány znalosti studentů a praktikování alternativního způsobu 

stravování z výsledků vyplývá, ţe z 5 studentů, kteří zároveň odpověděli poţadovaně na 

otázky 4, 5, 6 a 7 nepraktikují 3 studenti ţádný alternativní směr stravování a 2 studenti 

praktikují částečně. 
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11 Vyhodnocení výzkumného šetření s ohledem na předpokládané 
hypotézy 

 

H1 Více než 50 % studentů zná alespoň dva způsoby alternativního stravování 

Tato domněnka byla průzkumem vyvrácena. Alespoň 2 alternativní směry zná 155 

studentů, coţ je 34,67 %. Zhruba 2/3 studentů neprokázalo znalost 2 alternativních 

způsobů stravování. Moţné vysvětlení, které se nabízí, je v souladu s literárními podklady. 

Pojem alternativní stravování a formy stravování jsou módní záleţitostí bez hlubšího 

vhledu do daných alternativ.  

 

H2 Více než 50 % studentů si uvědomuje možná negativa a omezení, která mohou být 

spojena s alternativním stravováním. 

Tato hypotéza byla potvrzena, 313 studentů, coţ je 70,02 %, si myslí, ţe existují jistá 

rizika v závislosti na alternativních způsobech stravování, či ţe existují skupiny, pro které 

je alternativní stravování nevhodné. Tento výsledek by mohl být hodnocen jako pozitivní, 

především ze zdravotního hlediska, zodpovědného přístupu a důslednosti, se kterou se 

musí k alternativním způsobům stravování přistupovat, coţ potvrzují i teoretické poznatky.  

 

H3 Více než 60 % studentů souhlasí s tím, že alternativní stravování není projevem 

zdravého životního stylu.  

Tato domněnka byla výzkumným šetřením vyvrácena, přestoţe skutečnost není 

markantně rozdílná. 48,10 % dotazovaných respondentů si myslí, ţe alternativní stravování 

není projevem zdravého ţivotního stylu a zbylých 51,90 % s výrokem nesouhlasí. Tato 

skutečnost ukázala, ţe názor na alternativní stravování v návaznosti na zdravý ţivotní styl 

je v pracovním souboru téměř vyváţený. 

 

H4 Více jak 60 % studentů nejeví o problematiku alternativního stravování zájem. 

Tato hypotéza byla potvrzena. 73,60 % studentů nesympatizuje s ţádným 

alternativním směrem stravování, 91,50 % studentů dokonce ţádný alternativní směr 



72 

 

stravování nepraktikuje. 65,55 % studentů nemá zájem dozvědět se více o alternativních 

způsobech stravování. Zajímavým poznatkem je výrazný nezájem studentů o alternativní 

způsoby stravování. Na základě teoretických poznatků by mohlo jít o důsledek vlivu 

rodiny a jejich stravovacích zvyklostí.  

 

H5 Méně jak 30 % studentů se aktivně zajímá o problematiku svého stravování. 

Tato hypotéza byla vyvrácena. 55,03 % studentů svůj jídelníček nějakým způsobem 

upravují nebo se alespoň zajímají o to, jak se stravují. Tento stav odpovídá aktuálním 

zaznamenaným trendům, kdy mladí lidé kladou velký důraz na svůj zevnějšek a 

přizpůsobují tomu tak i své stravování.  
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12 Návrh jednorázového informačního semináře  

Na základě získaných informací z dotazníkového šetření byl navrţen jednorázový 

informační seminář o alternativních způsobech stravování pro studenty 1. aţ 4. ročníků 

středních škol zaměřený na problematiku alternativního stravování pro cílovou skupinu 

studentů v rámci předmětu Výchova ke zdraví. Cílem semináře je vyplnit mezeru 

v informovanosti studentů středních škol zjištěnou zrealizovaným výzkumným šetřením 

práce. Na základě zjištěných informací z výzkumného šetření je malá část semináře 

věnována i problematice Bio-výţivy, která však pro tuto práci není stěţejní. 

 

Příprava na jednorázový informační seminář o alternativním 

stravování 

Škola: Střední škola 

Vyučující: Pedagog výchovy ke zdraví 

Třída: 1 aţ 4 ročník (dle zařazení dané problematiky do ŠVP) 

Hodina: Informační seminář o základech alternativního stravování (120 minut) 

Pomůcky: Magnetické tabule, magnetické kartičky 

Předmět: Výchova ke zdraví 

Tematický celek: Teoretická východiska výţivy člověka 

Téma hodiny: Alternativní stravování 

Cíl hodiny: Seznámit studenty se základy alternativního stravování 

Očekávané výstupy:  

Student se orientuje v základní problematice alternativního stravování 

Student dokáţe rozlišit nejznámější alternativní směry ve stravování 

Student argumentuje proti striktnímu dodrţování většiny těchto směrů 

Student posoudí, do jaké míry je daná alternativa zdraví prospěšná 

Student diskutuje o jednotlivých alternativních směrech, o jejich negativech a pozitivech 

Student je schopen aplikovat získané znalosti do praxe. 
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Čas – 

min. 

Obsah vyučovací jednotky Poznámky 

00 – 

05 

 

 

 

06 – 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 – 

87 

 

 

 

 

Představení se, přivítání se s ţáky 

Seznámení se s tématem a programem semináře: 

Alternativní stravování (vegetariánství, makrobiotika, dělená 

strava) 

 

Úvodní diskuse: obecně k tématu stravování a alternativní 

stravování →  

Otázky směřované ke studentům (aktivizující metoda) 

1. Co si představujete pod pojmem stravování? 

2. Jaká je podle vás vazba mezi zdravým ţivotním 

stylem a stravováním? 

3. Byl by někdo z vás schopen vysvětlit co je to 

alternativní stravování? 

4. Vyjmenoval by někdo z vás nějaké typy alternativní 

stravování? 

5. Byl by někdo z vás schopen popsat hlavní princip 

vegetariánství? 

6. Jaké si myslíte, ţe můţe mít nekonzumace masa 

důsledky na lidský organismus? 

7. Zná někdo z vás jedince stravujícího se dle zásad 

vegetariánství? Myslíte si, ţe je něčím specifický? 

Čím? 

8. Byl by někdo z vás schopen popsat hlavní princip 

makrobiotiky? 

9. Myslíte si, ţe můţe mít dodrţování makrobiotické 

stravy nějaká úskalí? 

10. Byl by někdo z vás schopen popsat hlavní princip 

dělené stravy? 

11. Má někdo z vás osobní zkušenost s nějakým typem 

alternativního stravování? Chtěl by se s námi o ně 

někdo podělit? 

 

Teoretická část semináře:  

- Studenti budou seznámeni se základními 

charakteristikami a hlavními definicemi 

alternativního stravování 

- Studentům je vyjmenována škála druhů 

alternativního stravování (co všechno lze do této 

skupiny zařadit), pozornost je věnována i Bio-výţivě 

(objasnění daného pojmu a seznámení s hlavními 

principy) 

- Pozornost je nadále věnována třem stěţejním druhům 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(podle výsledku 

dotazníku se 

předpokládá 

nejčastější 

odpověď na 

otázku č. 3 

„nejíst maso“, 

v případě jiných 

odpovědí jim 

otázku 

přizpůsobíme) 

 

 

 

 

(na základě 

diskutovaných 

poznatků je 

uvedena 

teoretická část 

semináře) 
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88 – 

110 

 

 

 

 

alternativní stravování (vegetariánství, makrobiotika, 

dělená strava) 

 

Vegetariánství: 

- Seznámení s hlavními principy 

- Seznámení s jednotlivými druhy a jejich 

charakteristikami 

- Zdůrazněná moţná pozitiva a negativa 

- Specifikace dle věku, aktuálního fyzického a 

zdravotního stavu 

- Úkol pro studenty: na základě získaných informací 

sestavit „vegetariánský talíř“ 

 

Makrobiotika 

- Seznámení s hlavními principy 

- Seznámení s jednotlivými skupinami potravin (jin, 

jang a neutrální potraviny) a hlavním cílem 

makrobiotického stravování 

- Zdůrazněná moţná pozitiva a negativa 

- Specifikace dle věku, aktuálního fyzického a 

zdravotního stavu 

- Úkol pro studenty: na základě získaných informací 

sestavit „makrobiotický talíř“ 

 

Dělená strava 

- Seznámení s hlavními principy 

- Seznámení s jednotlivými skupinami potravin 

(sacharidy, bílkoviny, neutrální potraviny) a hlavní 

zásadou 

- Zdůrazněná moţná pozitiva a negativa 

- Úkol pro studenty: na základě získaných informací 

sestavit „talíř dělené stravy“ 

Prostor pro zodpovězení doplňujících otázek studentů  

 

Aktivita pro studenty: Alternativní stravování? Vím jak na 

to  

- Aktivita zaměřená na procvičení, lepší orientaci 

v dané problematice a upevnění získaných poznatků 

studentů  

- Úkolem studentů je přiřadit k jednotlivým 

stanovištím předloţené pojmy  

 

 

 

 

 

 

(moţná forma 

aktivity 

sestavování 

„talíře“ práce ve 

skupinách nebo 

frontálně) 

 

 

 

(v průběhu 

celého výkladu 

je věnována 

pozornost 

především 

specifikum 

věkového 

období 

adolescentů)  

 

 

 

 

 

 

(příklady 

magnetických 

kartiček: 

obrázky – rýţe, 

mořské řasy, 

vejce, mléko, 

hovězí 

steak,.pojmy – 

nekonzumace 

masa, 

oddělování 

sacharidů od 
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111 - 

120 

Příprava, organizace a průběh aktivity:  

- Vyučující rozmístí po třídě 3 magnetické tabule (do 

kaţdého rohu místnosti jednu) 

- Do 4. rohu připraví vyučující lavice, na které rozloţí 

magnetické kartičky s pojmy a obrázky, které 

charakterizují, vystihují nebo znázorňují jednotlivé 

alternativní směry (vegetariánství, makrobiotika, 

dělena strava) 

- Studenti jeden po druhém přistupují ke kartičkám, 

jednu si vyberou a přiřadí ji k danému alternativnímu 

směru na vybrané tabuli 

- Takto postupují, neţ se kartičky vyčerpají (cca 60 

kartiček) 

- Studenti s vyučujícím následně diskutují u daných 

stanovišť o správnosti a vhodnosti přiřazení 

jednotlivých kartiček 

 

Zhodnocení aktivity 

Shrnutí probraného učiva a evaluace průběhu celého 

informačního semináře 

Poděkování za aktivní účast a rozloučení se se studenty 

 

bílkovin, soucit 

se zvířaty, 

jin/jang,..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(případné 

doporučení 

vhodné 

literatury k dané 

problematice) 
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13 Závěr 

Cílem diplomové práce je zmapovat povědomí a zájem o alternativní způsoby 

stravování studentů středních škol na Táborsku, a zjistit, v jaké míře se studenti 

alternativně stravují, jaké jsou jejich hlavní důvody nebo naopak z jakých důvodů tyto 

alternativy zavrhují. 

V teoretické části je prostřednictvím literární rešerše sledována problematika 

alternativního stravování ve spojení se středoškolskou mládeţí. Dále tato část práce 

obsahuje témata, která s touto problematikou souvisí, jako jsou stravovací zvyklosti, 

postoje k jídlu, tématika „dietování“ mladých a poruchy příjmu potravy. Z části je teorie 

zaměřená na jednotlivé nejznámější alternativní směry stravování. 

V praktické části byly stanoveny dílčí cíle a v návaznosti na to navrţeny hypotézy. Pro 

ověření bylo pouţito kvantitativní šetření s dotazníkovou metodou. Dotazník byl navrţen 

na základě prostudované literatury a upraven dle výsledků pilotní sondy. Vlastní výzkumné 

šetření bylo uskutečněno u studentů 1. a 4. ročníku středních škol na Táborsku. Byly 

zjišťovány znalosti studentů o dané problematice, postoje i praktikování alternativních 

způsobů stravování. 2 stanovené hypotézy byly potvrzeny, zbylé 3 hypotézy byly 

vyvráceny. Na základě výsledků šetření lze konstatovat, ţe znalosti studentů o 

alternativních způsobech stravování jsou pouze na obecné úrovni. Studenti vybraného 

vzorku projevili orientaci v základních způsobech alternativního stravování, avšak 

neprokázali základní znalost principů a zásad vybraných alternativních směrů. Šetření 

zároveň ukázalo, ţe problematika alternativního stravování ani nevzbuzuje u studentů ve 

vyšší míře zájem. Šetření přineslo i řadu dalších zajímavých poznatků. Součástí praktické 

části byl i návrh výstupu a doporučení pro pedagogickou praxi. Pro vyplnění nabízeného 

prostoru byl navrţen jednorázový informační seminář o základní problematice 

alternativního stravování. Obsahem semináře je seznámení s pojmy spojenými s 

alternativním stravováním a uvedení do kontextu stravování obecně, dále objasnění 

moţných rizik v případě neopatrného přístupu a zároveň i moţná pozitiva. Seminář se 

věnuje objasnění základních principů a zásad jednotlivých směrů alternativní výţivy, jako 

jsou například vegetariánství, makrobiotika, dělená strava. Cílem semináře je poskytnout 

studentům základní informace o alternativních směrech stravování tak, aby byly schopni 

rozumově zhodnotit jejich rizika a přínosy v případě jejich praktikování. 
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V průběhu zpracování této diplomové práce bylo získáno velké mnoţství nových 

poznatků i aktuálních pohledů na danou problematiku. Snahou bylo přispět alespoň malým 

dílem k objasnění dané tématiky ve vybraném regionu a případně iniciovat podnět pro 

vytvoření intervence, která by mohla být této v oblasti přínosem. 
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16 Přílohy 

1. Pilotní verze dotazníku 

2. Finální verze dotazníku 

3. Ukázka vyplněných dotazníků 

4. Moţné návrhy magnetických kartiček 

 



 

 

1. Pilotní verze dotazníku 

Dobrý den,  

jsem studentka pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a chtěla bych Vás poţádat 

o vyplnění dotazníku zabývajícího se postoji středoškolské mládeţe k alternativním 

způsobům stravování. Pojem „Alternativní stravování“ zahrnuje široké spektrum způsobů 

stravování, které se liší od našeho běţného konvenčního způsobu stravování i od 

doporučení odborníků na výţivu. Mezi alternativní způsoby výţivy řadíme například: 

vegetariánství, makrobiotiku, dělenou stravu, bio-výţivu.… 

Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou pouţity k mé diplomové práci.  

Předem Vám děkuji za spolupráci. 

 

Identifikační údaje: 

 Pohlaví               muţ   /   ţena 

 

 Věk ………………………………………………………………….. 

 

 Škola ………………………………………………………………… 

 

 Ročník ……………………………………………………………… 

 

1.) Jaký je Váš vztah ke stravování? (pouze jedna odpověď) 

 

□ Je mi jedno co jím. Sním vše, co dostanu na talíř 

□ Zajímám se o současné trendy zdravé výţivy, ale tyto zásady příliš nedodrţuji 

□ Zajímám se o současné trendy zdravé výţivy a snaţím se tyto zásady také 

dodrţovat 

□ Svůj jídelníček upravuji z jiných důvodů (např. zdravotní, …) 

□ Jiné (prosím 

uveďte)……………………………………………………………………………… 

 

 

2.) Co si myslíte o alternativních způsobech stravování? (moţnost více odpovědí) 

 

□ Jsou zdraví prospěšné 

□ Ohroţují zdraví 

□ Jsou to nesmysly, nezajímají mě  

□ Jsou ekonomicky více či méně náročné 

□ Mohou být způsobem redukce hmotnosti 

□ Jsou formou protestu 

□ Jsou součástí náboţenského nebo filosofického přesvědčení 

□ Vyjadřují touhu vyzkoušet něco nového (módní záleţitost) 

□ Méně zatěţují ţivotní prostředí 



 

 

□ Jiné (prosím uveďte) 

……………………………………………………………………………………… 

3.) Je podle Vás alternativní stravování projevem zdravého ţivotního stylu? 

 

□ Ano 

□ Ne 

 

4.) Uveďte alternativní způsoby stravování, které znáte a jejich hlavní zásadu. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

5.) Které produkty podle Vás vegetariáni omezují nebo ze svého jídelníčku zcela 

vylučují? (pouze jedna odpověď) 

 

□ Obiloviny a luštěniny 

□ Produkty ţivočišného původu 

□ Ovoce a zeleninu 

□ Nevím 

 

 

6.) Která potravina podle Vás převládá na jídelníčku člověka, který se stravuje podle 

zásad makrobiotiky? (pouze jedna odpověď) 

 

□ Ovoce a zelenina 

□ Luštěniny 

□ Obilné zrno 

□ Nevím 

 

 

7.) Sympatizujete s některým alternativním způsobem stravování?  

(tzn. líbí se Vám nějaká myšlenka, i kdyţ ji například v praxi neuplatňujete) 

 

□ Ne 

□ Ano (uveďte s kterým)           

o Vegetariánství 

o Makrobiotika 

o Dělená strava 

o Jiné (prosím 

uveďte)……………………………………………………………………… 

 

 



 

 

 

8.) Praktikujete nějaký alternativní způsob stravování? 

 

□ Ne, stravuji se běţným způsobem (přejděte na otázku č. 8 b) 

□ Ano, částečně (uveďte jaký, přejděte na otázku č. 8 a) 

□ Ano, úplně (uveďte jaký, přejděte na otázku č. 8 a) 

o Vegetariánství 

o Makrobiotika 

o Dělená strava  

o Jiné (prosím 

uveďte)…………………………………………………………………… … 

 

 

Vyplňujete pouze, pokud jste v otázce č. 8 zaškrtli ANO.  

8 a) Pokud praktikujete nějaký alternativní způsob stravování, jaký je Váš hlavní 

důvod? (pouze jedna odpověď) 

 

□ Zdravotní hledisko 

□ Dané výchovou v rodině 

□ Chuť vyzkoušet něco nového 

□ Konvenční smíšená strava mi nechutná 

□ Náboţenské důvody 

□ Soucit se zvířaty 

□ Snaha redukovat svoji váhu 

□ Strach z onemocnění zvířat 

□ Forma protestu 

□ Ekonomické důvody 

□ Jiné (prosím 

doplňte)………………………………………………………………………………. 

 

 

Vyplňujete pouze, pokud jste v otázce č. 8 zaškrtli NE.  

8 b) Pokud nepraktikujete ţádný alternativní způsob stravování, jaký je Váš hlavní 

důvod? (moţnost více odpovědí) 

 

□ Jde o nesmysl, nezajímá mě to 

□ Je to nezdravé 

□ Nikdy jsem se s tím nesetkal/a 

□ Finanční náročnost 

□ Časová náročnost 

□ Jiné (prosím 

uveďte)………………………………………………………………………………. 

 

 

9.) Myslíte si, ţe alternativní způsoby stravování mohou být spojeny s nějakými 

negativy? 

 

□ Ano (přejděte na otázku č. 9 a) 



 

 

□ Ne (přejděte na otázku č. 10) 

9 a) Pokud jste zaškrtli ano, prosím uveďte, o jaká negativa jde. (moţnost více 

odpovědí) 

 

□ Nedostatek potřebných ţivin 

□ Vyřazení ze společnosti 

□ Partnerské, rodinné problémy 

□ Finanční náročnost 

□ Časová náročnost 

□ Psychické problémy 

□ Jednostranná strava 

□ Jiné (prosím 

doplňte)……………………………………………………………………………… 

 

 

10.) Myslíte si, ţe je alternativní stravování pro některé populační skupiny nevhodné? 

 

□ Ano (přejděte na otázku č. 10 a) 

□ Ne (přejděte na otázku č. 11) 

 

 

10 a) Pokud jste zaškrtli ano, prosím uveďte, o jaké skupiny jde. (moţnost více 

odpovědí) 

 

□ Děti 

□ Dospívající 

□ Zdraví dospělí 

□ Těhotné ţeny 

□ Kojící ţeny 

□ Sportovci 

□ Senioři 

□ Nemocní 

□ Těţce pracující 

□ Jiné (prosím 

doplňte)……………………………………………………………………………… 

 

 

11.) Měli byste zájem dozvědět se více informací o alternativních způsobech 

stravování? 

 

□ Ano 

□ Ne  

 

 

12.) Měli byste zájem o alternativní způsoby stravování v rámci vaší školní jídelny? 

 

□ Ano 

□ Ne 



 

 

2. Finální verze dotazníku 

Dobrý den,  

jsem studentka pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a chtěla bych Vás poţádat 

o vyplnění dotazníku zabývajícího se postoji středoškolské mládeţe k alternativním 

způsobům stravování. Pojem „Alternativní stravování“ zahrnuje široké spektrum způsobů 

stravování, které se liší od našeho běţného konvenčního způsobu stravování i od 

doporučení odborníků na výţivu. Mezi alternativní způsoby výţivy řadíme například: 

vegetariánství, makrobiotiku, dělenou stravu, bio-výţivu.… 

Dotazník je anonymní, obsahuje 13 otázek a jeho výsledky budou pouţity v mé diplomové 

práci.  

Předem Vám děkuji za spolupráci. 

 

Identifikační údaje (prosím vyplňte, příp. zakrouţkujte): 

 Pohlaví                    muţ     /     ţena 

 

 Věk ………………………………………………………………….. 

 

 Škola ………………………………………………………………… 

 

 Ročník                    1. ročník     /     4. ročník 

 

 

Při vyplňování si vţdy pečlivě přečtěte zadanou otázku a zaškrtněte kříţkem 

tvrzení, se kterým souhlasíte. 
 

1.) Jaký je Váš vztah ke stravování? (pouze jedna odpověď) 

 

□ Je mi jedno co jím. Sním téměř vše, co dostanu na talíř 

□ Zajímám se o současné trendy zdravé výţivy, ale tyto zásady příliš nedodrţuji 

□ Zajímám se o současné trendy zdravé výţivy a snaţím se tyto zásady také 

dodrţovat 

□ Svůj jídelníček upravuji z jiných důvodů (např. zdravotní, dietní, apod.) 

□ Jiné (prosím 

uveďte)………………………………………………………………………………  

 

 

2.) Co si myslíte o alternativních způsobech stravování? (moţnost více odpovědí) 
 

□ Jsou zdraví prospěšné 

□ Ohroţují zdraví 

□ Jsou ekonomicky více či méně náročné 

□ Mohou být způsobem redukce hmotnosti 

□ Jsou formou protestu 



 

 

□ Jsou součástí náboţenského nebo filosofického přesvědčení 

□ Vyjadřují touhu vyzkoušet něco nového (módní záleţitost) 

□ Méně zatěţují ţivotní prostředí 

□ Jsou to nesmysly, nezajímají mě  

□ Jiné (prosím uveďte) 

……………………………………………………………………………………… 

 

3.) Je podle Vás alternativní stravování projevem zdravého ţivotního stylu? 

 

□ Ano 

□ Ne 

 

 

4.) Uveďte alternativní způsoby stravování, které znáte a jejich hlavní zásadu. 

(pokud nevíte, nevyplňujte) 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

5.) Které produkty podle Vás vegetariáni omezují nebo ze svého jídelníčku zcela 

vylučují?  

(pouze jedna odpověď) 

 

□ Obiloviny a luštěniny 

□ Produkty ţivočišného původu 

□ Ovoce a zeleninu 

□ Nevím 

 

 

6.) Která potravina podle Vás převládá na jídelníčku člověka, který se stravuje podle 

zásad makrobiotiky? (pouze jedna odpověď) 

 

□ Ovoce a zelenina 

□ Luštěniny 

□ Obilné zrno 

□ Nevím 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.) Co je podle Vás hlavním principem tzv. dělené stravy? (pouze jedna odpověď) 

 

□ Nekonzumovat současně potraviny bohaté na bílkoviny a sacharidy 

□ Nekonzumovat současně potraviny bohaté na tuky a bílkoviny 

□ Nekonzumovat současně potraviny rostlinného a ţivočišného původu 

□ Nevím 

 

 

8.) Sympatizujete s některým alternativním způsobem stravování?  

(tzn. líbí se Vám nějaká myšlenka, i kdyţ ji například v praxi neuplatňujete) 

 

□ Ne 

□ Ano (zaškrtněte s kterým):        

□ Vegetariánství 

□ Makrobiotika 

□ Dělená strava 

□ Bio-výživa 

□ Jiné (prosím 

uveďte)……………………………………………………………………… 

 

 

9.) Praktikujete nějaký alternativní způsob stravování? 

 

□ Ne, stravuji se běţným způsobem (přejděte na otázku č. 9 b) 

□ Ano, částečně (zaškrtněte jaký a přejděte na otázku č. 9 a) 

□ Vegetariánství 

□ Makrobiotika 

□ Dělená strava  

□ Bio-výživa 

□ Jiné (prosím 

uveďte)……………………………………………………………………… 

 

□ Ano, úplně (zaškrtněte jaký a přejděte na otázku č. 9 a) 

□ Vegetariánství 

□ Makrobiotika 

□ Dělená strava  

□ Bio-výživa 

□ Jiné (prosím 

uveďte)………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vyplňujete pouze, pokud jste v otázce č. 9 zaškrtli ANO.  

9 a) Pokud praktikujete nějaký alternativní způsob stravování, jaký je Váš hlavní 

důvod?  

(pouze jedna odpověď) 

 

□ Zdravotní hledisko 

□ Dané výchovou v rodině 

□ Chuť vyzkoušet něco nového 

□ Konvenční smíšená strava mi nechutná 

□ Náboţenské důvody 

□ Soucit se zvířaty 

□ Snaha redukovat svoji váhu 

□ Strach z onemocnění zvířat 

□ Forma protestu 

□ Ekonomické důvody 

□ Jiné (prosím 

uveďte)……………………………………………………………………………… 

 

 

Vyplňujete pouze, pokud jste v otázce č. 9 zaškrtli NE.  

9 b) Pokud nepraktikujete ţádný alternativní způsob stravování, jaký je Váš hlavní 

důvod?  

(pouze jedna odpověď) 

 

□ Je to nezdravé 

□ Nepřemýšlel/a jsem nad tím 

□ Finanční náročnost 

□ Jde o nesmysl, nezajímá mě to 

□ Časová náročnost 

□ Jiné (prosím 

uveďte)……………………………………………………………………………… 

 

 

10.) Myslíte si, ţe alternativní způsoby stravování mohou být spojeny s nějakými 

negativy? 

 

□ Ano (přejděte na otázku č. 10 a) 

□ Ne (přejděte na otázku č. 11) 

 

 

10 a) Pokud jste v předchozí otázce zaškrtli ANO, prosím uveďte, o jaká negativa by 

mohlo jít. (moţnost více odpovědí) 

 

□ Nedostatek potřebných ţivin 

□ Vyřazení ze společnosti 

□ Partnerské, rodinné problémy 

□ Finanční náročnost 

□ Časová náročnost 



 

 

□ Psychické problémy 

□ Jednostranná strava 

□ Jiné (prosím 

uveďte)……………………………………………………………………………… 

 

 

11.) Myslíte si, ţe je alternativní stravování pro některé populační skupiny nevhodné? 

 

□ Ano (přejděte na otázku č. 11 a) 

□ Ne (přejděte na otázku č. 12) 

 

 

11 a) Pokud jste v předchozí otázce zaškrtli ANO, prosím uveďte, o jaké skupiny by 

mohlo jít. (moţnost více odpovědí) 

 

□ Děti 

□ Dospívající 

□ Zdraví dospělí 

□ Těhotné ţeny 

□ Kojící ţeny 

□ Sportovci 

□ Senioři 

□ Nemocní 

□ Těţce pracující 

□ Jiné (prosím 

uveďte)……………………………………………………………………………… 

 

 

12.) Měli byste zájem dozvědět se více informací o alternativních způsobech 

stravování? 

 

□ Ano 

□ Ne  

 

 

13.) Měli byste zájem o alternativní způsoby stravování v rámci vaší školní jídelny (ať 

uţ ji v rámci školy máte či nemáte)? 

 

□ Ano 

□ Ne 

 

 

Děkuji Vám za Váš čas. 

  



 

 

3. Ukázka vyplněných dotazníků 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

4. Možné návrhy magnetických kartiček 
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http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/fotogalerie/foto/192598/?cid=637517


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BEZ PŘÍLOHY  

 

ZE ZAHRÁDKY  

 

JEN RÝŢE  

 



 

 

SACHARIDY 

 

POSTOJ 

 

VÍRA  

 

PŘESVĚDČENÍ  

 

BEZ MASA 

BEZ PESTICIDŮ  

 

PROSPĚŠNĚJŠÍ 

ZDRAVÍ  



 

 

 

KOMBINACE 

POTRAVIN 

 

RŮZNÉ SMĚRY  

 

POUZE KUŘECÍ 

MASO 

 

POUZE RYBÍ MASO  

 

JING JANG 

 



 

 

SOUCIT SE ZVÍŘATY  

 

MÉNĚ ŠKODLIVIN  

 

REDUKCE 

HMOTNOSTI 

 

SOUČÁST 

ŢIVOTNÍHO STYLU  

 

FARMÁŘSKÉ TRHY  

 
 


