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Tato bakalářská práce se zabývá zjišťováním postojů studentů Střední zdravotnické 

školy a Vyšší odborné zdravotnické školy v Praze 1 ke zdravému životnímu stylu. V této 

práci byla použita metodologie smíšeného výzkumu, kombinace dvou pedagogických 

výzkumných metod: kvantitativní metoda ve formě elektronického dotazníku a kvalitativní 

metoda - interview. Dílčí výzkumné otázky zjišťují životní styl studentů v oblastech výživy, 

pitného a spánkového režimu, fyzické aktivity, stresových situací a jejich řešení, rizikového 

chování, a také zda tito studenti získávají za dobu studia informace o dané problematice 

a zda je to ovlivňuje k zodpovědnějšímu přístupu ke zdravému životnímu stylu. Stěžejní 

praktická část bakalářská práce obsahuje výsledné analýzy obou výzkumných metod včetně 

vybraných ilustrativních pasáží interview a vybraných grafů. Závěr představuje shrnutí 

získaných poznatků smíšeného výzkumu.  
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1 Úvodem 

Jak se orientuje dnešní adolescentní mládež v oblasti zdravých a nezdravých přístupů 

k životu? Jaké mají názory na zdravý životní styl, které hodnoty považují za nejdůležitější 

a do jaké míry jsou ochotni dodržovat zásadní postoje zdravého životního stylu? 

U mladých lidí je zajisté názor na kvalitu života, a tedy zdravého životního stylu, silně 

ovlivněn nejen rodinou, ale také jejich okolím, prostředím školy a především pak jejich 

vrstevníky, spolužáky. Při hledání a utváření pozitivních podnětů dochází u mládeže 

k častým změnám v žebříčku důležitosti. 

Každého jedince a jeho rozhodování v přístupu ke zdravému stylu života velmi 

ovlivňuje dnešní rychlá a přemodernizovaná doba. Existuje mnoho možností dnešního světa, 

díky kterým se stávají životy lidí mnohdy velmi odlišné. Jsou tu zdravé způsoby života 

a těsně vedle nich i ty nezdravé. 

Ve své práci se věnuji zjišťováním postojů a názorů na zdravý životní styl studentů 

Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Praze 11. Zda např. tolik 

diskutovaný nezdravý způsob stravování fast food je opravdu problémem této skupiny 

mladých lidí. Jestli si uvědomují, jak by měl zdravý životní styl vypadat a jak dodržují 

zásady zdravého životního stylu. A zda mají ze strany školy vytvořeny takové podmínky, 

aby se mohli podle těchto zásad i chovat, či zda je škola v tomto podporuje. 

Bakalářská práce je sestavena ze dvou částí: teoretické a stěžejní praktické části. 

V teoretické části jsou obsaženy stručné informace o tom, co je to zdravý životní styl, 

proč je tak důležitý, obzvláště v dnešní hektické době a proč je tak podstatné dodržovat 

zásady zdravého životního stylu. To vše s přihlédnutím k tomu, o jakou věkovou skupinu 

se jedná a co tito mladí lidé v tomto vývojovém období, období adolescence, prožívají. 

Hlavní praktická část zahrnuje charakteristiku výzkumu, cíle, zvolenou metodologii 

a výsledné analýzy. Rozhodla jsem se pro metodologii smíšeného výzkumu, kombinaci 

kvalitativní a kvantitativní metody. Jako hlavní metodu kvalitativního šetření jsem zvolila 

interview a doplňující metodu kvantitativního šetření jsem použila dotazník. Interview jako 

výzkumná metoda je jedinečná tím, že jde zde o přímý kontakt, sblížení se zkoumanými 

                                                 
1 Od 20. listopadu 2013 došlo ke změně názvu školy na Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední 

zdravotnická škola. 
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osobami, hlubší proniknutí a porozumění lidem a událostem v jejich životě. U 

kvantitativního výzkumu velkou předností je relativně rychlý sběr a analýza dat a také 

zachování anonymity respondentů. Těchto dvou odlišných metod jsem použila proto, aby 

bylo, s využitím výše uvedených pozitiv, dosaženo co nejrelevantnějších a nejpřesnějších 

výsledků.  

Sestavený dotazník vlastní konstrukce a strukturované interview jsem provedla 

s vybraným vzorkem studentů obou typů škol. Pomohl potvrdit a vyhodnotit názory 

adolescentů, jak na zdravý životní styl, tak i na jejich přístup ke svému životu. Také zjištění, 

zda studenti zdravotnických oborů mají za dobu studia informace o dané problematice, a zda 

je to ovlivňuje k zodpovědnějšímu přístupu ke zdravému životnímu stylu.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

2 Zdravý životní styl 

Životní styl, zdravý životní styl jsou témata, kterým se v poslední době věnuje nemalá 

pozornost. Objevují se však odlišné definice. Nejobvyklejším a nejobecnějším vymezením 

pojmu životní styl je, že je to způsob, jakým lidé žijí, jak se stravují, jak se oblékají, jak bydlí, 

pracují, jak tráví svůj volný čas.  

„Životní styl tedy můžeme definovat jako styl zahrnující dobrovolné chování v daných 

životních situacích, které jsou založené na individuálním výběru z různých možností“ 

(Čevela, Čeledová & Dolanský, 2009, s. 39).  

Ať už si zvolí každý jedinec jakoukoliv cestu vedoucí ke zdravému životnímu stylu, 

neexistuje pouze jediný správný návod na jeho dodržování. Potřeby a možnosti každého z nás 

jsou odlišné, a proto je třeba zejména s ohledem na fyzický i psychický stav, věk, pohlaví 

a zdraví člověka volit optimální způsob. 

Životní styl je jedním z vnějších faktorů, který nejvíc ovlivňuje naše zdraví – až z 60%. 

Pouze těch zbývajících 20 % je dáno životním prostředím a dalších 20 % zdravotní péčí.  

Hlavní zásady zdravého životního stylu bychom mohli shrnout do několika základních 

bodů: 

 Pestrá a vyvážená strava. 

 Dostatek spánku. 

 Vhodná pohybová aktivita. 

 Optimismus a dobrá nálada. 

 Vyhýbání se stresu. 

 Vyvarování se nadměrného pití alkoholu, kouření a užívání návykových 

látek. 

2.1 Pestrá a vyvážená strava 

Stravování ovlivňuje naše zdraví, fyzickou kondici i duševní pohodu. Strava nám musí 

dodávat potřebnou energii a živiny, vitamíny a minerály tak, aby nevedla k přebytkům 

některých složek potravy. Pravidla zdravé a vyvážené stravy ovšem nepředstavují drastické 

diety ani žádný extrémní stravovací režim. Je důležité, aby byla strava vyvážená.  
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Základem jídelníčku by měla být zelenina v co nejrozmanitějších úpravách, hodně 

ovoce, nejraději v syrovém stavu. Dospělý člověk by měl přijmout 500  –  600 gramů syrové 

zeleniny a ovoce denně, aby si zajistil dostatek vlákniny. Poměr zeleniny a ovoce by měl být 

cca 2:1. Jíst denně mléčné výrobky, které jsou zdrojem kvalitních bílkovin a vápníku. Dávat 

přednost potravinám obsahujícím celozrnnou mouku. Omezit konzumaci masných výrobků, 

neboť tyto mají vysoký obsah soli, tuku a konzervačních látek. Omezit příjem jednoduchých 

sacharidů (sladkosti, cukrovinky). Omezit také příjem soli na 5 – 7 gramů denně. 

Nezapomínat na tekutiny, denně vypít aspoň 1,5 – 2 litry, ovšem s ohledem na výdej z našeho 

těla, např. jakou namáhavou aktivitu děláme a podobně. A dávat přednost kvalitní stolní 

vodě. Minerální vody pít, ale ne dlouhodobě, neboť jsou pak zátěží pro organismus.  

2.2 Dostatek spánku 

Základní biologickou potřebou člověka je spánek. Velmi důležitý je pravidelný 

spánek. Měl by být posilující a dostatečně dlouhý. Organismus si při spánku doplňuje 

spotřebovanou energii, vylučuje škodlivé látky a obnovuje fyzické funkce a duševní 

schopnosti, ukládají se informace do dlouhodobé paměti.  Organismus se připravuje na další 

aktivitu. Zdravý dospělý by měl spát minimálně 7 – 8 hodin denně, ačkoliv skutečná potřeba 

je individuální. Nedostatek spánku tedy má velký vliv na naše zdraví a výkonnost.  

2.3 Vhodná pohybová aktivita 

Fyzická aktivita zvyšuje výdej energie, díky ní se zpevňují svaly a tvarují se tělesné 

linie. Odstraní psychické napětí, zlepší se nám díky ní nálada a dobije energie.  

Aktivní pohyb je přínosem pro naše zdraví a fyzickou kondici – zlepšuje dechovou 

výkonnost, snižuje otoky nohou a předchází poruchám zažívání. Pomáhá nám chránit se před 

mnoha závažnými civilizačními chorobami, které vznikají v důsledku obezity, jako 

je například diabetes mellitus, hypertenze, ateroskleróza či oběhová onemocnění. 

Pohybová aktivita nesmí člověka poškozovat. Při výběru dané aktivity, ať už je to 

plavání, posilování nebo jízda na kole, každý by si měl vybrat podle svých zdravotních, 

fyzických, ale i časových možností. Široce lze doporučit chůzi. Je nejpřirozenější 

a nejbezpečnější formou pohybu pro člověka.  
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„Aktivní pohyb, který může mít formu cvičení, sportu či tělesné práce, 

je pro udržování zdraví nezbytný. Jeho nedostatek (hypokineze) vede ke snížené tělesné 

výkonnosti a je považován za významný rizikový faktor“ (Zvírotský, 2009, s. 62).  

2.4 Optimismus a dobrá nálada 

S pozitivním pohledem na svět se nejen žije radostněji, ale zároveň funguje jako 

preventivní lék. S dobrou náladou se žije mnohem příjemněji. Lidé s pozitivním životním 

postojem mají odolnější imunitní systém a menší pravděpodobnost srdečních onemocnění. 

2.5 Vyhýbání se stresu 

Vyhýbání se stresu není řešením, ale naučení se stres lépe zvládat. Ke stresorům - 

spouštěčům stresové reakce - patří útoky na jednotu naší osobnosti, jako např. urážky, 

ponižování nebo duševní traumata, ale i tělesná zátěž v podobě nepřiměřené námahy, 

nemoci, bolesti, přejídání se, nadměrné konzumace alkoholu, léků a drog, příjmu toxických 

látek ze stravy i z prostředí, extrémní hluk a další četné faktory. Pokud stres přesáhne hranice 

individuální únosnosti, následky stresu se projeví na zdraví. 

Možností, jak zvládat stres, je mnoho. Každý člověk si může vybrat metodu, která mu 

bude nejlépe vyhovovat. V každém případě by se každý stresovaný člověk měl věnovat 

pohybové aktivitě v kombinaci s uplatňováním správné životosprávy. 

2.6 Vyvarování se nadměrného pití alkoholu, kouření a návykových látek 

Nejrizikovějšími faktory zdravého životního stylu je kouření, alkohol a užívání drog. 

Jsou nejčastější příčinou zbytečných a předčasných onemocnění a úmrtí. Jsou to aktivity 

neslučitelné se zdravím.  

2.7 Projevy zdravého životního stylu na zdraví 

Pokud člověk bude dodržovat všechny výše vyjmenované hlavní zásady zdravého 

životního stylu, pak se projeví tyto důsledky pozitivně na jeho zdraví. Bude mít přiměřenou 

hmotnost, bude v dobré tělesné kondici a výkonnosti, únavnost organismu bude nižší. 

Jedinec má svěží a zdravý vzhled a je v dobré psychické pohodě. Má vysokou odolnost vůči 

nemocem a je zde také nízký výskyt nemocí. 
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Proto je třeba mladým lidem toto nejenom sdělovat, ale především jít, coby dospělí, 

ať už jako rodiče či učitelé a vychovatelé, příkladem. Úlohou dobrého pedagoga je tedy 

zásady zdravého životního stylu nejen znát, ale především informovat o nich a varovat před 

negativními následky při jejich nedodržování. Jako v každé výchově, tak i v tomto případě 

je osobní příklad nenahraditelný. Jistě není ideální, když nás žáci uvidí o přestávce běžet ven 

a rychle si zapalovat cigaretu a přitom je nabádat, že kouření je zhoubné a poškozuje zdraví.  
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3 Současná mládež  

Proč se dnes stále hovoří o současné mládeži? Proč mládež v každé době stále vzbuzuje 

zájem společnosti a emotivní reakce starší generace? A jací mladí lidé dnes jsou? 

Jací mladí lidé jsou a co chtějí, není zrovna jednoduché zjistit. Pouhé kategorizování 

na základě věkového zařazení mezi dětstvím a dospělostí je zavádějící a rozhodně nestačí. 

Současná mládež se zkoumá především proto, aby bylo o něco jasnější, jak bude 

společnost vypadat o pár let později, až současní mladí lidé zestárnou a zařadí se mezi 

dospělé a jaké postoje, názory a hodnoty vnesou do života společnosti. 

Sledování mladých lidí někdy poskytuje katastrofický obraz, kdy v něm figurují osoby 

egoistické, konzumně orientované, zarytě ateistické, s nezájmem o věci veřejné. Mladí lidé, 

kteří kladou hlavní důraz na zábavu a volný čas, s hlavním životním cílem vydělávat snadno 

a rychle velké peníze. Právě tak se mohou současní adolescenti jevit na první a povrchní 

pohled. Ve velké míře jsou to převážně ty aktivity mladých, které jsou nové 

a neprozkoumané v možných důsledcích. Například, že mladí lidé tráví většinu volného času 

na internetu na sociálních sítích, jako je např. Facebook, a že jej velkou měrou využívají 

ke komunikaci a dokonce i k seznamování. To varovně vztyčuje mnohé prsty.  

Ovšem pouhé pozorování rozjívených mladých lidí, kteří jednou rukou píšou 

esemesku, na uších jim hrají sluchátka a do toho se vulgárně baví s kamarády, k velkému 

poznání nevede a na jeho konci je spíše odsuzování.  

Přitom se podle větších výzkumů nezdá, že by se hodnoty mladých nějak drasticky 

změnily, že chtějí jen žít a užívat si pestrého společenského života. Z dostupných výzkumů 

je možné zjistit, že pro středoškoláky jsou nejvyšší hodnotou především zdraví, 

pak následuje dobrá a zajímavá práce a spokojený rodinný život (Kraus, 2006). „Značný 

význam přikládají dosažení určitého vzdělání a budoucí profesionální kariéře“ 

(Macek, 1999, s. 179). Hédonistická hodnota není rozhodně pro chlapce a dívky 

ta nejdůležitější.  

Mládež byla, je a vždy bude součástí společnosti, v níž žijeme. I v 21. století 

má mládež určující vliv na společnost a její další vývoj. Mládež vždy bude představovat 

vzdělanostní a kvalifikační potenciál pro další období. Je to společenská kategorie, kde 

se objevují sociálně patologické jevy, mění se hodnotová orientace, mění se názory 
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na rodinu. Nedílnou součástí je také životní styl těchto mladých lidí. To vše souvisí 

s celkovým životním způsobem mládeže.  
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4 Adolescence 

Na střední školu přichází mladí lidé ve věku 15 – 19 let. Učitelé musí při vyučování 

brát v úvahu a hlavně respektovat zvláštnosti tohoto věku. Měli by mít potřebné znalosti 

z oblasti biologie, psychologie a sociologie člověka.  

Termín adolescence je odvozen z latinského slovesa adolescere, což znamená dorůstat, 

dospívat či mohutnět (Macek, 1999). Časové vymezení tohoto vývojového období 

je většinou definováno od 15 do 20 (22) let. Je přechodným obdobím, kdy člověk opouští 

dětství, ale dospělé hodnoty nejsou ještě upevněny. Jedinec v tomto období života se nachází 

mezi dětstvím a dospělostí. Dochází k velkým vývojovým změnám vpřed nejen 

z biologického, ale také z psychického a sociálního hlediska. Mladý člověk si teprve 

urovnává vlastní hodnoty, názory, postoje a cíle, aby se stal samostatným a zodpovědným. 

Toto období se vyznačuje zvýšeným rozvojem rozumových schopností. Mladí lidé 

jsou silně kritičtí vůči názorům a jednání jiných lidí. Typické je zlehčování nebo ignorace 

názorů, postojů a rad nejen rodičů, ale i učitelů.  

Adolescenti preferují velmi často rychlé a snadné řešení problému. Často se rychle 

pro věc nadchnou, ale nevytrvají. Proto jim učitel, především učitel odborného výcviku 

či praktického vyučování, musí pomoci vytrvat, vychovávat je k trvalému zájmu o obor, 

který studují.  

Typickým rysem adolescence je touha po úplné samostatnosti. Ale je však vždy 

zapotřebí vyžadovat zodpovědnost za své činy, jednání. I to je jeden z úkolů dobrého 

vychovatele, dobrého pedagoga.  

V adolescentním období se objevují první lásky, erotika, sexualita. Toto vše má vliv 

na další partnerský, manželský život.  Zralost jedince se pak projevuje také ve schopnosti 

navázání a udržení dlouhodobého partnerského intimního vztahu.  

Hledání sebe sama je dalším typickým znakem tohoto období a také velmi důležitým 

znakem. Jedinec buď převezme nějaký standardní vzorec chování, nebo si aktivně vytváří 

svoji vlastní identitu. V opačném případě jedinec trpí velkým vnitřním zmatkem a není 

schopen směřovat k nějakému cíli.  

 Dospívání má v životě člověka významné místo a na jeho průběhu závisí do značné 

míry jeho další vývoj. „Považujeme-li dospívání za období přechodu od dětství k dospělosti, 

je to v podstatě přechod od závislosti na dospělých k nezávislosti, od nesamostatnosti 
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k samostatnosti, od neodpovědnosti k zodpovědnosti za své činy, od konzumace k tvorbě 

hodnot“ (Čadílek, 2005, s. 10). A proto, nejen rodiče, ale i učitelé a vychovatelé musí těmto 

mladým lidem pomáhat.  

Významným formujícím činitelem ve vyzrávání dospívajícího mladého člověka 

je jeho vzdělávání, působení rodičů, ale také učitelů a působení školy jako instituce. A toto 

vede k úvahám, zda volba zdravotnické profese a studium na zdravotnické škole je vhodnou 

či nevhodnou volbou některých z nich. Proto také jednou z mých zásadních výzkumných 

otázek šetření bylo zjistit, jaký mají studenti nejbližší životní cíl po ukončení studia, zda 

chtějí pracovat v oboru, který studují nebo zda chtějí pokračovat dále ve studiu na vysoké 

škole a podobně. A zda jim mohou studované poznatky na zdravotní škole přispět k utváření 

zdravého životního stylu, jejich názorů, postojů a hodnot.  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

5 Pedagogický výzkum 

V této bakalářské práci jsem se podívala na současnou mládež z pohledu jejich 

životního stylu. Prostřednictvím smíšeného výzkumu jsem zjišťovala jejich postoje, názory 

a hodnoty ke zdravému životnímu stylu. 

5.1 Charakteristika výzkumu 

Pro získání informací jsem použila smíšený výzkum: kombinaci kvalitativní 

a kvantitativní metody – interview a dotazník.  

Dotazník, patřící mezi kvantitativní metody, jsem použila především z důvodu získání 

velkého množství informací při malé investici času. Interview je naopak metodou 

kvalitativní, která je časově více náročná. Umožňuje zachytit nejen fakta, ale i bezprostřední, 

hlubší a osobní odpovědi respondenta a zároveň také sledování jeho reakcí. Důvodem použití 

nejdříve kvalitativní metodologie a poté kvantitativní metodologie bylo zajistit a vytvořit 

dostatečně hlubokou teorii potvrzenou na širším vzorku. Účelem spojení těchto dvou 

odlišných výzkumných metod bylo především zajištění co nejkvalitnějších a 

nejrelevantnějších výsledků.  

Oslovila jsem vedení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické 

v Praze 1, zda by souhlasilo s výzkumem v rámci mé bakalářské práce na téma Postoje žáků 

Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Praze ke zdravému 

životnímu stylu. Vedení souhlasilo vytvořit podmínky pro sběr dat. Dále bylo domluveno, 

že výsledky šetření budou předány k dispozici škole. 

Ačkoliv vedení školy souhlasilo s mým výzkumem, jeho uskutečnění již nebylo tak 

snadno proveditelné. Zatímco kvalitativní výzkum proběhl bez problémů, kvantitativní 

výzkum byl problematický, neboť jsem byla odkázána na spolupráci s některými pedagogy. 

Vyplnění elektronického dotazníku mělo být provedeno v hodinách Informační 

a komunikační technologie, kde měli studenti přístup k počítači. Zde jsem se bohužel setkala 

s nezájmem a nechutí spolupráce ze strany některých pedagogů. Z tohoto důvodu nebylo 

možné nasbírat vyšší počet odpovědí.   
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5.2 Cíl výzkumu 

Cílem mého výzkumu bylo zjistit, jaké postoje zaujímají ke zdravému životnímu stylu 

studenti jak Střední zdravotnické školy, tak i Vyšší odborné školy zdravotnické v Praze 1.  

Pomocí dílčích výzkumných otázek jsem zjišťovala: 

 co si studenti představují pod pojmem zdravý životní styl; 

 jejich základní stravovací návyky, zdali nějaké mají a jak je dodržují;  

 zjistit jejich spánkový režim; 

 jaké jsou jejich pohybové aktivity a zda je vůbec provozují; 

 zda užívají zdraví škodlivé látky, jako jsou alkohol, cigarety, drogy; 

 jak se u nich projevuje stres a jak jej řeší; 

 zda studium na škole a budoucí profesní orientace ovlivňuje studenty v přístupu 

ke zdravému životnímu stylu; 

 a jaký mají studenti nejbližší životní cíl po ukončení studia. 

5.3 Metodologie 

V této bakalářské práci jsem použila metodologii smíšeného výzkumu, kombinaci 

dvou pedagogických výzkumných metod: kvantitativní metoda ve formě dotazníku 

a kvalitativní metoda - interview. 

5.3.1 Kvantitativní výzkum 

Kvantitativní výzkum formou dotazníku jsem provedla u 54 studentů.  

Vstupní část vysvětlovala cíl dotazníku a mé jméno jako autora. Druhá část obsahovala 

vlastní otázky (25 otázek). Na konci dotazníku bylo poděkování studentům za spolupráci 

(Příloha 2: Vzor dotazníku) 

Místo papírové formy dotazníku jsem zvolila elektronickou formu. Dotazníky měly 

být vyplňovány v počítačových učebnách. Vzhledem k výše popsané situaci se musel změnit 

způsob vyplňování dotazníků. Podařilo se zajistit, aby odkaz na vyplnění dotazníku byl 

studentům zaslán na jejich emailové adresy. Ovšem těchto emailových adres nebylo 

k dispozici dostatečné množství. Proto jsem získala z obou škol pouze 54 vyplněných 

dotazníků. 
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5.3.2 Kvalitativní výzkum 

Kvalitativní výzkum formou interview jsem provedla u dvou studentů střední 

zdravotnické školy a dvou studentů vyšší odborné zdravotnické školy. Tito studenti byli 

seznámeni se záměrem interview. Interview byly provedeny samostatně s každým 

studentem. 

5.4 Charakteristika zkoumaného vzorku 

Pro šetření v rámci pedagogického výzkumu jsem vybrala respondenty Střední 

zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Praze 1 ve věkovém rozmezí 

15  –  21 let. Tuto skupinu studentů zdravotnických škol jsem vybrala záměrně, neboť jedním 

z cílů výzkumu bylo zjištění, zda studenti zdravotnických oborů mají za dobu studia 

informace o dané problematice a zda je to, jako budoucí zdravotnické pracovníky, ovlivňuje 

v přístupu ke zdravému životnímu stylu.  
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6 Interview 

Pro získání bezprostředních, osobních odpovědí jsem použila strukturované interview, 

jehož cílem je získání odpovědí na předem připravený soubor otázek.  

Individuální interview obsahovalo otevřené otázky, protože tyto umožňují volnost 

a pružnost odpovědí a je možné je kdykoliv přeformulovat. 

Připravila jsem si předběžný seznam otázek (Příloha 1: Seznam otázek pro interview) 

korespondující z větší části s otázkami z dotazníku, které byly kladeny. Dle aktuální situace 

při interview jsem je upravila a nepatrně pozměnila. 

Každé jednotlivé interview se uskutečnilo v kabinetu, aby při něm nebyli přítomni jiní 

lidé a vše probíhalo v soukromí.  

Pro úspěšnost interview bylo důležité navození raportu = přátelského vztahu 

s respondentem a vytvořením otevřené atmosféry. Každému ze studentů jsem vysvětlila účel 

interview, na jaké téma bude, proč jej chci uskutečnit a že bude zcela anonymní. Než jsme 

započali každé interview, zeptala jsem se, zda souhlasí s tím, že náš rozhovor bude nahráván 

na diktafon. 

Každého studenta jsme poprosila o naprostou upřímnost a otevřenost při zodpovídání 

mých otázek. Po udaném souhlasu se zaznamenáváním na diktafon, jsem zapnula diktafon 

a zahájila interview.  

Po uskutečnění všech čtyř interview jsem vše doslovně přepsala včetně slangových 

výrazů a celá textová podoba je mimo tuto práci zaznamenána. V této bakalářské práci 

uvádím v praktické části pouze vybrané ilustrativní pasáže interview vždy tematicky 

uspořádané k vybrané dílčí výzkumné otázce.   

Studenti, se kterými jsem prováděla interview, sice neměli výrazný zájem o výsledky 

mé práce, ale při naší vzájemné spolupráci byli otevření a dle mého posouzení i upřímní 

ve svých odpovědích. Protože vedení školy projevilo zájem o výsledky mého pedagogického 

výzkumu, budou tyto poskytnuty nejen jemu, ale také studentům obou škol. 
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7 Výsledná analýza kvalitativních dat 

Uskutečnila jsem čtyři interview, která proběhla v období od března do dubna 2013. 

Dvě interview byla provedena se studenty střední školy ve věku 15 a 16 let a dvě se studenty 

vyšší odborné školy ve věku 18 a 19 let. Doba trvání interview byla v průměru cca 17 minut. 

Dílčí výzkumné otázky: 

 Představa studentů o pojmu zdravý životní styl. 

 Základní stravovací návyky, zdali nějaké mají a jak je dodržují.  

 Jaký je spánkový režim studentů. 

 Pohybové aktivity, a zda je vůbec provozují. 

 Zda užívají zdraví škodlivé látky, jako jsou alkohol, cigarety, drogy. 

 Jak se u nich projevuje stres a jak jej řeší. 

 Zda budoucí profesní orientace, studium na škole ovlivňuje studenty v přístupu 

ke zdravému životnímu stylu. 

 Jaký mají studenti nejbližší životní cíl po ukončení studia. 

7.1 Představa studentů o pojmu zdravý životní styl 

První dílčí výzkumný celek se týkal toho, co si studenti představují pod pojmem 

zdravý životní styl, zda je pro ně důležitý, co je k tomu vede a zda je finančně náročné vést 

zdravý životní styl. 

Studenti obou zdravotních škol měli překvapivě shodné názory na to, co je zdravý 

životní styl. Zvláště dávali důraz na zdravé jídlo, které vidí ve vyvážené stravě a kvalitních 

potravinách. Vyhýbat se škodlivým, nezdravým věcem, mimo jiné nekouřit, nebrat drogy. 

Další zásadní bod zdravého životního stylu vidí v pravidelném pohybu. Člověk by se měl 

pravidelně pohybovat, nejlépe provozovat nějaký druh sportu.  

Pro každého ze studentů je důležitý zdravý životní styl především kvůli tělesnému 

zdraví člověka. Z velké části na jejich životní styl má vliv rodinné prostředí – především 

orientační rodina, ale také i vrstevnická skupina, zvláště spolužáci ve škole. Dospělí studenti 

si již sami uvědomují důležitost zdravého životního stylu. Sami jsou motivováni zdravě žít, 

nejen se snažit zdravě jíst, mít pohyb, ale také snažit se vyvarovat stresu a tím vším 

se vyhnout zdravotním obtížím.   

Co se týká finanční náročnosti vést zdravý životní styl, panují zde názory, že pokud 

se člověk věnuje určitému druhu sportu, tak je to často finančně náročné. A naopak pokud 
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si chce jen zaběhat nebo jít na procházku, nic jej to nestojí. Je to hlavně otázka volby člověka 

a také jeho finančních možností.  

O nákupu kvalitních zdravých potravin studenti soudí, že jsou dražší, ale také 

se mohou koupit i levnější druhy zdravých potravin.  

7.2 Základní stravovací návyky, zdali nějaké mají a jak je dodržují 

Stravovací návyky u studentů jsou ve většině případů podobné. Jak dotazovaní 

uvádějí, nelze pravidelnost ve stravování dodržet. Hlavním důvodem dle jejich názorů je 

především škola. Týká se to zejména dnů, kdy probíhá praktické vyučování. Výuka končí 

buď velmi pozdě, v 19.00 hodin nebo začíná velmi brzy (v 7.00 hodin). Stejnou dobu snídaně 

se snaží sice dodržovat, ale čas oběda či večeře je vždy přizpůsoben výuce. Večeře jsou pak 

často v pozdních hodinách. Mít alespoň jedno teplé jídlo se snaží dodržovat všichni. 

Důležitost pravidelného přísunu tekutin je studentům známa a v průměru pijí dva litry 

denně v různé kombinaci vody, čaje nebo minerálky. Sladké nápoje, jako například kola 

nejsou studenty nijak zvlášť vyhledávány. 

I když se v budově školy nachází automaty na kávu, studenti je využívají nepravidelně. 

Z větší části studenti kávu příliš nepijí, ale je to individuální.  

Ovoce a zelenina ve stravovacích návycích studentů rozhodně nechybí, naopak je zde 

pravidelný přísun čerstvého ovoce a zeleniny. Nejčastěji klasicky u nás dostupných jako 

jablka, pomeranče, banány a rajčata, papriky a okurky. 

Rychlá občerstvení nejsou nijak zvlášť využívaná, pouze sporadicky – jednou 

až dvakrát za měsíc. Studenti si uvědomují, že tento druh stravování nemá mnoho 

společného se zdravým životním stylem a není to nijak prospěšné zdraví. Nevyhledávají ho. 

Nemožnost pravidelnosti teplých obědů znesnadňuje především fakt absence školní 

jídelny na této škole. Studentům jsou dány dvě možnosti stravování: kantýna ve školní 

budově a školní jídelna v Betlémské ulici Střední průmyslové školy strojní (vzdálenost pěší 

chůzí cca 600 metrů mezi školami). Tato školní jídelna má dobu výdeje obědů od 11.45 

do 14.45 hodin. Pěší chůzí je to cca 8 – 10 minut. Sama o sobě tato vzdálenost není nijak 

velká, ale přestávky mezi jednotlivými bloky praktického vyučování i časové rozmezí 

výdeje obědů navzájem kolidují a mnohdy neumožňují studentům dojít si na oběd.  
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Kantýna ve školní budově nenabízí mnoho možností zdravého stravování. Je zde 

automat na sladké a slané potraviny a nápoje. V nabídce kantýny jsou pouze párky v rohlíku, 

hamburgery nebo obložené bagety a proto nebývá až tak využívána. 

Škola nabídla provizorní řešení zvláště pro studenty mající praktické vyučování. 

Začala jim nabízet ohřívání obědů, které si přinesou z domova, v mikrovlnné troubě, aby 

měli možnost teplého a zdravého jídla přes den. Toto řešení je ale pouze provizorní a nemůže 

nahradit školní jídelnu přímo v místě školy.  

Studenti obou zdravotnických škol určité stravovací návyky mají. Vědí, že je nutné 

se pravidelně a zdravě stravovat a snaží se toto vše dodržovat, i když školní vyučování, 

zvláště praktické vyučování, jim toto neumožňuje.  

7.3 Spánkový režim 

I když je průměrná potřeba spánku u dospělých lidí osm hodin, skutečná potřeba 

je individuální. V průměru spí studenti kolem 6 – 8 hodin. Kratší doba spánku je většinou 

ve dnech, kdy musí vstávat brzy do školy, protože mají praktické vyučování.  

7.4 Pohybové aktivity 

Pohybové aktivity jsou důležité pro zdravý životní styl. Studenti všech zdravotnických 

oborů to vědí a uvědomují si to. Během týdne pohybové aktivity z časových důvodů tak 

často neprovozují. Těmto aktivitám se snaží věnovat především o víkendu. 

Studenti ve většině případu provozují nějaký druh sportu, ať už například tenis, fotbal, 

futsal apod. Zde je vidět velký vliv rodinného prostředí, kdy rodiče sami holdují sportu 

a své děti vedou ke sportovním aktivitám.  Díky škole moc času na pohybové aktivity nemají, 

ale pokud se jim dostává, někteří se jej snaží využít aktivně – sportovními aktivitami. Anebo 

jej tráví se svým přítelem/přítelkyní. Nikdo z dotazovaných netráví svůj volný čas u televize 

nebo u počítače.  

7.5 Užívání zdraví škodlivých látek (alkohol, cigarety, drogy)  

Studenti střední školy alkoholu nijak neholdují, pouze příležitostně, nevyhledávají to. 

Starší studenti velmi málo, ale pokud ano, pak konzumují pouze pivo nebo víno. Tvrdý 

alkohol nepijí anebo jen velmi zřídka. Všichni dotazovaní studenti soudí, že bez alkoholu se 

dá žít, zvláště na večírcích, diskotékách, apod. Vědí, že alkohol sice uvolňuje zábrany 

v člověku, ale mnohdy spíše ke škodě než pro zábavu. 
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Co se týká kouření, mladší i starší studenti ho odsuzují. A pokud kouří, tak jen velmi 

zřídka, příležitostně, na večírcích a mejdanech. 

Tvrdé drogy nezkusili, ani nehodlají zkoušet. O tomto tématu mají dostatek informací, 

ví, jak drogy jsou škodlivé a nebezpečné pro zdraví člověka. Marihuanu, která je u nás vcelku 

rozšířená, někteří zkusili, ale většinou pouze jednou a spíše ze zvědavosti.  

Potěšující je jak počet nekuřáků, tak i nechuť zkoušet drogy, což může být způsobeno 

dostatečnou osvětou ve škole a také díky výuce zdravotních předmětů. 

7.6 Jak se u nich projevuje stres a jak jej řeší 

U těchto mladých lidí se zdravě a přiměřeně věku projevuje stres. Nejtypičtější 

příklady jsou stresy před písemnou prací či ústní zkouškou. V běžném životě jsou to věci, 

jako stres, že nestihnu včas někam přijít či nestihnu autobus, apod. Starší studenti se snaží 

stresu vyhýbat, a pokud mají stres, tak jej řeší velmi zdravým způsobem, jako například 

odpočinkem, dostatkem tekutin, nebo se uklidňují hraním si s nějakým předmětem v ruce, 

apod.   

7.7 Vliv profesní orientace na studenty v přístupu ke zdravému životnímu 

stylu 

Studenti těchto dvou zdravotnických škol mají určité znalosti týkající se zdravého 

životního stylu, díky nejrůznějším předmětům, které jsou vyučovány na těchto školách, např. 

Somatologie, Patologie, První pomoc, Výchova ke zdraví. Studenti mají už od prvního 

ročníku ponětí o tom, co zahrnuje zdravý životní styl, ale až během studia získávají další 

hlubší znalosti. Jak je vidět z výzkumu, podstatný vliv na studenty studium na zdravotní 

škole má, můžeme tedy usuzovat na částečném ovlivnění studiem. U studentů vyšších 

ročníků je vidět větší míra uvědomění, která je dána jejich věkem, i když je stále zde patrný 

vliv školy díky výuce zdravotnických předmětů. Můžeme tedy říci, že budoucí profesní 

orientace studenty těchto zdravotních škol z velké části ovlivňuje v přístupu ke zdravému 

životnímu stylu. 

7.8 Jaký mají studenti nejbližší životní cíl po ukončení studia 

Vliv studia na zdravotnické škole se znatelně odráží i v životních cílech studentů, nejen 

střední školy, ale i vyšší odborné školy.  Příjemným zjištěním bylo ve většině případů touha 

pokračovat ve studiu medicíny na vysoké škole, především obor stomatologie, ale i například 
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klasického všeobecného lékařství či chirurgie. Studenti vyšších ročníků chtějí pracovat 

v oboru, ve kterém se vyučí a případně do budoucna i v tomto oboru podnikat.   

I v této dnešní moderní době, kdy se zdá, že hodnoty mladých lidí jsou jen žít a užívat 

si pestrého společenského života, se u nich objevují velmi ušlechtilé životní cíle. 
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8 Ilustrativní pasáže interview 

8.1 Ilustrativní pasáže interview I 

Studentka 2. ročníku Střední zdravotnické školy 

Odpověď studentky na otázku, co si představuje pod pojmem zdravý životní styl a zda 

je pro ni důležitý, byla překvapivě výstižná, vyjadřující co je to vlastně zdravý životní styl 

a proč je důležitý.  

Úroveň komunikace 

Úroveň komunikace odpovídala věku studentky. Komunikace byla otevřená, 

bezproblémová. Slovní vyjadřování bylo dobré, zahrnovalo větší množství slangových 

výrazů, kombinaci dlouhých i krátkých vět s převahou dlouhých. Byla zde vidět osobní 

pravdivost v komunikaci.  

Vybraná ilustrativní pasáž interview: 

 „Nejdříve bych se Tě chtěla zeptat, co si představuješ pod pojmem zdravý životní 

styl?“  

„Moje představa o zdravém životním stylu je taková, že člověk by měl bejt v pohodě 

a vyrovnanej sám se sebou, jíst zdravě, nekouřit, nebrat drogy a alkohol s mírou. Ale myslím, 

že jednou za čas si vyjít s kamarádama a zhřešit, není nic špatnýho. (smích) Myslím si, 

že držet kruté diety a dřít se v posilovně každej den nic neřeší. Člověk by se měl pravidelně 

hejbat, vlastně dělat to, co ho baví a když máte vokolo sebe kamarády a báječnou rodinu, 

která vás podporuje a má ráda, tak to je taky velký plus.“  

„Tak to je pěkná odpověď, děkuji. Takže pro Tebe samotnou je tedy zdravý životní 

styl důležitý?“ 

 „Jo, určitě, i kvůli vzhledu i kvůli zdraví. A myslím si, jakože naše celá rodina žije zdravě 

nebo my jsme od malička takoví, že mamka do nás necpala nějaký ty nezdravý věci, jako 

třeba čipsy a tak. A asi bez sportu bych nemohla bejt, protože jsem jedenáct let závodně 

hrála tenis, pak jsem přestala, protože jsem šla právě sem do Prahy a už to bylo takový 

všechno rychlejší, všechno se zrychlilo, nemám na nic čas nebo jakoby mám, ale ještě 

chodím na brigádu a je to takový, že bych třeba i nestíhala školu nebo … tak jsem skončila, 

ale když mám volnej čas nebo vo prázdninách tak s dědou a se sestřenkou takhle ještě hrajem 
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tenis. A teď jsem byla vo víkendu u mejch kamarádek, se kterýma jsem hrála tenis, takže 

to taky bylo super, byly jsme v hale si zahrát a tak …“  

„Takže ta další otázka, co Tě vede ke zdravému životnímu stylu, dá se říct tedy, že….“  

„Rodiče, určitě. Oni jsou hodně sportovní.“  

Student 1. ročníku Vyšší odborné školy zdravotnické 

U tohoto zletilého studenta je odpověď vcelku výstižná, i když ne tak obsáhlá. I tak 

vyjadřuje jeho zdravý osobní postoj k životnímu stylu. 

Úroveň komunikace 

Tento student neměl žádné větší obtíže ve vyjadřování, minimálně používal slangové 

výrazy. Na začátku interview byla u tohoto studenta patrná mírná nervozita a snaha 

o rychlejší tempo v komunikaci. Později došlo k uklidnění a plynulému rozhovoru.  

Vybraná ilustrativní pasáž interview: 

„První moje otázka je, kdybys mi řekl, co si představuješ pod pojmem zdravý životní 

styl?“ 

„Takže zdravý životní styl je vlastně styl, způsob života, který většina lidí asi teď moc nežije. 

Zdravý životní styl si myslím, je to, že by lidé měli jíst kvalitní potraviny a hlavně věnovat 

se také sportu a dbát také o to své tělo. Spíš ten sport a jíst v těch pravidelných intervalech, 

nepřejídat se zbytečně, nejíst na noc. A jíst ty zdravé, vhodné potraviny.“ 

 „A pro Tebe osobně je důležitý zdravý životní styl?“  

„Ano, já věřím, že jakoby se zdravým životním stylem člověk vydrží, bude mít i vlastně 

dlouhý život. A myslím si, že když nebude žít zdravým životním stylem, že se prokážou 

časem nemoci, za které si člověk může sám, např. tím špatným stravováním.“ 

„A co Tě vede ke zdravému životnímu stylu?“  

„Myslím si vlastně jakoby to zdraví hlavně.  Že kdyby člověk jakoby byl furt ve stresu, furt 

jedl vlastně narychlo, si myslím, že si tím přivede vlastně ty zdravotní potíže a tomu bych se 

rád jako vyvaroval, když je ta možnost.“  

„Takže je to Tvůj osobní postoj, že Tě to vede k tomu, udržovat zdravý životní styl.“ 

„Hm.“  
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8.2 Ilustrativní pasáže interview II 

Studentka 1. ročníku Střední zdravotnické školy 

Tato studentka základní stravovací návyky nemá příliš zažity, i když je zde vidět snaha 

o správný přístup ke zdravému a pravidelnému stravování.  

Úroveň komunikace 

Úroveň komunikace byla jednodušší. Studentka byla uzavřenější. Tomu odpovídalo 

slovní vyjadřování, kratší odpovědi, kombinaci dlouhých i krátkých vět s převahou krátkých 

a občasné použití slangových výrazů.  

Vybraná ilustrativní pasáž interview: 

„Stravuješ se pravidelně, přibližně ve stejnou dobu?“ 

„To si myslím spíše, že ne. Je to kvůli škole. Přijíždím většinou pozdě domů, mamka pak už 

nevaří, popřípadě jestli já si něco uvařím anebo si vezmu jenom něco malýho.“ 

„A snídáš?“ 

„Jo, to už jsem se naučila, tenhle rok.“ „A pravidelně?“ „Jo, tak to jo, každý den.“ „To je 

dobře.“ (smích) 

„Kolik teplých jídel máš za den?“ 

„No (smích), tak to se mi moc nestává, jako vobčas mám takhle v týdnu, ale jinak 

o víkendech jenom mám teplé jídlo. Ale v tom týdnu moc ne.“  

„Používáš přes den, když si tady ve škole, nějaké to rychlé občerstvení, KFC, 

McDonald ‘s a jiné?“  

„Dříve docela ano, ale teďka už vůbec nikam moc nechodím. Nechci za to dávat peníze, to 

si radši ušetřím na něco jiného než zrovna za to. A taky chci hlavně zdravě jíst a hlavně jíst 

z něčeho jiného než tyhle fast foody.“ 

„A kolikrát tedy denně jíš?“  

„Snídám, pak svačím, obědvám a někdy doma, když si něco vezmu, tak k večeři.  Asi tak 

třikrát až čtyřikrát za den.“ 

„A kdy nejvíce sníš toho jídla?“  

„Si myslím, že ráno při tý snídani a pak i při tom obědě, to asi tak nejvíc. „Ahm.“ 
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„Chci se Tě zeptat, chodíš na obědy do školní jídelny v Betlémské ulici?“  

„Ne, nechodím na obědy, nestíhám to kvůli vyučování…., tak si vemu jenom něco malýho 

s sebou. Prostě jenom vobčas mám teplé jídlo, spíš si vezmu housku nebo chleba.“ 

„A využíváš kantýnu ve vaší školní budově k dennímu stravování?“  

„Ne, nosím si radši svačinu, stejně tam nic dobrýho není a nechci si nic kupovat v kantýně.“ 

„A co tam tedy prodávají?“ „No, je tam automat na takový ty sladký a slaný věci, 

a prodávají tam párky a tak. To teda nemusím.“ „Aha.“  

„Tak a ještě bych se Tě zeptala, kolik vypiješ tekutin během dne, nějaké vody, čaje 

nebo minerálky?“  

„No, to je jak kdy, když si vezmu celou flašku vody, tak ten jeden a půl litru denně, ale pokud 

si ji nevezmu, tak nemusím pít vůbec, mě to nějak takhle neto, nemusím.“ 

„Jak často jíš zeleninu a ovoce?“  

„Myslím, že tak dvakrát, třikrát v týdnu si dám zeleninu a ovoce.“  

„A můžeš mi říct jaké ovoce a zeleninu a kdy?“  

„Třeba banán nebo jabko, nebo třeba ke svačině taky si vezmu rajče, nebo mám ráda 

kedlubnu, ale jinak až tak nic. Moc to až tak nemusím.“ „Hmm.“ 

Student 2. ročníku Vyšší odborné školy zdravotnické 

V této ilustrativní pasáži interview se naráží na problém absence školní jídelny 

a nedostatečné možnosti zdravého a pravidelného stravování studentů. Tento student to řeší 

svým osobním způsobem, že si přináší jídlo z domu. 

Úroveň komunikace 

U tohoto studenta úroveň komunikace byla dobrá. Je zde vidět použití slangových 

výrazů, střídání dlouhých i krátkých vět. Tempo komunikace bylo přiměřené. Komunikace 

byla přátelská a otevřená.  

Vybraná ilustrativní pasáž interview: 

„Takže otázka, jestli se stravuješ pravidelně, přibližně ve stejnou dobu, tak…“ 

„Ne, spíše ne. To je podle toho, jak člověk dostane hlad, protože když končím v sedum 

ve škole, tak přijedu domů, dám si jídlo až někdy v půl devátý, protože to jinak nejde 

jakoby.“ 
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„Hmm, rozumím. A co snídaně, snídáš?“ 

„No, snídaně, (smích) snídám, akorát je to jak kdy. Někdy člověk snídá v pět, někdy snídám 

v šest, v sedum někdy v osum, podle toho jak vstanu, jak mám školu. Ale jinak je to 

pravidelně.“ 

„A kolik teplých jídel máš tak za den?“  

„Většinou jedno, že ten voběd. Ten si buď přinesu do školy, buď si ho vohřeju, nebo si ho 

udělám. Bývá to jenom to jedno spíš.“ 

„Chci se Tě ještě zeptat, jestli chodíš na obědy do školní jídelny v Betlémské ulici?“ 

„Ne, nechodím, protože se mi to nevyplatí kvůli rozvrhu, když máme dlouho, žejo, i přes 

oběd, to nemá cenu ani tam dojít. Tak si vemu buď voběd nějakej z domu.“ „Rozumím, 

takže je to vcelku těžké docházet do té školní jídelny?“ „Já myslím, že jo. Neznám moc 

spolužáků, kteří tam chodí.“ 

 „A využíváš kantýnu ve vaší školní budově k dennímu stravování?“ 

„Ani moc ne, když jsem odpoledne ve škole, stejně je kantýna zavřená.“ „Ahm.“ 

8.3 Ilustrativní pasáž interview III 

Student 1. ročníku Vyšší odborné školy zdravotnické 

Potěšující je fakt, že studenti se věnují nejrůznějším sportovním aktivitám. Tento 

student se věnuje dvakrát týdně sportu. Ví, že je důležité se věnovat pohybovým aktivitám 

a jak sám říká: „…… člověk se tam vybije, vyčistí si hlavu.“ 

Vybraná ilustrativní pasáž interview: 

„Jakému druhu pohybové aktivity se věnuješ a jak často?“  

„Chodíme docela s klukama tady v Praze běhat anebo máme možnost chodit hrát futsal 

dvakrát týdně tady do haly.“  „A to je co?“ „To je fotbal, který se hraje v hale. Máme 

možnost chodit v Praze 4 kopnout. A jinak doma, u Hradce, jsme hráli amatérskou ligu 

florbalu, jsme chodili hrát. To jsme chodili taky často, tak dvakrát týdně. Udělám si čas, 

člověk se tam vybije, vyčistí si hlavu.“  „Ahm, výborný, určitě.“ 

„A kdyby sis měl vybrat, co budeš dělat ve svém volném čase nejraději?“  

„Nejraději? Určitě bych čas trávil se přátelama nebo přítelkyní. A kdyby to nějak nešlo, 

kdybych byl sám, tak bych se věnoval hlavně tomu sportu, šel bych si zaběhat.“ 
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8.4 Ilustrativní pasáž interview IV 

Studentka 2. ročníku Střední zdravotnické školy 

Na vlastním příkladu rodiny vidí tato studentka, jak je vůbec těžké přestat s kouřením, 

jaké to přináší obtíže a díky tomu zaujímá velmi zodpovědný postoj k těmto zdraví 

škodlivým látkám. 

 Vybraná ilustrativní pasáž interview: 

„Co tam máme dál. Kouříš?“ 

„Ne! Já to fakt nesnáším.“ „Já to taky nesnáším, v tom jsme zajedno.“ (smích) 

„Naši kouřili oba. Taťka teď po několika letech přestal, hrozně těžko to nese. Už asi rok 

nekouří, ztloustnul teda, tak se teď snaží to jakoby nějak omezit sportem a jídlem. No 

a mamka si občas zapálí, ale není to jakoby, jenom když je nějaká příležitost, že třeba se něco 

slaví nebo to, ale fakt to nemám ráda.“  

„A další taková otázka, jestli si zkusila někdy drogy a případně jaké?“ 

„Ne, nezkusila jsem žádnou drogu.“ „To je dobře.“  

8.5 Ilustrativní pasáž interview V 

Student 2. ročníku Vyšší odborné školy zdravotnické 

Tento zletilý student řeší konkrétní stresovou situaci – hodiny angličtiny -  ve škole 

vcelku zdravým způsobem. Při rozmluvě na toto téma jsem vypozorovala, že i když 

ho to trápí, přesto si našel svůj osobitý způsob, jak reagovat na stres, jak ho zvládat.  

Vybraná ilustrativní pasáž interview: 

„Tady mám takové otázky, co se týkají stresu. Jak se u Tebe projevuje stres nebo jestli 

jej vlastně máš?“  

„No, stres určitě mám (smích) z našeho angličtináře. To je takový, já totiž moc anglicky 

neumím, tak tam se stresuju dost často. A projevuje se to u mě tak, že jsem nejistej, 

zadrhávám se, když mluvím a dělá mi to problémy, no. Jsem nervózní. Jsem takovej nesvůj.“ 

„A v těch situacích ve škole, kde prožíváš stres, to je ta …“ 

„Angličtina (smích). Jenom ta angličtina. Jinak ve škole jakoby v pohodě všechno.“ 

 „A když jsi v tom stresu, jak ho případně řešíš?“ 
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„V tý angličtině, to moc dobře nejde řešit. (smích) Von si to na mě docela vychutnává, 

protože ví, že jakoby to moc dobře neumím, tu ájinu, a docela bych řek, že mě na tom drtí. 

Ale většinou to řeším tak, že si něco vezmu do ruky a s něčím si hraju. Mě to stimuluje, že 

se odreaguju.“ “Ahm.“ 

8.6 Ilustrativní pasáž interview VI 

Student 2. ročníku Vyšší odborné školy zdravotnické 

Tento dospělý student předkládá názor, že záleží především na člověku samotném, 

jaký bude jeho životní styl. I když odmítá vliv školy, je zde přesto vidět výchovné 

a vzdělávací působení školy na studenty ve formě rozličných přednášek, seminářů, ale i díky 

různým zdravotnickým předmětům.  

Vybraná ilustrativní pasáž interview:  

„A předposlední otázka. Myslíš si, že informace, které se dozvídáš z předmětů na této 

škole, Ti můžou pomoct nebo pomáhají ke zdravému životnímu stylu?“  

„Já myslím, že určitě jakoby ne. Že je to na vyloženě na tom člověku, buď se ten člověk 

rozhodne, že bude žít zdravě anebo nebude. Protože my jsme měli už od základky spousty 

takovejdlech různejch seminářů, přednášek, a myslím, že nikdy nikoho nepřesvědčej a že 

je to jenom na tom člověku, buď on se rozhodne, že chce anebo nechce. Takže bych řek, že 

ta škola, že voni se nám to snažej jakoby trošku vštípit do paměti, ale myslím, že se jim to 

moc nedaří. Např. když se podívám na to, když jsme probírali, jak je cola škodlivá, stejně ji 

všichni pijou, takže….“ „Hmm, jasně, rozumím. To tak někdy bývá. Například lékaři 

také nedodržují spoustu věcí a přitom o tom nejvíce vědí.“ „Vono to taky někdy nejde, 

spousta věcí je nezdravých, ale člověk si to dá, protože má na to chuť.“ 

Student 1. ročníku Vyšší odborné školy zdravotnické 

Názor tohoto studenta potvrzuje, že sdělované informace z různých zdravotnických 

předmětů přispívají nemalou měrou k přehodnocení postojů ke zdravému životnímu stylu. 

Je tedy zde patrný vliv školy.  

Vybraná ilustrativní pasáž interview: 

„Ještě tady mám takovou otázku v závěru, že jestli si myslíš, že informace, které se 

dozvídáš z různých předmětů na vaší zdravotnické škole, Ti mohou pomoci nebo 

případně Ti pomáhají ke zdravému životnímu stylu?“  
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„Já myslím, že určitě. Hlavně například na tý první pomoci kdy jsme se dozvěděli, jaký 

všechny ty nemoci jaký můžeme dostat z toho špatného životního stylu, tak to mě jakoby 

osvítilo, dalo mi do hlavy, že zbytečně si můžeme jakoby ten život kazit sami.“ „Ahm.“ 

„To si myslím, že mi hodně přineslo, ale jakoby i ostatním lidem ze třídy.“ 

8.7 Ilustrativní pasáž interview VII 

Studentka 2. ročníku Střední zdravotnické školy 

I v nižším ročníku střední školy má tato studentka ambiciózní plány do budoucnosti, 

nebrání se dalšímu studiu.  

Vybraná ilustrativní pasáž interview: 

„A úplně poslední otázka je: Jaký je Tvůj nejbližší životní cíl? Jsi sice ve druháku, 

ale můžeš mi říct, co Tě v tuto chvíli napadá.….“ 

„Chtěla bych nejdřív dodělat tuhle školu, jakoby odmaturovat. (smích) A pak bych chtěla jít 

na zubaře anebo s kamarádkou, ona je na gymplu, chce jít na chirurga, jakoby s ní, 

ale ne třeba na chirurga, ale na doktora, nevím, jaké zaměření.“ 

„Takže, chceš zkusit jít na medicínu? Tady v Praze na lékařskou fakultu?“ „Jo.“ „Tak, 

to je pěkný cíl. Přeji Ti, aby se to povedlo.“ „Děkuju“  

„Moc Ti děkuji za rozhovor a přeju Ti hodně úspěchů ve studiu i v životě.“  

Student 1. ročníku Vyšší odborné školy zdravotnické 

U tohoto studenta je vidět již hluboký zájem o svůj obor. Je to dáno tím, že dospělí 

studenti jsou zralejší a mají většinou srovnány své hodnoty, své životní cíle.  

Vybraná ilustrativní pasáž interview: 

„A poslední otázka, jaký je Tvůj nejbližší životní cíl až skončíš školu?“  

„Já bych se nejradši věnoval té práci, práci zubního technika. Ta práce mě prostě baví 

a užívám si to, takže bych se chtěl tomu věnovat, téhle práci. Takže najít si nějakou kvalitní 

práci, v kvalitní laborce a nejraději bych se chtěl věnovat fixním náhradám. A dál potom 

do budoucna například rodina a ještě kdyby dál, tak nějaká vlastní laboratoř, kdyby to vyšlo, 

nebo tak. Ale uvidím, kam mě život vlastně zanese.“ 

„No, to jsou pěkné životní cíle. Perfektní. Tak, to je všechno. Moc Ti děkuji za rozhovor 

a přeji Ti hodně štěstí.“ 
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9 Dotazník  

Při zvažování, jakou variantu dotazníku zvolit, jsem nakonec vybrala elektronickou 

formu dotazování AskNow. Tato inovativní platforma, na jejíž podobě (zvláště grafické) 

jsem se částečně podílela, mi umožnila on-line vyhodnocení tohoto průzkumu za použití 

internetu. Studenti ocenili především jednoduchost, intuitivnost i atraktivní design 

dotazování. 

Dotazník obsahoval několik typů otázek, z nichž převažovaly uzavřené otázky 

z důvodu srozumitelnějších odpovědí a následného rychlého a přesného vyhodnocení. 

U tohoto typu otázek jsem zvolila výběrové otázky – s možností výběru jen 

jedné varianty a výčtové (polynomické) – s možností výběru více variant odpovědí. 

Z dalších typů otázek jsme zvolila typ polouzavřených otázek. Tyto otázky nabízejí 

alternativní odpovědi a také i otevřenou možnost odpovědi, v mém dotazníku např.: Jiné 

(napiš). 

V elektronickém dotazníku jsem také použila filtrační otázky, které rozdělují 

respondenty na odlišné skupiny, které směřují na následující odlišné otázky podle toho, 

jak odpověděli na filtrační otázku.  

V závěru dotazníku jsem použila faktografické otázky. Tyto otázky se konstruují velmi 

lehce. V dotazníku jsem zjišťovala tyto faktografické údaje: pohlaví, ročník a typ školy. 

Faktografické otázky mají vysokou validitu, neboť na tyto respondenti odpovídají obyčejně 

přesně. 

9.1 Předvýzkum 

Pro ověření, zda dotazník je dobře sestaven, jsem provedla předvýzkum u malé 

skupiny studentů. Předvýzkum byl proveden v únoru 2013. Pracovní verzi dotazníku 

vyplnila vybraná skupina studentů 1. ročníku střední zdravotnické školy. Studenti byli 

rozděleni na dvě skupiny (jedna skupina 15 studentů, druhá skupina 16 studentů) a 

vyplňovali dotazník nezávisle na sobě.  

Cílem mého předvýzkumu bylo zjistit, zda otázky v dotazníku jsou logické, 

jednoznačné a srozumitelné, úplnost nabízených variant odpovědí, manipulace 

s dotazníkem, kolik respondenti budou potřebovat času na vyplnění dotazníku a především 

jejich zpětnou vazbu. A také zda po technické stránce vše proběhne v pořádku.  
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Studenty jsem v úvodu seznámila s tímto předvýzkumem, co je jeho cílem, a požádala 

jsem je o spolupráci.  

Dotazník byl anonymní a měl 27 výzkumných otázek a 3 faktografické otázky. 

Byly použity otázky uzavřené, polouzavřené, filtrační a s výběrem jedné nebo více odpovědí.  

9.1.1 Výsledky předvýzkumu 

V průběhu vyplňování dotazníku na internetu probíhalo vše v pořádku, studenti neměli 

žádné problémy s vyplňováním. K otázkám neměli žádné připomínky, byly 

pro ně srozumitelné a logické. Na základě těchto zjištění jsem neprovedla žádné podstatné 

změny. Pouze jsem vypustila tři otázky, které se ukázaly jako nepodstatné pro daná zjištění.  

Doba vyplňování dotazníku byla dle původního předpokladu (10 – 15 minut) 

dodržena. Cca do deseti minut u obou skupin studentů.  

Po technické stránce proběhlo také vše v pořádku. Veškerá data byla odeslána 

na server. Kontrola získaných dat proběhla na místě.  
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10 Výsledná analýza kvantitativních dat 

Provedla jsem dotazníkové šetření ve formě elektronického dotazníku. Dotazník 

vyplnilo 54 studentů střední a vyšší zdravotnické školy. Z tohoto počtu bylo 91 % žen 

a 9 % mužů. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 54 % studentů SZŠ a 46 % studentů VOŠZ 

(Graf 1). 

 Nejvíce bylo studentů z třetího ročníku střední školy (45 %) a studentů z prvního 

ročníku vyšší odborné školy (52 %), (Graf 2, 3).  

  

Graf 2 SZŠ - počty studentů v jednotlivých ročnících  Graf 3 VOŠZ - počty studentů v jednotlivých ročnících 
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Graf 1 Počet studentů – porovnání SZŠ a VOŠZ 
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Dílčí výzkumné otázky 

 Základní stravovací návyky, zdali nějaké mají a jak je dodržují.  

 Jaký je spánkový režim studentů. 

 Pohybové aktivity, a zda je vůbec provozují. 

 Zda užívají zdraví škodlivé látky, jako jsou alkohol, cigarety, drogy.  

 Jak se u nich projevuje stres a jak jej řeší. 

 Zda budoucí profesní orientace, studium na škole ovlivňuje studenty v přístupu 

ke zdravému životnímu stylu. 

 Jaký mají studenti nejbližší životní cíl po ukončení studia. 

10.1 Základní stravovací návyky 

Studenti obou typů škol mají překvapivě velmi dobré stravovací návyky. 

39 % studentů se sice ne vždy stravuje pravidelně, ale snaží se dodržovat nějakou hodinu. 

V tomto jsou více uvědomělí dospělí studenti. Naopak téměř polovina středoškolských 

studentů (45 %) se nestravuje pravidelně.  

Nejvíce studentů se snaží jíst čtyřikrát denně, ale většina z nich nejvíce jídla 

zkonzumuje až v odpoledních hodinách. V době oběda je to menší procento studentů (20 %). 

Pravidelný příjem tekutin (voda, čaj,…) během dne je také více než u poloviny studentů 

(57 %), vypijí 1 – 2 litry denně. Denní konzumace syrové zeleniny (cca 300 gramů) a ovoce 
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Graf 4 Konzumace ovoce a zeleniny - celkem  
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(cca 300 gramů) je vyšší u studentů střední školy než u studentů vyšší odborné školy. Všichni 

oslovení studenti denně konzumují více ovoce než zeleninu (Graf 4). 

Většina všech studentů má alespoň jedno teplé jídlo denně. Nicméně celých 

80 % studentů VOŠZ sdělilo, že v některé dny nemají teplé jídlo vůbec a téměř polovina 

(45 %) studentů střední školy také. Jak bylo zjištěno, je to převážně z důvodu absence školní 

jídelny v budově školy. Dotazníkové šetření ukázalo, že 80 % studentů nechodí na obědy 

do vzdálené budovy Střední průmyslové školy v Betlémské ulici (Graf 5).  

Počet středoškolských studentů a počet studentů vyšší odborné školy, kteří nechodí na 

obědy, je vyrovnaný (Graf 6 a 7).  

Z textových odpovědí vyplynulo, že tito studenti nechodí do této školní jídelny 

převážně z časových důvodů, neboť jim to nedovoluje rozvrh (63 %). Nižší počet studentů 

uvedl jako důvod, že se stravují jinde či si nosí své vlastní jídlo z domova (Graf 8).  
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48 % studentů příliš nevyužívá kantýnu, která byla zřízena ve školní budově (Graf 9). 

Z důvodů, které uvedli, byl hlavní ten, že si raději nosí své jídlo z domova nebo že kantýna, 

v době převážně odpoledního vyučování, je uzavřena.  

Překvapivým zjištěním bylo také to, že studenti nevyužívají fast foody během dne 

(43 %) či pouze výjimečně (46 %) a to především z důvodů, že v těchto zařízeních nejsou 

zdravá jídla (Graf 10).  
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Graf 8 Textové odpovědi – důvody, proč nechodí studenti na obědy do školní jídelny 

Graf 10 Využití rychlých občerstvení studenty během dne - celkem 

Graf 9 Využití kantýny k dennímu stravování - celkem 
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V odpovědích na využívání fast foodu u studentů střední i vyšší školy jsou rozdíly.  

Především v odpovědích studentů VOŠZ, kteří využívají během dne tato rychlá občerstvení 

pouze 4 %, kdežto studenti střední školy v 17%. (Graf 11 a 12). 

Z textových odpovědí (Graf 13) na otázku proč nevyužívají studenti fast foody, uvedlo 

62 % studentů, že nevyužívají tato rychlá občerstvení, neboť se domnívají, že nejsou v těchto 

zařízeních zdravá jídla. Další uvedli, že jídla zde jsou kalorická či nevhodná pro tělo, ale 

také například, že jsou pro ně cenové nepřijatelná a tak si nosí raději své vlastní jídlo 

z domova (Graf 13). Jeden student uvedl doslova: „Masa jsou rozemletá kopyta a saláty 

obsahují látky, co jsou v nemrznoucích kapalinách“ Jiný student uvedl, krátké, ale výstižné: 

„FUJ“.  

10.2 Spánkový režim 

90 % všech studentů má pravidelný spánkový režim. Všichni oslovení studenti spí 

daných šest až osm hodin denně. Pouze 4 % studentů VOŠZ spí 4 – 5 hodin denně. 
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43 

 

10.3  Pohybové aktivity 

Aktivnímu pohybu se věnuje převážná část studentů obou typů zdravotnických škol. 

Pouze 7 % studentů uvedlo, že se nevěnuje aktivnímu pohybu vůbec (Graf 14). 

39 % studentů se věnuje jednou týdně pohybovým aktivitám, dále pak převládala frekvence 

dvakrát až třikrát týdně.  

V textových odpovědích studenti uváděli, že se věnují například posilování, jízdě 

na kole. Další pohybové aktivity jsou např. trampolína, kolečkové brusle. Jeden student 

uvedl jako pohybovou aktivitu domácí práce. 

Nejčastějším druhem pohybové aktivity jsou procházky, poté následuje sport a třetí 

nejčastější pohybovou aktivitou je uváděn tanec. Tento více provozují studentky střední 

školy (Graf 15). 

  

Graf 14 Druhy pohybových aktivit u studentů - celkem 
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Graf 15 Druhy pohybových aktivit - porovnání obou typů škol  

 

10.4 Užívání zdraví škodlivých látek 

Bohužel společensky tolerovaný alkohol se vyskytuje u studentů obou typů škol, 

i když ne tak výrazně. Výsledky ukazují, že jednou týdně pije alkohol pouze 20 % studentů 

a alespoň jednou do měsíce 46 % studentů. Potěšující je fakt, že 17 % studentů nepije alkohol 

vůbec (Graf 16). Co se týká typů alkoholu, nejsou zde žádné výrazné rozdíly, pouze nejméně 

studenti pijí tvrdý alkohol (28 %). 

  

Graf 16 Častost konzumace alkoholických nápojů – porovnání celkem, SZŠ, VOŠZ 
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Velmi příjemným zjištěním bylo, že studenti obou zdravotnických škol v 80% nekouří 

(Graf 17) Zbývajících 20 % studentů, kteří napsali, že kouří, tak téměř polovina z nich 

maximálně do pěti kusů cigaret denně (Graf 18). 

65 % studentů nezkusilo žádnou drogu (Graf 19). U ostatních studentů, kteří zkusili 

nějakou drogu, se jednalo o marihuanu jako nejčastěji vyzkoušenou drogu. Zkušenosti s touto 

drogou mají nejen studenti vyšší odborné školy, ale i studenti střední školy. Dospělí studenti 

mají větší zkušenosti (o 20 % více) s marihuanou než studenti SZŠ (Graf 20 a 21).  

V textových odpovědích středoškoláci uvedli další drogy, se kterými mají zkušenost 

např. speed (amfetamin = rekreační droga), houbičky (lysohlávky), ale zařadili zde také 

alkohol, který považuji za drogu.  
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Graf 17 Kouření – porovnání celkem, SZŠ a VOŠZ Graf 18 Počet cigaret vykouřených denně - celkem 

Graf 19 Zkouška drogy – porovnání celkem, SZŠ a VOŠZ 
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10.5 Jak se projevuje u studentů stres a jak jej řeší 

Studenti obou typů škol mají a prožívají stres přiměřeně věku. Nejvíce se u studentů 

projevuje stres tím, že jsou nervózní, podráždění, nesoustředění či mají případně žaludeční 

obtíže (Graf 22 a 23).  
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Graf 21 Typ drogy - VOŠZ Graf 20 Typ drogy - SZŠ 

Graf 22 Projevy stresu u studentů - celkem 

Graf 23 Projevy stresu – porovnání SZŠ a VOŠZ 
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15 % studentů nedokázala vyjádřit, jak se u nich projevuje stres. Pouze 2 % studentů 

sdělila, že nemají žádný stres.  

V textových odpovědích studenti dále také uvedli různé typy mluvních neuróz, 

například zadrhávají, mluví potichu či se u nich projevuje koktavost. Nebo uvádějí, že mají 

prostý strach.  

Pokud studenti mají stres, řeší jej především tím, že přestanou jíst anebo si jdou 

zasportovat. 28 % studentů se vyjádřilo, že neumí stres řešit. Bohužel 7 % studentů (jedná se 

o dospělé studenty) řeší stres alkoholem (Graf 24).  

V textových odpovědích (Jinak) 17 % studentů uvádí, že řeší stres tím, že si dají kávu, 

telefonují s matkou či přítelem, dělají nějakou manuální práci, čtou si knihu. Jeden student 

uvedl, že křičí na lidi. 

  

Graf 24 Řešení stresu - celkem 
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Klasickými stresory ve škole jsou především ústní zkoušení (65 %), pak následuje 

vlastní prezentace a písemný test (Graf 25).  

Studenti střední školy podobně zažívají ve škole stres jako studenti VOŠZ (Graf 26). 

V textových odpovědích studenti také uvedli, že prožívají stres při konverzaci 

v angličtině a že mají stres z učitele.  
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10.6 Vliv studia na zdravotní škole v přístupu ke zdravému životnímu stylu 

41 % studentů obou zdravotnických škol je přesvědčeno, že studium na těchto školách 

je ovlivňuje a pomáhá jim ke zdravému životnímu stylu (Graf 27). Více jsou přesvědčení 

studenti VOŠZ než mladší studenti (Graf 28). Pouze 20 % studentů je přesvědčeno, že škola 

je nijak neovlivňuje v přístupu ke zdravému životnímu stylu.  
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Graf 27 Zda informace z předmětů na škole pomáhají studentům ke zdravému životnímu stylu -  celkem 

Graf 28 Zda informace z předmětů na škole pomáhají studentům ke zdravému životnímu stylu – 

porovnání SZŠ a VOŠZ 

Celkem 

31%

38%

28%

52%

24%

12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ano nevím ne

Porovnání SZŠ :VOŠZ

SZŠ VOŠZ

Otázka: Myslíš si, že informace, které se dozvídáš z předmětů na vaší škole, Ti mohou 

pomoci ke zdravému životnímu stylu? 

 



50 

 

10.7 Jaký mají studenti nejbližší životní cíl po ukončení studia 

Příjemným zjištěním tohoto výzkumu bylo, že 63 % studentů obou typů škol chtějí 

dále pokračovat v dalším studiu (Graf 29), přičemž studenti střední školy téměř o polovinu 

převyšují studenty VOŠZ. Naopak studenti vyšší školy se chtějí uplatnit v oboru, který 

studují více než studenti střední školy (Graf 30).  
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Graf 29 Nejbližší životní cíl studentů - celkem 
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11 Vyvození závěrů z obou analýz 

Výsledky kvantitativního a kvalitativního výzkumu se shodují ve svých závěrech. 

Statistické šetření verifikuje výsledky kvalitativního výzkumu.  

Z celkových výsledků lze usoudit, že studenti jak střední, tak i vyšší odborné 

zdravotnické školy jsou již o zdravém životním stylu a o všem, co k němu patří, velmi dobře 

informováni. Jak je vidět, studenti mají už od prvního ročníku ponětí o tom, co zahrnuje 

zdravý životní styl, ale až během studia získávají hlubší znalosti. A to především z předmětů 

jako je Somatologie, Patologie, První pomoc či Výchova ke zdraví. Jak je vidět z výzkumu, 

podstatný vliv na studenty studium na zdravotnické škole má, můžeme tedy usuzovat 

na částečném ovlivnění studiem. 

Stravovací návyky jsou bezpochyby součástí kulturní úrovně člověka, ve které byl 

v dětství a mládí vychováván. Výživa = nutrice je neustále pojítkem člověka s prostředím. 

Urychluje nebo oddaluje vznik a průběh nutričních a metabolických poruch, z nichž 

jsou nejrozšířenější například obezita, diabetes mellitus II. typu, atd. označovány též jako 

tzv. civilizační nemoci, nemoci moderní doby nebo nemoci ze životního stylu. Tyto nemoci 

postihují velkou část populace, ovlivňují výkonnost člověka, jeho sociální uplatnění, 

které má vliv na jeho pracovní i osobní život. Výživa je vždy jednou z nejdůležitějších 

součástí zdravého životního stylu člověka a toto si většina studentů plně uvědomuje, 

ať jsou to mladší studenti či již dospělí studenti. Je to patrné i na snaze pravidelného 

a zdravého stravování, dodržování pitného režimu, přísunu dostatečného množství ovoce 

a zeleniny, ale i na odmítání různých fast foodu.  

Jedním z rozhodujících faktorů výchovy ke zdravým stravovacím návykům 

má bezesporu nejen osvěta formou přednášek či seminářů, ale především výuka 

zdravotnických předmětů na těchto školách. Takto získané informace nabývají velkého 

významu, zvláště v období dospívání. Návyky jsou totiž nejtrvalejší a změnit to v dospělosti 

je velmi obtížné. Bohužel problémy spojené s praktickým vyučováním a docházkou každý 

den do externí školní jídelny brání studentům dodržovat pravidelné stravovací návyky. Musí 

to řešit různými způsoby. Nosí si své jídlo z domova, případně si jej ohřívají v mikrovlnné 

troubě ve škole či si jdou něco koupit do obchodu nebo do školní kantýny. Ale sami vědí, 

že toto není nejlepší řešení.  

Zdravé nutriční návyky jsou součástí zdravého životního stylu a zdravotní škola, 

jejíž povinností je vzdělávat a vychovávat všechny své studenty ke správným postojům 
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ke zdravému životnímu stylu, by měla k tomu přispívat velkou měrou. Zajistit studentům 

obou zdravotnických škol pravidelné stravovací návyky například formou pravidelných 

teplých obědů. Docházka do jiné školní jídelny, která je mimo budovu školy, není 

tím nejvhodnějším řešením. Studenti z důvodu nepříliš vhodně sestaveného rozvrhu vlastně 

ani nemají možnost na tyto obědy docházet.  

Potěšující je nechuť zkoušet drogy, i když většina studentů vyzkoušela spíše 

ze zvědavosti marihuanu. Konzumace alkoholu u těchto studentů je vzhledem k jejich věku 

vcelku přijatelná. Pouze malá část všech studentů nepije alkohol vůbec, ale pokud konzumují 

alkohol, tak pouze jednou za měsíc či sporadicky. Vysoký počet odpůrců kouření je velmi 

překvapivý, což může být způsobeno i kvalitní osvětou ve škole a také díky výuce 

zdravotních předmětů, jako je Výchova ke zdraví, Patologie a podobně.  

Stresu se nelze vyhnout, ale je dobré naučit se jej zvládat. A to si uvědomují 

jak studenti střední školy, tak i studenti vyšší odborné školy. Tradičními stresory ve škole 

jsou ústní zkoušení, vlastní prezentace před ostatními spolužáky či písemný test. Z projevů 

stresu u studentů převažují neurotické poruchy v oblasti zažívání, jako jsou žaludeční obtíže, 

nechutenství, apod., ale také různé druhy mluvních neuróz (koktavost, breptavost). Stres 

většinou řeší studenti způsobem, který jejich zdraví nijak výrazně nepoškozuje, například 

se jdou projít ven na čerstvý vzduch, či se snaží sportovat. Bohužel jen velmi malé procento 

studentů uvedlo, že nemá žádný stres. Také se objevilo určité procento studentů, kteří nevědí, 

pokud jsou ve stresu, jak jej řešit. Jedná se převážně o mladší studenty. Starší studenti, díky 

větším znalostem, vědí, že důsledkům stresu se lze bránit péčí o duševní a tělesné zdraví, 

dodržováním zásad zdravého životního stylu. A většina z nich jej řeší zdravým způsobem. 

Ale také se našla malá část dospělých studentů, kteří stresové situace řeší bohužel alkoholem. 

Povzbudivý je též fakt, že se většina dotazovaných věnuje sportu, ať už pravidelně 

či nepravidelně. Pohyb je totiž, jak jsou si studenti sami vědomi, součástí zdravého životního 

stylu a přispívá k celkové kondici našeho těla. I přesto se objevilo několik studentů, kteří 

se aktivnímu pohybu nevěnují vůbec, z nichž převažují dospělí studenti. Jak někteří uvedli, 

z důvodu časových možností dle rozvrhu a množství učení.  Co se týká druhů pohybových 

aktivit, je zde nepřeberné množství tradičních i moderních aktivit, jako jsou tenis, fotbal, 

futsal, trampolíny, kolečkové brusle, posilování. Velmi atraktivní pohybovou aktivitou 

se stává tanec, který dominuje na třetím místě, jako nejužívanější aktivita. Tanec je oblíbený 

u žen a převažují typy tanců jako zumba či latinsko-americké tance.  
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Zajímavým zjištěním smíšeného výzkumu bylo, že studenti chtějí po ukončení školy 

pokračovat v dalším studiu, přičemž studenti střední školy skoro o polovinu převyšují 

studenty vyšší odborné školy. Většina oslovených studentů chce pokračovat dále v oblasti 

zdravotnictví. Studenti vyšší odborné školy si chtějí najít práci a uplatnit se v oboru, který 

studují. Z dalších ušlechtilých cílů bylo si zajistit vlastní bydlení či se osamostatnit. Tento 

názor sdíleli shodně mladší i starší studenti.  
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12 Závěrem 

Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit názory, postoje a hodnoty studentů Střední 

zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Praze 1 ke zdravému životnímu 

stylu.  

Prostřednictvím smíšeného výzkumu, kombinace kvalitativního a kvantitativního 

průzkumného šetření (interview a dotazník), jsem zjišťovala životní styl studentů v oblastech 

výživy, pitného a spánkového režimu, fyzické aktivity, stresových situací a jejich řešení, 

rizikového chování a také jejich přístup k životu. Poslední z dílčích výzkumných otázek bylo 

také to, zda tito studenti získali za dobu studia informace o dané problematice, a zda je to 

ovlivňuje k zodpovědnějšímu přístupu ke zdravému životnímu stylu.  

Kombinaci dvou odlišných metod výzkumu jsem použila proto, abych využila silných 

stránek obou výzkumných strategií a tím dosáhla co nejrelevantnějších a nejpřesnějších 

výsledků.  

Statistické šetření ověřilo správnost výsledků kvalitativního výzkumu. Výsledky 

kvantitativní a kvalitativní části výzkumu se shodují ve svých závěrech.  

Tito mladí lidé mají velmi racionální názory a postoje týkající se zdravého životního 

stylu. Výsledné analýzy ukázaly, že velký vliv na utváření postojů, návyků a hodnot 

zdravého životního stylu má především orientační rodina. Další podstatný vliv 

má vrstevnická skupina. Můžeme také zde přiřadit i vliv školy. Studenti mají již od prvního 

ročníku informace o tom, co zahrnuje zdravý životní styl, ale až během studia získávají 

hlubší znalosti.  Je to dáno jednak pravidelnou osvětou a také díky výuce mnoha 

zdravotnických předmětů na obou těchto školách. Můžeme tedy usuzovat, že studium 

na zdravotnických školách má částečný vliv na životní styl studentů. Bohužel to ale není jen 

v pozitivním smyslu.  Velkou překážkou, kterou jsem objevila díky výzkumu, je nemožnost 

pravidelnosti obědů, neboť tato škola nemá vlastní školní jídelnu. Studentům jsou dány 

dvě možnosti stravování: kantýna ve školní budově a školní jídelna v Betlémské ulici Střední 

průmyslové školy strojní. Problémy spojené s praktickým vyučováním a docházkou každý 

den do externí školní jídelny brání studentům dodržovat pravidelné stravovací návyky. 

Škola, ve snaze tuto situaci řešit, nabídla náhradní řešení pro studenty, kteří mají praktické 

vyučování. Jedná se o ohřívání obědů ve škole v mikrovlnné troubě, které si přinesou 

studenti z domova, aby měli možnost teplého jídla přes den. Toto řešení je ale pouze 

provizorní a podle mého názoru nemůže nahradit školní jídelnu přímo v budově školy. 
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O závažnosti tohoto problému svědčí to, že se objevil jak v interview, tak i v otevřených 

otázkách v dotazníku.  

Škola také ve snaze kompenzovat absenci školní jídelny zřídila pro studenty kantýnu. 

Ta ovšem nenabízí výběr zdravých jídel a v době odpoledního praktického vyučování 

je uzavřena. Studenti ve svých odpovědích uváděli, že zde nejsou zdravá jídla, není 

dostatečný výběr, a proto tam chodí minimálně. Připomíná jim to fast food. Myslím, 

že by bylo dobré se zamyslet nad výběrem a složením nabízených jídel v této kantýně. 

Prvním krokem by mělo být oslovení studentů a získat přehled o tom, jaký typ jídel 

by uvítali. Nutné je také upravit otevírací dobu kantýny, tak aby vyhovovala potřebám 

studentů. Pak by tato kantýna mohla alespoň dočasně kompenzovat absenci školní jídelny.  

Studenti obou zdravotnických škol určité stravovací návyky mají. Vědí, že je nutné 

se pravidelně a zdravě stravovat a snaží se to dodržovat, i když škola jim to bohužel 

neumožňuje. Podle mého názoru, pokud by se měli studenti zdravě a pravidelně stravovat, 

je nezbytně nutné zde školní jídelnu zřídit.  

Velmi překvapivé výsledky přinesl výzkum v oblasti užívání zdraví škodlivých látek, 

jako jsou alkohol, drogy a kouření. Celých osmdesát procent studentů nekouří, je proti 

kouření, odsuzují to a vadí jim to. Co se týká pití alkoholu, studenti se příležitostně napijí, 

ale velmi málo. O drogách mají dostatek informací, ví, jak jsou škodlivé a nebezpečné 

pro zdraví člověka. Marihuanu, která je u nás bohužel vcelku rozšířená, někteří zkusili, 

ale většinou pouze jednou a spíše ze zvědavosti. Zkušenosti s ostatními typy drog prakticky 

nemají vůbec. Obě skupiny studentů v těchto záležitostech jsou velmi uvědomělé.  

V mém výzkumu jsem se zaměřila také na porovnání názorů na zdravý životní styl 

mezi dospívajícími studenty střední školy a dospělými studenty vyšší odborné školy. Není 

zde výrazný rozdíl v názorech a postojích těchto studentů. Dospělí studenti mají sice více 

znalostí, ale názory a postoje ke zdravému životnímu stylu jsou velmi podobné se studenty 

střední školy. Je zcela evidentní, že záleží na mentální úrovni a inteligenci každého 

ze studentů, ale na těchto školách studují mladí lidé, kteří ve většině případů vědí, 

proč studují a čeho chtějí ve svém životě dosáhnout. Životní cíle těchto studentů jsou velmi 

ušlechtilé. Chtějí se dále vzdělávat, převážně pokračovat ve studiu na vysoké škole, zvláště 

studenti střední školy. Studenti vyšší odborné školy chtějí pracovat ve svém oboru. Je zde 

vidět již hluboký zájem o vybraný obor. To je dáno jistě také tím, že dospělí studenti 

jsou zralejší a mají již srovnány své hodnoty a svůj životní směr.  
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Pozitivním zjištěním mého výzkumu je také to, že většina studentů si myslí, že studium 

na zdravotnické škole je ovlivňuje a pomáhá jim k utváření postojů a názorů ke zdravému 

životnímu stylu. Dospělí studenti jsou o tom více přesvědčeni než mladší studenti. 

Toto je zcela pochopitelné, neboť získali za dobu svého studia více znalostí. Působení školy 

je tedy zcela zjevné a je to jeden z důležitých činitelů, který má podstatný vliv na studenty. 

Myslím, že je to dáno také typem školy. Zdravotnická škola, díky výuce mnoha 

zdravotnických předmětů, má jistě větší vliv než jiný typ střední školy.  

Mládež je nedílnou a důležitou společenskou kategorií, která bude vždy představovat 

vzdělanostní a kvalifikační potenciál pro budoucnost naší společnosti. Je to kategorie, 

kde se objevují jak sociálně patologické jevy, tak se i mění hodnotová orientace, mění se 

názory na rodinu. Nedílnou součástí je také životní styl těchto mladých lidí. Z tohoto 

konkrétního výzkumu můžeme usuzovat na kladný vztah dotazovaných studentů 

ke zdravému životnímu stylu, jejich pozitivní a odpovědný přístup k životu.  
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Příloha 1: Seznam otázek pro interview 

 Co si představují pod pojmem zdravý životní styl 

1. Co je podle tebe zdravý životní styl? 

2. Je pro tebe zdravý životní styl důležitý? 

3. Co Tě vede ke zdravému životnímu stylu? 

4. Myslíš si, že je finančně náročné vést zdravý životní styl? 

 Základní stravovací návyky, zdali nějaké mají a jak je dodržují 

5. Myslíš si, že se stravuješ zdravě? 

6. Stravuješ se pravidelně (přibližně ve stejnou dobu)? 

7. Snídáš? 

8. Kolik teplých jídel máš za den? 

9. V denním stravování používáš rychlá občerstvení? (KFC, McDonald ‘s, asijská bistra, 

hamburgery, obložené bagety, párek v rohlíku, smažené hranolky) 

10. Kolikrát denně jíš? 

11. Kdy nejvíce zkonzumuješ jídla? 

12. Kolik vypiješ tekutin během dne? (voda, čaj, minerálky) 

13. Jak často jíš zeleninu? 

14. Jak často jíš ovoce?  

15. V čem je nejvíce vitamínu C?  

16. Kolik vypiješ kávy? 

 Zda užívají zdraví škodlivé látky (alkohol, cigarety, drogy) 

17. Piješ alkoholické nápoje, jak často a jaký alkohol máš nejraději?  

18. Myslíš si, že alkoholické nápoje dělají mejdany, večírky, oslavy zábavnější? 

19. Víš, na který orgán nejvíce působí dlouhodobé pití alkoholu? 

20. Kouříš? 

21. Jaké z drog jsi někdy zkusil/a?  

 Zjistit jejich spánkový režim  

22. Kolik hodin přibližně denně spíš? 



 

 

 Jaké jsou jejich pohybové aktivity a zda je vůbec provozují 

23. Jakému druhu pohybové aktivity se věnuješ? 

24. Jak často se věnuješ pohybovým aktivitám? 

25. Pokud by sis měl/a vybrat, co budeš dělat ve svém volném čase nejraději?  

 Jak se u nich projevuje stres a jak jej řeší 

26. Jak se u Tebe projevuje stres? 

27. V jakých situacích prožíváš ve škole stres?  

28. Když jsi ve stresu, jak ho řešíš?  

 Zda mají za dobu studia informace o dané problematice a zda budoucí profesní 

orientace ovlivňuje studenty v přístupu ke zdravému životnímu stylu. 

29. Myslíš si, že informace, které se dozvídáš z předmětů na vaší škole, Ti mohou pomoci 

ke zdravému životnímu stylu? 

(zjišťování znalostí – otázky číslo 15 a 19) 

30. Jaký je Tvůj nejbližší životní cíl? 

 Faktografické otázky: 

Pohlaví: 

Škola: 

Ročník: 

  



 

 

Příloha 2: Vzor dotazníku 

Dotazník Zdravý životní styl 

Milí studenti, 

obracím se na Vás s prosbou o zodpovězení několika otázek. Při vyplňování dotazníku vás 

prosím o pravdivé odpovědi, neboť jen ty mohou zaručit kvalitní výsledky. Dotazník je 

anonymní a jeho výsledky budou využity pro účely bakalářské práce.  

Předem děkuji za spolupráci.  

Hana Urbanová 

studentka Pedagogické fakulty UK v Praze 

1. Stravuješ se pravidelně (přibližně ve stejnou dobu)? 

 ano 

 ne 

 ne vždy, ale snažím se dodržovat nějakou hodinu 

2. Snídáš pravidelně? 

 ano 

 ne 

 nesnídám vůbec 

3. Kolik teplých jídel máš za den? 

 většinou 2 teplá jídla denně 

 alespoň 1 teplé jídlo denně 

 některé dny nemám vůbec teplé jídlo 

4. Využíváš během dne rychlá občerstvení? (KFC, McDonald’ s, asijská bistra, 

hamburgery, párek v rohlíku, atd.) 

 ano  

 ne 

 výjimečně 

  



 

 

5. Kolikrát denně jíš? 

 1x 

 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 vícekrát 

6. Kdy zkonzumuješ nejvíce jídla? 

 Ráno 

 Dopoledne 

 V poledne 

 Odpoledne 

 Večer 

 Nevím 

7. Kolik vypiješ tekutin během dne? (voda, čaj, minerálky) 

 do 1 litru  

 1 – 2 litry 

 2 – 3 litry 

 3 litry a více 

 nevím 

8. Jak často jíš samotnou syrovou zeleninu v dostatečném množství cca 300gr. (např. 

rajče, okurka, mrkev, salát)? 

 denně 

 1 – 3x do týdne 

 1 – 3x za 14 dní i méně často 

 nevím 



 

 

 nejím vůbec 

9. Jak často jíš ovoce v dostatečném množství (cca 300gr.) např. jablko, banán, 

pomeranč? 

 denně 

 1 – 3x do týdne 

 1 – 3x za 14 dní i méně často 

 nevím 

 nejím vůbec 

10. Kolik denně vypiješ šálků kávy? 

 1 až 2  

 3 a více  

 nepiji kávu vůbec 

 jiné (napiš kolik) … 

11. Jak často piješ alkoholické nápoje?2  

 pravidelně každý den 

 alespoň jednou týdně 

 alespoň jednou do měsíce 

 nepiji alkohol 

 jiné napiš……………………. 

12. Jaký alkohol piješ? (možno označit i více) 

□ Pivo 

□ Víno 

□ Míchané alkoholické nápoje 

□ Tvrdý alkohol 

 

                                                 
2 Červeně označena otázka znamená filtrační otázku  



 

 

13. Víš, na který orgán nejvíce působí dlouhodobé pití alkoholu? 

 Mozek 

 Srdce 

 Játra 

 Slinivka  

14. Kouříš? 

 ano 

 ne 

15. Kolik cigaret denně vykouříš? 

 do 5 

 do 10  

 do 20  

 jiné množství (napiš jaké) ……………… 

16. Zkusil/a jsi někdy nějakou drogu?  

 Ano 

 Ne 

17.  Jakou drogu jsi zkusil/a? 

□ marihuana 

□ LSD 

□ Extáze 

□ Heroin 

□ Jiné /napiš/ …………………. 

18. Kolik hodin přibližně denně spíš? 

 4 – 5 hod. 

 6 – 8 hod. 

 9 hod. a více 



 

 

19. Jakému druhu pohybové aktivity se věnuješ? (možno označit i více) 

□ sport 

□ tanec 

□ procházky 

□ nevěnuji se aktivnímu pohybu 

□ jiné /napiš/ ………………… 

20. Jak často se věnuješ pohybovým aktivitám? 

 každý den 

 jednou za týden 

 jednou za 14 dní i méně 

 nikdy 

21. Jak se u Tebe projevuje stres? (možno označit i více) 

□ Nervozita 

□ Podrážděnost 

□ Nespavost 

□ Nesoustředěnost 

□ Změna stravovacího režimu 

□ Žaludeční obtíže 

□ Neumím to vyjádřit 

□ Nemám stres 

□ Jinak (napiš)………. 

22.   V jakých situacích prožíváš ve škole stres? (možno označit i více) 

□ Ústní zkouška 

□ Písemný test 

□  Na praktických cvičeních 

□ Vlastní prezentace 



 

 

□ Neprožívám žádný stres 

□ Nevím 

□ V jiných situacích (napiš) …………………… 

23. Když jsi ve stresu, jak ho řešíš? (možno označit i více)  

□ Jídlem 

□ Alkoholem 

□ Nejím 

□ jdu si zasportovat 

□ Jdu na procházku 

□ Neumím ho řešit 

□ Neřeším ho 

□ Jinak /napiš jak/ ………………. 

24. Myslíš si, že informace, které se dozvídáš z předmětů na vaší škole, Ti mohou 

pomoci ke zdravému životnímu stylu? 

 ano 

 ne 

 nevím 

 jiné (napiš)……. 

25. Jaký je Tvůj nejbližší životní cíl po ukončení školy? (možno označit i více) 

□ najít si dobrou práci, uplatnit se  

□ pokračovat v dalším studiu 

□ uzavřít sňatek, založit rodinu  

□ mít vlastní byt, osamostatnit se 

□ založit si vlastní firmu 

□ cestovat 

□ jiné (napiš)…………………… 

  



 

 

 

Pohlaví: 

 muž 

 žena 

 

Škola: 

 SZŠ 

 VOŠZ 

 

Ročník: 

 1. ročník 

 2. ročník 

 3. ročník 

 4. ročník 

 

Děkuji za vyplnění tohoto dotazníku.  

Přeji hezký den.  

Hana Urbanová 

 

Odkaz pro vyplnění dotazníku: 

1. Klikněte na odkaz: 

https://www.nextmobilesolutions.cz/survey/ 

 

2. Zadejte kód dotazníku:  DEMO-ZS  

3. Klikněte na okno Vstoupit 

4. Začněte vyplňovat dotazník 

 

 

https://www.nextmobilesolutions.cz/survey/

