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Abstrakt 

 

 

Název:   Výživa a pohybový režim dětí staršího školního věku 

 

Cíl:  Popsat zásady správného stravování a pohybového režimu. Zjistit 

aktuální stav stravy a pohybu u dětí staršího školního věku. 

 

Metody:  V práci je použita experimentální metoda a je spojena se sběrem a 

vyhodnocováním dat. Praktická část je pojata formou ankety. 

 

Výsledky:  Četnost přijímaných jídel za den sportovně založených dětí se 

příliš neliší od četnosti jídel u nesportujících dětí, liší se ale 

složení stravy, které děti přijímají. Sportovně založené děti 

přijmou za den více vitamínů, vypijí více tekutin. Denní 

pohybový režim dodržují všechny dotazované děti. Energetický 

obsah je u dětí tohoto věku větší nežli spotřebují, konzumují více 

tučných jídel a trpí nedostatkem bílkovin. 

 

 

Klíčová slova: Bilance výživy, pitný režim, optimální tělesná hmotnost, 

pohybový režim, pohybová příprava 

 

 

 

 



Abstract 

 

Title:   Nutrition and activ regimen of children in older school age. 

 

Objectives: To describe the principles of proper diet and activ regimen . To 

determine the current status of the diet and movement  of children 

in older school age. 

 

Methods: In my thesis I used experimental method and it is associated with 

the collection and evaluation of data. The practical part was 

conceived in the form of enquiry. 

 

Results: The frequency of meals taken per day by sporty children are not 

much different from the frequency of meals of children who don´t 

do any sports but the difference is in the composition of the food 

they eat. Sporty kids take more vitamins per day and drink more 

fluids. Daily exercise regimen follow all the interviewed children. 

Energy content of the food children of this age eat is greater than 

they consume. They eat a lot of fatty food and they suffer from 

lack of protein.  

. 

Key words: Balance of nutrition,  drinks regimen, optimal body weight, activ 

regimen, physical preparation. 
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Úvod 

 

Ve své práci jsem se zaměřila na problematiku zdravé výživy a pohybového režimu 

u dětí staršího školního věku. Toto téma jsem si vybrala, protože se osobně pohybuji 

mezi dětmi vybraného věku a jsem tak svědkem jejich, z mého pohledu, špatného 

životního stylu.  

V dnešní době moderních technologií jako jsou počítače, chytré mobilní telefony, 

tablety atd., postrádají děti, ale mnohdy i dospělí, dostatek pohybu, který je pro život 

důležitý a hlavně přirozený. Na druhou stranu přijímají v potravě mnohokrát více 

energie, než jsou schopni spotřebovat právě chybějícím pohybem. Důsledkem přijímání 

nadměrného množství energie hrozí u některých jedinců vznik civilizačních chorob, 

jako jsou například obezita, vysoká hladina cholesterolu, srdeční onemocnění atd. 

Smyslem mé bakalářské práce je tedy nastínit, jak bychom se měli správně 

stravovat, jaké potraviny a složky potravy jsou důležité a nepostradatelné pro zdravý 

styl života a jak je důležité zařazovat pohyb mezi denní aktivity především dětí. V práci 

bych dále chtěla zjistit, jak se stravuje dnešní generace, jestli je ovlivněna životním 

stylem rodičů, zda se děti dostatečně hýbou a jaký je jejich denní pohybový režim. 

Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se budu 

věnovat významu výživy, složení stravy a nejdůležitějším složkám potravy jako jsou 

bílkoviny, sacharidy a tuky. Dále se zde budu zabývat pohybovou aktivitou, proč je 

důležitá pro člověka a jaká pohybová aktivita je nejvhodnější. Praktickou část jsem 

pojala formou ankety.  
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1. Teoretická část  

1.1. Pohybový režim dítěte 

 

Pohyb patří k základním projevům života člověka. Získáváme při něm mnoho 

zkušeností, které si sami prožijeme, tímto formuje duševní bohatství každého jedince. 

V dnešní době máme možnost využívat nové technologie doby, jako jsou auta, počítače 

atd. Tyto vymoženosti však vedou ke snížené tělesné aktivity člověka. Nedostatek 

pohybové aktivity je velkým problémem i u dětí školního věku. Abychom předcházeli 

civilizačním chorobám, je důležité dodržovat dostatek pohybové aktivity. Cílem 

pohybové aktivity je naučit se co nejvíce pohybových dovedností a přispět ke zlepšení 

zdravotního stavu. 

Kladný vztah k pohybu je podmínkou pro předpoklad správného pohybového 

režimu. Pohyb je pro dítě přirozenou potřebou, je však důležité, aby mělo pohyb 

spojeno s příjemnými pocity.  

Pohybovou aktivitu rozdělujeme na spontánní a řízenou. Spontánní pohybová 

aktivita vychází z přirozených potřeb dítěte a nemá tak negativní dopad na dětský 

organismus. Za řízenou pohybovou aktivitu považujeme oblasti tělesné výchovy.  

Ta může mít i sportovní charakter. 

Při pohybové aktivitě dětí se musí dbát na stupeň vývoje jedince. Nazýváme  

ho biologický věk, který se dá zjistit několika způsoby a to zjištěním růstového, 

proporcionálního a motorického věku. Pokud zatěžujeme dítě přiměřenou tělesnou 

aktivitou, ovlivňujeme tak kladně jeho optimální růst a vývoj. Malá tělesná aktivita 

jejich organismus neovlivňuje vůbec. Dokonce velmi nízká tělesná aktivita,  

tzv. hypokineze, má za příčinu vznik zdravotních potíží jako je bolest zad a další 

zdravotní komplikace. Člověk je stvořen k pohybu a dnešní sedavý způsob života  

pro něj není přirozený, proto bychom měli zařazovat pohybovou aktivitu do denního 

režimu dítěte i dospělého. (Kaplan a Válková, 2009) 

 

Pohyb patří mezi základní projevy člověka. Výsledkem specifické formy učení 

tzv. pohybového učení jsou sportovní pohybové aktivity, které je jedinec schopen 

zvládnout a provádět opakovaně. Pohybové učení ovlivňuje zároveň svaly i mozek. 

Průběh pohybu je řízen centrálním nervovým systémem. (Krištofič, 2006) 
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„Bez pohybu není život, kdo se nehýbe, nežije…Pohyb pomáhá udržovat  

a zlepšovat zdraví člověka – to je všeobecně známá věc. Pokud chápeme zdraví v bio-

psycho-sociální jednotě, tak ve všech těchto oblastech nalezneme pozitivní vliv pohybu. 

Pohyb a sport by se proto měly stát důležitou součástí života každého člověka  

již od dětství. Je k tomu celá řada důvodů:  

 Pohyb je základní biologickou potřebou dítěte – pokud není tato potřeba 

uspokojena, dítě „zlobí“ 

 Pohyb a sport zlepšuje zdraví a tělesnou i psychickou zdatnost. 

 Přispívá k duševní i fyzické pohodě, zvyšuje sebevědomí a odolnost. 

 Pomáhá navazovat kamarádství. 

 Učí vyrovnat se s neúspěchem a prohrou. 

 Je ideální prevencí nadváhy. 

 Pomáhá od psychické únavy, napětí a stresu.“ (Dostupné  

z: http://www.zdravaabeceda.cz/zdravy-pohyb.html) 

 

K tomu, abychom udrželi své tělo a hlavně tělo našich dětí v kondici, je 

zapotřebí hýbat se každý den. Aby byl pohyb efektivní a pozitivní pro naše tělo, je 

třeba střídat dva typy zatížení. Trénovat srdečně-cévní a dýchací soustavu  

a udržovat silné a pevné svaly. V prvním případě se jedná o vytrvalostní zatížení  

a jeho intenzita by se měla pohybovat okolo 130 tepů po dobu nejméně 20 minut. 

Předškolní děti se běžně denně vydrží pohybovat v intenzitě okolo 120 tepů  

až 2 hodiny a tento pohyb je pro ně přirozený. Udržovat silné a pevné svaly má své 

opodstatnění při správném držení těla a při provádění běžných i sportovních pohybů 

v potřebném rozsahu. Pokud je svalstvo těla ochablé, projeví se to ve špatném 

držení těla, bolesti zad, v nadměrné únavě. Je tedy důležité posilovat svaly těla již 

od útlého věku a to vahou vlastního těla například na prolézačkách, balančních 

pomůckách atd. 

Pravidelným pohybem předcházíme otylosti, celkové ochablosti, pohyb pomáhá 

při zvládání stresu, odbourává adrenalin a biochemicky podporuje dobrou náladu. 

(Dostupné z: http://www.zdravaabeceda.cz/zdravy-pohyb.html) 

 

 

http://www.zdravaabeceda.cz/zdravy-pohyb.html
http://www.zdravaabeceda.cz/zdravy-pohyb.html
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Starší školní věk 

 

Toto období se považuje za přechod od dětství k dospělosti. Dějí se zde značné 

biologické a psychické změny. Tělesný, psychický a sociální vývoj je velmi 

nerovnoměrný. Období se dělí do dvou fází. Fáze prepubescence, tato fáze je velice 

bouřlivá a její konec nastává okolo třináctého věku. Následuje období puberty, které je 

klidnější a končí okolo patnáctého roku.  

V tomto období jsou výrazné změny výšky a hmotnosti dítěte. Končetiny rostou 

rychleji než trup a převažuje růst do výšky než do šířky. Převážně ve druhé části období 

je růst pohybového ústrojí rychlejší než vývoj vnitřních orgánů. Rychlý růst má  

za následek větší pravděpodobnost pro vznik některých poruch hybného ústrojí. Proto je 

v těchto letech důležité dbát na správné držení těla. 

V dětském organismu probíhají v tomto období velké změny, které jsou u každého 

jedince individuální. Tyto změny se u všech jedinců vyrovnají na konci puberty. Okolo 

jedenáctého věku dochází k plnému vývoji vestibulárního aparátu a ostatních 

analyzátorů, které se již podobají dospělému člověku. V období staršího školního věku 

jsou předpoklady pro rozvoj rychlostních schopností díky plasticitě nervového systému. 

Rozvoj hormonální činnosti působí na vývoj primárních i sekundárních pohlavních 

znaků. Koncem tohoto období jsou proto výrazné rozdíly mezi chlapci a dívkami. 

Konec druhé fáze mladšího školního věku, tedy období mezi 11. - 12. rokem, je 

považován za vrchol ve všeobecném vývoji. Pohyb je účelný, ekonomičtější a přesný. 

Dítě je schopno více vnímat své vlastní pohyby, pohyby ostatních účastníků, pohyby 

náčiní atd. Je schopno rychleji chápat a učit se nový pohybový úkol. Dovednosti 

osvojené v tomto období jsou většinou pevnější než ty, které se člověk naučí později. 

V druhém období staršího školního věku, tedy v pubertě, dochází u některých dětí 

k výraznému zhoršení koordinace, které je zapříčiněno rychlým růstem a většími 

disproporcemi mezi jednotlivými částmi těla. Zhoršuje se především přesnost  

a plynulost pohybů. (Perič, 2004) 
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1.1.1. Pohybová příprava 

 

Věkové zákonitosti 

 

Při některých vedených trénincích nastávají takové situaci, kdy je cvičení  

pro dospělé upraveno pro děti jen snížením objemu pohybové zátěže. Toto ovšem není 

postačující. Zde platí obecná pravda, že dítě není malý dospělý. Některé dětské 

fyziologické systémy se stávají funkčními dříve a některé později, proto není pouhé 

snížení objemu zátěže efektivní. Biologické dospívání má své zákonitosti, které se musí 

dodržovat, jinak hrozí negativní ovlivnění zdraví dítěte.  

Někteří ambiciózní trenéři představují pro své svěřence nebezpečí tím,  

že nerespektují jejich biologický věk a s vidinou rychlého úspěchu chtějí co nejvyšší 

výkony pokud možno co nejdříve. Naopak specifická výkonnost je až nadstavbou 

obecné výkonnosti a připravenosti, takto připravovaní jedinci se většinou dostávají 

výkonnostně výše a jsou schopni tuto výkonnost udržet déle. (Krištofič, 2006) 

 

Pohybové učení 

 

Důležitým prvkem v pohybovém učení je opakování. Pokud se nám povede 

nějaký cvik na první pokus, hovoříme o náhodě. Pro upevnění pohybové stopy je 

zapotřebí stabilizovat dovednost opakováním. Pohybové učení by mělo respektovat 

pohybové vzory, proto bychom měli děti učit nejprve běhat, skákat, ručkovat, viset  

a vytvořit si tak kvalitní pohybové základy.  

Pro všeobecnou pohybovou přípravu se nejčastěji používají gymnastická 

cvičení. Cílem těchto cvičení je naučit se účelně pohybovat v gravitačním poli. Význam 

slova gymnastika je z antického pojmu, který znamená péče o lidské tělo a jeho 

pohybové funkce. „Prioritou nejsou svalové objemy, ale procvičování pohybů, 

respektive koordinovaná funkce svalů v různorodých pohybech.“ (Krištofič, 2006) 
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1.2. Výživa 

 

„Výživa je soubor biochemických procesů, kterými organismy přijímají organické a 

anorganické látky nezbytné pro svůj život z vnějšího prostředí. V širším slova smyslu se 

jako výživa označuje nauka o některých stránkách látkové výměny, zejména o 

příjmu živin, jejich účelu, přeměnách a využití.“ (Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BD%C5%BEiva) 

„Výživa zajišťuje tyto funkce: 

- Přívod substrátů pro obnovu těla 

- Přívod energie 

- Přívod substrátů pro růst“(Frühauf a kol., 2003) 

 

Dále Frühauf rozdělil potraviny na živočišné (mléko a produkty, maso a produkty z něj, 

drůbež, ryby, vejce) a rostlinné (obilí a produkty, ovoce, zelenina a brambory). (Frühauf 

a kol., 2003) 

 

„Mezi živiny počítáme bílkoviny, cukry, tuky, vitamíny, minerály, stopové prvky. 

Z hlediska digestivní fyziologie je možno je dělit na vstřebatelné a nevstřebatelné 

(balastní látky).“(Frühauf a kol., 2003) 

 

 

1.2.1. Bilance výživy 

 

Ve správné výživě je důležitá pestrost a mnohostranná vyváženost potravin. K tomu 

je potřeba dodržovat určité bilance ve výživě, tj. správný poměr cukrů, tuků, bílkovin, 

stopových látek a tekutin. 

Energetická bilance 

Pojem energie znamená schopnost vykonávat práci nebo vytvářet teplo. Takto to 

funguje i v organismu lidského těla. Pokud je energie spotřebovávána, je důležité ji také 

správně doplňovat a dbát na vyváženost energetické bilance.  

Množství spotřebované energie i množství energie obsažené v potravinách se značí 

kilokaloriemi (kcal). Tato jednotka je určena množstvím uvolněného tepla. Další 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Biochemick%C3%BD_proces
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metabolismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivina
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jednotkou jsou kilojouly (kJ), které jsou určeny na základě skutečného energetického 

obsahu. Pro převedení mezi jednotkami se používá vzorec 1 kcal = 4,2 kJ a 1kJ = 0,24 

kcal. 

Základními složkami pro získání energie v potravě jsou cukry, tuky a bílkoviny. 

Jejich fyziologická energetická hodnota jednoho gramu je: 

Cukry: 4,1 kcal (17,2 kJ) 

Tuky: 9,3 kcal (38,9 kJ) 

Bílkoviny: 4,1 kcal (17,2 kJ) 

 

Energetická spotřeba 

 Energetickou spotřebu určují krom individuálních faktorů následující čtyři 

faktory: základní (bazální) výdej, výkonnostní výdej, termogeneze, účinnost trávicí 

soustavy. 

 

Základní (bazální) výdej (BV) 

 Pod tímto pojmem si představme klidovou energetickou spotřebu člověka 

nalačno, při normální tělesné teplotě a teplotě okolí mezi 27 a 31°C. Z celkového výdeje 

energie spotřebuje tělo 60% na produkci tělesné teploty a zbylých 40% má na starosti 

udržování základních životních funkcí jako činnost srdce, krevní oběh, dýchací 

soustavu, ledviny, vnitřní orgány a mozek. Denní přijatá energie tedy musí pokrýt 

potřeby bazálního metabolismu, ale také vydanou energii v podobě fyzického zatížení. 

Pro výpočet základního energetického výdeje se používá Faustův vzorec: základní 

výdej = tělesná váha (kg) x 24 (kcal).  

Výkonnostní výdej 

 Je to energetický výdej pro zapojení člověka do činnosti např. zaměstnání, volný 

čas, sport. Je závislý na délce trvání činnosti a podílu zapojení svalové hmoty. Množství 

spotřebované energie závisí na typu zatížení. Při lehké pohybové aktivitě je denní 

energetická spotřeba 1,5 x BV. Při středně těžké pohybové aktivitě 2,2 – 2,5 x BV a při 

těžké tělesné aktivitě až 6 x BV. (Konopka, 2004) 
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Tabulka č. 1: Denní bazální metabolismus (výdej energie). (Červeně je zvýrazněna 

cílová věková skupina.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Konopka, 2004 

 

1.2.2. Optimální poměr výživných látek 

 

Za základní výživné látky považujeme sacharidy, tuky a bílkoviny. Jsou důležité  

pro energetické zásobování organismu člověka.  

 

Tabulka č. 2: Optimální poměr výživných látek při vytrvalostním a silovém 

tréninku. 

Optimální poměr výživných látek 

  

Vytrvalostní 

trénink 

Silový 

trénink 

Sacharidy 55-60% kcal 45-55% kcal 

Tuky 25-30% kcal 30-35% kcal 

Bílkoviny 12-15% kcal 15-20% kcal 

                                     Zdroj: Konopka, 2004 

Denní energetický výdej (kcal) 

  muži ženy 

děti     

10 - 12 let 2250 2150 

13 - 14 let 2500 2300 

      

mládež     

15 - 18 let 3000 2400 

      

dospělí     

19 - 24 let 2600 2200 

25 - 50 let 2400 2000 

51 - 64 let 2200 1800 

nad 64 let 1900 1700 
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Následující kroky jsou důležité pro změnu dnešního způsobu výživy civilizace  

na zdravou a vhodnou pro výkon: 

 zredukovat podíl tuku na 30% a méně 

 snížit příjem živočišných tuků a nahradit je tuky rostlinnými 

 dodržovat správný přísun bílkovin na 10-15% kcal 

 zvýšit příjem bílkovin během silového tréninku 

 

1.2.3. Výživa starších dětí a dospívajících 

 

Strava dítěte se začíná podobat stravě dospělého již od dvou let. V dětském věku 

zaznamenáváme zvláštní potřeby pro složení stravy, které jsou důležité pro intenzívní 

růst a pro vývoj dětského organismu. Příjem energie a některých živin je proto vyšší než 

jejich výdej. Růst a změny v organismu dítěte podmiňují vyšší nároky na doplnění 

kvalitních bílkovin, vápníku a železa. Dítě má také vyšší příjem tekutin.  

Vyvážená strava se dá znázornit jako pyramida. Ve spodním patře jsou potraviny, 

které by se měly objevit denně v jídelníčku dítěte. Jsou to obilné produkty, brambory, 

zelenina, nízkotučné mléko a mléčné výrobky. Nad nimi je maso a masové produkty, 

které nemusejí být v jídelníčku denně, ale měly by obsahovat co nejnižší procento tuku. 

Vrchol pyramidy obsazují tuky. Zde se preferují rostlinné tuky. 

Strava dítěte by měla být pestrá, aby obsahovala vyvážený přísun všech důležitých 

živin pro organismus. (Frühauf a kol., 2003) 
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Tabulka č. 3: Optimální podíl živin ve stravě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                      

 

                Zdroj: Frühauf a kol., 2003 

 

1.2.4. Bílkoviny 

 

Bílkoviny jsou základním zdrojem výživy všech živočichů. Skládají se z různých 

aminokyselin. Známe jich 23 druhů, z nichž je 8 esenciálních. Esenciální aminokyseliny 

jsou takové, které si organismus nedovede sám vyrobit, a proto je musíme doplňovat 

potravou. Například histidin je esenciální aminokyselina pouze pro děti. (Mindell  

a Mundis, 2006) 

„Aby se mohly všechny bílkoviny syntetizovat podle bezprostřední potřeby, musí být 

v zásobě v příslušných proporcích všechny esenciální aminokyseliny. I dočasný 

nedostatek některé z nich sníží účinnost bílkovinné syntézy jako celku.“ (Mindell  

a Mundis, 2006) 

Potřeba bílkovin není u všech osob stejná. Závisí především na zdravotním stavu, 

věku a hmotnosti. Čím je člověk mladší a větší, tím potřebuje více bílkovin. Abychom 

udrželi za normálních životních podmínek bílkovinnou rovnováhu, musí naše potrava 

obsahovat 20-30g bílkovin denně. Lidé, kteří žijí více aktivně, by měli mít o 0,75-1g  

na 1kg tělesné hmotnosti denně víc. Množství se mění i v těhotenství, u kojících matek  

a při těžké tělesné práci, kde spotřeba bílkovin stoupá na 2g na 1kg hmotnosti. U dětí je 

Optimální podíl živin na energetickém 

příjmu 

bílkoviny 15% 

polysacharidy 45% 

cukry 15% 

tuky 30% 

z toho: 1/3 nasycené 

  1/3 polynenasycené 

  1/3 nenasycené 

  cholesterol 300 mg/den 
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potřeba zvýšit příjem bílkovin na 1,5g na 1kg hmotnosti denně, kvůli zajištění tělesného 

růstu a intenzivnější základní látkové přeměně. (Mindell a Mundis, 2006) 

 

Mezi bílkovinami jsou velké rozdíly, i když se skládají z 23 stejných aminokyselin. 

Rozlišujeme dva základní typy bílkovin: kompletní a nekompletní. Kompletní bílkovina 

dodává všech osm esenciálních aminokyselin, které jsou nutné k výstavbě tkání. Jsou 

obsaženy v mase, vejcích, mléce a sýrech. Nekompletní bílkoviny nemají některé 

esenciální aminokyseliny, které jsou nutné k výstavbě tkání. Většinou jsou to bílkoviny 

rostlinného původu. Jsou obsaženy v semenech, ořeších, zrninách, luštěninách. (Mindell 

a Mundis, 2006) 

 

1.2.5. Sacharidy 

 

Sacharidy jsou nejdůležitější energetickou látkou pro organismus. Všechny 

složité cukry a škroby, které jsou nejčastější zdroje sacharidů, se v těle štěpí  

až na nejjednodušší základní látku a to glukózu. Hladina glukózy v krvi se označuje 

jako krevní cukr, který zásobuje energií většinu důležitých ústrojí, hlavně mozek  

a ostatní oddíly nervového systému. Sacharidy je nutné každodenně doplňovat, 

protože při jejich nedostatku si organismus čerpá energii z bílkovin. Jejich tvorba je 

ovšem velmi náročná. Příjem sacharidů je důležitý pro tvorbu energie, tepla  

a udržení základní rezervy asi 100g v játrech. Při jejich nadměrném přijímání 

v potravě se přebytek mění na tuk, který se ukládá do rezervních depot. Doporučený 

denní příjem je 50g. Při nižším příjmu nastává riziko ketózy, což je stav, při kterém 

se spotřebovávají vlastní bílkoviny a tuky.(Mindell a Mundis, 2006) 

 

Molekuly cukru jsou různě velké a tím je ovlivněna i rychlost vstřebávání  

do krve. Index cukru je glykemický index (GI) a ukazuje, jak rychle je cukr schopen 

přejít do krve, to znamená, jak rychle se zvýší krevní cukr a jak silná bude produkce 

inzulinu. Pokud mají cukry glykemický index větší než 80, jsou předány do krve 

velice rychle. S GI 50 až 80 plynule vtékají a s GI 30 až 50 prosakují pomalu  

do krve.  

Nejdůležitější složky cukru v lidském těle jsou glukóza a její „skladnější“ forma 

glykogen. Ten se ukládá v játrech a svalech. Velice důležitým hormonem je inzulin, 
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jenž udržuje stálou hladinu cukru v krvi. Centrální nervový systém, červené krvinky 

a dřeň nadledvin jsou závislé na dodávání energie pomocí krevního glykogenu. 

Všechny ostatní orgány a tkáně mohou získávat energii i z tuků a bílkovin. Denně 

spotřebuje mozek a mícha 100 až 150 gramů glykogenu. (Konopka, 2004) 

 

1.2.6. Tuky 

 

„Tuky patří s bílkovinami a sacharidy mezi základní složky potravy. Ačkoliv jsou 

vnímány jako nežádoucí, není to pravda, ba právě naopak, jsou nezbytné pro chod 

organismu. Je však potřeba jich přijmout jen tolik, kolik vyžaduje pokrytí pro životní 

funkce, a vybírat si ty správné druhy, které jsou přínosné pro tělo.“ (Dostupné z: 

http://www.fitvit.cz/clanek/tuky-rozdeleni-a-vyznam) 

Jsou to zásobárny energie a rozpouští se v nich některé vitamíny. Jsou také 

důležité při tvorbě látek, jako je testosteron nebo prostaglandiny. Dále chrání vnitřní 

orgány a slouží jako tepelná izolace. (Dostupné z: http://www.fitvit.cz/clanek/tuky-

rozdeleni-a-vyznam) 

Správný příjem tuků v naší stravě by měl být 20-35% z celkového kalorického 

příjmu. Množství tedy vychází na 50-90 gramů denně. Příjem tuků pod 20% je 

považován za nezdravý. (Dostupné z: http://www.sportvital.cz/zdravi/vyziva-a-

zdravi/slozky-nasi-stravy/tuky/kolik-tuku-by-mela-obsahovat-nase-strava/) 

 

Lipotropní látky jsou látky, které zabraňují nadměrnému hromadění tuku v játrech. 

Produkce těchto látek je běžnou součástí metabolizmu. „Protože skoro všichni 

konzumujeme nadbytek tuku, běžně se tukem kryje kalorická spotřeba asi z 36-42%,  

a podstatnou částí tohoto tuku jsou nasycené mastné kyseliny, je z těchto důvodů vysoká 

aktivita lipotropních látek ve zvýšené míře nutná. Tím, že podporují tvorbu lecitinu, 

brání usazování cholesterolu v cévách a snižují riziko infarktu, vznik arteriosklerózy  

a tvorbě žlučníkových kamenů.“ (Mindell a Mundis, 2006) 

 

Cholesterol 

 

Názor, že cholesterol je za všech okolností škodlivý, není správný. V řadě případů 

představuje jeho zvýšení vyšší riziko, avšak bez něj nelze žít. Jeho zvýšená hladina má 

http://www.fitvit.cz/clanek/tuky-rozdeleni-a-vyznam
http://www.fitvit.cz/clanek/tuky-rozdeleni-a-vyznam
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za příčinu vznik arteriosklerózy, infarktu, cévní mozkové příhody. Játra produkují asi 

2/3 cholesterolu, který koluje v těle. Vyskytuje se ve všech buňkách, kde slouží k jejich 

výživě a tvorbě buněčných membrán. Rozdíly v jeho působení jsou závislé na druhu 

bílkoviny, na kterou se váže. Vzniklá sloučenina se nazývá lipoprotein. Rozeznáváme 

tři základní druhy lipoproteinu. LDL (low density lipoprotein) je lipoprotein nízké 

hustoty a transportuje asi 65% cholesterolu do cévních stěn. Je látkou odpovědnou  

za vznik arteriosklerózy. VLDL lipoprotein (very low density lipoprotein) velmi nízké 

hustoty, transportuje 15% cholesterolu. Čím více je VLDL cholesterolu, tím víc játra 

produkují LDL cholesterol a vzniká zde větší riziko srdečního infarktu. HDL (high 

density lipoprotein) lipoprotein vysoké hustoty odpovídá z 20 % cholesterolu, zároveň 

je záchrannou látkou, která rozpouští usazené cholesterolové pláty v cévách. Ty odnáší 

do jater a zde se využívají k jiným účelům, například k tvorbě lecitinu.  Čím je větší 

hodnota HDL cholesterolu, tím je menší riziko srdečního infarktu. (Mindell, 2006) 

 

 

1.2.7. Vitamíny 

 

Vitamíny jsou organické látky potřebné k životu. Nebýt vitamínů, není možné,  

aby dobře fungovaly tělesné orgány a systémy. Jsou velice důležité pro celkovou 

vitalitu, obranu před různými chorobami a pro růst. Vitamíny je nutné získávat spolu 

s potravou, protože až na pár výjimek si je tělo neumí vytvářet. (Mindell a Mundis, 

2006) 

Vitamíny jsou životně důležité, jak již napovídá jejich název, vita znamená život. 

Patří k esenciálním stopovým látkám a většina z nich je součástí koenzymů, důležitých 

k zabezpečení provozních a energetických procesů látkové výměny. Vitamíny dále 

ovlivňují nervový systém, krvetvorbu, imunitní systém a výživu kostí, některé působí 

také jako antioxidanty. (Konopka, 2004) 

 

Vitamíny dělíme na rozpustné v tucích a rozpustné ve vodě. Rozpustné v tucích jsou 

vitamíny A, D, E a K. Vitamíny, které se rozpouštějí ve vodě, jsou vitamín C a vitamíny 

skupiny B (B1, B2, B6, B12, biotin, niacin, kyselina listová a pantothenová).  
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Vitamíny rozpustné ve vodě 

 

Vitamín C 

 

Vyskytuje se nejčastěji ve formě kyseliny askorbové a nalezneme ho především 

v ovoci a zelenině.  Nejvíce je obsažen v citrusových plodech, černém rybízu, paprice, 

jahodách, rajčatech, brokolici, bramborách a zelí. Pro lidský organismus je velice 

důležitý především tím, že se účastní metabolických procesů, imunitních odpovědí a má 

antioxidační účinky. (Dostupné z: http://www.ordinace.cz/clanek/vitaminy-rozpustne-

ve-vode/) 

Podílí se na výstavbě kolagenu, který je v těle využíván jako pojivová tkáň. 

Podle nejnovějších výzkumů může vitamín C působit pozitivně jako prevence proti 

srdečnímu infarktu. Doporučený denní příjem se pohybuje okolo 100 miligramů. 

(Konopka, 2004) 

 

 

Vitamín B1 

 

Vitamín B1 se vyskytuje v malém množství především v sušených pivovarských 

kvasnicích, neloupané rýži, rajčatech, zelí, květáku a brokolici. Nejbohatší živočišné 

zdroje jsou játra, ledviny, srdce a vepřová svalová tkáň. Tento vitamín je důležitý pro 

získání energie, účastní se přeměny glukózy na energii. A také se podílí na vedení 

nervových impulsů. (Dostupné z: http://www.ordinace.cz/clanek/vitaminy-rozpustne-

ve-vode/) 

 Je velice důležitý jako koenzym metabolismu sacharidů a působí také 

v energetických procesech tuků a při spalování alkoholu. Nesportujícímu člověku  

se doporučuje denní dávka okolo 1,2 – 1,4 mg. Sportujícímu jedinci mezi 2 – 4 mg 

denně. (Konopka, 2004) 

 

Vitamín B2 

 

Nejbohatšími zdroji tohoto vitamínu jsou droždí a játra. Dále mléko a mléčné 

produkty, maso vejce a zelená listová zelenina. Vitamín B2 je nezbytný pro správnou 

http://www.ordinace.cz/clanek/vitaminy-rozpustne-ve-vode/
http://www.ordinace.cz/clanek/vitaminy-rozpustne-ve-vode/
http://www.ordinace.cz/clanek/vitaminy-rozpustne-ve-vode/
http://www.ordinace.cz/clanek/vitaminy-rozpustne-ve-vode/
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funkci některých částí sliznic a kůže. (Dostupné  

z: http://www.ordinace.cz/clanek/vitaminy-rozpustne-ve-vode/) 

Je také součástí žlutého dýchacího barviva, které se účastní látkové výměny 

v mitochondriích. Je zásadní pro aktivitu enzymů odbourávající glykogen a glukózu. 

Přestože je tento vitamín důležitý pro organismus, nejsou známy žádné projevy jeho 

nedostatku. Doporučená denní dávka je 0,6 mg vitamínu na 1000 kalorií tj. 1,2 až 1,6 

mg denně. U vrcholových sportovců dávka stoupá na 2 – 8 gramů. (Konopka, 2004) 

 

Vitamín B6 

 

 Nejbohatším zdrojem jsou hovězí játra, vepřové, telecí a kuřecí maso, či šunka, 

sýr nebo chléb. Tento vitamín se podílí na metabolismu aminokyselin a uvolňuje energii 

přeměnou z glykogenu na glukózu. Podporuje léčbu nervových onemocnění, 

revmatických onemocnění a premenstruačního syndromu. (Dostupné  

z: http://www.ordinace.cz/clanek/vitaminy-rozpustne-ve-vode/) 

 Má důležitou roli v metabolismu bílkovin, jeho nedostatek vede k poruchám 

metabolismu bílkovin, poruchám růstu, ztrátě svalové hmoty, poškození brzlíku a 

pohlavních žláz a poruchám imunitního systému. Doporučuje se denně přijmout 1,4 – 

1,6 mg. (Konopka, 2004) 

 

Vitamín B12 

 

 Tento vitamín se skladuje v organismu v dostatečném množství, aby jeho zásoba 

vystačila na dva až pět let. Zdrojem jsou především živočišné produkty, zejména 

vnitřnosti. Dalšími zdroji jsou ryby, vejce a mléčné produkty. Vitamín je stěžejní  

pro tvorbu krevních tělísek a tvorbu deoxyribonukleové kyseliny (DNA). (Dostupné  

z: http://www.ordinace.cz/clanek/vitaminy-rozpustne-ve-vode/) 

 Denní potřeba vitamínu není známa a jeho nedostatek se projeví až po delší 

době, kvůli zásobě v játrech. Nedostatek se projevuje především u vegetariánů, starších 

lidí s chronickým zánětem žaludeční sliznice a u lidí trpících nemocí cirhózy jater. 

(Konopka, 2004) 

 

http://www.ordinace.cz/clanek/vitaminy-rozpustne-ve-vode/
http://www.ordinace.cz/clanek/vitaminy-rozpustne-ve-vode/
http://www.ordinace.cz/clanek/vitaminy-rozpustne-ve-vode/
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Vitamíny rozpustné v tucích 

 

Vitamín A 

 

 V přírodě se vitamín vyskytuje ve dvou formách. Jako retinol a dále ve formě 

karotenoidů. Zdrojem vitamínu A jsou živočišné suroviny zejména játra, vaječný 

žloutek, máslo, plnotučné mléko a také některé mořské ryby. Vitamín A je důležitý pro 

dobré vidění. Absence vitamínu A může způsobit částečnou nebo úplnou slepotu. 

(Dostupné z: http://www.ordinace.cz/clanek/vitaminy-rozpustne-v-tucich/) 

 Je velice užitečný pro růst, imunitní systém a má také velký význam pro rozvoj 

buněk a velkou škálu tkání. Účastní se také procesu dozrávání spermatu 

(spermatogeneze). Potřebný denní příjem je 0,6 – 1 miligram. Maximální denní příjem 

by neměl překročit hodnotu 3 miligramy, při nadměrném příjmu se mohou začít 

projevovat příznaky otravy. (Konopka, 2004) 

 

Vitamín D 

 

 Vitamín D nalezneme zejména v mořských rybách. Malé množství obsahují také 

vejce, maso, mléko a máslo. Udržuje minerální rovnováhu a je nezbytný pro zdravé 

kosti a zuby. Zabezpečuje také správnou funkci svalů a nervů. (Dostupné  

z: http://www.ordinace.cz/clanek/vitaminy-rozpustne-v-tucich/) 

 Slouží také pro ukládání kalcia ve střevech a jeho opětovného ukládání 

v kostech. Nejvíce vitamínu D je vytvářeno při slunečním záření z prekurzorů v kůži, 

proto je zásobení závislé na době slunečního záření. Denní potřeba je  

5 mikrogramů.(Konopka, 2004) 

 

Vitamín E 

 

 Významným zdrojem jsou rostlinné oleje, oříšky, semena a celá obilná zrna  

a klíčky rostlin. Vitamín E má ochrannou funkci pro náš organismus před škodlivými 

vlivy vnějšího prostředí. Působí také jako nejvýznamnější antioxidant. (Dostupné  

z: http://www.ordinace.cz/clanek/vitaminy-rozpustne-v-tucich/) 

 Vitamín E chrání také tuky před oxidací, hlavně nenasycené mastné kyseliny. 

Čím větší je příjem tuků, tím se vzhledem k této funkci zvyšuje spotřeba vitamínu E. 

http://www.ordinace.cz/clanek/vitaminy-rozpustne-v-tucich/
http://www.ordinace.cz/clanek/vitaminy-rozpustne-v-tucich/
http://www.ordinace.cz/clanek/vitaminy-rozpustne-v-tucich/
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Důsledkem působení volných radikálů jsou často revmatické potíže, které dokáže tento 

vitamín mírnit jakožto radikálový akceptor. Pokud máme nedostatek vitamínu E, jsou 

možné poruchy svalové funkce a rozmnožování. Doporučený přiměřený denní příjem  

se pohybuje mezi 12 až 15 miligramy. (Konopka, 2004) 

 

Vitamín K 

 

 Nejvíce vitamínu K obsahuje zelená listnatá zelenina, např. špenát, brokolice, 

kapusta, hlávkový salát. Podporuje dobrou funkci krevní srážlivosti při vnitřním  

i vnějším poranění. Spolu s dalšími vitamíny se podílí na ukládání vápníku do kostní 

hmoty. (Dostupné z: http://www.ordinace.cz/clanek/vitaminy-rozpustne-v-tucich/) 

 Doporučená denní dávka je 60 až 80 mikrogramů. Nedostatek vitamínu K  

se neprojevuje při běžné stravě a normální funkci jater. I když denně přijmeme až 500 

násobek denní dávky, nedochází k žádné otravě. (Konopka, 2004) 

 

 

1.2.8. Minerální látky 

 

Minerální látky jsou anorganické sloučeniny, které si tělo neumí samo vytvořit  

a nedokáže je ani spotřebovat. Jsou však vylučovány v podobě potu a moči,  

a proto je třeba je doplňovat. Když denní příjem překračuje hodnotu 100 miligramů, 

hovoříme o minerálních látkách. Tyto látky slouží především k udržení elektrického 

náboje na buněčných stěnách, nejčastěji se vyskytují jako ionty nebo elektrolyty. Jsou 

velice důležité pro přenos vzruchu mezi nervovými vlákny a buňkami. Dále regulují 

činnost enzymů, udržují rovnoměrné rozdělení tělesných tekutin a mají vliv  

na vyrovnávací systémy pro udržení stálé kyselosti vnitřního prostředí. Minerální látky 

jsou také součástí zubů a kostí. Nejdůležitějšími minerálními látkami pro aktivního 

člověka jsou chlorid sodný, draslík a hořčík. (Konopka, 2004) 

 

Vápník 

 Vápník je velice důležitá minerální látka, která je v lidském těle součástí kostí a 

zubů a je důležitá pro jejich tvrdost a pevnost. Nedostatek vápníku může mít za 

následek zvýšenou lomivost kostí a poruchy růstu u dětí. Dále je vápník důležitý pro 

http://www.ordinace.cz/clanek/vitaminy-rozpustne-v-tucich/
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vedení nervových vzruchů, srážení krve a regulaci srdečního rytmu. Ideální denní 

příjem vápníku se pohybuje mezi 800 – 1500 mg za den. (Dostupné z: 

http://www.lekarna.cz/text/vapnik/) 

 

Chlorid sodný (kuchyňská sůl) 

Sodík je velice důležitou látkou pro tekutiny v extracelulárním prostoru. Je 

životně důležitou látkou a doporučené denní množství se pohybuje okolo 5 gramů. 

V dnešní době je ovšem příjem sodíku mnohokrát vyšší až 10-15 gramů na den, což je 

pro lidský organismus škodlivé. Sodík se dostává z těla pocením, pro vrcholové 

sportovce je proto tato zvýšená dávka dávkou optimální. Při vysokém nedostatku 

sodíku, který odchází z těla v podobě potu, dochází k vyčerpání organismu a ke křečím. 

Sodík je k dispozici v kuchyňské soli. (Konopka, 2004) 

 

Draslík 

Draslík je velice důležitým minerálem uvnitř buněk, kde je jeho koncentrace  

až 40 krát vyšší než vně buněk a je ukládán ve svalových vláknech.  Dostatečné 

množství je důležité pro udržení elektrického potenciálu buněčných membrán  

a svalových vláken a k zajištění optimálního přenosu nervových impulsů. Doporučená 

denní dávka je 2-4 gramy. Potraviny s vysokým obsahem draslíku jsou brambory, 

banány, meruňky, rajčata, fazole atd. (Konopka, 2004) 

 

 

 

 

Hořčík 

Hořčík je důležitý pro vytváření a správnou funkci některých enzymů, správnou 

funkci nervosvalového propojení a pro optimální vzrušivost nervového systému.  

Je vylučován pomocí ledvin, střev a pocením. Doporučená denní dávka se pohybuje 

okolo 300 – 400 miligramů.  Největší zastoupení hořčíku obsahují tyto potraviny: 

ořechy, hrách, fazole, celozrnný chléb, pšeničné klíčky, zvěřina, sýry atd. (Konopka, 

2004) 

 

 

http://www.lekarna.cz/text/vapnik/
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1.2.9. Stopové prvky 

 

Stopové prvky jsou stejně jako minerální látky anorganické sloučeniny, které 

nemohou být lidským tělem produkovány ani spotřebovány. Když je příjem nižší než 

100 miligramů, hovoříme o stopových prvcích. Mezi nejvýznamnější stopové prvky pro 

aktivního člověka patří selen, zinek a železo. (Konopka, 2004) 

 

Selen 

Selen působí pozitivně proti volným radikálům a je součástí antioxidativního 

ochranného systému. Dále je důležitý jako prevence proti rakovině a má význam  

pro funkci imunitního systému. Nedostatek této látky má negativní dopad na svalové 

tkáně, především na srdeční svalovinu, má za následek zhoršení svalové funkce  

a svalové slabosti. Doporučená denní dávka je 100 – 200 mikrogramů, ovšem normální 

denní příjem se pohybuje mezi 30 – 60 mikrogramy. Selen je obsažen v pšeničných 

klíčcích, pšenici, mořských řasách, petrželi atd. (Konopka, 2004) 

 

 

Zinek 

Zinek je obsažen především v červených krvinkách a je také součástí mnoha 

enzymů. Je důležitý pro imunitní systém a hojivost a je velice důležitý 

v antioxidativním ochranném systému. Je vylučován z těla v podobě potu a moči. Denní 

spotřeba se pohybuje okolo 7 -10 miligramy. Zásoby zinku můžeme doplňovat z těchto 

potravin: pšeničné klíčky, ovesné vločky, maso, hrách, slunečnicová a dýňová zrna atd. 

(Konopka, 2004) 

 

Železo 

Železo je obsaženo v červeném krevním barvivu hemoglobinu, v játrech, dále  

se váže na bílkovinu feritin. Zásoby v těle se pohybují okolo 4 – 5 gramů a závisí  

na věku člověka. Je nezbytné pro krvetvorbu a pro buněčné dýchání. Dále vytváří spolu 

s bílkovinou transportní látku transferin. Velký podíl železa je především v červeném 

mase. (Konopka, 2004) 
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1.2.10. Výživová pyramida 

 

Přehledné grafické schéma vysvětluje, jakým způsobem by měly být 

konzumovány potraviny určitého druhu. Potraviny jsou zde rozděleny do základních 

skupin. Tyto skupiny potravin se vrší na sebe. Ty, kterých se má konzumovat nejvíce, 

jsou vespod pyramidy, další skupiny jsou obsaženy ve vyšších patrech. Čím vyšší patro, 

tím je také užší a potravin se má konzumovat nejméně. (Fořt, 2004)        

    

    

Zdroj: Fořt, 2004 

                        

1.2.11. Pitný režim 

 

Doplňování tělesných tekutin je především důležité pro lidské orgány. Největší 

množství vody obsahuje mozek, játra a svalstvo. Obsahují 70-75% vody a jsou 

nejcitlivější na ztráty tělesné vody. Tuková tkáň obsahuje jen 23% vody, tím pádem 

hubení lidé mohou produkovat více potu, protože jejich tkáň obsahuje více vody.  

Rozložení tekutin v těle řídí osmotický tlak. Při ztrátách tekutin v moči, potu atd. 

dochází ke ztrátám některých minerálních látek. Proto se doporučuje doplňovat 

s tekutinami i tyto minerální látky. K udržení bilance člověk spotřebuje denně  

cca 1,5 – 2 litry vody, při velkých vedrech 2-3 litry. 
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Při zátěži je nutné doplňovat tekutiny v důsledku jejich ztráty pocením. Kolik 

vyprodukuje člověk potu za jednotku času, závisí na trénovanosti jedince. Netrénovaný 

člověk vyprodukuje okolo 0,8 litru potu za hodinu. Trénovaný jedinec 2-3 litry potu  

za hodinu. Při pocení se ztrácí i některé minerální látky, a proto je třeba je doplňovat 

spolu s tekutinami. Při výkonech delších více jak jedna hodina se doporučuje přijímat 

s vodou i minerální látky, především chlorid sodný. Pro nahrazování menších ztrát 

tekutin jako jsou 1-2 litry jsou vhodné ovocné šťávy zředěné v poměru 1:1. Při vyšších 

ztrátách tekutin je nutné doplňovat spolu s vodou především chlorid sodný. Do každého 

litru tekutiny je potřeba přidat 2-3 gramy chloridu sodného. (Konopka, 2004) 

1.2.12. Ideální tělesná hmotnost 

 

Pro stanovení ideální tělesné hmotnosti je možné využít Brocův index a Body Mass 

Index. Starší Brocův index a Body Mass Index (BMI).  Podle Brocova indexu se 

optimální hmotnost vypočítá podle vzorce: optimální hmotnost (kg) = tělesná výška 

(cm) – 100. Na základě tohoto indexu bylo vytvořeno i zdravotní doporučení, při kterém 

se u žen odečte ještě 15% a u mužů 10% od této optimální hmotnosti. Za nadváhu se 

považuje překročení hranice nad 10% optimální tělesné hmotnosti podle Brocova 

indexu. 

BMI index tělesné hmotnosti je určen vzorcem: BMI = tělesná hmotnost 

(kg)/tělesná výška v metrech na druhou. (Konopka, 2004) 

 

Tabulka č. 4: Stanovení ideální hmotnosti podle Body Mass Indexu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Zdroj: Konopka, 2004 

Body Mass Index (BMI) 

Stupně rozdělení BMI (kg/m
2
) 

Podváha pod 18,5 

Normální hmotnost 18,5 - 24,9 

Nadváha nad 25 

Otylost 25 - 29,9 

Obezita stupně I 30 - 30,4 

Obezita stupně II 35 - 39,9 

Obezita stupně III nad 40 
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     1. 2. 13 Souhrn 

   

  Pohyb je přirozenou potřebou člověka. Přiměřená tělesná aktivita, kterou by dítě 

mělo provádět každý den, ovlivňuje vývoj dítěte. Při zařazování pohybových aktivit do 

každodenního režimu dítěte je třeba dbát na stupeň jejich vývoje. Cílová skupina, tedy 

děti staršího školního věku, je ve stádiu přechodu od dětství k dospělosti a právě 

v tomto věku dochází k rychlejšímu růstu především končetin a je zde riziko vzniku 

některých poruch souvisejících s pohybovým ústrojím. V tomto období vývoje je tedy 

nutné dbát mimo jiné na správné držení těla. Vrchol vývoje je mezi 11. až 12. rokem 

života. Pro obecnou pohybovou přípravu je nejvhodnější využívat koordinačních 

předpokladů. Forma pohybových aktivit by měla být pro děti zvládnutelná. 

 

S vývojem také souvisí dodržování zásad zdravého stravování, které musí respektovat 

aktuální stupeň rozvoje dítěte, je založeno na třech nejdůležitějších složkách stravy a 

jsou přijímány ve správném poměru. Dalšími neméně důležitými součástmi optimálního 

stravování jsou vitamíny, stopové prvky a minerální látky. Všechny tyto součásti by 

měly být přijímány podle doporučených denních dávek. Při správném stravování 

nesmíme zapomínat na velice důležitý pitný režim. Obzvlášť při vyvíjení větší tělesné 

aktivity dochází ke ztrátám většího množství tekutin, které jsou tedy zapotřebí 

dostatečně doplňovat. Strava u dětí cílové věkové skupiny by měla být vyvážená, příjem 

energie z potravy by neměl převyšovat výdej.  
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2. Praktická část 

 

2.1. Cíle a úkoly práce, hypotézy 

Cíl práce: 

 Stravování dětí staršího školního věku. Rozdíl mezi sportovci a 

nesportovci. 

 Jak se děti zajímají a co vědí o ideálním stravování. 

Hypotézy: 

 Stravování se bude lišit u dětí, které sportují, a u dětí, které se sportu aktivně 

nevěnují. Sportovně založené děti se budou více blížit k ideálnímu stravování. 

 Děti se nebudou zajímat o svou stravu a přenechají to na rodičích. 

 

Úkoly práce: 

 Studium odborné literatury. 

 Sestavení anketního formuláře. 

 Sběr dat. 

 Analýza dat. 

 Vyhodnocování dat. 
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2.2. Metodika práce 

 

2.2.1. Popis sledovaného souboru 

 

Mé ankety se zúčastnily dvě školy v mém okolí. První z nich je Základní škola 

v Kostomlatech nad Labem a druhou Základní škola Milovice. Každou návštěvu 

základní školy předcházel souhlas ředitele/ky školy se zapojením žáků do ankety. 

Jednalo se o žáky ve věku 11-15 let. Anketou prošlo 189 dotazovaných respondentů. 

Jelikož jsem se vyplňování anketních formulářů zúčastnila, vrátilo se ke mně všech 189 

vyplněných formulářů. 

 

2.2.2. Použité metody 

 

Praktickou část jsem pojala formou ankety. Ta byla tvořena dvěma částmi,  

kde první z nich se týkala výživy a druhá pohybového režimu. První část se týkala 

těchto důležitých okruhů: četnosti jídel, složení stravy a pitného režimu. Ve druhé části 

jsem se zaměřila na denní pohybovou aktivitu, její četnost a druh pohybové aktivity. Pro 

ukázku je přiložen anketní formulář, viz níže.  

 

2.2.3. Sběr dat 

 

Při sběru dat pro mou práci jsem využila dva dny ve druhé polovině školního 

roku, které jsem osobně strávila na zmíněných základních školách. Po domluvě 

s ředitelem/kou školy jsem rozdala ankety do jednotlivých tříd na druhém stupni. 

Vyplňování jsem se osobně zúčastnila, abych tak předešla jejich nesprávnému vyplnění. 

Ankety byly anonymní a byly cíleně rozděleny na sportující a nesportující žáky, aby se 

dalo lépe posoudit, jak souvisí stravování s pohybovým režimem.  
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2.2.4. Analýza dat 

 

Data získaná z anket jsem hodnotila pomocí Excelu, získaná data jsou uváděna 

v relativní četnosti v procentech. Za významný rozdíl považujeme hodnotu 3% 

vzhledem k věrohodnosti získaných dat.  

2.3. Výsledky 

 

První skupina otázek se zabývala údaji o stravě žáků. Moje první otázka byla 

zaměřena na to, kolikrát denně žáci jedí. Chtěla jsem tím zjistit, zda děti nevynechávají 

svačiny nebo některá jiná důležitá jídla dne. Výsledek této otázky byl pro mě 

překvapivý, jelikož většina žáků jí pravidelně a to 4-5 krát denně. Jak je zřejmé z grafu 

č. 1, celých 72 % chlapců, kteří se věnují nějakému sportu, přijímá potravu 4-5 krát 

denně, podobné to bylo i u dívek sportovně založených, zde vyšlo číslo 71%. U 

nesportujících dětí byla procenta o něco málo vyšší u chlapců 73 % a u dívek dokonce 

78 %. 
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Graf č. 1: Denní četnost jídel dětí staršího školního věku.

 

 

Současně byla kromě denní četnosti jídel sledována také skladba jídelníčku 

jednotlivých respondentů ať už sportovců či nesportovců, chlapců či dívek. V jedné 

z otázek jsem se blíže zaměřila na zařazování ovoce a zeleniny do denního stravovacího 

režimu žáků. Tento typ otázky jsem použila záměrně z důvodu toho, že v dnešní 

uspěchané moderní době trpí spousta dětí ale i dospělých nejrůznějšími chorobami. 

Důvodem těchto nemocí může být mimo jiné nedostatek určitého vitamínu, který je 

obsažen právě v čerstvém ovoci či zelenině, jako je tomu u vitamínu C. Bohatým zdroje 

jsou citrusové plody, rajčata, jahody, brokolice, černý rybíz nebo paprika či zelí. 

Vitamín C je především důležitý k podpoře imunitního systému a dále se účastní 

metabolických procesů. Na základě ankety jsem zjistila, že nejvíce kusů ovoce a 

zeleniny (dotazováno bylo 4 a více kusů) zařazují do svého jídelníčku sportovci a 

sportovkyně. Ti zřetelně převyšují spolužáky, kteří se žádné pohybové aktivitě 

pravidelně nevěnují. Tento výsledek mohl být očekáván právě z důvodu energetického 

výdaje dotazovaných. Ovoce je přirozeným zdrojem energie (sacharidů), kterou 

sportovci potřebují doplnit po náročném výkonu. Z grafu č. 2 vyplývá, že nejvíc zdrojů 

vitamínu C a sacharidů z ovoce přijímají chlapci sportovci, 11 %. Hned za nimi jsou 

dívky sportovkyně, 10 %. Velmi málo dívek nesportovkyň konzumuje denně 4 a více 

kusů ovoce nebo zeleniny. Podobně jsou na tom chlapci nesportovci. Pouze 3 % ze 

všech dotázaných denně přidá do svého jídelníčku tento dotazovaný typ potraviny. 

Anketa také dokázala, že mnohem více dívek, ať už sportovkyň nebo nesportovkyň, sní 

více kusů ovoce či zeleniny za den než žáci opačného pohlaví.  
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Graf č. 2: Počet konzumovaných kusů ovoce či zeleniny za den u dětí staršího 

školního věku.

 

 

Z vlastní zkušenosti vím, že sportovně založení jedinci mají tendenci se také 

zajímat o složení své každodenní stravy. Proto jsem se domnívala, že výsledek v této 

anketě bude souhlasit s mým přesvědčením. Po zpracování však vyšlo najevo, že děti 

staršího školního věku, kterým byl dotaz položen, ještě příliš nedbají na složení jejich 

jídelníčků. Do stravy zařazují poměrně často velmi nezdravá jídla, jako jsou různé 

smažené pochutiny nebo umělé sacharidy v podobě všelijakých sladkostí. Celých 22% 

sportovně založených žáků konzumuje tyto nezdravé potraviny 2-3x týdně. Každý 

víkend si potom na sladkostech a jiných dobrotách pochutnává dokonce 26% sportovně 

založených respondentů. Jak také vyplývá z grafu, rodiče v dnešní době dávají svým 

dětem volnost při výběru potravin. Odpověď, která zjišťuje, zda žákům zakazují jejich 

rodiče jíst tyto nezdravé potraviny, zaškrtlo pouze 3% nesportovně založených dětí a 

dokonce pouze 1% sportovně založených dětí. 
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Graf č. 3: Četnost sladkostí a slaných pochutin ve stravě dětí staršího školního 

věku. 

 

 

Obecnou pravdou je, že v dnešní době děti, ale i dospělí přijímají v potravě příliš 

mnoho tuků a sacharidů, než kolik dokáže jejich tělo spotřebovat. Může to být také 

zapříčiněno jednotvárnou stravou postrádající důležité suroviny, jako jsou luštěniny, 

zelenina a jiný druh masa než je kuřecí. Zeptala jsem se proto žáků, jaké hlavní jídlo 

doma nejčastěji jejich maminky či babičky vaří, abych tak zjistila, jaké by asi mohlo být 

složení jídelníčku lidí v dnešní době. Z grafu vyplývá, že sportovně založení chlapci  

si nejčastěji pochutnávají na smažených jídlech a to celých 13% z nich. Naopak dívky, 

které mají pravidelný pohybový režim, jedí nejčastěji těstoviny, zastoupeno bylo také 

13%. Ostatní jídla jako jsou omáčky, knedlíky, pizza atd. se pohybují okolo 1-4%. 

Nejmenší zastoupení v mém grafu zaujímají luštěniny a ostatní maso, na kterém  

si pochutnávají pouze sportovně založení chlapci a v obou případech jen z 1%. 

Potvrdily se tedy předpoklady, které udává dnešní doba, že lidé v současné civilizaci 

nedbají na pestrou a vyváženou stravu, podle grafu je evidentní, že alespoň v případě 

mnou dotazovaných žáků chybí v jejich jídelníčku tak důležité zdroje bílkovin jako jsou 

luštěniny a červené maso. 
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Graf č. 4: Nejčastěji připravovaný pokrm pro děti staršího školního věku.

  

 

Dalším zlozvykem moderní civilizace jsou často navštěvovaná „restaurační 

zařízení“ s rychlým občerstvením tak zvané fast foody. Pokrmy z těchto zařízení nemají 

většinou s vyváženou stravou nic společného a složení nabízených potravin je většinou 

opět s vysokým obsahem tuku nebo umělých sacharidů. Zajímalo mě, zda je tento typ 

stravování pro mnou dotazované žáky zajímavý a vyhledávaný. Musela jsem ovšem 

brát v úvahu, že v okolí škol, kde jsem otázku položila, není příliš možností k návštěvě 

fast foodů. I přesto byly pro mne výsledky překvapivé v tom ohledu, že rychlá 

občerstvení navštěvují mnohem více děti sportovně založené než děti, které se aktivně 

sportu nevěnují. Denně nenavštěvuje tento typ stravovacího zařízení žádný žák. Jednou 

za týden do fast foodů zavítají 3% nesportujících dívek a překvapivě 1% sportovně 

založených chlapců. Největší počet odpovědí se nashromáždil u chlapců sportovně 

založených a to u odpovědi, kdy rychlá občerstvení navštěvují jedenkrát za měsíc a to 

celých 17% z dotazovaných respondentů. Nejvíce žáci použili odpověď, že navštěvují 

fast foody jednou za 3 měsíce, odpovědi se pohybovaly okolo 10%, pouze u 

nesportujících dívek bylo číslo menší a to 4%. Poměrně velké množství odpovědí bylo 

také u možnosti, že rychlá občerstvení nenavštěvují vůbec. Největší procento zastoupila 

děvčata, která se aktivně nevěnují sportu, a to z 10%. 
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Graf č. 5: Návštěvnost rychlého občerstvení u dětí staršího školního roku.

 

 

 

Velmi důležitou a mnohdy také velmi podceňovanou složkou potravy je doplňování 

tekutin tedy pitný režim. Z mé vlastní zkušenosti jsem měla možnost zjistit, že většina 

dětí nedodržuje doporučenou denní potřebu tekutin a to 1,5 – 2 litry vody. Při zátěži či 

velkých vedrech dokonce 3 – 3,5 litru a tak jsem předpokládala, že i výsledek ankety 

bude podobný. Proto jsem byla překvapena, když vyšly výsledky jinak. Dva litry vody 

za den vypije 13% sportovně založených dívek, 17% sportovně založených chlapců, 

15% dívek, které se nevěnují aktivně žádnému sportu a 6% chlapců nesportovců. 

Poměrně velká čísla se ovšem objevila i v případě, kdy děti vypijí pouze jeden litr vody 

za den a to 10% sportovně založených chlapců a stejné procento u dívek, které aktivně 

nesportují. 
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Graf č. 6: Četnost přijatých tekutin za den u dotazovaných dětí staršího školního 

věku. 

 

Pitný režim žáků tedy nakonec vyšel mnohem lépe, než jsem předpokládala. Otázkou 

však je, jaký typ nápoje děti pijí nejčastěji. Základní přirozenou tekutinou pro naše tělo 

je voda, a proto bychom měli pít převážně čistou vodu. Dnešním trendem je ovšem 

doslazování tohoto nápoje slazenými sirupy, nebo dokonce doplňování tekutin pomocí 

přeslazených uměle vytvořených nápojů a limonád. Především dětem by se tento nápoj 

neměl vůbec dostat do ruky, protože jeho složení je velice žalostné a obsahuje příliš 

mnoho tak neprospěšného umělého cukru. Graf číslo sedm vypovídá o tom, že slazené 

nápoje pijí nejčastěji chlapci sportovně založení a to z celých 15%, naopak dívky, které 

aktivně provozují nějakou sportovní aktivitu, nepijí tento typ nápoje skoro vůbec pouze 

1% dotazovaných dívek. Na druhou stranu chlapci sportovci také pijí nejvíce čisté vody. 

Podle výsledků vyšlo, že 25% z nich doplňuje tekutiny právě čistou vodou. Druhé 

největší procento s touto odpovědí obsadily dívky, které se nevěnují žádnému sportu. 

Čistou vodu jich pije celých 17%. 

 

 

 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

1l

2l

3l

3l a více



- 40 - 

 

 

 

Graf č. 7: Druh doplňovaných tekutin dětí staršího školního věku. 

 

Děti staršího školního věku se většinou ještě příliš nezajímají o způsob stravování, mají 

jiné záliby a koníčky. Dítě v tomto věku ještě nemá dostatek rozumu a zkušeností na to, 

aby si pohlídalo pravidelný přísun všech potřebných živin. Proto by se touto otázkou 

měli zabývat jejich rodiče a pomoci jim tak naučit se, jak se správně stravovat.  

Je to možná zapříčiněno uspěchaností dnešní doby, ale z grafu číslo osm je patrné,  

že tomu tak není. Dětem, které se aktivně nevěnují sportu a to jak dívkám, tak 

chlapcům, hlídají rodiče jejich jídelníček pouze v 4 % ze všech dotazovaných. U dětí, 

které se aktivně věnují sportu je toto číslo větší u dívek 14 % a u chlapců 11%, ale tyto 

statistiky převyšují procenty, kdy se rodiče o složení stravy svého dítěte nestarají.  

U sportovně založených chlapců dokonce v 24 % případů, u takto založených dívek  

je to 10% a u nesportujících dívek dokonce 21%. Nesportující chlapci se o svoje 

stravování starají sami ve 13 % případů. Většina rodičů mnou dotazovaných 

respondentů se tedy příliš nezaobírá složením a způsobem stravy svých dětí. 
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Graf č. 8: Zajímají se rodiče cílové věkové skupiny o stravu svého dítěte? 

 

 

Zeptala jsem se proto žáků samotných, zda si myslí, že jejich strava se podobá 

zdravému a vyváženému způsobu stravování a pokud ne, zda by chtěli tuto skutečnost 

změnit. Na mou otázku, zda si děti myslí, že jedí zdravě, odpověděli v 17 % ano chlapci 

sportovně založení, v 18 % dívky sportovně založené, v 10 % chlapci, kteří se nevěnují 

žádnému sportu a pouhá 4 % dívek nesportovně založených.  
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Graf č. 9: Myslí si děti staršího školního věku, že jí zdravě? 

 

 

Žáci, kteří na mou otázku odpověděli záporně, odpovídali na doplňující otázku a 

to, zda by tedy chtěli své stravování změnit. Většina z nich není spokojena 

s dosavadním způsobem jejich stravování a chtěli by tento způsob změnit. Přesněji takto 

odpovědělo 13 % chlapců, kteří sportují, 6 % dívek aktivně provádějících nějaký sport, 

11 % chlapců nesportovců a 7 % dívek, které se aktivně nevěnují nějakému sportu.  
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Graf č. 10: Chtěly by dotazované děti změnit své stravování? 

 

Otázky, které se zaměřují na pohybovou aktivitu dětí, jsem rozdělila do dvou 

skupin. V první skupině jsou pouze děti, které se věnují aktivně nějakému sportu, a ve 

druhé jsou všichni dotazovaní respondenti najednou. Z ankety vyšlo, že 58 % 

dotazovaných dětí se aktivně věnují nějakému sportu, z toho 35% chlapců a 24% dívek. 

Zbylých 42%, 26% dívek a 15% chlapců se aktivně nevěnují žádnému sportu. U aktivně 

sportujících žáků mě zajímalo, jak často mají tréninky popřípadě mistrovská utkání, 

abych se tak dozvěděla, jak moc jsou sportem vytíženi. Dále jsem se zajímala, od kolika 

let aktivně sportují. U první zmíněné otázky jsem předpokládala, že velká většina mnou 

dotazovaných bude provozovat svou sportovní specializaci více jak 4 krát týdně. Graf 

číslo 11 potvrdil můj předpoklad. 15% chlapců a 11% dívek, kteří se aktivně věnují 

nějakému sportu, zařazují svou sportovní specializaci do svého programu 4 krát týdně a 

více. 

 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

ano

ne



- 44 - 

 

Graf č. 11: Kolikrát týdně sportovně založené děti sportují.

 

 

Většina dětí, jež se věnují aktivně danému sportu, s ním začínají ve velmi 

brzkém věku. U žáků druhého stupně mnou dotazovaných základních škol tomu tak 

docela nebylo. Nejvíce dotazovaných sportovně založených chlapců odpovědělo, že se 

věnuje sportu od svých 6-8 let. Bylo to celkem 13% sportujících chlapců. U dívek, které 

jsou sportovně aktivní, nebyl rozdíl tak markantní. Všechny odpovědi se pohybovaly 

okolo 7% až na odpověď, která odpovídá těm dětem, které se sportu začaly věnovat až 

v pozdějším věku okolo 12 – 15 let, tuto odpověď vybralo pouze 1% dívek. 
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Graf č. 12: Kdy začaly sportovně založené děti staršího školního věku s jejich 

sportovním odvětvím. 

 

 

Pod pojmem sportovní aktivita chápeme typ aktivity, kterou provozuje 

registrovaný sportovec v určitém sportovním klubu. Dále rozlišujeme pohybovou 

aktivitu, kterou chápeme jako přirozenou denní pohybovou aktivitu jako jsou rekreační 

sporty, procházky atd. Protože některé děti aktivně nesportují, položila jsem všem 

dotazovaným otázku, zda provozují nějakou pohybovou aktivitu přes týden. Z grafu 

vyplývá, že žádný z dotazovaných respondentů neodpověděl na tuto otázku záporně. 

Procenta se liší v návaznosti na větší počet dotazovaných chlapců a nesportujících 

jedinců. 
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Graf č. 13: Pohybová aktivita dotazovaných dětí staršího školního věku přes týden. 

 

 

Podle ankety se děti hýbají v týdnu alespoň jednou. Pro upřesnění je zde graf 

číslo 14, který se týká četnosti zařazování pohybové aktivity do běžného týdne dítěte. 

Z grafu vyplývá, že většina dotazovaných respondentů zařazuje pohybovou aktivitu 3 – 

5 krát týdně. Sportující chlapci z 15%, sportující děvčata z 18%, nesportující chlapci 

z 10% a nesportující dívky z 15%. Do těchto výsledků se nepočítají sportovní aktivity 

aktivních sportovců.  
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Graf č. 14: Četnost pohybové aktivity dotazovaných dětí staršího školního roku 

přes týden. 

 

Jak jsem již zjišťovala v první části zabývající se stravou, i zde mě zajímalo,  

jestli se do pohybové aktivity dětí zapojují i jejich rodiče. Z výsledků, které vyšly 

v první části, jsem odvodila, že ani zde se rodiče nebudou příliš angažovat. Graf číslo 

15 však naznačuje, že výsledná čísla nejsou příliš jednoznačná. Nejvíce se podle ankety 

do pohybové aktivity dětí zapojují rodiče nesportujících dívek, 19% ze všech 

dotazovaných. U sportujících chlapců vyšel u obou odpovědí, jak kladné tak záporné, 

podobný výsledek, 17% a 18%. Zároveň nejvíce záporných odpovědí vyplnili sportující 

chlapci a to právě zmíněných 18% ze všech dotazovaných. 
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Graf č. 15: Pohybová aktivita dětí staršího školního věku s rodiči 

 

Každý víkend provozuje pohybovou aktivitu s rodiči 17% nesportujících dívek. 

Dvakrát týdně se s rodiči hýbe 13% sportujících chlapců.  

 

Graf č. 16: Četnost pohybové aktivity dětí staršího školního věku s rodiči 

 

Jelikož je v dnešní době mnoho moderních technologií, které odvádí děti  

od pohybových aktivit, je velice důležité, aby ji nahradily alespoň hodiny tělesné 

výchovy ať už na základních, středních či vysokých školách. Zajímalo mě, jestli je 

opravdu pravdivá domněnka, že děti v dnešní době se neradi hýbou a nemají  

tak ani rády hodiny tělesné výchovy na jejich školách. Graf číslo 17 vypovídá o opaku. 
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U 82% všech dotazovaných patří hodiny tělesné výchovy mezi jejich nejoblíbenější 

předměty v jejich školách. Pouhých 18% ze zkoumaných respondentů, by raději 

tělesnou výchovu úplně vynechali. Tyto hodiny jsou více oblíbené u sportujících dětí  

a to z 31% u sportujících chlapců a z 21% u sportujících dívek. 

Graf č. 17: Oblíbenost hodin tělesné výchovy u dotazovaných dětí staršího školního 

věku. 

 

2.4. Diskuse 

 

Výsledky mého zkoumání se v mnoha případech neshodují s mými hypotézami  

před zpracováním anket. Toto může být důsledkem nepravdivě vyplněných anket.  

Ty byly sice anonymní a žádala jsem respondenty, aby odpovídali pravdivě,  

ale s ohledem na věk dotazovaných žáků je velká pravděpodobnost, že své odpovědi 

upravovali podle obecně známých standardů, nikoli podle pravdy. Zaměříme-li se  

na první položenou otázku, kde většina respondentů odpovídala, že jedí 3 – 5 krát 

denně, můžeme si lehce odvodit, že tento fakt by mohl být podložen tím, že dotazovaní 

jsou žáci druhého stupně základní školy, tedy dochází denně do vzdělávacího zařízení, 

kde mají minimálně dvě jídla k dispozici a to dopolední svačinu a oběd. Vzhledem 

k získaným vědomostem se ukazuje, že je tento počet jídel za den v pořádku. Anketa 

vypověděla o tom, že děti jedí poměrně dost kusů ovoce. Může to být zapříčiněno 

dnešní moderní dobou, kdy se lidé snaží zlepšovat stravování a prvním krokem  
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je zařazení ovoce a zeleniny do jejich jídelníčku. Na druhou stranu zde stále zůstávají 

neřesti, jako je podávání sladkostí a slaných pochutin dětem od brzkého věku života.  

I podle mé ankety je zřejmé, že děti konzumují tyto nezdravé potraviny často  

a to až třikrát týdně. Může to být zapříčiněno mediálním vlivem a nedůraznosti rodičů 

v tomto ohledu. S těmito neřestmi souvisí i navštěvování rychlých občerstvení.  

Tento nešvar je více rozšířen ve velkoměstech, jako je například hlavní město nebo jiná 

velká krajská města. Na druhou stranu se automaty s různými nevhodnými pochutinami 

typu majonézových baget nachází na většině škol. Navštěvování rychlých občerstvení 

by se v dnešní době dalo brát jako životní styl a to především právě u dospívající 

mládeže. Jedinec, který tento typ stravování neuznává, je v mnoha případech vyčleněn 

z kolektivu. V mé oblasti se příliš těchto zařízení nenachází, a možná proto byl malý 

výskyt odpovědí s velkou četností návštěv fast foodů, než jsem předpokládala.  Také 

v případě pitného režimu jsem předpokládala, že v případě této věkové skupiny 

nebudou výsledky odpovědí podle doporučeného množství. Anketa však prokázala, že 

většina mnou dotazovaných žáků vypije za den právě doporučené 2 litry vody. Tyto 

odpovědi mohou být ale zkreslené právě nepravdivými odpověďmi žáků, protože pitný 

režim je dnes velice často zmiňován a žáci jsou si vědomi doporučeného množství, 

které by měli vypít. Na druhou stranu se ukázalo, že většina dotazovaných využívá 

k doplnění tekutin velice nezdravé, uměle slazené nápoje. Tento fakt může souviset 

s tím, že dítě dnešní doby vyžaduje mnohem více sladkých pokrmů i nápojů než tomu 

bylo v minulosti a rodiče tyto požadavky plní. Právě na rodičích  

je velké množství odpovědnosti za stravovací režim jejich dítěte a jak prokázal můj 

výzkum, většina rodičů mnou tázaných dětí se v podstatě nezajímá a nevkládá  

do sestavy jejich jídelníčku. Toto je pravděpodobně způsobeno uspěchaností dnešní 

civilizace, kdy rodiče nemají dostatek času věnovat se svým potomkům.  

Se stravou souvisí také denní pohybový režim. Výzkum prokázal, že sportovně založené 

děti jsou většinou zodpovědnější ve výběru skladby jídelníčku, ale ne ve všech 

případech. Tento fakt může být zapříčiněn věkovým rozhraním žáků, kteří se výzkumu 

zúčastnili. Sportovně založené děti, které žijí ve velkoměstech, se také liší od dětí 

vyrůstajících na vesnici či malých městech. V malých městech a obcích není mnoho 

příležitostí, a proto děti začínají sportovat až v pozdějších letech, jak prokázal výzkum. 

Vybrané sportovní odvětví se k nim dostane pouze prostřednictvím rodičů nebo jimi 

samotnými, ale právě až v pozdějším věku, kdy se dostanou za hranice svého rodného 
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města či vesnice. Lépe je na tom pohybová aktivita dětí. Vycházela jsem z domněnky, 

že se mnoho dětí volnočasové pohybové aktivitě příliš nevěnují. Výsledky však hovoří 

o opaku. Všichni z dotazovaných žáků provozují nějakou pohybovou aktivitu přes 

týden. Zde by mohlo být vysvětlením právě prostředí, ve kterém se narodili  

a to prostředí maloměstské a vesnické. V těchto lokalitách je povětšinou větší množství 

příležitostí pro aktivity v přírodě. Z výzkumu také vyplývá, že společně s dětmi  

se hýbou i rodiče a to většinou o víkendech, kdy mají dva volné dny a vyhradí  

si je právě pro své ratolesti. Většina dotazovaných žáků má v oblibě hodiny tělesné 

výchovy na svých školách. Tyto dvě hodiny týdně ovšem nedokáží pokrýt potřebu 

pohybu dítěte, ale měly by být inspirativní a užitečné pro realizaci pohybu ve volném 

čase v prostředí školy i mimo ně. 

 

3. Závěr 

 

Z výsledků mého zkoumání tedy vyplývá, že stravování sportovně založených dětí 

se příliš neliší od stravování dětí, které se aktivně nevěnují žádnému sportu. Naopak 

v některých případech vyšly výsledky lépe nesportujícím dětem než sportujícím jako je 

to například u otázky, která se týká navštěvování rychlého občerstvení, které navštěvuje 

více sportovně založených dětí ať už chlapců nebo dívek. Velice vyrovnané hodnoty se 

objevily v grafu, který představuje četnost jídel dětí staršího školního věku. Na druhou 

stranu v otázce zastoupení konzumace vitamínů v podobě ovoce či zeleniny nesportující 

děti zaostávaly za dětmi sportujícími. Z toho vyplývá, že u těchto dvou cílových skupin 

se neliší objem stravy, ale její druh a vyváženost. Sportovně založené děti provozují 

pohybovou aktivitu častěji než nesportující jedinci, to je ovšem pochopitelné vzhledem 

k tréninkovým jednotkám, které musí za týden absolvovat.  

Zdravé a vyvážené stravování a denní pohybový režim jsou dva velice důležité 

faktory pro bezproblémový vývoj dětí, které se vzájemně prolínají. Pokud se při vývoji 

dítěte na ně nebude brát ohled, hrozí některá tzv. civilizační onemocnění a jiné 

problémy, jež jsou spojeny s touto tématikou, jako je například užívání omamných 

látek, obezita, nesprávné držení těla, ochablost svalů atd. 
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Seznam příloh 

 

Anketní formulář: 

 

Vyplňte prosím tyto ankety podle pravdy, dotazníky jsou anonymní. Poslouží 

k mé závěrečné bakalářské práci, ve které se zabývám pohybovým režimem a výživou 

vaší věkové skupiny. 

V anketách jsou použity otázky s možností výběru, je tedy jen potřeba 

zakroužkovat odpověď, která odpovídá. Otázky, které mají u výběru možností velké 

písmeno např. A), jsou otázky s jednou možnou odpovědí. U otázek, u kterých je při 

výběru odpovědí malé písmeno např. a), můžete zaškrtnout více odpovědí. Pokud je 

v otázce použito slovo jiné…, prosím, vypište jinou možnost, která odpovídá vám. 

Anketa je z obou stran papíru, nezapomeňte tedy otočit list. 

Než začnete odpovídat na otázky, prosím, vyplňte úvodní informace, které jsou 

na začátku každé ankety. (třída, pohlaví…) 

 

 

Třída:     Věk: 

Pohlaví: DÍVKA – CHLAPEC      Škola: VENKOVSKÁ - MĚSTSKÁ 

 

 

 

 

1) Kolikrát denně jíš? 

 

A) 1-3x  B) 4-5x  C) 6 a více 

 

2) Kolik litrů vody (nápojů) za den vypiješ? 

 

A) 1L  B)  2L  C) 3L  D) víc jak 3L 

 

3) Jaký nápoj nejčastěji piješ? 
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a) čistá voda  b) voda se šťávou c) slazené nápoje (cola, limonáda…) 

 

4) Kolik přibližně kousků ovoce nebo zeleniny sníš za den? 

 

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 a více 

 

 

 

5) Jaké je tvé nečastější jídlo? 

 

Vypište……………………………………………………………………………

… 

 

 

 

 

6) Jak často jíš sladkosti, brambůrky? 

 

A) každý den  B) 2-3x týdně  C) jen o víkendech D) nejím 

E) nesmím je jíst (rodiče mi je zakazují) 

 

7) Jak často navštěvuješ fast food (rychlé občerstvení)? 

 

A) každý den  B) 1x týdně C) 1x měsíčně  D) 1x za 3 měsíce  

E) nenavštěvuji 

 

8) Kdo ti připravuje svačinu do školy? 

 

A) sám/a B) rodiče C) svačinu si kupuji D) nesvačím 
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9) Hlídají ti rodiče stravu? (Jak často jíš, co jíš atd., Musíš poslechnout rodiče, 

když ti říkají, co můžeš a co nesmíš jíst.) 

 

A) ano  B) ne 

 

10) Myslíš si, že jíš zdravě? 

 

A) ano B) ne C) nevím, co je zdravé 

 

11) Pokud jsi odpověděl v předchozí otázce ne, chtěl bys změnit své stravování 

k lepšímu (zdravějšímu)? 

 

A) Ano  B) ne 
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Třída:     Věk: 

Pohlaví: DÍVKA – CHLAPEC      Škola: VENKOVSKÁ - MĚSTSKÁ 

 

 

 

 

1) Provozuješ aktivně nějaký sport? (Aktivní sportovec je sportovec, který je 

registrovaný v nějakém oddílu a účastní se oficiálních soutěží př. fotbal, 

volejbal, plavání, krasobruslení, tenis, tanec…) 

 

A) ano B) ne 

 

Ten žák, který odpověděl na otázku číslo jedna záporně, pokračuje až otázkou číslo pět. 

 

2) Kolikrát týdně sportuješ? (Otázka souvisí s otázkou č. 1) 

 

A) 1x B) 2x C) 3x D) 4x a více 

 

3) Od kolika let aktivně sportuješ? (Vyber z těchto věkových rozmezí, kdy jsi 

začal/a sportovat. Př. Pokud jsi začal/a sportovat ve 4 letech, zakroužkuj 

odpověď a.)  

 

A) 3-5   B) 6-8  C) 9-11  D) 12-15 

 

4) Proč sportuješ? 

 

A) sport mě baví B) rodiče chtějí, abych sportoval/a 

 

5) Provozuješ nějakou pohybovou aktivitu přes týden? (Pohybová aktivita 

představuje nějakou pohybovou činnost, kterou provozuješ ve svém volném 

čase např. procházka, kolo, brusle atd.) 
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A) ano B) ne 

 

6) Kolikrát týdně zařazuješ do programu nějakou pohybovou aktivitu? 

 

A) 1-2x týdně  B) 3-5x týdně  C) 6 a více 

 

 

 

 

7) Provozuješ nějakou pohybovou aktivitu s rodiči? 

 

A) ano B) ne 

 

 

8) Pokud ano, jak často? 

 

A) každý víkend B) 2x týdně C) 3-5x týdně 

 

9) Jaké provozuješ letní pohybové aktivity? 

 

a) cyklistika b) kolečkové brusle c) běh d) plážový volejbal d) 

jiné…………… 

 

10) Jaké provozuješ zimní pohybové aktivity? 

 

a) lyže b) běžky c) snowboard d) lední brusle e) jiné……………. 

 

11) Vyber z těchto aktivit, co nejraději děláš. Oznámkuj jako ve škole od 

1(nejlepší) do 5 (nejhorší). U každé pohybové aktivity smí být pouze jedna 

známka. 

 

a) trénink tvého sportu  
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b) počítačové hry (tablet)  

c) venku s kamarády            

d) procházky se psem (bez psa)  

e) pohybové aktivity s rodiči 

12) Máš rád hodiny TV na tvé škole? 

 

 

A) ano  B) ne 

 

 

 

 

 

 


