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1 Úvod k bakalá řské práci 
 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL V U ČIVU CHEMIE NA ZŠ A SŠ  
 

1.1 Proč jsem si zvolila toto téma? 
 

Téma své bakalářské práce jsem si zvolila proto, že mě již delší dobu zajímá problematika 
zdravé výživy a zdravého životního stylu ve spojení se vzděláváním dětí a mládeže. Dále mě 
zaujalo propojení problematiky zdraví a zdravého životního stylu v souvislosti s chemií jako 
vědou a chemií jako vyučovacím  předmětem na SŠ a ZŠ. Myslím si, že je velmi důležité, aby 
děti a mládež měli povědomí o tom, co tyto pojmy obnáší, co znamenají a jak důležitou roli hrají 
v jejich životě.  

 

1.2 Co bude v práci zpracováno 
 
 Ve své práci se chci zaměřit  na vzdělávání dětí a mládeže v oblastech zdravé výživy a 
zdravého životního stylu. První část mé práce bude věnována teorii, kde se zabývám situací v  
současném vzdělávání v ČR v souvislosti s obsahem tématu zdravý životní styl v učivu pro ZŠ a 
SŠ. To znamená provedení analýzy různých učebnic chemie, se kterými se v současném školství 
pracuje. Dále v experimentální části hodlám vytvořit komplexní úlohu k vybranému tématu ve 
dvou úrovních obtížnosti pro ZŠ a SŠ, včetně autorského řešení.     

    

1.3 Cíle mé bakalá řské práce 
 

1. Zpracovat objasnění zásad zdravého životního stylu a zdravého stravování pro děti a mládež. 
2. Interdisciplinárně propojit toto téma s chemií a biologií jako vědou. 
3. Vypracovat analýzu učebnic pro ZŠ a SŠ z hlediska obsahu tématu zdravý životní styl. 
4. Didakticky zpracovat podklady pro učitele chemie. 
5. Využít své znalosti ke zpracování komplexní úlohy včetně autorského řešení tak, aby se tato 

úloha dala využívat v hodinách chemie na ZŠ a SŠ.  
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2 Teoretická část 
 

2.1  Vzdělávání v ČR a jeho sou časná  situace 

 
 Přírodovědné předměty jako je biologie (přírodopis), chemie a geografie (zeměpis) patří 
v současnosti na našich základních a středních školách zpravidla mezi samostatné vyučovací 
předměty všeobecně vzdělávací povahy, v nichž navíc bývají vřazeny ještě tématické celky 
z učiva geologie a ekologie. Nebylo tomu tak vždycky. V 19. století byly vyučovány pouze 
praktické poznatky z těchto oborů, pak byly součástí jiných vyučovacích předmětů a teprve 
postupně byly zavedeny nejprve na střední a potom i základní školy jako předměty samostatné  
/12/. 
 V současnosti řeší výuka přírodovědných předmětů obsahové i metodické změny 
plynoucí z nutnosti inovovat jednak obsah a jednak procesuální stránku výuky v souladu 
s požadavky kurikulární reformy. Na jedné straně se v posledních desetiletích 20. století posunulo 
těžiště učiva ve prospěch učiva teoretického, čímž se zvýšila jeho náročnost a v souvislosti s tím 
se snížil zájem žáků o tyto předměty. Na druhé straně je v době, kdy se s poznatky 
přírodovědných předmětů setkáváme prakticky všude v běžném životě, v moderních 
technologiích všech oblastí hospodářství, v oblasti péče a ochrany přírody a zdraví atd., nutné 
poznat základy přírodovědných předmětů co nejlépe. Proto je otázka zvýšení zájmu o výuku 
přírodovědných předmětů a zvýšení účinnosti jejich výuky velmi aktuální nejen v rámci České 
republiky, ale v rámci všech zemí Evropské unie, která si v roce 2000 určila jako hlavní 
strategický cíl v oblasti vzdělávání ,,přebudovat do roku 2010 systém evropského vzdělávání tak, 
aby se Evropa stala nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou na světě, čerpající ze 
znalostí a dovedností, a schopnou nepřetržitého hospodářského růstu při současném dosažení 
většího množství lepších pracovních příležitostí a větší sociální soudržnosti /63/.‘‘  

 
2.1.1 Standardy základního a středního vzdělávání 

 
 Standard základního vzdělávání (1995), Standard vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu 
(1996) a Standard středoškolského odborného vzdělávání (1997) /37, 38/ vycházely ze 
společných principů a koncepce vzdělávání. Standardy základního a středního vzdělávání 
vytyčily vzdělávací cíle zahrnující poznávací cíle. Pod termínem poznávací cíle jsou zahrnuty 
poznatky, činnosti, pracovní techniky, režimové návyky a další cíle, které  si žáci měli osvojit. 
Standardy vzdělávání předpokládají, že by se vyučování mělo zaměřit na poznatky podstatné a 
významné pro poznávací a praktické činnosti. Základní obsahové prvky jsou v nich shrnuty jako 
takzvané kmenové učivo, které je uvedeno jen heslovitě jako okruhy učiva dané vzdělávací 
oblasti a vzdělávacích oborů.  
 Jsou zde poprvé vymezeny vzdělávací oblasti, které v sobě zahrnují jednotlivé vzdělávací 
obory – původní vyučovací předměty. Ve všech standardech je zařazená oblast jazyková (český 
jazyk a literatura, cizí jazyky), společenskovědní (historie, základy společenských věd), 
matematická a informační (matematika, informatika), přírodovědní (fyzika, chemie, biologie, 
geografie), estetickovýchovná (hudba, výtvarné umění) a oblast tělesné kultury a zdravého 
životního stylu (výchova ke zdraví, tělesná výchova). V přírodovědné oblasti a v oblasti zdravého 
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životního stylu se již výrazně uplatňují prvky ekologické výchovy a výchovy k trvale 
udržitelnému rozvoji  /12/. 

 
2.1.2 Vzdělávání v dokumentech Evropské unie 
 

V březnu roku 2000 se v portugalském hlavním městě Lisabonu započal jednáním      
Evropské rady proces, který je podle místa svého vzniku označován jako Lisabonský proces /63, 
12/. 

Zde si Evropská rada určila jako hlavní strategický cíl přebudovat do roku 2010 systém 
evropského vzdělávání. Jak bylo výše zmíněno, Evropa se má stát ,,nejkonkurenceschopnější a 
nejdynamičtější ekonomikou na světě, čerpající ze znalostí a dovedností, a schopnou 
nepřetržitého hospodářského růstu při současném dosažení většího množství lepších pracovních 
příležitostí a větší sociální soudržnosti.‘‘   

V souladu s těmito strategickými cíli ministři členských států EU zodpovědní za 
vzdělávání schválili v březnu 2002 pracovní program Vzdělávání a odborná příprava 2010, který 
vytyčuje 3 strategické záměry a 13 dílčích cílů potřebných k jeho dosažení. Záměry jsou:  
1) Zlepšování kvality a efektivity systémů vzdělávání a odborné přípravy v Evropské unii (sem 

patří cíle: a) zlepšení vzdělávání učitelů, b) rozvíjení klíčových kompetencí ve společnosti 
založené na znalostech, c) zajištění přístupu k informacím a komunikačním technologiím pro 
všechny, d) zvýšení počtu žáků matematických, přírodovědných a technických oborů, e) 
zlepšení efektivity využívání zdrojů) 

2) Zajištění přístupu ke vzdělávání a odborné přípravě pro všechny (sem patří cíle: a) vytvoření 
prostředí otevřeného pro učení, b) zvýšení atraktivity učení, c) podporování aktivního 
občanství, rovných příležitostí a sociální soudržnosti) 

3) Otevření systémů vzdělávání a odborné přípravy okolnímu světu (sem patří cíle: a) posílení 
vazeb mezi světem práce, výzkumem a celou ostatní společností, b) rozvíjení podnikatelského 
myšlení, c) zkvalitňování studia cizích jazyků, d) posílení mobility a výměn, e) rozvíjení 
evropské spolupráce) 
Česká republika se ještě před svým vstupem do EU na celém Lisabonském procesu 

aktivně podílela. Evropská komise vytvořila pro práci na jednotlivých cílech pracovní skupiny, 
ve kterých má Česko také své zástupce. 

Význam a vliv Lisabonského procesu na další vývoj vzdělávání u nás se ještě více 
projevil po vstupu České republiky do EU dne 1. 5. 2004 /63/. 

 
2.1.3 Současné  vzdělávací dokumenty v České republice 
 

Začleňování závěrů Lisabonského procesu do vzdělávacího systému České republiky je 
usnadněno tím, že u nás od 90. let 20. století probíhá změna struktury národního systému 
vzdělávání. Na základě programového prohlášení vlády z července 1998 a usnesení vlády České 
republiky č. 277 z dubna roku 1999 zadalo MŠMT kolektivu významných pedagogů a 
psychologů a zástupců svých rezortních ústavů, aby pod vedením prof. Kotáska zpracovali 
program dalšího rozvoje vzdělávání u nás /12/. Vznikl strategický dokument Národní program 
rozvoje vzdělávání, který byl publikován na počátku roku 2001 a který je označován jako tzv. 
Bílá kniha /28/. Česká Bílá kniha je pojata jako ,,systémový projekt, formulující myšlenková 
východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj 
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vzdělávací soustavy ve střednědobém horizontu“ /28/. Stala se tak závazným dokumentem, 
z něhož vycházejí konkrétní realizační plány MŠMT s přesahem do širší sféry vzdělávání.  

Aby nezůstala Bílá kniha jen teorií, MŠMT vypracovalo v průběhu roku 2001 
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. Tento dokument 
navrhuje konkrétní způsoby, náklady a časové horizonty realizace školské reformy. Současně 
probíhaly také práce na nové verzi Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, který byl schválen jako zákon č. 561/2004 Sb. Jeho nařízení 
vstoupila v platnost k 1. 1. 2005 /39/. 

Nejvyšší stupeň státních kurikulárních dokumentů představuje Národní program 
vzdělávání, který zpracovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci 
s dalšími partnery. Tento program  obsahuje hlavní zásady kurikulární politiky státu, 
rozpracovává cíle vzdělávání, vymezuje hlavní oblasti vzdělávání a prostředky, které jsou 
nezbytné k dosahování těchto cílů /12/. 

Druhou částí kurikulárních dokumentů, také zpracovávanou centrálně, jsou Rámcové 
vzdělávací programy (RVP). Ty vymezují obecně závazné požadavky pro jednotlivé stupně 
školství a jednotlivé obory vzdělávání a určují rámec pro vlastní učební plány. Na základě obou 
zmíněných dokumentů státní úrovně jsou školy pověřeny vypracováním závazných dokumentů 
úrovně školství, nazvaných Školní vzdělávací programy (ŠVP). 

Školní vzdělávací programy jsou pro každou školu závazné kurikulární dokumenty, podle 
nichž se má realizovat vzdělávání na dané konkrétní škole. 

Poprvé se v našich vzdělávacích programech objevují závazné požadavky na výsledky 
vzdělávání žáků, které nevycházejí pouze ze specifik jednotlivých předmětů, ale dotýkají se 
univerzálnějších znalostí, dovedností a postojů žáků, které běžně potřebujeme ve svém životě a 
které jsou využitelné v mnoha životních i pracovních situacích. 
 
       Rámcový vzdělávací program je označuje jako klíčové kompetence a můžeme si pod 
nimi představit to, co takřka neustále potřebujeme my sami a co očekáváme nebo vyžadujeme 
například od svých spolupracovníků. Univerzálně použitelné klíčové kompetence jsou pro život v 
dnešní společnosti velikou osobní i pracovní devizou každého člověka, který jimi disponuje - 
také proto se staly součástí RVP /64/. 

 
Cíle vzdělávání zakotvené v RVP 
 

Pojem cíl je možné nalézt ve všech slovnících a encyklopediích a znamená směřování k 
něčemu, vytčení něčeho, čeho chceme dosáhnout, předem stanovený výsledek, k němuž se 
vztahuje naše činnost. 

Cíle vzdělávání je tedy možné chápat jako státem vymezené zaměření vzdělávání, o 
němž je stát přesvědčen, že je správné, že povede k žádoucím změnám a efektivitě ve vzdělávání. 
Současně stát očekává, že se s nimi všechny školy ztotožní a budou je naplňovat (chtít realizovat) 
/65/. 

Rámcové vzdělávací programy představují cíle vzdělávání jako soubor klíčových 
kompetencí  a širokého vzdělanostního základu, jimiž mají být žáci vybaveni na požadované 
úrovni na daném stupni školy. Vzdělání má připravit žáky k celoživotnímu učení, profesnímu, 
občanskému i osobnímu uplatnění. 

Klí čové kompetence představují soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a 
hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a 
budoucí uplatnění v životě /26, 27/.  
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V následující tabulce je uveden přehled klíčových kompetencí získávaných a 
rozvíjených v základním a gymnaziálním vzdělávání:  

 
              RVP ZV 2005                                                  RVP G 2007 

Kompetence k učení     Kompetence k učení 
Kompetence k řešení problémů Kompetence k řešení problémů 
Kompetence komunikativní Kompetence komunikativní 
Kompetence sociální a personální Kompetence sociální a personální 
Kompetence občanské Kompetence občanská 
Kompetence pracovní Kompetence k podnikavosti 

 
 

Dále jsou v rámcových vzdělávacích programech vymezeny vzdělávací oblasti, v nichž 
má vzdělání klíčové kompetence budovat a rozvíjet. 

Vzdělávací oblasti jak pro základní, tak i gymnaziální vzdělávání jsou definovány 
podobně. Každá ze vzdělávacích oblastí je tvořena jedním nebo více obsahově blízkými 
vzdělávacími obory /26, 27/. Pro základní vzdělávání jsou v RVP ZV vymezeny následující 
vzdělávací oblasti: 

• Jazyk a jazyková komunikace                                
• Matematika a její aplikace 
• Informační a komunikační technologie 
• Člověk a jeho svět 
• Člověk a společnost 
• Člověk a příroda 
• Umění a kultura 
• Člověk a zdraví 
• Člověk a svět práce                       /26/ 
 

Pro gymnaziální vzdělávání je vymezeno 8 shodných vzdělávacích oblastí (vynechána je pouze 
vzdělávací oblast Člověk a jeho svět) /27/. 
 
2.1.4 Vzdělávací oblasti použité v mé bakalářské práci 

 
Ve své bakalářské práci vycházím především ze vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a 

Člověk a zdraví a průřezového tématu Environmentální výchova. Vzdělávací oblasti jsou 
vymezeny a realizovány v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích oborech chemie, přírodopis-
biologie, ekologie a též v oborech výchova ke zdraví a tělesná výchova, která zahrnuje i 
zdravotní tělesnou výchovu. Žáci se učí chápat hodnotu vlastního zdraví i zdraví ostatních lidí, 
smysl prevence, ochrany a pečování o zdraví. Žáci se seznamují s chorobami, které sužují dnešní 
společnost, učí se dovednostem, které vedou k posílení jejich zdraví, získávají potřebnou 
odpovědnost za zdraví své i ostatních. Důraz je kladen na praktické činnosti v modelových 
situacích, což znamená též chovat se informovaně v krizových situacích např. poskytnout pomoc 
při poranění nebo správně se zachovat v zájmu ochrany zdraví i trvale udržitelného rozvoje 
společnosti /27/. 
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2.2  Výživa a získávání energie 
 

Na úvod tématického celku zde shrnuji interdisciplinární obsah gymnaziálního učiva 
chemie i biologie o základních složkách potravy. Toto učivo by mělo východiskem k budování 
vědomostí o zdravém životním stylu u středoškolsky vzdělaného člověka.  

Nejprve objasním základy struktur, vlastnosti a význam látek nezbytných pro výživu a 
funkce organismu k zajištění podmínek pro zdravý životní styl.              

 
Nejdůležitější dodavatelé energie:  

Energii dodávají tři základní živiny: bílkoviny (proteiny), tuky, sacharidy. Vitaminy a 
minerální látky sice nedodávají energii, jsou ale životně důležité a nepostradatelné k řízení 
látkové výměny a udržování určitých tělesných substancí.  

 
1) Bílkoviny: Jedná se o základní složku potravy a dodávají právě tolik energie jako sacharidy. 

Bílkoviny se využívají k výstavbě hormonů, enzymů, buněk, kůže, vlasů, atd. Teprve při 
extrémní zátěži se začnou spalovat aminokyseliny - stavební kameny bílkovin a vytváří se tak 
energie. Přílišný přísun bílkovin je nebezpečný, neboť se produkty jejich rozpadu ukládají 
uvnitř těla (žíly, věnčité tepny) a není tedy tak nápadný jako tukové polštářky. Navíc 
bílkoviny zatěžují ledviny a po delší době hrozí onemocnění cév.  

 
2) Tuky: Dodávají tělu dvakrát tolik energie než sacharidy a bílkoviny. Kromě své funkce jako 

dodavatele energie je tuk zapotřebí jako stavební hmota buněčných stěn, hormonů, látek 
přenášejících informace aj. Přílišné množství tuků velmi rychle zvyšuje tělesnou váhu a 
znamená jisté riziko kornatění tepen.  

 
3) Sacharidy: Ve formě monosacharidu glukosy přecházejí sacharidy hned do krve a dodávají 

tudíž tělu rychlou energii. Vyskytují se hlavně v rostlinných potravinách, jako jsou obiloviny, 
ovoce, zelenina, luštěniny, brambory aj. Ideální formou pro příjem sacharidů by měly být 
škroby, které do krve přecházejí jen pomalu, a tím nadlouho nasytí. Přebytek je poté ukládán 
ve formě tukových zásob /15/.  

 
2.2.1 Aminokyseliny a bílkoviny (proteiny) 
 
 Bílkoviny jsou základní jednotkou pro výstavbu živé hmoty. Vyskytují se v  buněčných 
jádrech, jako stavební bílkoviny, enzymy, proteohormony, protilátky, viry atd. Jsou 
nepostradatelnou složkou potravy vyšších živočichů.  

Aminokyseliny jsou stavebními jednotkami bílkovin. Jsou to v podstatě aminoderiváty 
organických kyselin. Každá aminokyselina má aspoň jednu aminovou a jednu karboxylovou 
funkční skupinu, což umožňuje vzájemné spojení tzv. peptidovými vazbami. Schéma reakce dle 
následující rovnice: 

 

  CH   

R 
  

COOH  
  

NH 2   
  

CH 
 
R   

COOH   NH 2   CH   

R   

CO    NH 2 
  

NH   CH   

R   

COOH   + 
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Tím vzniká tzv. peptidový řetězec. Ten tvoří osu bílkovinné molekuly, ze které odbočují od 
každého uhlíku mezi peptidovými vazbami postranní řetězce, tvořené zbytky aminokyselin 
(značenými jako R). 

Chemické vlastnosti aminokyselin závisí také na funkčních skupinách jejich molekul. 
Vytvářejí soli jak se silnými zásadami, tak se silnými minerálními kyselinami. 
Monoaminokyseliny mají téměř neutrální povahu, protože vliv karboxylové a aminové skupiny 
se vzájemně vyrovnává. U aminodikarboxylových kyselin převládá kyselý charakter, zatímco  
diaminokarboxylové aminokyseliny reagují zásaditě. K aminokyselinám řadíme kolem 200 látek, 
z nichž 20 se běžně vyskytuje v bílkovinách živé hmoty. Jako 21. aminokyselina se uvádí 
selenocystein, ve kterém je atom síry nahrazen atomem selenu. 

Bílkoviny dělíme dle složení na: 
• jednoduché (proteiny): protaminy, albuminy, globuliny, histony, skleroproteiny, glutaminy, 
prolaminy 
• složené (proteidy): (bílkovinná složka + tzv. prosthetická skupina), fosfoproteiny, 
glykoproteiny, lipoproteiny, chromoproteiny, nukleoproteiny 
 

Proteiny (jednoduché bílkoviny) se mohou vyskytovat v primárních, sekundárních, 
terciálních či kvartérních strukturách. Rozmanitost bílkovinných látek je dána různými 
kombinacemi aminokyselin v jejich peptidových řetězcích, tedy jejich tzv. primární strukturou. 
Sekundární strukturou rozumíme sbalování polypeptidového řetězce do α-šroubovice nebo β-
struktury (β-skládaný list). Jako terciární struktura proteinů se označuje prostorové uspořádání 
polypeptidového řetězce. Jedním z důvodů tohoto uspořádání je tvorba disulfidových vazeb (S–
S) dvou cysteinových zbytků. Hlavním důvodem vzniku terciární struktury proteinů je však různá 
chemická povaha aminokyselinových postranních skupin schopných tvořit nekovalentní vazby. 
Podle terciární struktury dělíme proteiny na globulární a fibrilární . 
• globulární proteiny: střídají se α-šroubovice a β-struktury s ostatními segmenty proteinu, 
čímž vytváří kompaktní klubko. 
• fibrilární proteiny: převažují uspořádané segmenty α-šroubovice nebo β-struktury. 
 
 Kvartérní struktura se vytváří z většího počtu peptidových řetězců, tzv. podjednotek, 
navzájem pospojovaných vodíkovými můstky a svými postranními řetězci sulfidovými nebo i 
jinými vazbami. Molekuly těchto bílkovin tvoří složité prostorové útvary (např. molekuly 
protilátek). 
  

Jednoduché bílkoviny (proteiny) se skládají pouze z peptidových řetězců aminokyselin, 
jichž obsahují stovky až několik tisíc. Dělíme je na rozpustné a nerozpustné.  
Mezi rozpustné patří: 
a) Protaminy – jsou to nejjednodušší fibrilární bílkoviny s malou molekulovou hmotností.  
 
b) Albuminy  – patří k velmi rozšířeným, druhově specifickým bílkovinám živočišného těla. 
Nejznámější jsou sérové albuminy obsažené v krvi a míze, vaječné albuminy ve vaječných 
obalech a buňkách a mléčné albuminy v mléce savců.            
 
c) Globuliny  – patří rovněž k velmi rozšířeným, druhově specificky utvářeným bílkovinám. 
V čisté vodě jsou nerozpustné, snadno se však rozpouštějí ve zředěných roztocích solí, louhů a 
kyselin. Mohou mít globulární i fibrilární strukturu. Mezi nejznámější živočišné globuliny patří 
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sérové, mléčné (laktoglobulin) a svalové (aktin a myosin) globuliny. Fibrinogen se vyskytuje 
v krvi a tkáňových tekutinách  
d) Histony – obsahují velké množství diaminokyselin, ale ve srovnání s protaminy jsou méně 
zásadité a mají větší molekulovou hmotnost. Jako volné se vyskytují v bílých krvinkách, 
v buňkách štítné žlázy a ve spermiích některých druhů ryb a ježovek. Všechny buňky je obsahují 
v jádrech jako součást chromatinu (vázané na deoxyribonukleovou kyselinu).  
 
e) Prolaminy – typické rostlinné bílkoviny. Jsou nerozpustné ve vodě, ale rozpustné ve 
zředěných roztocích kyselin, louhů a solí a v 70 % etylalkoholu. Byly izolovány z obilných zrn. 
 
f) Gluteliny – liší se od prolaminů nerozpustností v alkoholu a koagulací za tepla. Jsou bohaté 
na kyselinu glutamovou. Společně s protaminy se nacházejí v obilných zrnech. 
 
 Nerozpustné bílkoviny – skleroproteiny (= strukturální bílkoviny) – obsahují velmi málo 
diaminokyselin a značné množství glykolu. Jsou to zcela nerozpustné fibrilární bílkoviny. 
Zpevňují těla organismů. Patří mezi ně kolageny, elastiny, retikuliny, keratiny a spongin. 
V hedvábí jsou obsaženy sericin a fibroin. Nejstálejší proteiny jsou keratiny , které se vyskytují 
v pokožce, peří, vlně, chlupech, rohovině, nehtech atd.  
 
            Složené bílkoviny - proteidy jsou sloučeniny jednoduchých bílkovin s nebílkovinnou 
složkou, zvanou prosthetická skupina. Podle jejího charakteru je dělíme do několika skupin: 
fosfoproteiny, glykoproteiny, lipoproteiny , chromoproteiny, nukleoproteiny. 
 
  
 Nukleové kyseliny 

Aby mohly bílkoviny v těle vznikat, má každý organismus zaevidovánu ve svých buňkách 
genetickou informaci, která řídí proces proteosyntézy. Nukleové kyseliny jsou nositelkami 
genetické informace.   
 Jsou to makromolekulární látky vznikající polymerací nukleotidů. Sekvence nukleotidů 
v jejich molekulách jsou nositelem genetické informace. Každý nukleotid se skládá ze zbytku 
purinové nebo pyrimidinové dusíkaté báze, na který je navázána ribosa nebo deoxyribosa. Tím 
vzniká tzv. nukleosid, na jehož cukernou složku se dále váže zbytek kyseliny ortofosforečné za 
vzniku nukleotidu. 
 Mononukleotidy se mohou vzájemně lišit buď dusíkatou bazí nebo cukernou složkou 
(pentosou). Mohou obsahovat celkem 5 bazí: 3 pyrimidinové (uracil – U, tymin – T, cytosin – C) 
a dvě purinové: adenin – A a guanin – G). Tymin se může kombinovat jen s deoxyribosou a 
uracil jen s ribosou.  
 V polynukleotidovém řetězci jsou nukleotidy vzájemně spojeny tzv. 3´, 5´- 
fosfodiesterovou vazbou mezi 3´ a 5´uhlíky pentosy. Nukleové kyseliny dělíme podle druhu 
pentosy (ribosa nebo deoxyribosa) a také podle jejich rozdílné funkce na kyseliny 
deoxyrinonukleové (DNA) a ribonukleové (RNA). 
 
 Kyselina deoxyribonukleová - DNA obsahuje jako cukernou složku deoxyribosu. 
Obsahuje řádově tisíce až statisíce nukleotidů. Vyskytuje se ponejvíce v buněčném jádře ve 
formě komplexů s bazickými bílkovinami (protaminy a histony), které označujeme jako 
nukleoproteiny. 
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Kyseliny ribonukleové - RNA (cukernou složkou je ribosa) jsou tvořeny většinou jedním 
řetězcem polynukleotidů. RNK přepisuje geny DNK do podoby bílkovin. Tento přepis začíná 
transkripcí nukleotidových sekvencí do sekvencí RNK. Ta se nachází jednak v jádře buňky,  také 
v cytoplazmě, kde řídí syntézu bílkovin. Podle funkce, kterou molekuly RNK v buňce zastávají, 
se dělí na tyto druhy: 

a) Mediátorová RNA (mRNA) – též messenger či informační (iRNK), přenáší 
informace z DNK na ribosomy. 

b) Transferová RNA (tRNA) – přináší k ribosomu aminokyseliny, její řetězec částečně 
vytváří dvouřetězcovou strukturu. 

c) Ribosomální RNA (rRNA) –  tvoří součást ribosomu. 
d) Malé jaderné (small nucleotic) nebo katalytické RNA (ribozymy) – podílejí se na 

mnoha reakcích probíhajících v jádře či cytoplazmě buňky /46, 52, 54/. 
  
2.2.2 Tuky (lipidy) 

 
Energeticky bohatá strava se často odvozuje od přílišné konzumace tuků, protože tuky 

jsou vysoce koncentrovanými dodavateli energie. Jeden gram tuku představuje pro organismus 
více než dvojnásobné množství energie než např. 1 gram bílkovin nebo sacharidů. Navíc tuk 
nezasytí, naopak povzbudí chuť k jídlu. Úplně bez tuku to ale samozřejmě také nejde. 
Rozhodující je především množství a kvalita zkonzumovaného tuku. Všeobecné doporučení zní: 
z množství energie přijaté lidským organismem za den by 30 % mělo být tvořeno tukem ve 
stravě. Skryté tuky se nacházejí především v mase, uzeninách, sýru, vejcích, ořechách, 
sladkostech a pečivu. Nejdůležitějším faktorem pro ,,zdravé‘‘ tuky je obsah vícenásobně 
nenasycených mastných kyselin. Potřebu tuků je možno pokrýt konzumací vysoce kvalitních 
rostlinných olejů (slunečnicový, sójový, z obilných klíčků). 

 
Vlastnosti tuků:  
 Jako tuky (lipidy) označujeme estery glycerolu s mastnými kyselinami. Jsou to látky 
nerozpustné ve vodě, v buňkách se vyskytují hlavně jako energetická rezerva. Rozpouštějí se 
pouze v organických rozpouštědlech. V tucích jsou vázány jak mastné kyseliny nasycené, tak i 
nenasycené. Poměr mezi nimi určuje fyzikální vlastnosti tuku. Čím větší je počet nasycených 
mastných kyselin a čím delší mají řetězec, tím vyšší je bod tání tuku.  

Mastné kyseliny běžně se vyskytující v tucích: 
                                                             

  Název kyseliny B.t. [°C] Vzorec 

 laurová 44 C11H23COOH 

Nasycené palmitová 63 C15H31COOH 

 stearová 70 C17H35COOH 

 palmitoolejová 0 C15H29COOH 

Nenasycené olejová 16 C17H33COOH 

 linolová 5 C17H31COOH 
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 Tuky dělíme podle složení na neutrální tuky , vosky, fosfolipidy, glykolipidy  a 
steroidy. 
 
Neutrální tuky  (estery glycerolu + mastných kyselin)  

Z mastných kyselin obsahují nejčastěji kyselinu palmitovou, stearovou a olejovou.  
Neutrální tuky jsou pro tělo nejen rezervou živin, ale slouží také jako izolace proti ztrátám tepla, 
proti vlhkosti i proti mechanickým vlivům. Protože jsou hydrofobní, ukládají se ve vodném 
prostředí buněk jako kapénky nebo hrudky. Jsou obsaženy hlavně v tukových tkáních pod kůží a 
na povrchu orgánů. Obsahují často různé vitaminy (A, D) a v organismu působí jako jejich 
nosiče, např. při vstřebávání. 
 
Vosky 

Jedná se o estery mastných kyselin s vyššími jednosytnými alkoholy. Obecný vzorec je  
R - COO – R'. Vosky se vyskytují jak v rostlinách, tak i v některých živočišných tkáních. 
V rostlinách bývají na povrchu listů a plodů, kde zpevňují jejich povrch a chrání je před 
vysušením. Z živočišných vosků má největší význam lanolin z ovčí vlny a včelí vosk.  
Fosfolipidy - lecitiny, kefaliny, cerebrosidy, sfingomyeliny  

• Lecitiny jsou po chemické stránce glyceridy, v nichž je jedna molekula mastné kyseliny 
nahrazena zbytkem kyseliny fosforečné, na který je vázána dusíkatá báze cholin. Cholin a 
zbytek kyseliny fosforečné dávají lecitinům hydrofilní vlastnosti. Lecitiny jsou, podobně 
jako všechny ostatní fosfolipidy, důležité pro přesuny tuků v těle. Název lecitinů je 
odvozen z řeckého slova lékithos = žloutek, ve kterém byly nejdříve objeveny.  

• Kefaliny mají podobné složení i funkci jako lecitiny, ale místo cholinu obsahují 
aminoetylalkohol. Jsou hojné v mozkové tkáni.   

• Cerebrosidy (glykolipidy) se skládají z alkoholu sfingosinu, galaktosy a vyšší mastné 
kyseliny. Některé cerebrosidy obsahují i několik monosacharidů, hlavně galaktosy. Jsou 
součástí nervových tkání. 

• Sfingomyeliny se skládají ze sfingosinu, na který je navázán zbytek mastné kyseliny, 
kyselina fosforečná a cholin. Vyskytují se v mozku a v obalových vrstvách nervů. U 
člověka tvoří až 25 % všech tuků. 

   
Steroidy (vitamin D, pohlavní a jiné hormony, cholesterol)  

Jsou lipofilní látky, které odvozujeme od cyklického uhlovodíku zvaného 
cyklopentanoperhydrofenanthren nazývaný též steran. Steroidy jsou v přírodě velmi 
rozšířeny. V malém množství jsou obsaženy v každé buňce. V některých živočišných orgánech a 
rostlinách se vyskytují jako fyziologicky vysoce aktivní katalyzátory. Podle výskytu a 
fyziologického významu je lze dělit na steroidní hormony, soli žlučových kyselin, steroly, 
vitaminy D, geniny (srdeční jedy, saponiny) a steroidní alkaloidy /46, 52, 54/. 
 
2.2.3 Sacharidy 
 

Sacharidy (méně často nazývané glycidy a nesprávně karbohydráty, uhlohydráty nebo 
dokonce uhlovodany) jsou přírodní látky většinou rostlinného původu. Tvoří se z oxidu 
uhličitého a vody účinkem slunečního záření v přítomnosti biokatalyzátoru chlorofylu v listech 
zelených rostlin složitými chemickými ději označovanými souborně jako fotosyntéza. Sacharidy 
dělíme na monosacharidy, oligosacharidy (2-10 monosacharidových jednotek spojených 
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glykosidovými vazbami) a polysacharidy (obsahují mnoho set až několik tisíc 
monosacharidových jednotek). Ve svých molekulách obsahují atomy uhlíku, vodíku a kyslíku. 
Jednoduché sacharidy jsou někdy nazývány cukry.  
 
Chemické vlastnosti monosacharidů  

Při analytickém důkazu se monosacharidy oxidují Fehlingovým nebo Tollensovým 
činidlem. Fehlingovo činidlo obsahuje v komplexu s kyselinou vinnou měďnaté ionty, které se 
účinkem monosacharidů redukují na červený oxid měďný. Tollensovo činidlo obsahuje 
v komplexu s amoniakem stříbrné ionty, které se účinkem monosacharidů redukují na stříbro. 
Monosacharidy se řadí mezi redukující cukry.  

 
Monosacharidy tvoří molekuly uzavřené do cyklu. Jejich molekula obsahuje nejčastěji 

šest atomů uhlíku a vždy více OH-skupin.  
• Glukosa (hroznový cukr, krevní cukr, dextrosa) se nachází ve tkáních rostlin a živočichů 

jako významný energetický zdroj. Bez glukózy nemůže fungovat mozek ani nervová 
soustava. Glukosa vzniká v zelených rostlinách procesem zvaným fotosyntéza. Schéma 
této složité reakce lze zjednodušeně zapsat rovnicí:  

      6 CO2 + 12 H2O (CHLOROFYL, SVĚTLO)             C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O  
Pozn. Za tmy nebo v noci u rostlin fotosyntéza neprobíhá, rostliny nemohou uvolňovat 
kyslík do atmosféry, neboť pro průběh této reakce je nezbytné sluneční záření. 
Glukosa je obsažena zejména v plodech některých rostlin. V tělech živočichů a člověka 
vzniká glukosa při trávení živin získaných z potravy.  

• Fruktosa (ovocný cukr, levulosa) se nachází především ve zralých plodech ovoce. 
Vzniká v zelených částech rostlin při fotosyntéze. Spolu s glukosou tvoří fruktosa hlavní 
součást medu. V játrech člověka se fruktosa přeměňuje hlavně na tuky, jiné zásobní látky 
a také na glukosu. Fruktosu tedy v žádném případě nemůžeme považovat za dietní 
sladidlo.  

• Galaktosa je příkladem monosacharidu, který nemá příliš sladkou chuť. Je obsažena 
v mléce savců. U některých jedinců dochází k poruchám trávení galaktosy v těle 
(galaktosemie). 
 

V přírodě existuje celá řada látek, jejichž molekuly jsou složeny ze dvou až deseti  
podjednotek monosacharidů spojených glykosidovými vazbami. Tyto látky označujeme jako 
oligosacharidy. Podle počtu těchto jednotek se nazývají di-, tri-, tetra-, penta- až deka sacharidy. 
Oligosacharidy se dělí na redukující a neredukující podle toho, zda Fehlingovo a Tollensovo 
činidlo redukují či nikoliv. Redukční vlastnosti mají ty oligosacharidy, které obsahují alespoň 
jeden poloacetalový hydroxyl. Nejdůležitějšími oligosacharidy jsou disacharidy.  Disacharidy 
reagují v kyselém prostředí nebo v zásaditém prostředí s vodou. Tato reakce bývá označována 
jako hydrolýza. Při ní se molekuly disacharidů rozpadají na molekuly základních monosacharidů.  

Mezi nejvýznamnější disacharidy patří: 
 
• Sacharosa (řepný cukr, třtinový cukr) je nejběžnějším sladidlem. Jedná se o neredukující 

disacharid. Její molekula je složena z molekuly glukosy a molekuly fruktosy. Sacharosa 
se vyrábí z cukrové třtiny a z cukrové řepy. V těchto rostlinách se sacharosa vytváří 
z molekul glukosy a fruktosy vzniklých při fotosyntéze.  
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• Maltosa (sladový cukr) je krystalická látka dobře rozpustná ve vodě. Jako potravina má 
stejnou energetickou hodnotu jako sacharosa, je však mnohem méně sladká. Vzniká např. 
ze škrobu při klíčení zrn ječmene.  

• Laktosa (mléčný cukr) je  redukující disacharid , který se vyskytuje pouze v mateřském 
mléce savců. Podílí se tak na výživě mláďat. Lidské mléko obsahuje v 1 litru 6,7 g 
laktosy. Laktosa se také používá jako pomocná látka při výrobě tabletek různých léků a 
vitaminových přípravků.  

 
Látky, jejichž molekuly vznikají z velkého počtu molekul monosacharidů, nazýváme 

polysacharidy. Jejich obrovské molekuly označujeme jako makromolekuly. Polysacharidy mají 
podobnou strukturu jako oligosacharidy s tím rozdílem, že počet monosacharidových jednotek 
v jejich molekulách obvykle dosahuje mnoha set až tisíc. Neredukují Fehlingovo ani Tollensovo 
činidlo. Na rozdíl od jednoduchých cukrů se ve vodě rozpouštějí málo nebo vůbec. 
Polysacharidy podléhají v kyselém nebo v zásaditém prostředí hydrolýze. Jedná se o zásobní 
nebo stavební látky rostlinných a živočišných organismů a některé z nich mají specifické 
biologické funkce. 

 
• Škrob je složený ze dvou různých polysacharidů. Až 70 % tvoří ve vodě rozpustná 

amylosa. 30 % tvoří nerozpustný amylopektin. Šroubovitá molekula amylosy je tvořena 
z 250 - 300 molekul glukosy. Rozvětvená molekula amylopektinu se skládá až z několika 
tisíc molekul glukosy. Zahříváním škrobu ve vodě vzniká koloidní roztok - škrobový maz. 
Škrob vzniká v zelených rostlinách jako zásobní látka. Vyskytuje se v hlízách rostlin, 
zrnech obilovin a plodech luštěnin. Škrob je také součástí mnoha potravin. Je rovněž 
obsažen v přípravcích na škrobení prádla.  

• Glykogen (živočišný polysacharid) má velmi rozvětvenou molekulu, tvořenou až 120 000 
molekulami glukosy. Slouží jako zásobní látka živočichů a hub. Je uložen zejména 
v játrech a ve svalech. 

• Celulosa (buničina) je nerozpustný polysacharid tvořený molekulami glukosy. Je hlavním 
stavebním materiálem stěn rostlinných buněk. Celulosa se používá k výrobě papíru, vaty, 
textilií, umělého hedvábí, celofánu a bezdýmného střelného prachu. Pro lidský 
organismus je celulosa nestravitelná. Ročně vzniká v živých organismech na Zemi asi 100 
miliard tun celulosy. Je to nejrozšířenější látka vyprodukovaná živými organismy.     

• Pektiny jsou velmi složité polysacharidy, přítomné především v mladých tkáních vyšších 
rostlin. Získávají se ze slupek ovoce a slouží např. k výrobě džemů. 

• Chitin je polysacharid obsahující dusík a kromě toho je obsažen v houbách, tvoří součást 
kostry členovců /47, 51, 52/. 

 
Další látky pro výživu nezbytné bývají označovány též jako ,,látky přídatné‘‘. Patří mezi 

ně především enzymy, vitaminy a některé minerální látky. 
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2.2.4 Enzymy 
 

Enzymy jsou proteiny (bílkoviny) specializované pro katalýzu reakcí probíhajících 
v živých organismech. Jsou to velmi pozoruhodné makromolekuly s vysokou specifikou účinku a 
vysokou katalytickou účinností. Z posledních výzkumů plyne, že také některé jiné typy 
makromolekul mohou mít určitý typ katalytické schopnosti. Molekula některých enzymů je 
tvořena pouze polypeptidovým řetězcem nebo řetězci, aktivní forma jiných enzymů obsahuje 
ještě neproteinovou složku, tzv. kofaktor . Kofaktorem  může být ion kovu, nebo organická 
molekula, tzv. koenzym. Některé enzymy mohou obsahovat obojí. Obecně platí, že kofaktory  
enzymů jsou tepelně stabilní, zatímco proteinová část molekuly enzymu ne. Katalyticky aktivní 
komplex protein-kofaktor  se nazývá holoenzym, proteinová část enzymu, po odstranění 
kofaktoru  se označuje apoenzym.  

V bílkovinné části enzymu je zakotvena jeho substrátová specifika a ta rozhoduje, která 
látka se v průběhu reakce změní. Za specifitu účinku z velké části odpovídá kofaktor, který určuje 
jaký typ chemické reakce proběhne. Jako kofaktory vystupují často deriváty vitaminů. 

Enzymy jako katalyzátory snižují energii reakcí tzv. aktivační energii, čímž umožňují 
snadnější průběh reakce. Při reakci vzniká komplex enzym-substrát, který se rychle mění na 
produkty reakce a vlastní enzym se uvolňuje. Na rychlost reakcí katalyzovaných enzymy má vliv 
řada faktorů. Mezi nejdůležitější patří teplota, pH, množství enzymu a přítomnost aktivátorů a 
inhibitorů /10, 46/. 
 
Vliv vnějších faktorů na aktivity enzymů 

Výrazný vliv na aktivitu enzymů, tj. na rychlost katalyzované reakce, má pH prostředí. 
Hodnota pH, která odpovídá maximu, se nazývá pH-optimum . Různé enzymy mají různé 
hodnoty pH-optima. pH prostředí ovlivňuje disociaci skupin v aktivním centru enzymu, tím i 
jeho tvar a aktivitu enzymu. Velmi dobře jsou známy např. enzymy, které působí v zažívacím 
traktu člověka a působící jen při velmi kyselém pH. Například pepsin působí při velmi nízkém 
pH, udává se kolem 1,5-2,5. Toto nízké pH je způsobeno přítomností žaludeční šťávy, která 
obsahuje kyselinu chlorovodíkovou. Pepsin, přichází do žaludku v neaktivní formě (pepsinogen). 
Ten je díky kyselému pH přeměněn na pepsin, ten je již aktivní a štěpí bílkoviny v žaludku. 

Dalším faktorem, na kterém závisí aktivita enzymu, je teplota. S rostoucí teplotou 
rychlost enzymové reakce stoupá, po dosažení určité teploty, teplotního optima, začne aktivita 
enzymu poměrně rychle klesat následkem tepelné denaturace enzymu. Protože enzymy jsou 
ničeny vysokou teplotou, a to nejčastěji ireverzibilně, je důležité si uvědomit, že vařením 
potravin většinu enzymů ztrácíme. Uvádí se, že bychom měli pozřít asi 60 % potravy (především 
ovoce, zelenina) z celkového denního příjmu v syrovém stavu.   

Aktivita enzymu je ovlivňována také látkami v okolním prostředí. Inhibitory  aktivitu 
snižují, aktivátory  ji zvyšují. Interakce enzymu a inhibitoru může mít různý charakter. Enzym a 
inhibitor spolu mohou reagovat chemicky - enzym je inhibitorem modifikován v místě aktivního 
centra, a tak vzniká neaktivní forma enzymu. Vazba inhibitoru na enzym může být slabá, může 
mít pouze charakter komplexu. Tuto vazbu lze zrušit. Jestliže lze inhibitor z vazby na enzym 
vytěsnit substrátem, znamená to, že substrát a enzym soutěží o vazbu na enzym, pak se této 
inhibici  říká kompetitivní . Jako kompetitivní inhibitory  působí většinou sloučeniny strukturně 
podobné substrátu. Takové látky se mohou vázat do aktivního centra enzymu, ale už nemohou 
být přeměněny na produkty. Příkladem inhibitorů reakcí důležitých v organismech jsou některé 
léky, antibiotika, alkaloidy či pesticidy /46, 51, 52/. 
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Přehled některých důležitých enzymů 
Pepsin –    v žaludku štěpí bílkoviny na polypeptidy, působí v kyselém prostředí 
Trypsin  –  v tenkém střevě štěpí polypeptidy na aminokyseliny, v neutrálním prostředí 
Amylasa – př. ptyalin, štěpí polysacharidy, škrob a glykogen, na disacharidy, sacharosu a                    
maltosu, ta je pak dále štěpena maltasou na glukosu 
Trombin – uplatňuje se při srážení krve a snižuje tak možnost vykrvácení 
Ureasa – rozkládá močovinu 
Lipasy – jedná se o soubor enzymů, které štěpí tuky 
 
2.2.5 Vitaminy  (z lat. Vita – život) 
 

Vitaminy jsou látky různé, většinou dosti složité povahy. Tyto látky náš organismus 
nezbytně potřebuje, aby mohl dobře plnit všechny životní funkce. Vitaminy si tělo nedokáže 
samo většinou vyrobit a proto mu je musíme dodávat v potravě. Vitaminy dělíme do dvou 
základních kategorií, a to jednak na vitaminy rozpustné v tucích a jednak na vitaminy rozpustné 
ve vodě /10, 52/. 

Nedostatek vitaminů v lidském organismu se projevuje různými poruchami, které v lehčí 
formě označujeme jako hypovitaminózy, těžší jako avitaminózy. Hypovitaminózy jsou 
způsobeny přechodným nedostatkem vitaminů, avitaminózy jsou vyvolány dlouhodobým 
chyběním jednoho nebo několika vitaminů. V některých případech může být škodlivý naopak 
nadbytek některých vitaminů - hypervitaminóza.  

 
Vitaminy rozpustné v tucích 
 
Vitamin A 

Je nutný pro dobrou funkci zraku, nezbytný pro růst, vývoj kostí, funkci pohlavních žláz a 
pro zdravý vzhled pleti a očí. V posledních letech se upozorňuje na jeho protinádorový účinek. 
Hlavními zdroji jsou játra, žloutky, máslo, mléko, ovoce a zelenina se žlutým nebo oranžovým 
zbarvením, dále pak tmavozelené listy zelenin a papriky, dýně, hrášek a petržel. Jeho nedostatek 
se projevuje šeroslepostí, přecitlivělostí na světlo, pálením pod víčky, zhoršením stavu kostí a 
zubů, poruchy kůže a sliznic.  
 
Vitamin D  (Calciferol) 

Vitamin D pochází buď ze stravy nebo slunečního záření, kdy se účinkem ultrafialových 
paprsků přeměňuje podkožní cholesterol na vitamin D. Vitamin D podporuje vstřebávání vápníku 
a fosforu. Podporuje vstřebávání vitaminu A, udržuje zdravé nervy, normální srdeční rytmus a 
srážlivost krve. Ukládá se v játrech. K příznakům nedostatku patří křehké kosti a zuby, sklony ke 
křivici, kazivost zubů, únava a záněty kloubů. Hojně se vyskytuje v tuku z rybích jater, 
sardinkách, sledích, lososech, tuňácích a plnotučném mléce.  
 
Vitamin E (Tokoferol) 

Další vitamin rozpustný v tucích, který je složen ze skupin látek zvaných tokoferoly. 
Nejúčinnější z nich je alfa-tokoferol. Vitamin E se prodává jak v přírodní, tak v syntetické formě. 
Vitamin E je jeden z nejdůležitějších antioxidantů, který působí proti oxidaci tuků. Váže kyslík a 
chrání tuky ve tkáních před škodlivými účinky oxidace peroxidy a volnými radikály. Vitamin E 
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zlepšuje kvalitu buněčného dýchání, zlepšuje potenci a plodnost, působí proti návalům krve a 
nevolnosti během přechodu, chrání tělo před jedy, jako je ozón a před radioaktivním záření. 
Užívá se k léčbě aterosklerózy, anginy pectoris, alergií, ekzémů a řady dalších. Bylo vědecky 
dokázáno, že užívání vitaminu E v pravidelných denních dávkách zpomaluje Alzheimerovu 
nemoc. K příznakům nedostatku vitaminu E patří únava, předčasné stárnutí, neplodnost, 
nevolnost, svalová dystrofie, rozpad červených krvinek, alergií, pomalé hojení ran a zánětů, 
povrchový zánět žil. K nejbohatším zdrojům patří čerstvé obilné klíčky, olej z klíčků, rostlinné 
oleje či sójové boby. 
 
Vitamin K (Fylochinon) 
  Další vitamin rozpustný v tucích, jeho nedostatek může nastat jen zřídkakdy. Je nám 
známa jeho úloha, kterou hraje ve srážení krve (prothrombin). Podporuje prevenci vnitřních 
zhmožděnin a snižuje menstruační krvácení. K zajištění dostatečného množství v organismu stačí 
denně jíst zakysané mléčné výrobky a rostlinné oleje. K příznakům nedostatku patří opožděná 
srážlivost krve, vnitřní krvácení a nízký obsah krevních destiček. Nejlepšími přírodními zdroji 
vitaminu K jsou kapusta, zelený čaj, vojtěška, špenát či brokolice. 
 
Vitaminy rozpustné ve vodě 
 
Vitamin C 

Představuje 80 % celé naší potřeby vitaminů. Pomáhá zvyšovat odolnost organismu proti 
veškerým chorobám, regeneruje tkáně, zvyšuje aktivitu leukocytů. Je dále nejlepším prostředkem 
proti nachlazení. Nedostatek způsobuje únavu, deprese, nespavost. Zdrojem jsou: rybíz, šípky, 
jahody, paprika, řeřicha a další. 
 
Vitaminy komplexu B 

B-komplexem nazýváme skupinu vitaminů rozpustných ve vodě, které se společně 
vyskytují v mnoha potravinách rostlinného a živočišného původu. Mezi jejich bohaté zdroje patří 
játra, pivovarské kvasnice, obilné klíčky a rýže-natural. Při jejich nedostatku se objevuje únava, 
nervozita, deprese, chudokrevnost, nechutenství, špatně fungující trávení. B-vitaminy se 
rozkládají účinkem rafinovaného cukru, bílé mouky a alkoholu. Chybí-li nebo převažuje-li 
některý z nich, porušuje se rovnováha i mezi ostatními vitaminy.  
 
Vitamin B 1 (Thiamin) 

První vitamin, který byl izolován z rýžových slupek. Všeobecně se stal známým jako 
léčebný prostředek proti nemoci zvané beri-beri, kterou trpěli obyvatelé Asie, kteří jedli výhradně 
bílou rýži zbavenou výživných slupek. Thiamin hraje klíčovou úlohu při činnosti nervové 
soustavy. Prohlubuje pocity optimismu, pomáhá překonávat stresy, deprese, strach, rozčarování. 
K nejlepším přírodním zdrojům patří pivovarské kvasnice, rýžové otruby, čerstvé klíčky či 
celozrnné obiloviny. Vitamin se rozkládá účinkem alkoholu, kávy, čaje a čerstvých ryb. 
  
Vitamin B 2 (Riboflavin) 

Poprvé byl zjištěn jako žlutozelený pigment v mléce. Podporuje uvolňování energie, 
metabolismus a společně s vitaminem A vidění, růst a plodnost. Vysoké dávky působí 
preventivně proti zánětům Achillovy šlachy, ekzémům, alergiím a zubnímu kazu. Příznaky 
nedostatku jsou popraskané rty v koutcích úst, bolesti a tlak v očích, oční zákal či bolesti hlavy. 
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K nejlepším zdrojům patří mléko a mléčné výrobky, játra, pivovarské kvasnice, listová zelenina, 
ryby a vejce.  
 
Vitamin B 3 (Niacin) 

Bývá označován jako kyselina nikotinová, byl objeven v souvislosti s běžnou chorobou 
18. století, zvanou pelagra, která byla provázena průjmy, kožními a duševními poruchami. Niacin 
podporuje metabolismus, trávení, uvolňování energie, krevní oběh, působí proti srážení krve a 
snižuje tak riziko infarktu. Strava chudá na niacin způsobuje únavu, špatné trávení, zápach z úst, 
záněty kloubů, bolesti hlavy, vysokou hladinu cholesterolu. Vysoké dávky úspěšně léčí silné 
depresivní stavy a schizofrenii.   
 
Vitamin B 5 (Pantothenová kyselina) 

Tento vitamin se vyskytuje v malém množství téměř ve všech potravinách, v lidském 
organismu je ho obvykle nedostatek. Vyznačuje se celou řadou metabolických funkcí, především 
při metabolismu tuků a sacharidů, účastní se tvorby adrenalinu, pomáhá udržovat hladinu 
krevního cukru. Užívá se k léčení revmatismu a alergiích. Jeho nedostatek může způsobit stres, 
podráždění, depresi, zácpu, vředy, záněty kloubů či alergie. Jeho zdroji jsou tresčí jikry, 
pivovarské kvasnice, vnitřnosti, celozrnné pečivo či luštěniny. 
 
Vitamin B 6 (Pyridoxin) 

Podporuje uvolňování energie ve svalech tím, že rozkládá jaterní glykogen, pomáhá 
vstřebávání tuků, působí proti obezitě, snižuje hladinu cholesterolu a přispívá ke správné funkci 
nervů. Přispívá ke zdravému těhotenství, podporuje krvetvorbu, posiluje imunitní systém. 
Uplatňuje se při léčení epileptických záchvatů. 
 
Vitamin B 12 (Cobalamin) 

Byl poprvé izolován z jater. Vyskytuje se několika formách. Je nezbytný pro správnou 
funkci řady buněčných mechanismů. Spolu s kyselinou listovou přispívá k tvorbě červených 
krvinek. Působí proti chudokrevnosti, podporuje růst a chuť k jídlu, povzbuzuje funkce mozku, 
prohlubuje paměť. Jeho nedostatek se projevuje poruchami mozkové a nervové činnosti, únavou 
a depresemi, průjmy, špatným dýcháním. Ve větším množství se nachází v potravinách 
živočišného původu, jako jsou játra, ledviny, sardinky, vejce, ryby, sýr /45, 52/. 
 
Vitamin H (Biotin) 

Je nezbytný pro dobrý stav pokožky. Nedostatek brzdí růst a snižuje odolnost vůči 
chorobám, dále se projevuje poruchami regenerace pokožky, depresemi, únavou a bolestmi svalů.  
 
Kyselina listová 

Je součástí metabolismu aminokyselin. Jejím zdrojem jsou luštěniny, listová zelenina a 
játra. Nedostatek způsobuje anemii, průjem. 
 
Vitamin P (Bioflavonidy) 

Pomáhá při léčbě křečových žil, hemeroidů, bércových vředů. Nedostatek může vést 
k nádorům na mozku, k lámavosti cév. Je obsažen v borůvkách, citrusech, kořenové zelenině, 
pohance /10, 52/. 
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3 Orienta ční analýza u čebnic chemie pro ZŠ a SŠ z hlediska 
tématu zdravá výživa a zdravý životní styl 

 
Pro přehled obsahu a rozsahu učiva k tématu zdravý životní styl jsem vypracovala 

orientační analýzu učebnic chemie dostupných na našem knižním trhu. K této analýze by bylo 
vhodné doplnit i vybrané partie z obdobných učebnic přírodopisu a biologie pro prohloubení 
interdisciplinarity tématu. Vzhledem k tomu, že tento úkol by však rozsahem velmi přesáhl 
možnosti mé bakalářské práce, hodlám se problematice dále věnovat při vypracování práce 
diplomové, kterou bych chtěla navázat v následujícím stupni svého magisterského studia.    

 

3.1 Učebnice chemie pro ZŠ a nižší gymnázium 
 
Název učebnice: Základy chemie 1 /2/ 
Obsah tématu Zdravá výživa:  
1. NaCl - Jedná se o nezbytnou složku potravy, surovinu pro výrobu kovů, chemických látek, 

stavebních materiálů, průmyslových hnojiv. 
2. Úkol: Pacientka během 21 denního pobytu v lázních Luhačovice vypila určité množství 

léčebné minerální vody Vincentky. Vypočítejte hmotnost minerálních solí, které pacientka 
pro svůj organismus získala. Vincentka je 0,9 % roztok minerálních solí a její hustota byla 
zadána v g/cm3. 

Zhodnocení: 
Tato učebnice neobsahuje téměř žádné informace, které by dětem objasnily problematiku 

zdravé výživy a zdravého životního stylu. 
 
Název učebnice: Základy chemie 2 /3/ 
Obsah tématu Zdravá výživa: 
1. Kyselina octová - její vodný roztok se používá ke konzervaci potravin. 
2. Jaké složení mají látky způsobující tloušťku člověka?  
3. Co umožňuje životní děje v organismu? 
4. Která látka je zdrojem energie v ,,umělé výživě“ ? 
5. Koncentrace glukosy v krvi je složitými mechanismy udržována na stálé hodnotě. Její 

porušení může vést k cukrovce. Tato nemoc se projevuje nevolnostmi,  
bezvědomím, může končit i smrtí.  

6. Guinessova kniha rekordů - nejtlustší člověk na Zemi měl 485 kg. 
7. Nadměrné ukládání tuků vede ke vzniku obezity, ta je projevem onemocnění nebo je 

způsobena nevhodnými stravovacími návyky. Častou příčinnou je přejídání, nedostatečný 
pohyb a malá fyzická námaha. Obezita vyvolává další zdravotní potíže. Následuje kontrolní 
otázka: Které látky tvoří významnou část těla obézních lidí a jaké mají složení? 

8. Nezbytné vitaminy - příjem v potravě, jejich nedostatek vede k poruchám metabolismu a     
projevuje se různými onemocněními. 

9. Výživou ke zdraví - pro každého z nás je vhodná co nejpestřejší strava 
Jíme:  

• střídmě rozmanité a nepřesolené pokrmy 
• málo tuků 
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• dostatek zeleniny, ovoce, luštěnin, obilovin 
• málo cukru 
• dostatek tekutin 

Při přípravě jídel dáváme přednost vaření před pečením a smažením. Zeleninu a ovoce 
jíme raději syrové než tepelně upravené. 

10. Kde všude se bílkoviny nacházejí. 
11. Tuky - zdroje a zásoby energie v naší stravě 
12. Tuky rostlinné a živočišné 
13. Cholesterol - ve vyšším množství je škodlivý 
14. Sacharidy - Pokud používáme velké množství sacharidů mění se v našem těle na tuky.         

Tělo člověka žijícího ve zdravých podmínkách obsahuje asi 35 vázaných prvků (C, H, O, Na, 
K, Ca, …..). 

15. Vláknina - je velmi důležitá, k čemu slouží a kde se nachází. 
Zhodnocení:  

Tato učebnice obsahuje řadu poznámek týkajících se zdravé výživy a zdravého životního 
stylu. Je zde patrná snaha seznámit děti s touto problematikou a varovat je tak před nástrahami 
nezdravého způsobu života a především nezdravého stravování. Téma zdravá výživa a zdravý 
životní styl je většinou probíráno v látce, která se týká biochemie, což je pochopitelné. Zápory 
shledávám snad jen v nedostatku příkladů a otázek na procvičování a upevňování postoje dětí 
k tomuto tématu.  
 
Název učebnice: Základy praktické chemie 1 /4/ (pracovní sešit k učebnici Základy chemie 1) 
Zhodnocení: 

Žádné zmínky týkající se tohoto zvoleného tématu jsem nenašla. Z hlediska tématu 
zdravá výživa a zdravý životní styl tato učebnice nevyhovuje. 
 
Název učebnice: Základy praktické chemie 2 /5/ (pracovní sešit k učebnici Základy chemie 2) 

Obsah tématu Zdravá výživa: 
1. Chemie a zdraví člověka 

• Drogy, léčiva 
2. Chemie a potrava člověka 

• Živiny, důležité složky potravy 
• Potraviny obsahují často i pochutiny, tyto látky jsou pro lidský organismus 

nepostradatelné. Zlepšují chuť potravy, podporují trávení (koření) a zlepšují tak 
celkový požitek z jídla. 

• Zapamatujte si: Potraviny jsou látky, které musí organismus přijímat pro udržení svého 
života (základní složky: sacharidy, bílkoviny, tuky, voda a minerální látky, 
vitaminy). 

• Tajemství slova instantní potravina 
• Tajemství ohřevu potravin v mikrovlnné troubě 

Zhodnocení: 
 Tato učebnice obsahuje často řadu užitečných a zajímavých rad a poznatků, které se týkají 
zdravé výživy a zdravého životního stylu.  
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Název učebnice: Základy praktické chemie-pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ /6/ 
Obsah tématu Zdravá výživa: 
1. Potraviny lze konzervovat různými způsoby, šipkami přiřaďte k potravinám co nejvíce 

způsobů konzervace. 
2. Otázka č. 8: Důvodem, proč jsou ovoce a zelenina považovány za významnou součást 

pokrmů je, že obsahují … 
Zhodnocení: 
 Tento pracovní sešit navazuje na výše zmíněnou učebnici, ve které jsem vyhledala 
zajímavé informace týkající se zdravé výživy.  
 
Název učebnice: Chemie pro 8. ročník ZŠ /13/ 
Zhodnocení:  

Žádné informace týkající se dané problematiky. 
 

Název učebnice: Chemie  pro 9. ročník ZŠ /14/ 
Obsah tématu Zdravá výživa:  
1. Ethanol, drogy 
2. Sacharidy - o výživě žádná zmínka 
3. Čím lidstvo sladilo a sladí. 
4. Zásadně nejíme plesnivé nebo nahnilé potraviny ani potraviny s prošlou spotřební lhůtou! 

• Ochranné látky v přírodních produktech 
• Vitaminy 
• Vitamin C obsah v čerstvě sklizeném ovoci a zelenině, během dopravy a skladování 

obsah vitaminu C klesá 
Zhodnocení:  

Tato učebnice mě velmi zaujala svým pojetím a vysvětlením zdravé výživy. Žáci se zde 
mohou dovědět mnoho užitečných rad a informací, které jsou důležité pro jejich další život. 
  
Název učebnice: Chemie krok za krokem /8/ 
Obsah tématu Zdravá výživa: 
 
1. Kuchyňská sůl: Setkáváme se s ní v domácnosti, je nezbytnou součástí potravy a používá se 

také ke konzervaci potravin.  
2. Kapitola Voda - základ života, Docela obyčejná voda, Voda životní potřeba 
Zhodnocení: 
 V této učebnici se s danou problematikou autoři zabývají jen velmi povrchně, což 
shledávám jako velkou nevýhodu. 
  
Název učebnice: Chemie na každém kroku /9/       
Obsah tématu zdravá výživa: 
1. Život a chemie 
2. Složení živočichů - voda 
3. Jedovaté potraviny - alkoholy 
4. Ethanol - jedná se o návykovou látku 
5. Mastné kyseliny 
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6. Látky s vůní ovoce - estery 
7. Nositelky života - bílkoviny 
8. Zásobárna energie - tuky 
9. Sacharidy 
10. Enzymy a vitaminy 
11. Další sloučeniny uhlíku pro každodenní život 
12. Když je zdraví v nebezpečí 
13. Drogy a jejich nebezpečí 
14. Obsah kofeinu v jednom šálku různých nápojů 
15. Obsah škodlivin v cigaretovém kouři 
 
Zhodnocení: 
 Tato učebnice zahrnuje povětšinou jen obecné informace a zásady zdravé výživy a 
zdravého životního stylu. Autoři se zde zabývají klasickým pojetím chemie jako vyučovacího 
předmětu. 
 
Název učebnice: Chemie I pro 8. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií /24/ 
Zhodnocení:  

Žádné informace týkající se dané problematiky. 
 

Název učebnice: Chemie II pro 9. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií /41/ 
Obsah tématu Zdravá výživa: 
1. Obezita 

• Tuky (nevhodná strava, nedostatečný pohyb)  
• Tuky - nejbohatší zdroj energie, ochranná látka 

2. Bílkoviny - nepostradatelná složka potravy, nedají se nahradit žádnou jinou složkou potravy 
• Podvýživa lidí je způsobena nedostatkem bílkovin v potravě. 

3. Hypervitaminóza, avitaminóza 
4. Chemie pro člověka 

• Potraviny (voda, živiny, vitaminy, minerální látky) 
• Pochutiny jsou postradatelné. 
• Aditiva (konzervační přísady, barviva…) 
• Několik zásad správné výživy 

5. Člověk proti sobě 
• Drogy, nikotin, ethanol, doping, kofein 

Zhodnocení:   
V této učebnici se vyskytuje velké množství informací týkající se zdravé výživy. Autoři 

upozorňují děti na možná úskalí spojená s nedodržováním správné životosprávy, jako je obezita, 
či jiné choroby s tímto spojené.  
 
Název učebnice: Nebojte se chemie – 1. díl pro základní a občanskou školu /30/ 
Zhodnocení:  

Žádné informace týkající se dané problematiky. 
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Název učebnice: Chemie se nebojíme 2. díl chemie pro ZŠ /31/ 
Obsah tématu Zdravá výživa: 
1. Drogy 
2. Sacharidy - význam 
3. Tuky jako zdroj energie 
4. Bílkoviny - nepostradatelná složka potravy živočichů (včetně člověka)  
Zhodnocení: 
 Informace týkající se problematiky zdravá výživa a zdravý životní styl byly v této učebnici 
popsány jen zcela okrajově.  
 
Název učebnice: Kamarádka chemie aneb chemie pro každý den /32/ (Jedná se o doplňující 
studijní materiál.) 
 
Obsah tématu Zdravá výživa: 
1. Chemie v potravinách aneb potraviny očima chemika 

• Stravovací zvyklosti každého z nás hrají významnou roli také v boji proti civilizačním 
chorobám. 

• Základní živiny, esenciální složky potravy 
2. Pečivo (složení) 

• Racionální výživa, celozrnná mouka obsahuje vyšší podíl obalových částí obilek, 
obsahuje více minerálů, vitaminů, vlákniny 

3. Bílkoviny rostlinného původu 
• Ovoce, zelenina, nízkoenergetické potraviny 

4. Tuky - spotřebu musíme hlídat, abychom příliš netloustli, optimální denní spotřeba tuků 65-
70 g. 

5. Potraviny živočišného původu (kde se vyskytují) 
6. Naše potrava by měla obsahovat živočišné i rostlinné tuky. 
7. Maso, mléčné výrobky (složení mléka), výroba jogurtů - jedná se o zdraví prospěšné 

potraviny 
8. Co pijeme? 

Limo, Cola, alko, voda, minerální vody - postupy jejich výroby 
9. Cukrovinky 
Zhodnocení:  
 Tato učebnice obsahuje řadu vynikajících poznámek a informací, které se týkají zdravé, 
správné a vyvážené životosprávy. Autoři se snaží dětem tuto problematiku jednoduchým a 
srozumitelným způsobem nastínit. 
 
Název učebnice: Chemie 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia /47/ 
Obsah tématu Zdravá výživa: 
1. Methanol - škodlivá látka pro zrakový nerv 
2. Alkoholické nápoje a lidský organismus 
3. Karboxylové kyseliny v domácnosti 
Zhodnocení: 
 Informace týkající se problematiky zdravá výživa a zdravý životní styl byly v této učebnici 
popsány jen zcela okrajově. 
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Název učebnice: Chemie 9 učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia /48/ 
Obsah tématu Zdravá výživa: 
1. Galaktosemie - bez galaktózová dieta  
2. Bílkoviny 
3. Co se děje při dlouhém  hladovění? 
4. Vitaminy (projevy nedostatku, název nemoci při nedostatku), zdroje vitaminů 
5. Nikotin 
6. Co obsahuje 100% džus? 
Zhodnocení: 
 Tato učebnice shrnuje řadu zajímavostí a podstatných poznatků o zdravé výživě, které by 
děti měly znát. Na druhou stranu řada informací mi připadá obsahově náročná. 
 
 Učebnice pro 8. ročník základní školy obsahují vesměs učivo vhodné pro úvod do obecné 
a anorganické chemie, proto se nezabývají tematicky zdravým životním stylem. Učebnice pro 9. 
ročník ZŠ se zabývají učivem organické chemie a základů biochemie, a s tím logicky souvisejí 
otázky  potravy, stravování a zdravého životního stylu. 
 

3.2 Učebnice chemie pro gymnázia 
 
Název učebnice: Chemie I /obecná a anorganická/ pro gymnázia /21/ 
Zhodnocení: 

 Žádná zmínka o daném tématu 
 
Název učebnice: Chemie II (organická a biochemie) pro gymnázia /25/ 
Zhodnocení: 

Tato učebnice obsahuje informace týkající se biochemických témat, metabolických 
procesů, které přesahují až do chápání světa živých systémů. 
 
Název učebnice: Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl, 2. díl, 3. díl /33, 34, 35/ 
Zhodnocení: 
 Informace týkající se problematiky zdravá výživa a zdravý životní styl nebyly v této 
učebnici popsány vůbec. 
 
Název učebnice: Přehled středoškolské chemie /51/ 
Obsah tématu Zdravá výživa: 

Biochemie - Enzymy, metabolismus sacharidů, metabolismus bílkovin 
Zhodnocení: 
 Tato učebnice slouží jako celkové shrnutí učiva chemie pro střední školy, z tohoto důvodu 
zde není téma zdravá výživa a zdravý životní styl téměř vůbec probíráno. 
 
Název učebnice: Odmaturuj z chemie /7/ 
Zhodnocení: 
 Tato publikace byla připravena pro maturující žáky. Díky tomuto zaměření je zde kladen 
důraz na znalosti týkající se chemie. Pojem zdravá výživa a zdravý životní styl zde není probírán. 
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Název učebnice: Chemie II v kostce pro střední školy /44/ 
Zhodnocení: 
 Informace týkající se problematiky zdravá výživa a zdravý životní styl nebyly v této 
učebnici popsány vůbec. 
 
Název učebnice: Chemie pro II. ročník gymnázií /40/ 
Zhodnocení: 

Žádné informace, které se týkají tématu zdravá výživa a zdravý životní styl. 
 

Název učebnice: Chemie pro III. ro čník gymnázií /11/ 
Obsah tématu Zdravá výživa: 
1. Steroly: Příjem nadměrného množství živočišných tuků (je v nich obsažen cholesterol) vede 

ke škodlivému hromadění cholesterolu v krvi a v některých orgánech. 
2. Sacharidy: Živočišný organismus přijímá sacharidy převážně v potravě. Neobsahuje-li 

potrava dostatečné množství sacharidů, získává je organismus látkovou přeměnou 
aminokyselin nebo glycerolu z lipidů. 

3. Bílkoviny: Varem denaturované bílkoviny jsou snadno stravitelné a přitom si zachovávají 
svou výživovou hodnotu. 

4. Vitaminy: Nízký příjem vitaminů vyvolává funkční poruchy organismu - hypovitaminózy, 
nadměrný příjem – hypervitaminóza. 

Zhodnocení: 
Tato publikace obsahuje určité informace o zdravé výživě, ale většinou jsou zahrnuty do 

jednotlivých kapitol, kde na ně není kladen takový důraz. 
 

3.3 Rozši řující literatura a vybrané zahrani ční učebnice 
 
Název učebnice: Chemie pro střední školy 1a /17/ (zaměření na obecnou a anorganickou 
chemii) 
Zhodnocení: V této publikaci jsem nenašla žádné informace týkající se tématu zdravá výživa a 
zdravý životní styl. 
 
Název učebnice: Chemie pro střední školy 1b /18/ 
Obsah tématu Zdravá výživa: 
1. Příprava ethanolu a jeho účinky na organismus 

• Alkoholismus - nebezpečná návyková nemoc, dochází k poškození jater, ledvin a nervové 
soustavy 

2. Sacharidy – škrob - pro člověka je důležitou živinou 
3. Bílkoviny 

• Dospělý člověk potřebuje 70 g bílkovin denně, nedají se nahradit žádnou jinou složkou 
potravy. Dostatečné zásobování bílkovinami znamená mimořádný problém pro výživu 
světové populace. 

4. Vlastnosti a význam tuků 
• Biologický význam tuků 
• Pro naše tělo jsou důležitým zdrojem energie, neboť jejich odbouráváním se uvolňuje asi 

dvakrát více energie, než při odbourávání stejného množství sacharidů nebo bílkovin. 
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• Nadbytečná spotřeba tuků je příčinou nadváhy mnoha lidí. K bezděčnému přejídání tuků 
přispívá i konzumace řady potravin, které tuky skrytě obsahují. Také nadměrné požívání 
moučných jídel a cukrovinek vede ke zvýšenému ukládání tuků, neboť v těle člověka, 
zvířat a rostlin se sacharidy mohou přeměnit na tuky. Na druhé straně, při zcela netučné 
výživě lidé i zvířata onemocní a zemřou. Tukové polštáře chrání tělo před ztrátou tepla a 
citlivé orgány před nárazy. 

Zhodnocení: Pojetí tématu zdravá výživa a zdravý životní styl se mi v této učebnici velmi líbí. 
Informace jsou napsány srozumitelnou a pochopitelnou formou. 
  
Název učebnice: Chemie pro střední školy 2a /19/ (zaměření na obecnou a anorganickou 
chemii) 
Zhodnocení:  

Žádné informace týkající se daného tématu. 
 
Název učebnice: Chemie pro střední školy 2b /20/ 
Obsah tématu Zdravá výživa: 
1. Alkohol:  

• Spotřeba alkoholu, alkoholismus 
• Pravidelné pití alkoholu způsobuje těžké poškození jater, ledvin a nervové soustavy. 

Alkoholismus je nebezpečná a návyková nemoc, která rozrušuje tělo a osobnost člověka. 
2. Tuky a jejich biologický význam 

• Zdroj energie 
• Denní spotřeba 1g na 1 kg tělesné váhy 
• V České republice je denní spotřeba tuků je 120 g =>mnoho lidí trpí nadváhou.  

Zhodnocení:  
 Tato publikace obsahuje řadu užitečných pojmů a informací, o kterých by měli mít žáci 
alespoň základní znalosti. Zařadila bych snad jen více praktických a teoretických otázek na 
procvičení. 
 
Název učebnice: Biochemie pro žáky středních škol a všechny, které láká tajemství živé            

přírody /52/ ( rozšiřující studijní materiál pro gymnázia) 
Obsah tématu Zdravá výživa: 
1. Biochemie a zdraví člověka 

• Příčiny poruch lidského organismu, metabolické poruchy, xenobiotika, toxiny, některé 
skupiny léků 

2. Výživa 
• Jídlem a pitím živ je člověk,  potravinová aditiva, vitaminy, suroviny pro výrobu potravin 

Zhodnocení:  
 Tato publikace se zaměřuje především na teorii biochemie. Není zde vyhrazen velký 
prostor pro informace, které by se týkaly zdravé výživy a zdravého životního stylu.  
 
Polsko 
Název učebnice: Chemia /16/ 
Zhodnocení:  

V této učebnici se vyskytují jen obecné zmínky o cukrech, tucích, bílkovinách. 
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Německo 
Název učebnice: Elemente der Zukunft-Chemie 1 /42/ 
Zhodnocení:  

V této učebnici jsem našla pouze zmínku o vodě-kapitola Wasser - ein besonderer Stoff. 
 
Název učebnice: Elemente der Zukunft-Chemie 2 /43/ 
Zhodnocení:  

V této učebnici jsem nalezla: 
• kapitola Fette 
• kapitola Vitamine - Wirkstoffe des Lebens! 

 
Spojené státy americké 
Název publikace: Chemistry in context /50/ (studijní materiál) 
Zhodnocení: V této učebnici jsem našla kapitolu: Nutrition: Food for Thought. 
 
Název publikace: Chemistry and our world /23/ (studijní materiál)  
Zhodnocení: V této učebnici jsem našla kapitolu: Food and agricultural chemistry. 
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4 Praktická část 
 

Na základě orientační analýzy obsahu a rozsahu tématu o stravě a výživě v různých 
učebnicích jsem vypracovala komplexní úlohu k tématu zdravý životní styl ve dvou úrovních: pro 
základní školu a nižší ročníky gymnázia a pro čtyřleté gymnázium.  

V budoucnu bych chtěla ověřit vytvořené úlohy v reálné pedagogické praxi na školách při 
řešení své diplomové práce. 
 

4.1 Komplexní úloha pro gymnázia 
 

Na obrázku si můžete prohlédnout schéma nutriční pyramidy. Její jednotlivá patra jsou 
charakterizována pod obrázkem. 

Nutri ční pyramida 
 

 

 

Zdrojem až 50 % energie by měly být potraviny nacházející se v základně nutriční 
pyramidy. 

Základ pyramidy, tedy i základ správné a zdravé výživy, tvoří cereálie. Vhodné jsou 
celozrnné výrobky, které mají vyšší obsah vlákniny, vitaminů i minerálů než pečivo z bílé 
mouky. Neměli bychom zapomenout na luštěniny. Mezi přílohy řadíme i ořechy v přírodní 
podobě, tedy neslané a nepražené.  

V druhém patře pyramidy je ovoce a zelenina. Také těchto potravin si můžeme dovolit jíst 
téměř neomezeně, rozhodně mnohem více, něž je u nás obvyklé. Zvýšit spotřebu ovoce a 
především zeleniny můžeme tak, že se budeme snažit podávat zeleninu ke každému jídlu a místo 
sladkostí sáhneme po ovoci. 
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Ve třetím patře pyramidy jsou živočišné potraviny - mléčné a masové. Uzenin a masných 
výrobků je v naší stravě spíše nadbytek. Nejsou rozhodně zakázány, ale dostatečné je, budou - li 
na jídelníčku libové uzeniny nejvýše 1x týdně v malém množství.  

Jiná situace je u mléka a mléčných výrobků. Ty jsou nejen zdrojem plnohodnotných 
bílkovin, ale jsou také nenahraditelným zdrojem vápníku. Přednost bychom měli dávat přírodním 
výrobkům, nesladkým a středně či méně tučným.  

Vrchol pyramidy znázorňuje potraviny, kterým bychom se měli spíše vyhýbat - tuky 
(zvláště živočišné), cukry, sůl /55/. 
 

Energetický příjem pro jednotlivé činnosti 
 

Věk 
19 - 59 let 

  
 

kJ Kcal 
muži 10 920 – 10 080 2 600 - 2 400  lehká práce 

(kancelářská 
práce) 

ženy  9 240 - 8 400 2 200 - 2 000 

muži 12 180 – 11 340 2 900 - 2 700  středně těžká 
práce 
(vysokoškoláci, 
žáci, pracující 
v průmyslu) 

ženy  10 500 - 9 240 2 500 - 2 200 

muži 16 800 – 13 440 4 000 - 3 200  těžká práce 
(manuální, 
dělníci, 
zemědělci) 

ženy  7 560 - 10 500 2 800 - 2 500 

muži 9 660 - 7 980 2 300 - 1 900  Populace nad 
60 let ženy  8 400 - 7 140 2 000 - 1 700 
Těhotné a 
kojící  
Ženy 

ženy  11 340 – 12 600 2 700 - 3 000 

                                                                                                        citováno podle /56/ 
 
Denní potřeba bílkovin  je zhruba 0,75 až 0,8 gramu na 1 kg tělesné hmotnost /57/. 
 
Denní doporučená dávka sacharidů je 4-6 g na 1 kg tělesné hmotnosti, resp. 50-60 % denní 
spotřeby energie. Sacharidy představují pro tělo (svaly, mozek a další tkáně) hlavní zdroj energie, 
který by měl být stále k dispozici, aby uspokojil naše okamžité i dlouhodobé energetické nároky 
/58/. 
  
Denní doporučená dávka tuků je asi 1 g na 1 kg tělesné hmotnosti. 
 
 
 
4.1.1 Úloha 1                                                                              

          max. 5 b 
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Ke správnému vypracování této úlohy použijte výše uvedenou potravinovou pyramidu, 
tabulku, kde najdete denní potřeby energie rozdělené dle náročnosti činnosti a denní potřeby 
bílkovin, sacharidů a tuků. Následující jídelníček upravte tak, aby denní potřeba nepřevyšovala 
stanovené hranice. Jste středně vytížený žák gymnázia, který váží 70 kg. Z nabídnutých 
odpovědí vyberte tu, která je správná.  
 

PONDĚLÍ 
 
Snídaně: Chléb - 2 plátky, cca 140 g (energie: 1316 kJ; bílkoviny: 10,22 g; sacharidy 64,68 g; 
tuky: 1,68 g) s máslem - 5 g (energie: 150 kJ; bílkoviny: 0,05 g; sacharidy: 0,03 g; tuky: 4,03 g)  
a dušenou šunkou - 50 g (energie: 464 kJ; bílkoviny: 13,30 g; sacharidy: 0,00 g; tuky: 6,45 g) 
plnotučné mléko - 250 ml (energie: 668 kJ; bílkoviny: 8,25 g; sacharidy: 12,00 g; tuky: 8,75 g) 
Výživové hodnoty celkem snídaně: energie: 2598 g; bílkoviny 31,82 g; sacharidy: 76,71 g; tuky: 
20,91 g 
 
Přesnídávka: Jablko (energie: 383 kJ; bílkoviny: 0,60 g; sacharidy: 21,6 g; tuky: 0,6 g),  
jogurtový nápoj (energie:  1384 kJ; bílkoviny: 11,20 g; sacharidy: 53,20 g; tuky: 8 g)   
Výživové hodnoty celkem přesnídávka: energie: 1767 kJ; bílkoviny: 11,80 g; sacharidy: 74,78 g; 
tuky: 8,6 g 
 
Oběd: Krémová špenátová polévka - 1 porce (energie: 919 kJ; bílkoviny: 7,80 g; sacharidy: 
12,60 g; tuky: 15,30 g), rajčatový salát s mozzarellou - 1 porce (energie: 1218 kJ; bílkoviny: 18 
g; sacharidy: 6 g; tuky: 23 g) 
Výživové hodnoty celkem oběd: energie: 2137 kJ; bílkoviny: 25,80 g; sacharidy: 18,60 g; tuky: 
38,30 g 
 
Svačina: Domácí perník politý čokoládovou polevou - 60 g (energie: 1017 g; bílkoviny: 3,24 g; 
sacharidy: 41,82 g; tuky: 6,78 g) 
Výživové hodnoty celkem svačina: energie: 1017 kJ, bílkoviny: 3,24 g; sacharidy: 41,82 g; tuky: 
6,78 g 
 
Večeře: Těstoviny - 80 g (energie: 1193 kJ; bílkoviny: 7,80 g; sacharidy: 61,30 g; tuky: 0,60 g) 
s dušenou mrkví (energie: 472 kJ; bílkoviny: 2,40 g; sacharidy: 18,3 g; tuky: 4,1 g), posypané 
strouhaným sýrem 30% - 30 g (energie: 335 kJ; bílkoviny: 9, 03 g; sacharidy: 0,54 g; tuky: 4,50 
g) a zalité slazeným kečupem (energie: 50 kJ; bílkoviny: 0,17 g; sacharidy: 2,87 g; tuky: 0 g), 
čerstvá zeleninová šťáva - 200 ml (energie: 336 kJ; bílkoviny: 1 g; sacharidy: 22 g; tuky: 0,2 g) 
Výživové hodnoty celkem večeře: energie: 2386 kJ; bílkoviny: 20,4 g; sacharidy: 105,01 g; tuky: 
9,4 g 
 
Otázka: 
a)  V tomto dni bych přidal(a) jídlo s větším množstvím sacharidů, neboť je jich nedostatek.  
b)  V tomto dni bych ubral(a) jídlo, které obsahuje větší množství sacharidů. 
c)  V tomto dni bych ubral(a) potraviny s vysokým obsahem bílkovin. 
  
 ÚTERÝ 
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Snídaně: Cereálie Chocapic s mlékem a sklenice pomerančového džusu (energie: 744 kJ; 
bílkoviny 6,7 g; sacharidy: 29,2 g; tuky: 3,6 g) 
Výživové hodnoty celkem snídaně: energie: 744 kJ; bílkoviny: 6,7 g; sacharidy: 29,2 g; tuky: 3,6 
g 
 
Přesnídávka: Sušenka Siesta (energie: 924 kJ; bílkoviny: 2,24 g; sacharidy 20,76 g; tuky: 14,32 
g), pomeranč (energie: 197 kJ; bílkoviny 0,9 g; sacharidy 11,7 g; tuky: 0,3 g) 
Výživové hodnoty celkem přesnídávka: energie: 1121 kJ; bílkoviny: 3,14 g; sacharidy: 32,46 g; 
tuky: 14,62 g 

Oběd: Obalovaný řízek - 1 kus (energie: 2109 kJ; bílkoviny: 19,5 g; sacharidy: 23,5 g; tuky: 36,4 
g), smažené bramborové hranolky 1 porce (160 g) (energie: 1974 kJ; bílkoviny: 7 g; sacharidy: 
59 g; tuky: 23 g), tatarská omáčka - 20 g (energie: 420 kJ; bílkoviny: 0,22 g; sacharidy: 1,86 g; 
tuky: 10,20 g) 
Výživové hodnoty celkem oběd: energie: 4503 kJ; bílkoviny: 26,72 g; sacharidy: 84,35 g; tuky: 
69,6 g 
  
Svačina: Zmrzlinový pohár 150 ml (energie: 943 kJ; bílkoviny: 6 g; sacharidy: 30,7 g; tuky:  
6,9 g) 
Výživové hodnoty celkem svačina: energie: 943 kJ; bílkoviny: 6 g; sacharidy: 30,7 g; tuky: 6,9 g 
 
Večeře: Lívanečky s borůvkovou marmeládou, zdobené ovocem (energie: 3435 kJ; bílkoviny: 32 
g; sacharidy: 110 g; tuky: 35 g) 
Výživové hodnoty celkem večeře: energie: 3435 kJ; bílkoviny: 32 g; sacharidy 110 g; tuky: 35 g 
 
Otázka: 
a) V tomto dni by měly být přidány potraviny bohatší na tuky. 
b) V tomto dni by již neměly být přidány potraviny bohatší na tuky.  
c) V tomto dni bych ubral(a) bílkoviny. 
 
 STŘEDA 
Snídaně: Krupičná kaše s kakaem - 300 g (energie: 2208 kJ; bílkoviny: 15,5 g; sacharidy: 59,2 g; 
tuky: 26 g), ovocná šťáva - 200 ml (energie: 336 kJ; bílkoviny: 1 g; sacharidy: 22 g; tuky: 
 0,2 g) 
Výživové hodnoty celkem snídaně: energie: 2544 kJ; bílkoviny: 16,5 g; sacharidy: 81,2 g; tuky: 
26,2 g 
 
Přesnídávka: Celozrnný chléb - 100 g (energie: 940 kJ; bílkoviny: 5,62 g; sacharidy: 43,15 g; 
tuky: 2,99 g) s česnekovou pomazánkou - 30 g (energie: 294 kJ; bílkoviny: 1,08 g; sacharidy: 1,8 
g; tuky: 6,9 g) 
Výživové hodnoty celkem přesnídávka: energie: 1234 kJ; bílkoviny: 6,7 g; sacharidy: 44,95 g; 
tuky: 9,89 g 
 
Oběd: Hustá polévka z vývaru z krůtího masa bez kůže a kostí se zeleninou, nadrobno krájeným 
masem a s těstovinami - 300 ml (energie: 1380 kJ; bílkoviny: 13,30 g; sacharidy: 17 g; tuky: 30 
g), 2 rohlíky (energie: 1062 kJ; bílkoviny: 6,97 g; sacharidy: 50,3 g; tuky: 2,4 g) 
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Výživové hodnoty celkem oběd: energie: 2442 kJ; bílkoviny: 20,27 g; sacharidy: 67,3 g; tuky: 
32,4 g 
 
Svačina: Obložená bageta (energie: 2256 kJ; bílkoviny: 11,38 g; sacharidy: 71,75 g; tuky: 22,75 
g) 
Výživové hodnoty celkem svačina: energie: 2256 kJ; bílkoviny: 11,38 g; sacharidy: 71,75 g; 
tuky: 22,75 g 
 
Večeře: Bramborový salát - 200 g (energie: 3532 kJ; bílkoviny: 7,60 g; sacharidy: 48 g; tuky: 70 
g), smažený karbanátek - 2 ks (energie: 3900 kJ; bílkoviny: 39,2 g; sacharidy: 35,2 g; tuky: 70,8 
g), okurkový salát s jogurtem (energie: 210 kJ; bílkoviny: 3 g; sacharidy: 6 g; tuky: 2 g) 
Výživové hodnoty celkem večeře: energie: 7642 kJ; bílkoviny: 49,8 g; sacharidy: 89,2 g; tuky: 
142,8 g 
 
Otázka: 
a) V tomto dni bych přidal(a) potraviny, které obsahují větší množství tuků. 
b) V tomto dni bych ubral(a) energeticky bohaté potraviny.  
c) V tomto dni bych přidal(a) energeticky bohaté potraviny. 
 

ČTVRTEK 
 
Snídaně: Ovesná kaše s čerstvým ovocem - 300 g (energie: 1127 kJ; bílkoviny: 7,73 g; 
sacharidy: 50,03 g; tuky: 4,28 g) 
Výživové hodnoty celkem snídaně: energie: 1127 kJ; bílkoviny: 7,73 g; sacharidy: 50,03 g; tuky: 
4,28 g  
 
Přesnídávka: Toast se šunkou a se sýrem (energie: 1066 kJ; bílkoviny: 13 g; sacharidy: 28 g; 
tuky: 17 g), jablko (energie: 383 kJ; bílkoviny: 0,6 g; sacharidy 21,6 g; tuky: 0,6 g) 
Výživové hodnoty celkem přesnídávka: energie: 1449 kJ; bílkoviny: 13,6 g; sacharidy: 49,6 g; 
tuky: 17,6 g  
 
Oběd: Vařená čočka se slaninou a kapustou (energie: 2136 kJ; bílkoviny: 23,82 g; sacharidy: 22 
g; tuky: 36,69 g), puding se šlehačkou (energie: 890 kJ; bílkoviny: 6 g; sacharidy: 36,8 g; tuky: 
4,4 g) 
Výživové hodnoty celkem oběd: energie: 3026 kJ; bílkoviny: 30 g; sacharidy: 58,8 g; tuky: 41,09 
g  
 
Svačina: Palačinky zapečené s tvarohem (energie: 2840 kJ; bílkoviny: 28,3 g; sacharidy: 74,5 g; 
tuky: 29,6 g) 
Výživové hodnoty celkem svačina: energie: 2840 kJ; bílkoviny: 28,3 g; sacharidy: 74,5 g; tuky: 
29,6 g 
 
Večeře: Pizza - šunka, žampióny (energie: 2686 kJ; bílkoviny: 24,5 g; sacharidy: 57,87 g; tuky: 
33,6 g) 
Výživové hodnoty celkem večeře: energie: 2686 kJ; bílkoviny: 24,5 g; sacharidy: 57,87 g; tuky: 
33,6 g 
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Otázka: 
a) V tomto dni bych přidal(a) potraviny bohatší na sacharidy.  
b) V tomto dni bych přidal(a) potraviny velmi bohaté na tuky. 
c) Výběr potravin pro tento den je v pořádku, nic bych neměnil(a). 
 

 
PÁTEK 

 
Snídaně: Míchaná vejce - 200 g (energie: 4154 kJ; bílkoviny: 41,4 g; sacharidy: 45,6 g; tuky: 72 
g), plátek celozrnného chleba (energie: 561 kJ; bílkoviny: 5,8 g; sacharidy: 25,9 g; tuky:  
0,8 g) 
Výživové hodnoty celkem snídaně: energie: 4715 kJ; bílkoviny: 47,2 g; sacharidy: 71,5 g; tuky: 
73 g 

Přesnídávka: Mléčný koktejl s čerstvým ovocem - 287 g (energie: 1647 kJ; bílkoviny: 12 g; 
sacharidy: 61,6 g; tuky: 10,7 g) 
Výživové hodnoty celkem snídaně: energie: 1647 kJ; bílkoviny: 12 g; sacharidy: 61,6 g; tuky: 
10,7 g 

Oběd: Přírodní plátek z kuřecích prsíček s broskvemi - 1 porce (energie: 1586 kJ; bílkoviny: 30 
g; sacharidy: 10,9 g; tuky: 24,2 g), dušená rýže - 1 porce (energie: 1286 kJ; bílkoviny: 7,2 g; 
sacharidy: 62 g; tuky: 3 g) 
Výživové hodnoty celkem oběd: energie: 2872 kJ; bílkoviny: 37,2 g; sacharidy: 73 g; tuky: 27,2 
g 
 
Svačina: banán - 3 ks (energie: 1433 kJ; bílkoviny: 1,08 g; sacharidy: 82,8 g; tuky: 1,08 g) 
Výživové hodnoty celkem oběd: energie: 1433 kJ; bílkoviny: 1,08 g; sacharidy: 82,8 g; tuky: 
1,08 g 

Večeře: Zapékané těstoviny se žampióny (energie: 2499 kJ; bílkoviny: 23 g; sacharidy: 90 g; 
tuky: 16 g), ledové kaštany - tyčinka (energie: 1192  kJ; bílkoviny: 2,7 g; sacharidy: 23,8g; tuky: 
20 g) 

Výživové hodnoty celkem večeře: energie: 3691 kJ; bílkoviny: 25,7 g; sacharidy: 113,8 g; tuky: 
36 g 

Otázka: 
a) V tomto dni bych žádnou složku jídelníčku nevyměnil(a). 
b) V tomto dni bych podstatně snížil(a) energetický příjem. 
c) V tomto dni bych zvýšil(a) příjem tučných potravin. 

                                               /59/                                                              
 
 
 
4.1.2 Úloha 2                                                                                              

        max. 16 b 
Hodnocení jídel    
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Následující pokrmy seřaďte. Pořadí uspořádejte podle následujícího hodnocení a přiřaďte 

příslušná čísla.  
 
1 – V porovnání s ostatními jídly je tato alternativa relativně zdravá a má nižší glykemický index. 
 
2 – K tomuto jídlu lze mít menší připomínky, ale stále je to relativně dobrá volba. 
 
3 – Tak toto je půl na půl, je to takzvaně na hranici. Lze najít dost důvodů, proč to  
s konzumací tohoto jídla nepřehánět. Má relativně vysoký glykemický index. 
 
4 – Toto jídlo opravdu není příliš vhodné. Obsahuje velké množství cholesterolu a nevhodných 
tuků. Navíc i velmi malá porce reprezentuje obrovskou energetickou zátěž. Dlouhodobé 
stravovací návyky spojené s konzumací těchto potravin zvyšují mimo jiné i riziko vzniku obezity 
a vysokého krevního tlaku. 
 
5 – V porovnání s ostatními jídly je toto zcela nevhodné a mělo by být konzumováno opravdu jen 
výjimečně. Představuje ukázku nezdravého stravování. Je především zdrojem velkého množství 
tuků, nebo jednoduchých sacharidů. Snad nejhorší je to, že některé z těchto potravin se tváří jako 
zdravé a mohou tedy vést k domněnce, že nejíme nic špatného. Pravidelná konzumace těchto 
potravin však představuje reálné riziko vzniku obezity nebo cukrovky 2. typu.  
  

a) lískové oříšky v karamelu, jogurtu a čokoládě – směs(100g) – 2280 kJ 
b) hranolky (střední porce 92 g, McDonald’s) – 1062 kJ 
c) pizza se sýrem a salámem – 1600 kJ v jedné porci, vysoká energetická hodnota, větší 

množství tuků 
d) gyros (200 g) – 3200 kJ, vysoká energetická hodnota, větší množství tuků 
e) sušené meruňky (100g) – 1000 kJ, vysoký glykemický index 
f) Cheesburger (McDonald’s, 110 g) – 1110 kJ 
g) Chicken roll (McDonald’s,  240 g) – 2381 kJ 
h) bílá sýrová bageta – 1500 kJ 
i) tmavá sýrová bageta (varianta bez majonézového dresinku) – 1700 kJ 
j) kukuřičný vařený klas (1 porce KFC) – 951 kJ 
k) Milk shake (McDonald’s, vanilkový, 240 ml) – 1170 kJ 
l) Chef salát (McDonald’s, 160 g) – 544 kJ 
m) salát Coleslaw (1 porce KFC) – 800 kJ 
n) párek v rohlíku (1 porce) – asi 990 kJ 
o) smažená kuřecí stehýnka (5 ks, KFC) – 1200 kJ 
p) pohankový salát (100 g) – 1200 kJ 

/53/ 
 
 
 
4.1.3 Úloha 3                                                                                    

         max. 13b                                                                                                                 
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Na základě vlastních znalostí a zkušeností rozhodněte, co je vhodné (V) a co nevhodné 
(N) ve stravování dítěte a mladistvého.  
 

• Dbát na dostatečný příjem neslazených tekutin, ovocného čaje, nesycené minerální vody, 
kvalitní pitné vody. Mléko a kakao nejsou nápoje, ale potraviny. 

• Pít pouze limonády a ovocné nektary 
• Zásadním způsobem omezit konzumaci uzenin, úplně vyloučit použití tepelně 

nezpracovaných uzenin.  
• Nahrazovat uzeniny smaženými řízky nebo tavenými sýry.  
• Pravidelná konzumace čerstvé i tepelně zpracované zeleniny. Jediným vhodným tukem je 

olivový olej.  
• Používat nekvalitní zeleninu – nahnilou, plesnivou, povadlou – a také zeleninu 

nadýmavou. 
• Jíst velké množství čerstvého ovoce. 
• Jíst velké množství kompotovaného ovoce. 
• Jíst celozrnný chléb. 
• Konzumovat bílé pečivo, koblihy, koláčky. 
• Místo sušenek si dopřávat  cereální tyčinky. 
• Místo sezení u počítače se jít ven projít 
• Zůstat sedět u počítače a mlsat své oblíbené pochoutky /22/. ☺ 

 
4.1.4 Úloha 4                                                                                                   
                                                                                          max. 2 b      
Vypočtěte si své BMI (Body Mass Index)! 

BMI, Body Mass Index, udává pomocí jednoduchého výpočtu informaci, jak jste na tom s 
vaší váhou.  

V populaci se objevují hodnoty indexu v rozmezí od přibližně 15 (závažná podvýživa) až 
přes 40 (morbidní obezita). Přesné hranice mezi jednotlivými kategoriemi (závažná podvýživa, 
podvýživa, optimální váha atd.) se mezi různými odborníky liší, ale všeobecně je BMI pod 18,5 
považováno za podváhu, která může být příznakem nějaké poruchy stravování či jiného 
zdravotního problému, zatímco BMI nad 25 se považuje za nadváhu a nad 30 za příznak obezity.  
 

Běžně se používají následující hranice: 
podváha: BMI ≤ 18,5 
ideální váha: 18,5-25 

nadváha: 25-30 
mírná obezita: 30-35 
střední obezita: 35-40 

morbidní obezita: BMI > 40 
 
  BMI je pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav lišit od 
významu naměřené hodnoty BMI. Např. kulturista může mít hodnotu BMI nad 30 a přesto nebýt 
obézní, protože vysoká hodnota indexu je u něj dána velkým množstvím svalové hmoty. Naopak 
starší lidé s malým množstvím svalstva mohou být ze zdravotního hlediska obézní, přestože 
jejich BMI je řadí do kategorie ideální váhy. 
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Hranice hodnot BMI se také liší pro různé rasy. Např. Asiaté používají o něco nižší 
hranice, za obézní se tam považují již lidé s BMI nad 27,5, jako ideální se stanoví BMI v rozmezí 
18,5-23 /60/. 
 
Jak na to? Vzorec pro výpočet BMI je velice jednoduchý:  
BMI = t ělesná váha (kg) / tělesná výška2 (m) 
např. člověk s váhou 80 kg a výškou 183 cm si BMI vypočítá podle uvedeného vzorce takto: 
BMI = 80 / 1,832 = 23,89  

                                                                 /61/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.5 Autorské řešení: 
 
Číslo 
úlohy 

Správné řešení Navržené body 

1  Pondělí a), úterý b), středa b), čtvrtek a), pátek b) 1 bod za správnou odpověď 
2 a) 5 b) 5 c) 4 d) 5 e) 3 f) 4 g) 5 h) 4 i) 1 j)  2 k) 3 l) 1 

m) 1 n) 4 o) 5 p) 2 
1 bod za správnou kombinaci 
odpovědí 

3 1) V 2) N 3) V 4) N 5) V 6) N 7) V 8) N 9) V 10) N 
11) V 12) V 13) N 

1 bod správnou kombinaci 
odpovědí 

4 Každý vypočte svůj BMI Správný postup a výpočet 2 
body 

 

4.2 Komplexní úloha pro základní školu a nižší gymn ázium 
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/62/                             

 
4.2.1 Úloha 1                   
                                                                                                  max. 7 b 

Následující text doplňte dle zásad správné a zdravé výživy! K vypracování této úlohy 
použijte výše uvedenou pyramidu zdravé výživy. Použijte níže nabídnutá slova pro doplnění 
textu. Počty teček v textu znamenají vynechané místo a neznačí přesný počet písmen! 

 
Desatero výživy dětí 

1. Děti by měly jíst pestrou a rozmanitou stravu, bohatou na ............ a ...................., 
celozrnné potraviny, mléčné výrobky, ryby a drůbež. 

2. Děti by se neměly přejídat, ale ani .............. – jíst by měly pravidelně ......až.........denně; 
velikost porce má být přizpůsobená růstu, hmotnosti a pohybové aktivitě.  

3. Dodávejte svému tělu pravidelně kvalitní zdroje..........(drůbeží a rybí maso, luštěniny, 
cereálie).  

4. Několikrát denně by děti měly jíst či pít mléčné výrobky, přednostně ............  
5. Upřednostňujeme kvalitní rostlinné tuky a oleje před ................... tuky.  
6. Děti by měly být střídmé v konzumaci cukru, sladkostí a slazených nápojů. ................ by 

děti měly přijímat hlavně z cereálií, ovoce a zeleniny.  
7. Dodržujte správný pitný režim, měly bychom vypít alespoň ...... až ...... litrů tekutin 

denně.  
Slova na doplnění: ovoce, zelenina, živočišný, sacharidy, 5x, 6x, hladovět, polotučné, 1,5, 2,5, 
bílkoviny  

 
/62/ 

4.2.2 Úloha 2                                                                                                 
                                max. 11 b                                                                                                       

Na základě vlastních znalostí a zkušeností rozhodněte, co je vhodné (V) a co nevhodné 
(N) ve stravování dítěte a mladistvého.  
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• Dbát na dostatečný příjem slazených tekutin, limonád, sycené minerální vody.  
• Zásadním způsobem omezit konzumaci salámů a jiných uzených masných výrobků, úplně 

vyloučit použití tepelně nezpracovaných uzenin.  
• Nahrazovat uzeniny zeleninou a mléčnými výrobky.  
• Pravidelná konzumace čerstvé i tepelně zpracované zeleniny.  
• Místo rostlinného tuku použít tuk živočišný.   
• Používat nekvalitní zeleninu – nahnilou, plesnivou, povadlou – a také zeleninu 

nadýmavou.  
• Jíst velké množství čerstvého ovoce a zeleniny.  
• Čerstvé ovoce nahrazovat kompotovaným ovocem nebo marmeládou a džemem.   
• Místo bílého pečiva jíst celozrnné výrobky.  
• Místo cereálních tyčinek si dopřávat sušenky a čokoládové tyčinky.  
• Místo sezení u počítače nebo u televize se jít projít ven na čerstvý vzduch.  

      /22/  
 
4.2.3 Úloha 3 

                                                                                                   max. 6 b 

 
1. Jedná se o esenciální složky potravy. Naše tělo si je neumí samo vyrobit a proto je 

musíme přijímat v potravě. 
2. Sýry, jogurty, mléko, tvaroh jsou mléčné .......... 
3. Veškeré živiny (cukry, tuky, bílkoviny, ...) jsou nezbytné pro náš ........ 
4. Jsou  nerozpustné ve vodě, v buňkách se vyskytují hlavně jako energetická rezerva. Jedná 

se o ..... 
5. Jedná se o základní složku potravy a dodávají právě tolik energie jako sacharidy. 

Využívají se k výstavbě hormonů, enzymů, buněk, kůže, vlasů, atd. 
6. Nezdravý způsob života, nedostatečný pohyb a nadměrný příjem tuků způsobuje....... 

 
 
 
4.2.4 Úloha 4                                                                                                   
                                                                                          max. 2 b      
Vypočtěte si své BMI (Body Mass Index)! 

 1. 

5. 

4. 

3. 

2. 

6. 

Co si představíte pod pojmem, který vám vyjde v tajence? 
Pokuste se ho jednoduše vysvětlit vašemu spolužákovi! 
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BMI, Body Mass Index, udává pomocí jednoduchého výpočtu informaci, jak jste na tom s 
vaší váhou.  

V populaci se objevují hodnoty indexu v rozmezí od přibližně 15 (závažná podvýživa) až 
přes 40 (morbidní obezita). Přesné hranice mezi jednotlivými kategoriemi (závažná podvýživa, 
podvýživa, optimální váha atd.) se mezi různými odborníky liší, ale všeobecně je BMI pod 18,5 
považováno za podváhu, která může být příznakem nějaké poruchy stravování či jiného 
zdravotního problému, zatímco BMI nad 25 se považuje za nadváhu a nad 30 za příznak obezity.  
 

Běžně se používají následující hranice: 
podváha: BMI ≤ 18,5 
ideální váha: 18,5-25 

nadváha: 25-30 
mírná obezita: 30-35 
střední obezita: 35-40 

morbidní obezita: BMI > 40 
 
  BMI je pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav lišit od 
významu naměřené hodnoty BMI. Např. kulturista může mít hodnotu BMI nad 30 a přesto nebýt 
obézní, protože vysoká hodnota indexu je u něj dána velkým množstvím svalové hmoty. Naopak 
starší lidé s malým množstvím svalstva mohou být ze zdravotního hlediska obézní, přestože 
jejich BMI je řadí do kategorie ideální váhy. 

Hranice hodnot BMI se také liší pro různé rasy. Např. Asiaté používají o něco nižší 
hranice, za obézní se tam považují již lidé s BMI nad 27,5, jako ideální se stanoví BMI v rozmezí 
18,5-23 /60/. 
 
Jak na to? Vzorec pro výpočet BMI je velice jednoduchý:  
BMI = t ělesná váha (kg) / tělesná výška2 (m) 
např. člověk s váhou 80 kg a výškou 183 cm si BMI vypočítá podle uvedeného vzorce takto: 
BMI = 80 / 1,832 = 23,89  

                                                                  /61/ 
4.2.5 Autorské řešení: 
  
Číslo 
úlohy 

Správné řešení Navržené body 

1  1. ovoce, zelenina; 2. hladovět, 5x, 6x; 3. bílkoviny; 4. 
polotučné; 5. živočišnými; 6. sacharidy; 7. 1,5 až 2,5 

1 bod za správnou 
odpověď 

2 1) N 2) V 3) V 4) V 5) N 6) N 7) V 8) N 9) V 10) N 11) V 1 bod za správnou 
kombinaci odpověď 

3 1. vitaminy; 2. výrobky;3. život; 4. lipidy; 5. bílkoviny; 6. 
nadváha; TAJENKA: výživa 

6 bodů za správnou 
tajenku 

4 Každý vypočte svůj BMI Správný postup a 
výpočet 2 body 
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5 Závěr 
V současné době je kladen důraz na ochranu a posilování zdraví, především 

v podmínkách dnešního uspěchaného životního stylu a stále se zhoršujícímu stavu životního 
prostředí. Z těchto důvodů jsem se ve své bakalářské práci věnovala obsáhlé a aktuální tématice 
zdravá výživa a zdravý životní styl a jejímu zařazení do výuky chemie na ZŠ a SŠ.  
• V teoretické části jsem vybrala a shrnula základní poznatky o složkách výživy a zdravé 

stravy, které by měly vyplynout jak z učiva chemie na základní škole a nižším stupni 
gymnázia, tak z učiva středoškolské, gymnaziální chemie. Toto shrnutí může posloužit 
učiteli jako podklad, opora při zařazení tématu zdravý životní styl do chemického i 
biologického vzdělávání. 

• Vypracovala jsem analýzu učebnic chemie, podle kterých se učí děti a mládež na ZŠ a SŠ, 
z hlediska obsahu tématu zdravá výživa a zdravý životní styl.  

• Dále jsem vytvořila komplexní úlohu, kterou bych si při své pedagogické praxi ráda ověřila a 
pokračovala tak v diplomové práci. Komplexní úloha, včetně autorského řešení, je 
připravena ve dvou úrovních obtížnosti pro ZŠ a nižší gymnázia a pro středoškolské učivo 
gymnázia a hodlám ji realizovat, ověřit a vyhodnotit prakticky. 

 

6 Shrnutí 

6.1 Shrnutí v českém jazyce 
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL V U ČIVU CHEMIE NA ZŠ A SŠ 
Má bakalářská práce se týkala zdravé výživy a zdravého životního stylu v učivu na SŠ a 

ZŠ.Vypracovala jsem analýzu učebnic z hlediska tématu zdravá výživa a zdravý životní styl. 
Dále jsem ve své práci vytvořila komplexní úlohu zaměřenou na danou problematiku pro žáky 
základních a středních škol včetně autorského řešení pro obě úrovně vzdělávání. 

 

6.2 Summary in English 
HEALTHY LIFESTYLE IN CHEMISTRY EDUCATION AT SECONDA RY 
SCHOOLS 

My graduation theses was about healthy nourishment and healthy lifestyle in a subject matter 
for high schools  and elementary schools education. I worked up an analysis of  the chemistry 
textbooks for high and elementary schools. Finally, I worked up a complex exercise which 
involved some elements of healthy nourishment and healthy lifestyle. This complex exercise 
containes author’s results. 
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