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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou znalostí pacientů o alternativní 

a  vědecké dietologii. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. 

Teoretická část pojednává o dietologii jak z hlediska všeobecně známé a rozšířené 

racionální stravy, tak z hlediska alternativních výživových směrů. Dále jsou zde rozebrány 

funkční potraviny, některé jejich účinné složky a přínos pro zdraví. 

Praktická část se pokouší ověřit předem dané hypotézy týkající se znalostí pacientů 

léčících se převážně pro obezitu či Diabetes Mellitus o racionální výživě a o alternativním 

stravování. Zahrnuje i jejich zkušenosti s užíváním potravních doplňků nebo léků určených 

převážně k léčbě uvedených nemocí. Data byla sbírána pomocí dotazníků. Vyhodnocené 

výsledky jsou znázorněny v grafech. Ze získaných výsledků vyšlo najevo, že většina 

dotazovaných pacientů má s užíváním potravních doplňků doporučených při těchto 

onemocněních větší zkušenosti, než s farmakoterapií rovněž určenou při těchto 

onemocněních. Často si však nemyslí, že  by  jim takovéto druhy přípravků či léků 

pomohly. Teoretické znalosti týkající se alternativní dietologie byly dobré, přestože 

s takovýmto směrem ve výživě neměla většina pacientů osobní zkušenosti. 

 Cílem práce je všeobecně zdůraznit, že vhodnou stravou lze mnoha chorobám 

předcházet. 

Klíčová slova: obezita, Diabetes Mellitus, racionální výživa, alternativní výživa, 

funkční potraviny, prevence  

  



 
 

Abstract 

This Bachelor’s thesis deals with issue of patient’s knowledge in field of  scientific 

and alternative dietology. The Bachelor’s thesis is divided into theoretical and  practical 

part. 

The first theoretical part deals with dietology from two points of view – wide-

spread and well-known rational nutrition, also it addresses alternative diets. Furthermore, 

funtional foods, their efficient components and benefits for the health are analyzed. 

The practical part validates predefined hypotheses, concerning the knowledge 

of  patients, who are being cured mostly for obesity or Diabetes Mellitus. It involves their 

personal experiences with using dietary supplements or medications used to heal above 

mentioned diseases. The data was collected using questionnaire. Evaluated results are 

presented in graphs. The main fact coming out of the analysis is that most of ill people 

have deeper experience with dietary supplement than medications. They also do not think 

that these supplements or medications actually help them. The theoretical knowledge 

of  alternative dietology were very useful because patients had almost no personal 

experience with that type of dietology. 

The main goal of this Bachelor’s thesis is to generally point out that proper diet can 

prevent a lot of diseases. 

Key words: Obesity, Diabetes Mellitus, rational diet, alternative food, functional 

foods, prevention 
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1. Úvod 

Dietologie je obor všeobecně velmi opomíjený, ačkoli u velké části nemocí je léčba 

dietou nezbytná a zcela zásadní. Pro většinu lidí je však pohodlnější neustupovat 

od  špatných návyků a zvolit cestu nejmenší námahy, tedy spolknout pilulku, než 

se  zabývat prevencí. Přitom správně zvolená strava a životní styl jsou nejlepší prevencí 

většiny onemocnění. Se zásadami racionálního stravování však většina přichází do styku, 

až když se jim na základě jejich dosavadního životního stylu začnou přidružovat různá 

onemocnění či problémy omezující život. 

 Proto jsem si ke své praktické části bakalářské práce vybrala pacienty již se léčící 

pro obezitu nebo Diabetes Mellitus. V této části jsem zkoumala, jaké mají znalosti 

a  zkušenosti jak s alternativní dietologií, tak s dietologií vědeckou. Zapojila jsem 

i  potravní doplňky, které však nemají prokazatelný léčebný efekt, ale mnohdy, byť jen 

z  psychologického hlediska, pomáhají.  

V teoretické části jsem vymezila jak pojmy zabývajícími se vědecká dietologie (obezita, 

Diabetes Mellitus, racionální stravování), tak pojmy z alternativní dietologie. V poslední 

kapitole teoretické části jsem se věnovala funkčním potravinám, některým jejich účinným 

složkám a jejich přínosem pro zdraví. 
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2. Dietologie 

Dietologie je obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou takových 

onemocnění, která vycházejí z chybných stravovacích návyků, onemocnění způsobených 

nedostatečným či nadměrným příjmem některých látek, nebo takových, která se projevují 

na nutričním stavu pacienta. Historicky byla léčba dietou jedním z nejvýznamnějších 

léčebných postupů a dietní léčba byla součástí každého terapeutického doporučení. 

V  moderní medicíně je dietologie stále vědou trochu opomíjenou a ohroženou. Lékaři 

dietologií běžně opovrhují, a ačkoliv má nepochybně své významné místo jak v prevenci, 

tak v léčbě mnoha chorob, dostává se jako léčebná, která je pomalá a na první pohled málo 

efektivní metoda na okraj zájmu. Mnoho nemocí bez diety prakticky léčit nelze, např. 

léčba obezity, cukrovky, podvýživy, nemocí pankreatu, potravinových alergií, dále 

preventivní dietní postupy, které brání vzniku aterosklerózy. Vědecká dietologie je oborem 

nejvíce ohrozitelným tzv. alternativními postupy, např. dietními přípravky a potravinovými 

doplňky bez prokazatelného efektu, avšak pokud jde o postupy zdraví nepoškozující, 

mohou pomoci v psychologickém naladění pacienta, v omezení kalorického příjmu 

a  k  redukci hmotnosti. [1, 2] 

2.1. Obezita 

Obezita je definována nadměrným uložením tuku v organismu. Podíl tuku 

v  organismu tvoří normálně u žen 25-30%, u mužů 20-25%. Dnes je definována podle 

klinicky snadno dostupného vyšetření výšky a hmotnosti a pro indikaci nadváhy, obezity, 

ale i normální tělesné váhy či podváhy se používá tzv. Queteletův index, celosvětově 

označovaný jako body mass index (BMI). 

                    
             

           
 

 

     

  

klasifikace hmotnosti BMI 

těžká podvýživa < 16,5 

podvýživa 16,5-18,5 

normální váha 18,5-25 

nadváha 25-30 

obezita I. stupně (mírná) 30-35 

obezita II. stupně (střední) 35-40 

obezita III. stupně (morbidní) > 40 

Tabulka 1 Klasifikace BMI [1] 
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 Podle rozložení tuku rozlišujeme dva typy obezity: androidní a gynoidní. 

Androidní obezita (obezita mužského typu - typ jablko) je považována za obezitu 

s  kumulací tuku především na břiše a v oblasti hrudníku. Je spojena s vyšším výskytem 

metabolických a kardiovaskulárních komplikací obezity. Gynoidní obezita (obezita 

ženského typu - typ hruška) je označována za obezitu s kumulací tuku především 

na  hýždích a končetinách. Ze zdravotního hlediska je méně riziková. Pro jednoduchou 

klasifikaci se považuje měření obvodu pasu. [1] 

 

 

 

 

 

 

Obezita je významný rizikový faktor, který se podílí na vzniku a rozvoji mnoha 

závažných chorob: [1, 4] 

 kardiovaskulární choroby 

 Diabetes Mellitus 2. typu 

 nádorová onemocnění 

 onemocnění GIT a jaterní potíže 

 problémy s pohybovým aparátem 

 kožní komplikace 

 gynekologické komplikace 

 psychosociální komplikace 

Obezita patří k onemocněním, u kterých je dietní léčba nejvýznamnější. Cílem 

moderní terapie obezity je redukce hmotnosti o 5-10 % a poté udržení této hmotnosti. 

Pokles hmotnosti o 10 % vede podle epidemiologických studií k poklesu výskytu cukrovky 

a nádorů vázaných na obezitu až o 50 % a k poklesu kardiovaskulární morbidity 

asi  o  20  %. [3] 

  

 zvýšené riziko vysoké riziko 

ženy >80 cm >88 cm 

muži >94 cm >102 cm 

Tabulka 2 Riziko obvodu pasu[1] 
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2.2. Diabetes Mellitus 

Diabetes Mellitus (dále jen DM) je chronické onemocnění charakteristické 

hyperglykemií projevující se v důsledku absolutního nebo relativního nedostatku inzulinu. 

Podle toho se rozděluje Diabetes Mellitus na dva typy: DM 1. typu a DM 2. typu. 

Na  vzniku obou typů diabetu se podílejí faktory genetické i faktory zevního prostředí. 

Mezi nejdůležitější exogenní faktory se počítá nadměrný příjem kalorií, nedostatečná 

fyzická aktivita, kouření a narůstající procento obezity. [5] 

O diagnóze diabetu podle WHO (World Health Organization) svědčí: 

 náhodná glykemie vyšší než 11,1 mmol/l 

 koncentrace glukózy v žilní plazmě nalačno vyšší než 7,0 mmol/l 

 nález glykemie při oGTT v 120. minutě vyšší nebo rovné 11,1 mmol/l 

Příčinou DM 1. typu je zánik B-buněk Langerhansových ostrůvků pankreatu, 

vedoucí k absolutnímu nedostatku inzulínu. Mezi klinické příznaky onemocnění patří 

polyurie, polydipsie, ztráta hmotnosti, často únava a poruchy vidění. Základní terapií DM 

1. typu je inzulinoterapie dosažená úpravou dávek inzulinu, která se dá přizpůsobit 

časovému intervalu mezi jídly, pravidelným příjmem sacharidů, který brání ketóze, 

a  pohybovou aktivitou, která chrání před vznikem obezity. 

Na vzniku DM 2. typu se podílí současně inzulinová rezistence a inzulinový deficit. 

Inzulinová rezistence je z počátku kompenzována zvýšenou sekreci inzulinu a v průběhu 

let se produkce inzulinu snižuje, až dochází k nedostatečné kompenzaci a vzniku 

hyperglykemie. Příčina vzniku je ve většině případů spojena s obezitou abdominálního 

typu, arteriální hypertenzí a dyslipidémií. U tohoto typu cukrovky je dieta nejdůležitější 

součástí léčby. [5, 6, 7] 
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3. Základní živiny 

Sacharidy, lipidy a proteiny jsou hlavní živiny, které nám poskytují energii. 

Správný vzájemný poměr (55-60% sacharidů, 25-30% tuků a 10-15% bílkovin) je velice 

důležitý pro jejich optimální využití. [7] 

3.1. Sacharidy 

Sacharidy (cukry), tvořící důležitou součást potravy, se dělí podle počtu cukerných 

jednotek vázaných v molekule na monosacharidy (obsahující 1 cukernou jednotku) 

a  oligosacharidy označující se také jako jednoduché cukry (obsahující 2-10 jednotek), 

polysacharidy (více než 10 cukerných jednotek) a komplexní polysacharidy, obsahující 

např. peptidy, proteiny a lipidy.  

Hlavními monosacharidy jsou glukóza (cukr hroznový) a fruktóza (cukr ovocný). 

Oba cukry jsou v relativně velkém množství zastoupeny v ovoci, ve víně, dále v zelenině, 

luštěninách či vaječném bílku. Mezi nejdůležitější oligosacharidy patří zejména tyto tři 

disacharidy: sacharóza (cukr řepný a třtinový), laktóza (cukr mléčný) a maltóza (cukr 

sladový). Polysacharidy se dělí na tzv. využitelné (stravitelné) a nevyužitelné 

polysacharidy. Mezi využitelné patří polysacharidy škrobové povahy, které jsou při trávení 

rozštěpeny na oligosacharidy a monosacharidy a slouží, jako zdroj energie. Stravitelné 

škrobové polysacharidy se nacházejí zejména v obilovinách a jejich produktech, 

luštěninách, bramborách a zelenině. Mezi nevyužitelné polysacharidy patří vláknina, 

zahrnující např. celulózu a hemicelulózu (hrubá vláknina), pektiny, gumy, mucinózní látky 

a lignin, který je jedinou nesacharidovou složkou. Vláknina je rezistentní rostlinný materiál 

k trávicím enzymům gastrointestinálního traktu člověka. (viz funkční potraviny vláknina) 

[1, 8, 9] 

3.2. Lipidy 

Lipidy (tuky), organické sloučeniny málo rozpustné ve vodě, jsou stavební součástí 

buněčných membrán a představují především funkci zásobní energie. Mají vysokou 

sytivou hodnotu, zvyšují chutnost potravy a jsou nositeli vitamínů rozpustných v tucích. 

Při jejich nadbytku v přijaté potravě se ukládají uvnitř adipocytů tukové tkáně. Lipidy 

se  dělí na nepolární, představované triacylglyceroly (TG), a polární, představované 

fosfolipidy a steroly. Triacylglyceroly jsou mastné kyseliny (MK) esterově vázané 

na  glycerol, uskladňující se v adipocytech a jejich kapénky vyplňují téměř celou buňku. 

Mastné kyseliny se dělí podle počtu dvojných vazeb na nasycené (bez dvojné vazby 

v  řetězci) a nenasycené (obsahující jednu i více dvojných vazeb ve svém řetězci) a podle 

délky řetězce. Délka řetězce a zastoupení nasycených, či nenasycených vazeb rozhoduje 

o  fyzikálních vlastnostech triacylglycerolů. Polynenasycené mastné kyseliny (s více 

dvojnými vazbami) jsou označovány také jako esenciální, protože si je naše tělo nedokáže 

vyrobit. Mezi esenciální mastné kyseliny patří kyselina linolová (omega-6) a z ní 

vytvořená arachidonová, a potom kyselina linolenová (omega-3), z ní pak vytvořená 

eikosapentanová. Esenciální MK hrají ve výživě důležitou roli, převážně u rychle 
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se  vyvíjejícího mozku. Nasycené MK jsou přítomny hlavně v živočišných tucích 

a  z  rostlinných tuků např. v kokosovém a palmovém. Nenasycené MK jsou v rostlinných 

olejích a převážně v tucích mořských ryb. Trans-mastné kyseliny vznikají při výrobě 

ztužených tuků pomocí hydrogenace a jsou rizikové pro vznik kardiovaskulárních 

onemocnění. Steroly se ve formě cholesterolu nacházejí v potravinách živočišného původu. 

Za optimální příjem je považováno 0,3 g živočišných a 0,4 g rostlinných tuků na kilogram 

hmotnosti. [1, 8, 9] 

3.3. Proteiny 

Proteiny (bílkoviny) jsou makromolekuly složené z polypeptidových řetězců 

obsahujících aminokyseliny (AMK) spojené peptidovou vazbou. Bílkoviny jsou součástí 

všech buněk organismu. Jsou významnou součástí svalů, enzymů, hormonů a imunitních 

procesů. Také regulují metabolismus. Jsou důležitým zdrojem dusíku a síry, dále mají 

zásadní význam pro transkripci genetické informace. Některé aminokyseliny dokáže 

organismus syntetizovat, jiné aminokyseliny jsou esenciální (nezbytné). Mezi esenciální 

aminokyseliny patří valin, leucin, izoleucin, lyzin, metionin, treonin, fenylalanin, tryptofan 

a histidin. Tyto aminokyseliny musí být přijímány potravou. Podle biologické hodnoty, 

která závisí na jejich složení a využitelnosti dusíku aminokyselin, se bílkoviny rozdělují na 

plnohodnotné a neplnohodnotné. Plnohodnotné bílkoviny obsahují všechny esenciální 

aminokyseliny a bývají především živočišného původu. Za neplnohodnotné bílkoviny jsou 

považovány bílkoviny rostlinného původu, které jsou obvykle v jedné či více esenciálních 

AMK limitované. 

Hlavním zdrojem živočišných bílkovin je maso, mléko, mléčné výrobky a vejce. 

Mezi bílkoviny rostlinného původu patří luštěniny, obiloviny, zelenina, brambory a ovoce. 

Z hlediska výživového doporučení by se měly vzájemně všechny zdroje kombinovat, tak 

aby byly v organismu optimálně zastoupeny všechny potřebné aminokyseliny. [1, 8] 
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Tabulka 2 Zastoupení základních bílkovin v potravinách [1] 

zdroj 
zastoupení bílkovin v 

potravině (hmotnostní %) 
limitující AMK 

maso 18-20  

kravské mléko 2-5,4  

vejce 13-14 (2/3 v bílku)  

ryby 10-21 lyzin 

obiloviny- rýže 

                  - pšenice 

7-9 

12-15 

lyzin 

lyzin 

luštěniny 20-25 
lyzin, metionin 

tryptofan, treonin 

- sója 40-42  

ovoce, zelenina < 1  

- brambory 2  

houby 27  

kvasnice (Candida utilis= torula, 

Saccharomyces carlsbergensis= 

pivovarské) 

50% sušiny metionin 

mořské řasy (Chlorela, Spirulina) 50-60% sušiny metionin 

 

3.4. Vitaminy 

Vitaminy jsou organické látky, které musí být přijímány v potravě, protože lidské 

tělo je není schopno samo vytvořit. Jediné dva vitaminy, a to vitamin D a K, si organismus 

dokáže v určitém množství vytvořit sám. [8, 10] 

Vitaminy se rozdělují do dvou skupin: 

 Vitaminy rozpustné v tucích (lipotrofní). Vitaminy A spolu s beta-karotenem, 

D, E a K jsou rozpustné v tucích a jsou ukládány do tukových zásob těla. Může 

dojít k jejich nadměrnému nahromadění, neboť se z organismu hůře vylučují. 

 Vitaminy rozpustné ve vodě (hydrofilní). Mezi hydrofilní vitaminy patří 

vitaminy skupiny B (B1- thiamin, B2- riboflavin, B3- niacin, B4- adenin, B5- 

kyselina pantotenová, B6- pyridoxin, B7- biotin(vit. H), B8- cholin, B9- kyselina 

listová, B12- kobalamin) a vitamin C. Tyto vitaminy jsou z těla vylučovány 

rychle. Při nedostatku vitaminů nebo při onemocněních, kdy organismus není 

schopen vitaminy vstřebávat, dochází k hypovitaminóze. Nedostatek vitaminů 

se  projeví různými poruchami funkce organismu, které mohou vyústit 
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až  k  vážným onemocněním např. beri-beri při nedostatku vit. B1, pelagra 

při  nedostatku vit.B3, kurděje- nedostatek vit. C. Při nadbytečném příjmu 

některého z vitaminu může dojít k jeho předávkování. Tento stav, který se v 

organismu označuje jako hypervitaminóza, odezní, vyloučí-li se daný vitamin ze 

stravy. [10] 

3.5. Minerální látky 

Minerální látky jsou anorganické sloučeniny, tudíž je organismus nemůže 

produkovat a musí být doplňovány formou potravy. Jsou nezbytnou součástí zdravé 

výživy, důležité především pro stavbu kostí, zubů, správný chod nervosvalového systému, 

dobrou funkci ledvin, štítné žlázy atd. Podle výskytu jednotlivých prvků v organismu 

se  minerální látky rozdělují na makroprvky, mikroprvky a stopové prvky. 

 Makroprvky (makroelementy)  

Vápník (Ca-calcium), fosfor (P), hořčík (Mg-magnesium), sodík (Na-natrium), draslík 

(K-kalium), chlór (Cl), síra (S). Těchto prvků je denní potřeba větší než 100mg. 

 Mikroprvky (mikroelementy)  

Železo (Fe- ferrum), měď (Cu), zinek (Zn), mangan (Mn), jód (I), molybden (Mo), 

selen (Se), fluor (F), kobalt (Co), chrom (Cr). Denní potřeba těchto prvků je méně než 

100mg. 

 Stopové prvky  

Křemík (Si-silicium), hliník (Al-aluminium), bór (B-borum), cín (Sn-stannum), 

kadmium (Cd), nikl (Ni), vanad (V). Denní příjem těchto prvků by měl být pouze 

několik miligramů. [8, 10] 

3.6. Tekutiny 

Lidské tělo je tvořeno cca z 60% vodou. Celková tělesná voda se ještě rozděluje 

na  vodu obsaženou v buňkách - intracelulární tekutina (ICT) a vodu obsaženou mimo 

buňky - extracelulární tekutina (ECT). Optimální příjem by měl být 2-3 l tekutin denně. 

Potřeba však závisí na věku, pohlaví, podnebních podmínkách, pohybu, sportu, jídelníčku 

a tělesné konstituci. U mladého muže tvoří voda 55-60 % celkové hmotnosti, u mladé ženy 

je to asi 53%. Základní tekutinou pitného režimu by měly být nekalorické nápoje, 

především voda. Při nedostatečném příjmu tekutin dochází k dehydrataci organismu (při 

ztrátě 2 % tělesné hmotnosti), která se projeví žízní, změnami na sliznicích, sníženou 

tvorbou moči, nízkým napětím kůže, poklesem fyzické a psychické aktivity, nevolností, 

slabostí, křečí a může vést až ke smrti. [11] 
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Tabulka 3 Obsah vody v potravinách [11] 

potraviny 
obsah vody 

g/100g 

okurka salátová 96,5 

meloun, rajčata, žampiony 94 

jahody 90 

mléko, jogurt 88 

jablko 84 

banán, vejce 74 

vařená rýže 73 

kuřecí prsa 71 

mozzarella 57 

eidam 49 

hranolky 43 

šunka 42-62 

chléb 40 

parmezán 30 

rozinky 26 

ovesné vločky 13 

vlašské ořechy 5 

bramborové chipsy 2,3 
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4. Racionální výživa 

Racionální výživa (racionální z lat. slova racio = rozum) je výživou, která 

představuje optimální množství a poměr základních živin, minerálních látek a vitamínů. 

Základem racionální stravy je tzv. smíšená strava, která je pro člověka přirozená. 

Ta  se  nepřiklání k žádným alternativním výživovým směrům (např. vegetariánství, 

veganství, makrobiotická strava atd.), neboť nevyrovnaný poměr jednotlivých složek 

potravy, který se  často u alternativního způsobu stravování vyskytuje, může být příčinou 

různých zdravotních problémů. Racionální strava je vhodnou prevencí proti nejrůznějším 

civilizačním chorobám, jako je např. vysoký krevní tlak, cukrovka (Diabetes Mellitus 2. 

typu), ateroskleróza a její komplikace (infarkt myokardu, mozková mrtvice), některá 

nádorová onemocnění, zácpa či deprese. Tyto choroby se také označují jako „nemoci 

z blahobytu“. Předpokládá se, že jsou důsledkem soudobého moderního stylu života. [12, 

13] 

Za příčinu těchto chorob se považují především: 

 nadměrná konzumace kaloricky bohatých jídel (zejména tučných a slaných) 

 nadměrná konzumace alkoholu, cigaret 

 konzumace průmyslově vyráběných potravin 

 nedostatek fyzického pohybu 

 trvalý stres 

Strava by tedy měla být smíšená, plnohodnotná, pestrá, avšak střídmá a měla 

by  odpovídat fyziologickým potřebám každého jednotlivého člověka. 

Množství a složení potravy je individuální podle potřeby jedince a je ovlivněno 

pohlavím, věkem, fyzickou aktivitou, genetickou dispozicí, aktuálním zdravotním stavem 

jedince a prostředím. 

4.1. Doporučení racionální výživy 

 Udržovat si přiměřeně stálou tělesnou hmotnost charakterizovanou BMI (18,5-

25,0) a obvodem pasu pod 94 cm u mužů a pod 80 cm u žen. 

 Aktivně se alespoň 30 minut denně pohybovat, např. rychlou chůzí, cvičením. 

 Jíst pravidelně vyváženou a pestrou stravu, rozdělenou do 4-5 menších porcí, 

nevynechávat snídani. 

 Konzumovat dostatečné množství zeleniny (denně alespoň 500g) a menší množství 

ovoce a ořechů. 
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 Do jídelníčku zařazovat výrobky z obilovin (celozrnný chléb, pečivo, těstoviny, 

rýži), brambory, luštěniny. 

 Denně zařazovat mléčné výrobky, zejména zakysané, dát přednost polotučným 

a  nízkotučným. 

 Omezit spotřebu potravin s vysokým obsahem tuků, upřednostňovat rostlinný olej 

a  tuk před živočišným. 

 Ryby do svého jídelníčku zařadit alespoň 2x týdně (tučné ryby jsou dobrým 

zdrojem omega-3mastných kyselin). 

 Omezit příjem cukrů, zejména ve formě slazených nápojů a sladkostí 

 Omezit příjem soli a potravin s vyšším obsahem soli (chipsy, fast foody atd.). 

Denní příjem soli by neměl přesáhnout 5g (čajová lžička). Používat sůl obohacenou 

jódem. 

 Předcházet nákazám a otravám z potravin. Jejich správným zacházením při nákupu 

a uskladněním. Při přípravě pokrmů omezit smažení, uzení a dát přednost 

šetrnějšímu způsobu přípravy. 

 Dodržovat pitný režim, denně minimálně 1,5l tekutin. Pít přednostně čistou vodu 

a  neslazené nealkoholické nápoje. 

 U alkoholických nápojů nepřekračovat denní příjem alkoholu 20g (0,5l piva, 200ml 

vína, 50ml lihoviny) [14] 

Výživová doporučení jsou určena pro zdravé osoby a slouží k prevenci 

civilizačních chorob. Správně vyvážená strava by měla mít patřičný poměr základních 

živin, tudíž by měla být tvořena z 80 g bílkovin (15-20 %), 70g tuků (20-30 %) a 320 g 

sacharidů (50-70 %). Přibližná hodnota energetického příjmu pro průměrnou osobu 

v  populaci je 9500 kJ (2262 kcal). [14, 15] 
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Obrázek 1 Výživová pyramida FZV[50] 
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5. Alternativní výživa 

Alternativní formy výživy se dostávají čím dál tím více do popředí zájmu. Velká 

část populace se snaží žít a jíst zdravěji. Lidé si začínají více uvědomovat, že strava není 

jen zdrojem pohonných látek pro jejich těla, ale že vhodně zvolenými potravinami se může 

předcházet nemocem a někdy je také léčit. Řada odborníků bývá vůči užití alternativních 

postupů v dietologii skeptická, neboť se většinou jedná o postupy bez vědeckého průkazu 

efektu. Efekty bývají většinou založené pouze na subjektivním hodnocení pacienta, který 

daný alternativní směr v dietě či ve výživě vyzkoušel, a pokud jsou výsledky této diety 

viditelné, většinou se jedná o efekty krátkodobé. Jde o postupy zdraví neškodné, které však 

mohou často pomoci, byť jen v psychologickém naladění pacienta, které bývá jedním 

z nejdůležitějších. Proto bych se jejich užití nebránila. [1, 3, 16] 

5.1. Vegetariánství 

Vegetariánská strava je definována jako strava výhradně bez masa - ryb, drůbeže, 

červeného masa a bez produktů obsahujících tyto složky. Naopak zahrnuje velké množství 

zeleniny, ovoce, obilovin, luštěnin, semen, ořechů, mléčných výrobků (mléko, tvaroh, 

jogurty, máslo) a vajec. Vegetariánská strava bývá kritizována pro svůj nedostatek 

kvalitních bílkovin, železa, vápníku, vit. D, riboflavinu, vit.B12, vit. A, jódu a omega-3 

mastných kyselin, avšak pokud je správně rozvržená, bývá stravou nutričně vyváženou. 

Z  hlediska dětské výživy však není vhodná, právě pro nedostatek např. proteinů a železa. 

[1, 17] 

 Bílkoviny 

Rostlinné bílkoviny mohou poskytnout dostatečné množství esenciálních aminokyselin, 

pokud člověk konzumuje rozmanitou rostlinnou stravu. Kvalita rostlinných bílkovin 

je  různá, ale jak se uvádí v britských listech, po zhodnocení skóre vstřebatelnosti 

aminokyselin, což je metoda pro hodnocení kvality bílkovin, se ukázalo, že sójová 

bílkovina je stejné kvality jako živočišná. 

 Vitamin A 

Vitamin A se nachází pouze v živočišných potravinách. Vegani tento vitamin získávají 

příjmem karotenoidů, zvláště beta-karotenů, které se v těle na vit. A přeměňují. Vitamin A 

může být zajištěn denními porcemi žluté či oranžové zeleniny, zelenými listy různých 

druhů zelenin nebo ovocem. 
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 Omega-3-mastné kyseliny 

Vegetariánská strava bývá na omega-3 mastné kyseliny chudá, avšak obecně bohatá 

na  omega-6 mastné kyseliny (zvláště na kyselinu linolovou). Strava neobsahující ryby, 

vejce nebo mořskou zeleninu vede k nedostatku přímých zdrojů kyseliny eikosapentanové 

(EPA) a kyseliny dokosahexaenové (DHA). Zdrojem omega-3 MK mohou být mikrořasy 

bohaté na DHA. 

 Jód 

Dobrým zdrojem jódu je jodidovaná sůl, chléb či mořská zelenina. Někteří vegani, kteří 

nepoužívají ani jodidovanou sůl, bývají ohroženi jodidovým deficitem. 

Vegetariánský způsob života zahrnuje také zdravý životní styl - vegetarián obvykle 

nekouří, nepije alkohol a aktivně sportuje. Vegetariáni mívají nižší cholesterol, menší 

výskyt diabetu 2. typu a méně častý je i výskyt hypertenze. Na základě různorodých 

stravovacích návyků se dále vyčleňují laktoovovegetariáni, vegani, vitariáni a tzv. 

semivegetariáni. Ty ale za pravé vegetariány považovat nelze, protože konzumují 

ryby, drůbež a někdy i červené maso, byť jen jedenkrát týdně. [1, 8, 17] 

5.1.1. Laktoovovegetariánská strava 

Laktoovovegetariánská strava je považována za komplexní stravu bez jakéhokoliv 

rizika, kterou se dospělí mohou řídit celoživotně. Tato strava je založená na konzumaci 

obilovin, luštěnin, ovoce, zeleniny, semen, mléčných výrobků a vajec. Ze stravy 

je  vyloučeno maso, drůbež a ryby. [1, 17] 

5.1.2. Laktovegetariánská a Ovovegetariánská strava 

Tento způsob stravování rovněž nezahrnuje maso, ryby ani drůbež. V rámci 

laktovegetariánské stravy se však nekonzumují vejce, ale mléko a mléčné výrobky jsou 

povoleny. Naopak ovovegetariáni nekonzumují mléko ani žádné mléčné výrobky, ale vejce 

ano. [11] 

5.1.3. Veganská strava 

Vegani jsou považováni za přísné vegetariány, kteří kromě masa, drůbeže a ryb 

nekonzumují ani žádné živočišné produkty. U osob, které nečerpají z žádných živočišných 

zdrojů bílkovin, může být celkový jejich příjem nízký. Obiloviny obsahují méně lysinu, 

patřícího mezi esenciální aminokyseliny. K jeho adekvátnímu zajištění je potřebná úprava 

stravy, např. zvýšeným příjmem fazolí a sójových výrobků. [1, 17] 
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5.1.4. Vitariánství a Frutariánství 

Vitariáni jsou nazýváni přísnými vegany. Konzumují pouze syrovou rostlinnou 

stravu. Při přípravě pokrmů nedochází k žádným tepelným úpravám. 

Strava frutariánů zahrnuje pouze ovoce, ořechy, semena a jiné plody, přičemž při 

jejich sběru nesmí být rostlina nijak narušena, tudíž jedí pouze plody, které spadly na zem. 

Tato strava je jednostranná a nebývá nikdy doporučována. [11, 19, 20] 

 

5.1.5. Ostatní druhy tzv. vegetariánství 

 Semivegetariáni - konzumují drůbež, ryby, mléčné výrobky a živočišné 

produkty, ale vynechávají červené maso. 

 Pulovegetariáni - z živočišných potravin konzumují pouze kuřecí maso. 

 Peskovegetariáni - z živočišných potravin si vybírají pouze ryby, korýše 

a  měkkýše. 

 

Obrázek 2 Vegetariánská pyramida [49] 
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5.2. Makrobiotika 

Termín makrobiotika je odvozen z řeckého slova „macro“, což znamená „dlouhý“ 

a  „bios“ ve významu „život“. Makrobiotický způsob stravování bývá především 

uplatňován jako prevence běžných onemocnění a chronických obtíží a napomáhá 

při  rekonvalescenci po vážných nemocech. Základní princip makrobiotiky je založen 

na  protikladu energií jin a jang. Síla jin způsobuje rozpínání, síla jang stahování a nic není 

neutrální. Potraviny zahrnuté v makrobiotické výživě, především celozrnné obiloviny 

a  zelenina, umožňují snazší dosažení rovnováhy jin a jang, neboť tyto potraviny jsou jen 

slabě jin nebo slabě jang. Makrobiotické potraviny jsou zpracovávány pokud možno 

přírodním způsobem, neobsahují cukr, bílou mouku ani chemické látky. Základem 

jídelníčku makrobiotiky jsou celozrnné obiloviny, čerstvá zelenina, mořské řasy 

a  luštěniny. Občas se konzumují také ryby, převážně s bílým masem, a ostatní mořské 

plody. Všem ostatním potravinám živočišného původu (mléko, mléčné výrobky, vejce, 

červené maso) se makrobiotika vyhýbá, avšak makrobiotický způsob stravování žádné 

jídlo nezakazuje. [16, 21] 

Tabulka 4 Potraviny jin a jang povahy [16] 

extrémně jang střed extrémně jin 

vejce, kaviár mořské řasy geneticky upravené potraviny 

maso-uzené, pečené, smažené, 

grilované 
celozrnné obiloviny 

chemicky vypěstované, zpracované nebo 

upravené potraviny 

tvrdý sýr luštěniny 
vitaminové tablety a většina potravinových 

doplňků 

dary moře, mlži, ryby s červeným a 

bílým masem 
nerafinované rostlinné 

oleje 
tropická zelenina, ovoce, ořechy, koření a 

byliny 

chléb, sušenky, koláče 
pramenitá nebo 

filtrovaná voda 
bílá rýže, bílá mouka 

rafinovaná sůl nebo sůl silně 
bohatá na minerály 

zelenina mléko, máslo, zmrzlina 

 

Příklad každodenní makrobiotické stravy pro zdravé jedince: 

 Celozrnné obiloviny 

Vařená obilná zrna tvoří 40-60 % denního příjmu potravy. Mezi hlavní obiloviny se 

zahrnuje přírodní rýže, ječmen, jáhly, žito, kukuřice, pohanka atd. Bílá mouka a další 

rafinované obilné produkty se omezují na minimum. 
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 Zelenina 

Čerstvá zelenina připravená na mnoho způsobů tvoří asi 20-30 % denní spotřeby 

potravin. Makrobiotika se snaží vyloučit např. tropické a subtropické druhy potravin, 

avokádo, brambory, rajčata, papriku, špenát. 

 Luštěniny 

Luštěniny tvoří asi 5-10 % jídelníčku. Za vhodné luštěniny k pravidelné konzumaci jsou 

považovány fazole adzuki, čočka, cizrna, sója a výrobky z nich - tofu, tempeh. 

 Polévka 

Polévka tvoří 5-10 % denní spotřeby potravy. Připravuje se z čerstvé, převážně kořenové 

zeleniny, mořských řas (wakame) a přidává se do ní často miso (fermentovaná sójová 

pasta). Mořské řasy tvoří asi 2 % každodenního příjmu potravy. 

Makrobiotická jídla by neměla obsahovat mnoho soli. Ke kořenění je používán 

např. zázvor, citrón, umeboshi (usušená a naložená švestka), umeocet, shoya (přirozeně 

fermentovaná sójová omáčka) a gomasio (opražená sezamová semínka se solí). Každý den 

by se mělo konzumovat pickels (kvašená zelenina), která napomáhá trávení obilovin 

a  zeleniny. Standardní makrobiotické stravování zajišťuje celkovou rovnováhu mezi 

energií jin, jang a živin v potravě. Přísné dodržování makrobiotické diety je nevhodné, jak 

pro obézní, diabetiky, tak i zdravé osoby. Může vést k proteinové podvýživě, snižování 

hodnot plazmatických bílkovin a k tvorbě otoků. [1, 16] 
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Obrázek 3 Makrobiotická pyramida [16] 

5.3. Potravní doplňky a doplňky stravy 

Za potravní doplňky považujeme např. vitaminy, minerální látky, některé druhy 

vlákniny a např. bylinné extrakty, které se přidávají do potravin, aby zlepšily jejich 

biologickou hodnotu. Směsí jednotlivých potravních doplňků pak vzniká doplněk stravy. 

V případě, že naše běžná denní strava neobsahuje dostatek všech potřebných látek, doplněk 

stravy může zajistit jejich přísun. Je nutné podotknout, že žádné doplňky nejsou 

považovány za léčiva, neboť nejsou určeny k prevenci nebo k léčbě jakýchkoliv 

onemocnění. Všechna tvrzení o doplňcích stravy a jejich účinných složkách jsou 

zpochybnitelná, neboť nemají žádný vědecký podklad. Výhodou potravních doplňků je, jak 

uvádí Fořt, že přestože nepomohou, rozhodně neuškodí. Důležité je však nezatracovat 

jejich účinnost. Ta se nemusí projevit hned zlepšením kondice a zdraví v nejbližší době 

po  jejich užití. Účinnost doplňků ovlivňuje dávkování, délka podávání, zdravotní stav 

uživatele a např. kvalita produktu. [22, 23] 
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Příklady některých doplňků stravy a potravních doplňků: 

5.3.1. Lipoxal 

Lipoxal je doplněk stravy podporující spalování tuků díky přírodním extraktům 

ze  zeleného čaje, guarany, zázvoru a hořkého pomeranče. Extrakty z olivových listů 

a  korejského ženšenu působí antioxidačně. [24, 25] 

 Zelený čaj 

Zelený čaj snižuje hladinu cholesterolu v krvi, zlepšuje trávení, posiluje imunitní 

systém a díky obsahu vit. C má značné antioxidační účinky. [26, 27] 

 Guarana 

Tato rostlina má povzbuzující účinky, může zabraňovat nadměrnému ukládání 

cholesterolu, snižuje pocit chuti k jídlu a v kombinaci s jinými rostlinami usnadňuje 

hubnutí, neboť vytváří pocit sytosti. [29] 

 Zázvor 

Kořen zázvoru urychluje metabolismus, zlepšuje krevní oběh, snižuje hladinu 

cholesterolu v krvi a má údajně antikarcinogenní účinky. V přírodním léčitelství 

se  kořen zázvoru používá proti nadýmání, pálení žáhy, k podpoře trávení, je účinný 

při migréně, nevolnostech z cestování, nachlazení a má také povzbuzující 

účinky.[30] 

 Hořký pomeranč 

Jedna z látek obsažených v hořkém pomeranči je synefrin. Tato účinná látka 

zrychluje metabolismus, tudíž podporuje odbourávání tuků a tím napomáhá ke 

snižování hmotnosti. [31] 

 Ženšen 

Kořen ženšenu obsahuje několik účinných látek jako např. glykosidy (zvané 

saponiny), je bohatý na minerální a stopové prvky. Ženšen působí stimulačně 

na  nervový systém a posiluje imunitní systém. Zlepšuje zrak, snižuje hladinu 

cholesterolu, má také antioxidační účinky a brání vzniku nádorových buněk. [32, 

33, 34] 

5.3.2. Bioaktivní chrom 

Bioaktivní chrom je doplněk stravy obsahující důležitý stopový prvek - chrom. 

Chrom je prvek nezbytný při syntéze cholesterolu a mastných kyselin. Napomáhá např. 

udržovat normální hladinu cukru v krvi, přispívá ke správnému metabolismu živin 
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a  snižuje chuť na sladké. Potravinové zdroje chromu - obiloviny, luštěniny, ryby, drůbež, 

vnitřnosti. [35] 

5.3.3. Diabetes komplex 

Diabetes komplex má blahodárné účinky při diabetu. Mezi hlavní složky patří 

skořice, kyselina alfa-lipoová, kyselina gymnemová a chrom. Kyselina alfa-lipoová 

přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem a má příznivý vliv na metabolismus 

tuků. Na ten příznivě působí rovněž kyselina gymnemová. Skořice snižuje hladinu 

krevního cukru a chrom, jak už bylo řečeno, napomáhá k udržení normální hladiny 

glukózy v krvi. [36] 
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6. Funkční potraviny 

 Obecně platná definice funkčních potravin prozatím neexistuje. Česká republika 

zatím nemá jednotnou legislativu prudce se rozvíjející problematiky funkčních potravin. 

Přitom legislativně musí být vymezeno zejména to, které potraviny mohou být označovány 

jako funkční, které prokázané zdravotní přínosy mohou být na obalech označené a které 

účinné složky (a v jakém obsahu) jsou přítomny. Jednou z klíčových legislativních 

podmínek pro uznání potravin za funkční, budou vědecky prokázané důkazy o tom, zdali 

potravina, respektive její složka či složky, poskytují zdravotní přínos. Pro získání těchto 

důkazů se vedou obvykle epidemiologické průzkumy a laboratorní výzkumy, které se dále 

ověřují klinickými studiemi. [9] 

Cílem NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1924/ 2006 

ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin 

je  zajistit, aby u látek, které jsou předmětem tvrzení, bylo skutečně vědecky prokázáno, 

že  mají příznivý výživový nebo fyziologický účinek a je důležité zajistit srozumitelnost 

těchto tvrzení a ochránit spotřebitele před klamavými tvrzeními. [38] 

Funkční potraviny (functional foods) jsou potraviny, které mají kromě výživové 

hodnoty příznivý prokazatelný a prokázaný účinek na zdraví konzumenta, jeho fyzický 

a  psychický stav. Jsou to potraviny vyrobené z přirozeně se vyskytujících složek, nikoliv 

tablety, kapsle či prášek. Jejich cílem není léčit chorobu, nýbrž příznivě ovlivňovat 

přechodný stav mezi zdravím a nemocí. Mají tedy preventivní účinek, neboli „lépe 

je  nemocím předcházet, než je léčit“. Měly by se konzumovat jako součást denní stravy. 

Konzumace funkčních potravin může na lidský organismus působit v různém směru:  

 posilovat přirozeně obranné mechanismy proti škodlivým vlivům prostředí 

 působit preventivně proti nemocím 

 podporovat organismus při rekonvalescenci 

 příznivě ovlivňovat fyzický a duševní stav 

 zpomalovat proces stárnutí 

 zlepšovat trávení, krevní tlak, hladinu cholesterolu, atd. 

Projevy příznivých účinků u funkčních potravin jsou udávány až na desítky let. 
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Tabulka 5 Časový účinek konzumace funkčních potravin [9] 

prevence chorob účinné složky 

krátkodobý 

účinek  

(týdny) 

střednědobý 

účinek 

(měsíce až 

roky) 

dlouhodobý 

účinek  

(20-30 let) 

srdečně cévní     

prevence probiotika + + + 

prevence kyselina listová   + 

prevence antioxidanty   + (?) 

- snížení krevního tlaku peptidy +   

- snížení krevních 

triacylglycerolů 
probiotika + + + 

 
n-3 mastné 

kyseliny 
+   

rakovina antioxidanty   + 

osteoporóza 
vápník, 

fytoestrogeny 
  + 

 

Koncepce funkčních potravin a nutraceutik (nutraceuticals) jako jejich příznivě 

působících účinných složek se zrodila v 80. letech v Japonsku. Kromě pojmu funkční 

potraviny byly používány i jiné termíny např. FOSHU (foods for special health use = 

potraviny pro vymezené zdravotní účely) nebo wellness foods (blahodárné potraviny).  

Funkční potraviny skutečně mohou představovat kroky ke zdraví, avšak zdraví 

je  komplexní záležitost, tudíž dlouhodobou zátěž organismu stresem, nadměrnou 

spotřebou alkoholu, kouřením, nedostatkem fyzické aktivity a další prohřešky proti 

zdravému životnímu stylu kompenzovat nemohou. [9] 

Tabulka 6Běžná potravina vs. funkční potravina vs. Lék [9] 

 potravina 
funkční 

potraviny 
lék 

cíl 
poskytnutí energie a 

živin 
prevence výživou 

podpora organismu v 

nemoci 

efekt dlouhodobý dlouhodobý okamžitý 

působení široké spektrum nespecifické cílené 

nezávadnost jistá jistá přínos převažuje riziko 
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6.1. Výroba 

Funkční potraviny se vyrábějí tak, že běžné konvenční postupy při výrobě potravin 

jsou doplněny a upraveny technologickými postupy tak, aby se významně zvýšil obsah 

příznivě působících látek. Mohou vzniknout také odstraněním nežádoucí složky potravy. 

 úprava receptury, čímž potraviny obsahují větší množství žádoucích látek 

z  přírodních zdrojů, např. přidáním obilných klíčků a otrub do cereálií 

 přídavek uměle vyrobených látek, např. vit. C a E 

 přídavek mléčných mikrobiálních kultur 

 minimalizace nežádoucích faktorů, např. hypoalergenní rýže s enzymově 

odstraněnými alergeny, bezcholesterolové živočišné produkty, delaktozované 

mléko 

 přídavek přírodních látek, izolovaných z přírodních zdrojů, které mají ochranný 

účinek, např. zelený čaj, antioxidanty, česnek [9] 

6.2. Rozdíl mezi funkčními potravinami, GMO a 

potravinami určenými pro zvláštní výživu 

Funkční potraviny jsou často ztotožňovány či zaměňovány s potravinami geneticky 

modifikovanými nebo potravinami určenými pro zvláštní výživu.  

U geneticky modifikovaných potravin se jedná o vnesení specifických genů jiných 

rostlin do určité plodiny nebo o potlačení části genů s cílem upravit vlastnosti 

modifikovaných organismů požadovaným směrem. Nově získané rostliny se vyznačují 

např. vyšší odolností proti některým nemocím a škůdcům, zlepšením technologických 

vlastností, zvýšením nutričních hodnot. Do plodin lze zavést genovými manipulacemi 

i  geny zvyšující obsah nutraceutik, avšak této cesty se pro získání funkčních potravin 

zatím nevyužívá. Uvádění geneticky modifikovaných organismů (GMO) pro použití 

v  potravinách a krmivech na trh podléhá přísné regulaci podle NAŘÍZENÍ 

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o 

geneticky modifikovaných potravinách a krmivech. 

Potravinami pro zvláštní výživu se rozumějí potraviny, které se svým zvláštním 

složením nebo výrobním postupem odlišují od potravin pro běžnou spotřebu a jsou určeny 

pro výživové účely. Ty jsou uvedené ve vyhlášce č. 54/ 2004 Sb. o potravinách určených 

pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití a do oběhu se uvádějí s označením účelu 

použití. Takovými potravinami jsou:  

 potraviny určené pro výživu kojenců a malých dětí 
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 potraviny určené pro osoby trpící laktosovou intolerancí (nesnášenlivost mléčného 

cukru), celiakií (nesnášenlivost lepku), fenylketonurií (porucha metabolismu 

fenylalaninu) 

 potraviny určené při zvýšení výživových nároků, zejména zvýšeném tělesném 

výkonu u sportovců či při snižování tělesné hmotnosti 

 potravní doplňky 

Potraviny určené pro zvláštní výživu nemají tedy roli prevence, jakož je tomu 

u  funkčních potravin, a měly by být konzumovány na základě rady lékaře. [9, 39] 

 

6.3. Významné složky a příklady některých funkčních 

potravin 

 

6.3.1. Probiotika- Prebiotika- Symbiotika 

Probiotika, prebiotika a symbiotika patří mezi nejrozšířenější a stále se rozvíjející 

skupinu účinných složek funkčních potravin. Složení a činnost střevní mikroflóry se dá 

ovlivnit výživou a právě zařazení těchto složek do výživy posiluje pro zdraví člověka 

prospěšné funkce a předchází jejich narušení. [9] 

 Probiotika 

Probiotika jsou živé mikroorganismy, které se přidávají do potravin. Jako 

probiotika jsou označeny četné bakteriální kmeny, z nichž se mnohé liší svým působením 

a  účinky, avšak u většiny kmenů probiotik platí, že mají příznivý vliv na zlepšení 

rovnováhy střevní mikroflóry – (obnovení vyvážené mikroflóry tlustého střeva, zvýšení 

odolnosti tlustého střeva před mikroorganismy vyvolávajících střevní obtíže) a na celkové 

zdraví jejich konzumenta – (posílení imunitního systému, zvýšené vstřebávání vápníku, 

prevence srdečně-cévních onemocnění). Účinnost probiotik byla prokázána také u řady 

zánětlivých stavů, včetně artritidy či atopického ekzému. Cílem vhodných probiotik 

(především mléčných bakterií rodu Lactobacillus a Bifidobacterium) je zvýšit četnost a tím 

konkurenceschopnost mikroorganismů tlustého střeva, které štěpí tenkým střevem 

nestrávené složky potravy a které jsou přínosem pro lidské zdraví. Probiotické vlastnosti 

bakterií závisejí na jejich schopnostech zůstat živé. Výrobek v době konzumace musí 

obsahovat dostatečný počet živých bakterií a jeho konzumace by měla být pravidelná. 

Mezi potraviny s probiotiky se řadí jogurty, acidofilní mléka, podmáslí, zrající sýry a další 

mléčné výrobky. Mohou být také přidávány do některých dětských výživ, fermentovaných 

masných výrobků nebo do ovocných a zeleninových šťáv.[9, 40, 41] 
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 Prebiotika 

Prebiotika jsou nestravitelné složky potravy, které podporují růst nebo aktivitu 

žádoucích bakterií tlustého střeva, čímž zároveň potlačují potencionální patogenní 

bakterie, a které mohou zlepšit zdravotní stav konzumenta - snižují výskyt zácpy. Pro růst 

bakterií v tlustém střevě jsou základním zdrojem živin a energie nestravitelné sacharidy 

ze  stravy. Jde především o rezistentní škrob, složky vlákniny (např. celulózu, pektiny, 

gumy), alkoholické cukry a oligosacharidy. Právě některé oligosacharidy plní funkci 

současných prebiotik přidávaných do funkčních potravin. Nestravitelné oligosacharidy 

se  stávají substrátem pro žádoucí bifidobakterie a konečnými produkty bakteriální 

fermentace v tlustém střevě jsou kyselina máselná, octová a propionová. Kyselina máselná 

je  považována za hlavní zdroj energie pro epitel tlustého střeva a narušení její absorpce 

epitelem tlustého střeva se dává do souvislosti s různými onemocněními střeva. 

Prostřednictvím kyseliny octové získává organismus energii z nestrávených 

a  neabsorbovaných sacharidů v tenkém střevě. Zdraví prospěšné účinky kyseliny 

propionové zatím nebyly u lidí jednoznačně prokázány. Mezi nejvýznamnější přirozené 

oligosacharidy patří inulin (neboli přesnější termín fruktooligosacharid či oligofruktosan). 

Mezi hlavní zdroje inulinu patří čekanka obecná, topinambur, pór, cibule kuchyňská, 

banány, pšenice a žito. 

Prebiotika se používají například při výrobě jogurtů, jogurtových nápojů a dalších 

mléčných výrobků a dezertů (sušené mléko, puding, tavený sýr aj.), pekárenských 

výrobků, snídaňových cereálií, müsli tyčinek, ovocných nápojů, čajů, kávy a dalších 

výrobků jako např. tofu. [9, 40, 41] 

 Symbiotika 

Jako symbiotika se používá označení směsi probiotik a prebiotik, která je přidávána 

do jednoho produktu. Kombinace těchto dvou účinných složek dává větší zdravotní přínos 

než součet každé z nich samostatně. Stimulují a aktivují metabolismus jedné nebo 

omezeného počtu bakterií podporujících zdraví a tím zlepšují přežití a usídlení živých, 

zdraví prospěšných mikroorganismů v GITu, čímž pozitivně působí na zdraví hostitele. 

Jsou to např. zakysané mléčné výrobky. [9, 41] 

6.3.2.   Speciální tuky 

 

 Rostlinné tuky 

V rostlinných tucích jsou zastoupeny nenasycené mastné kyseliny v širokém 

rozmezí (10 % v kokosovém oleji, 90 % v řepkovém oleji). Mononenasycená mastná 

kyselina (s jednou dvojnou vazbou) např. kyselina olejová je obsažena v olivovém, 

řepkovém a slunečnicovém oleji. Dienové (se dvěma dvojnými vazbami) nenasycené 

mastné kyseliny jsou velmi důležité ve výživě. Mezi nejvýznamnější z nich patří kyselina 

linolová. Z rostlinných zdrojů se nachází zejména ve slunečnicovém či saflorovém (ze 
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světlice barvířské neboli safloru) oleji a patří mezi prospěšné omega-6 mastné kyseliny. 

Polynenasycenou mastnou kyselinou (s více dvojnými vazbami) je např. kyselina 

linolenová hojně se vyskytující v sójovém nebo ve lněném oleji. [42] 

 Rostlinné steroly 

Složkou rostlinných olejů jsou také rostlinné steroly neboli fytosteroly. Nejvíce 

jsou v oleji z kukuřičných a pšeničných klíčků, v sezamovém a řepkovém oleji a přidávají 

se také do některých margarínů- Flora pro.activ. Tyto výrobky jsou určeny především pro 

jedince, kteří mají zvýšenou hladinu celkového či LDL cholesterolu. Pavel Kalač uvádí 

ve  své knize Funkční potraviny kroky ke zdraví, že fytosteroly mají prokázané preventivní 

účinky vůči ateroskleróze a při přijmu 2-3 g fytosterolů za den, klesá riziko vzniku srdečně 

cévních chorob. [9, 42] 

 Fosfolipidy 

Fosfolipidy patří mezi heterolipidy neboli lipidy, které kromě mastných kyselin 

a  alkoholu obsahují další sloučeniny, např. ve fosfolipidech vázanou kyselinu fosforečnou. 

Na ni jsou navázány další látky a vznikají glycerofosfolipidy - z hlediska funkčních 

potravin nejvýznamnější skupina fosfolipidů. Z této skupiny látek je ve výživě významný 

lecitin. Fosfolipidy mají význam pro činnost mozku a dalších nervových tkání. Snižují 

zvýšenou hladinu cholesterolu a triacylglycerolů v krvi. Bohatým zdrojem fosfolipidů jsou 

sójové boby. Lecitiny obsažené v sóji podporují detoxikační výkonnost jater. 

Z  živočišných zdrojů je nejbohatší vaječný žloutek. Sójové a vaječné fosfolipidy 

se  používají jako emulgátory např. do čokolád, čokoládových náplní, sladkých pomazánek 

a do pekařských výrobků. Dále se účinná množství fosfolipidů přidává zejména do jogurtů, 

mléčných nápojů a müsli. [9, 42] 

6.3.3. Vláknina 

Vláknina (jak už bylo psáno v kapitole o sacharidech) patří mezi nevyužitelné 

polysacharidy. Procházejí tenkým střevem v nezměněné formě a mohou být fermentovány 

účinkem enzymů mikroflóry tlustého střeva. Konečnými produkty fermentace jsou plyny 

(oxid uhličitý, vodík a metan) a využitelné nižší mastné kyseliny (kyselina octová, 

propionová a máselná). [1, 42] 

Vláknina se podle účinků dělí na vlákninu rozpustnou a nerozpustnou.  

 Rozpustná vláknina   

Rozpustná vláknina ve střevě bobtná, zvyšuje viskozitu (vazkost) obsahu žaludku 

a  střev, zpomaluje jejich promíchávání a zpomaluje průchod střevního obsahu 

gastrointestinálním traktem. Řadí se k ní určitý podíl hemicelulóz (vláknina 

v  kukuřici a pšenici), pektiny (v ovoci), rostlinné slizy (např.psyllium), gumy, 

polysacharidy mořských řas, rezistentní škroby a fruktooligosacharidy- v ovoci, 

sladu, ovse, luštěninách, bramborách. [1, 42] 
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 Nerozpustná vláknina  

Nerozpustná vláknina zvětšuje objem potravy. Zpomaluje její průchod zažívacím 

traktem, čímž se snižuje pocit hladu a tím i příjem potravy, zlepšuje peristaltiku 

a  zvětšuje objem stolice. Do jisté míry má ve střevě také čistící funkci. Hlavní 

složkou nerozpustné vlákniny je celulóza, lignin a některé hemicelulózy 

v  celozrnných výrobcích a otrubách, zelenině a semenech ovoce. [1, 9, 42] 

Tabulka 7 Množství rozpustné a nerozpustné vlákniny ve vybraných potravinách [42] 

Potravina Vláknina (% sušiny) 

 rozpustná nerozpustná celkem 

ovoce 

jablka 5,6-5,8 7,2-7,5 12,8-13,3 

jahody 5,1-7,7 6,8-10,6 11,9-18,3 

pomeranče 6,5-9,8 3,9-5,2 10,4-15,0 

zelenina 

zelí 13,5-16,6 4,2-20,8 27,6-37,4 

hrášek 5,9 15,0 20,9 

mrkev 4,4-14,9 10,4.11,1 14,8-26,0 

luštěniny 

fazole 7,2-12,4 9,1-9,6 16,8-21,5 

cereálie 

chléb žitný 6,7 6,6 13,3 

chléb pšeničný 1,6-2,7 1,1-2,9 2,7-5,6 

mouka pšeničná celozrnná 2,6 7,7 10,3 

mouka pšeničná bílá 2,0 1,2 3,2 
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Konzumace potravin s vysokým obsahem vlákniny je doporučována jako prevence 

proti zácpě, gastrickým a duodenálním vředům, hemoroidům, rakovině střev a konečníku. 

Zpomaluje také vstřebávání glukosy, což vede k nižšímu nárustu její hladiny v krvi, 

snižuje hladiny cholesterolu a je prevencí kardiovaskulárních chorob. 

Příklady funkčních potravin: výrobky se zvýšeným obsahem vlákniny-grahamové 

pečivo, celozrnné těstoviny, výrobky s přísadou vlákniny- pečivo, jogurty s müsli, tyčinky, 

masné výrobky. [9, 42] 

6.3.4. Obiloviny 

Obiloviny jsou kulturní druhy trav pěstované pro jejich škrobnaté obilky. Zejména 

celozrnné obiloviny přispívají k příjmu vlákniny, minerálních látek – (draslíku, vápníku, 

hořčíku, zinku a selenu), většiny vitaminů skupiny B a vitaminů rozpustných v tucích, což 

je vitamin E. Po naklíčení obilka obsahuje také vitamin C. Obilka je složena ze tří částí: 

zárodek, endosperm a vnější vrstva. Zárodek obilky je bohatým zdrojem tuků 

(nenasycených mastných kyselin), minerálních látek a vitaminů. V endospermu se nachází 

škrob a rostlinné bílkoviny a vnější vrstva je velmi bohatá na vlákninu, vitaminy 

a  minerální látky. Obiloviny by měly být konzumovány nejlépe ve formě celých zrn 

a  to  právě kvůli vláknině, získané z co nejméně opracovaných zrn obilovin. Tato vláknina 

nejlépe působí na zdravotní stav tlustého střeva, chrání před ischemickou chorobou 

srdeční, má pozitivní roli v prevenci a léčení diabetu a příznivě působí při redukčních 

dietách. Dalších důvodem konzumace celozrnných obilnin je nulový obsah cholesterolu. 

Z  hlediska výživy jsou nejrozšířenějšími obilovinami pšenice, rýže, oves a pohanka.[8, 9, 

43] 

 Pšenice 

Nejdůležitější částí pšenice z hlediska významu funkčních potravin jsou její otruby 

a příznivá buněčná struktura celulózy a ligninu, prospěšnější než u jiných obilovin, ovoce 

a  zeleniny. Otruby jsou tvořeny především nerozpustnou vlákninou, která má již dříve 

zmiňované, preventivní účinky na organismus - prevence zácpy, snížené riziko rakoviny 

tlustého střeva a rakoviny prsu. Příklady potravin: přídavek pšeničných otrub 

do  snídaňových cereálií, celozrnné pečivo, vícezrnný chléb, celozrnné těstoviny, obilné 

kávy, kernotto. [9, 43] 

 Rýže 

Rýže je velmi dobře stravitelná obilovina. Obsahuje kvalitnější spektrum bílkovin 

než ostatní obiloviny a rizika alergenu na ně jsou velmi nízká. Z rýže se při průmyslových 

úpravách odstraňují otruby a většina zárodku. Konečným produktem je pak bílá (loupaná) 

rýže. Rýžové otruby jsou zdrojem kvalitního oleje, který obsahuje mastné kyseliny 

(kyselinu palmitovou, olejovou a linolovou) snižující hladinu LDL cholesterolu a vitamin 

E. Naturální rýže (někdy nazývána také hnědá, přírodní) je bohatým zdrojem vitaminů 

skupiny B, minerálních látek, jako železo, mangan, zinek, hořčík, draslík, obsahuje 
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ochranné lignany a je velkým zdrojem vlákniny. Příklady potravin: olej z rýžových otrub, 

rýžový nápoj, rýžové vločky. [9, 47] 

 Oves 

Oves má vysokou výživovou hodnotu. U nás je známý oves s pluchou a oves 

bezpluchý. Hlavní účinnou složkou ovesného zrna je beta-glukan snižující hladinu 

krevního cholesterolu a hladinu glukosy. Oves má vysoký obsah hodnotných bílkovin, 

vyšších nenasycených mastných kyselin a pomalých sacharidů. V ovsu je cenný obsah 

vitaminů, především skupiny B a kyseliny pantotenové a přítomnost antioxidantů, zejména 

v povrchových vrstvách obilky. Z minerálních látek obsahuje pak především hořčík, železo 

a draslík. Příklady potravin: müsli z ovesných vloček, ovesný nápoj. [9, 44] 

 Pohanka 

Pohanka není obilovina v pravém slova smyslu, ale je k nim řazena. Patří také mezi 

přirozeně funkční potraviny. Je významným zdrojem rutinu (obsažený v mladých listech 

pohanky), látka zvyšující pružnost a pevnost cév. Obsahuje vápník, fosfor, hořčík, zinek, 

selen, mangan a vitaminy skupiny B, převážně kyselinu pantotenovou (vit. B5). Pohanka 

má značný obsah bílkovin neobsahujících lepek, tudíž je vhodná pro pacienty trpící 

celiakií. Bílkoviny obsažené v pohance jsou poměrně málo stravitelné. V trávicím procesu 

se chovají podobně jako vláknina, dokáží vázat thiamin (vit. B1) do stabilního komplexu. 

Z  tohoto komplexu se thiamin uvolňuje během trávení až v tenkém střevě. Bílkovinám 

pohanky se přisuzuje účinek snižovat hladinu cholesterolu v krvi a v játrech. Semena 

pohanky mají výrazné antioxidační účinky a posilující účinek na imunitní systém. Příklady 

potravin: pohankovo-špaldové těstoviny, pohankové vločky, pohankový čaj, pohankové 

sušené mléko. [9, 28] 

  



38 
 

6.4. Přirozené funkční potraviny 

O mnohých potravinách se hovoří jako o přirozeně funkčních potravinách. Jsou 

to  potraviny, bez přidání jakýchkoliv dalších složek, obsahující mnoho příznivě 

působících látek. Některé příklady přirozeně funkčních potravin: 

6.4.1. Brokolice 

Brokolice, společně s růžičkovou kapustou, květákem, zelím, kapustou, ředkví 

apod., patří mezi brukvovitou zeleninu. Brokolice vyniká svými protirakovinnými účinky, 

díky obsahu sulforafanu. Brukvovitá zelenina obsahuje také indoly, které mohou působit 

jako prevence rakoviny prsu, dále velké množství vlákniny, vitaminu A a vitaminu C. 

Brokolice je rovněž zdrojem železa, draslíku, luteinu a vápníku. 

6.4.2. Citrusové ovoce 

Citrusové ovoce, jako například citrony, limetky, pomeranče, mandarinky, 

grapefruity, obsahují monoterpeny, které mohou pomáhat v prevenci rakoviny společně 

s  limonoidy obsaženými ve slupkách a semenech citrusových plodů. Kromě vlákniny 

obsahuje citrusové ovoce také značné množství vitaminu C, který je účinný jako prevence 

srdečního onemocnění a šedého zákalu. 

6.4.3. Amarant 

Z hlediska lidské výživy, se jako amarant označují semena z několika druhů rostlin 

rodu Laskavce (Amaranthus). Amarant má vysoký obsah vitaminů (vit. E), minerálních 

látek (vápník, železo, hořčík, zinek, měď), má nízký glykemický index a obsahuje cenné 

aminokyseliny, například lysin, který obiloviny postrádají. Olej obsažený v amarantu 

obsahuje skvalen, kterému jsou přisuzovány příznivé účinky pro snížení krevních hladin 

celkového a LDL cholesterolu.  

K dispozici jsou na našem trhu celá semena amarantu, mouka, pukance, těstoviny, 

sušenky, křupky, čokoláda a podobné výrobky. [9, 28] 

6.4.4. Quinoa (Merlík chilský) 

Semena quinoy jsou cenné díky svému obsahu hodnotných esenciálních 

aminokyselin, především lysinu. Neobsahují lepek, jsou tedy vhodná pro lidi trpící celiakií. 

Obsahují kvalitní oleje, vitaminy, zvláště skupiny B a vitamin E, minerální látky (draslík, 

zinek) a jsou dobrým zdrojem vápníku. [9, 28, 47] 

6.4.5. Len 

Lněné semínko se považuje za účinnou prevenci před civilizačními chorobami. 

Snižuje vysoký krevní tlak a vysoký cholesterol, udržuje zdravou hladinu cholesterolu, 

působí jako prevence proti rakovině a pomáhá při střevních a kožních potížích. V oleji 

z  lněného semínka a v dalších olejích ze semen a zrn, např. sóji a pšenice, se nachází 
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lignany - rostlinné estrogeny, které mohou blokovat nebo potlačovat růst rakovinných 

buněk při rakovině prsu. Obsahují zdravé a vzácné omega-3 mastné kyseliny (ty se jinak 

nachází hlavně v rybím tuku) chránící před rakovinou tlustého střeva a srdečními 

chorobami. Lněné semínko obsahuje celou řadu vitaminů (např. thiamin, riboflavin, niacin, 

biotin, vit. C a E), minerálních látek (např. železo, draslík, vápník a hořčík) a po namočení 

uvolňuje slizovité látky, které chrání sliznici trávicího traktu. Lněné semínko se používá 

především jako přídavek do pečených produktů (krekry, sušenky, chléb) a na výrobu 

kvalitního lněného oleje. [46, 47, 48] 
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6.5. Funkční potraviny vhodné při snižování váhy 

Při snižování váhy je nutné, aby byl omezen energetický příjem, avšak strava 

by  měla být stále nutričně kvalitní. Při tomto procesu mnoho lidí trpí nedostatkem 

bílkovin, vitaminů, minerálních látek, vlákniny a přijímají často velmi malé množství tuků. 

Pro redukci váhy je vhodné používat výrobky s nízkým obsahem energie, nízkým, však 

nenulovým obsahem tuku, ale s vysokým množstvím bílkovin. Příkladem výrobků, které 

splňují tyto požadavky, jsou kysané mléčné výrobky, které, jak již bylo řečeno, mezi 

funkční potraviny patří. Dalším příkladem může být bílkovinný plátek (Šmakoun). Tento 

výrobek má velmi nízkou energetickou hodnotu, neboť se vyrábí z vaječných bílků, 

obsahuje hodně bílkovin a je bez cholesterolu. Rostlinný nápoj - Soja milk extra protein, 

lze rovněž označit za funkční, neboť obsahuje oproti ostatním sójovým nápojům vyšší 

obsah bílkovin a zároveň nižší obsah tuku. Soja milk extra protein je také obohacen 

o  vápník a vlákninu. Účinky těchto funkčních potravin vhodných pro snižování váhy 

nejsou vědecky prokázané, tudíž je lze považovat za zpochybnitelné. [11] 

Pravdivost výše uvedených tvrzení o potravinových doplňcích a funkčních 

potravinách jsem nezkoumala a ani zkoumat nemohla. Tato tvrzení, která pochází 

z materiálů je propagujících, sice uvádím, ale považuji je za nepravděpodobné. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

 

Úvod a stanovení hypotéz 

Praktická část této bakalářské práce se zabývá vyhodnocením dotazníků, jejichž 

cílem bylo zjistit znalosti pacientů o alternativní a vědecké dietologii a jejich zkušenosti 

s  užíváním potravních doplňků. 

 Hypotézy 

Pro svůj výzkum jsem si stanovila hypotézy 

H1: Předpokládám, že pacienti, kteří se léčí s obezitou nebo cukrovkou, mají již 

s  užíváním potravních doplňků zkušenosti. 

H2: Domnívám se, že většina pacientů nevěnuje stravování náležitou pozornost 

a  též jejich zkušenosti s alternativními stravovacími směry nejsou výrazné. 

H3: Domnívám se, že většina dotazovaných nebude vědět, co jsou to funkční 

potraviny, neboť se pod tímto názvem nevyskytují. 

H4: Předpokládám, že pacienti z mé cílové skupiny, budou mít znalosti o výskytu 

a  prospěšnosti omega- 3 a omega- 6 mastných kyselin. 

Metodika zpracování 

Dotazník 

Pro zjištění potřebných dat jsem použila kvantitativní metodu výzkumu. Vytvořila 

jsem anonymní dotazník, který obsahoval 25 otázek, přičemž jedna otázka byla tvořená 

dvou otázkou. Jednalo se o 20 otázek otevřených a 6 uzavřených. Dotazník byl rozdělen 

na  dvě části. První část otázek se týkala pohlaví, věku, vzdělání, aktuální a nejvyšší 

dosažené hmotnosti, výšky. Šestá otázka se dělila na dvě podotázky: zda se pacient léčí pro 

obezitu, či cukrovku, popř. jakého typu. Dalších pět otázek bylo zaměřeno na zkušenosti 

s  užíváním potravních doplňků. Na výběr jsem dala několik typů potravních doplňků 

a  pacienti mohli případně dopsat jiný druh přípravku či léku, se kterým měli zkušenosti. 

V  poslední otázce první části dotazníku jsem položila otázku, zda si pacienti myslí, že jim 

takové druhy přípravků (ke snížení tělesné hmotnosti, ke snížení cukru v krvi, apod.) 

pomohly. Druhá část dotazníku se týkala dotazů z oblasti alternativní a vědecké dietologie. 

Zařadila jsem otázky o vegetariánství, makrobiotice, celiakii a podvýživě. Zajímalo mě, 

zda pacienti vědí, co jsou to funkční potraviny, a jaké jsou jejich znalosti o výskytu 

a  prospěšnosti omega-3 a omega-6 mastných kyselin. 
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 Sběr dat 

Data jsem sbírala od 22. ledna 2014 do 4. dubna 2014 na třech různých místech 

v  Praze. Rozdala jsem celkem 50 dotazníků. Část z nich ve fakultní poliklinice VFN 

v  Praze, kde mi se sběrem dat velmi pomohla Bc. Eva Kábrtová. Další dotazníky jsem 

rozdávala pacientům na redukčním pobytu, na oddělení D3 3. interní kliniky 1.lf UK 

v  Praze. Pacienty jsem zde oslovovala sama nebo za pomoci MUDr. Martina Matoulka, 

Ph.D. a byla s nimi v kontaktu. Posledním místem sběru dat bylo rekondiční centrum 

Salmovská v Praze, což mi umožnil také MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. 

Grafické zpracování a vyhodnocení jednotlivých otázek 

Pro přehlednost jsem zpracovala výsledky ve formě tabulek a grafů. Vzorový 

dotazník je zařazen jako Příloha A. 

Identifikační údaje 

Graf 4 Pohlaví respondentů 

 

Pohlaví respondentů ve výzkumu bylo zcela náhodné. Muži tvořili ve výzkumu 

42  %, zatímco ženy tvořily 58 % dotazovaných. 

 42% 

58% 

muži

ženy
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Graf 5 Věkové zastoupení respondentů 

 

Graf ukazuje, že nejvíce dotazovaných se pohybovalo ve věkovém rozmezí od 45 

do 55 a od 55 do 70 let. Dále byla z 18 % zastoupená skupina od 35- 45 let, následně 

skupina ve věku 70- 80 let, z 10 % byla zastoupená skupina od 18- 25 a od 25- 35 let. 

Nejméně bylo respondentů ve věku 80 a více (pouze 4 %). 

Graf 6 Stupeň vzdělání 

 

34 % dotazovaných bylo vysokoškolsky vzdělaných, dále 26 % dotazovaných mělo 

vzdělání střední s maturitou a také 26 % bylo vyučeno. Základní vzdělání mělo 10 % 

respondentů a 4 % dotazovaných mělo vzdělání vyšší odborné. 
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Graf 7 Procentuální zastoupení hodnot BMI 

 

Z otázky č. 4 jsem zjistila současnou váhu a výšku respondentů a vypočítala jsem, 

v jakém rozmezí BMI se dotazovaní pohybovali. Nejvíce byli zastoupení jedinci s obezitou 

3. stupně, tedy s BMI 40 a více. 24 % tvořili jedinci s obezitou 1. stupně ( BMI 30-35). 

V rozmezí normální váhy, tedy BMI 18,5- 25, se pohybovalo 22 % dotazovaných a 16 % 

tvořili jedinci s nadváhou. Obezita 2. stupně, tedy BMI v rozmezí 35-40, byla zastoupena 

z 10 %.   

V otázce č. 5 jsem se zeptala, jaká byla maximální hmotnost dotazovaných 

respondentů. Průměrná nejvyšší dosažená hmotnost byla 114,5 kg, přičemž nejnižší 

z nejvýše dosažených hmotností byla 63kg a nejvyšší z dosažených hmotností byla 251 kg. 
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Onemocnění dotazovaných 

Otázka č. 6 v dotazníku: Léčíte se pro obezitu? Léčíte se pro cukrovku? 

Graf  8 Léčba obezity, nebo diabetu 

 

28 % dotazovaných se léčilo pouze pro obezitu. Pro DM 1. typu se léčilo 22 % 

a  16 % pro DM 2. typu. Současně pro obezitu a DM 1. typu se léčilo 6 % a pro obezitu 

a  DM 2. typu 12 % dotazovaných. Pouze 2 % ze všech dotazovaných uvedlo, že se léčí 

pro obezitu a prediabetes a 14 % uvedlo, že se neléčí na ani jednu z dotazovaných nemocí. 
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Zkušenost s užíváním a účinnost potravních doplňků či léků ke snížení 

tělesné hmotnosti/ cukru v krvi 

Otázka č. 7 v dotazníku: Mám zkušenost/ užívám potravní doplňky na… 

Tabulka 8 Zkušenosti s užíváním potravních doplňků 

S vitaminy 44 % Na podporu funkce mozku 7 % 

S žádnými 42 % Na průjem/ zácpu 6 % 

Proti obezitě 16 % Na pálení žáhy 6 % 

Proti cukrovce 16 % Na stres, nervozitu, spánek 6 % 

Na zuby a péči o dutinu ústní 14 % Proti ateroskleróze 4 % 

Na oči 12 % Proti stárnutí 2 % 

Na kosti 12 % Na sluch 0 % 

 

Respondenti zde dostali na výběr několik možných druhů potravních doplňků 

a  měli možnost vybrat všechny jim hodící se možnosti. Většina uvedla, že zkušenost 

s  takovýmito druhy přípravků mají. Nejvíce respondentů uvedlo, že mají zkušenosti 

s  vitaminy. 16 % ze všech respondentů uvedlo, že užívají potravní doplňky na obezitu 

a  16  % také na cukrovku. 42 % nemělo s užíváním zde zvolených potravních doplňků 

žádnou zkušenost. 

Otázka č. 8 v dotazníku: Máte zkušenosti s užíváním některého z těchto 

přípravků/ potravních doplňků? 

Tabulka 9 Zkušenosti s užíváním daných potravních doplňků 

Bioaktivní chrom 20 % Diabetan čaj 4 % 

Přípravky s vlákninou 20 % Bylinný čaj otylka 4 % 

Diabetes komplex 10 % Apetite stop 2 % 

Lipoxal  
(hořký pomeranč) 

8 % Aplefit s jablečným octem 2 % 

Zkušenost s jinými přípravky 6 % S žádnými potravními doplňky 24 % 
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Tabulka ukazuje, kolik respondentů má zkušenosti s užíváním potravních doplňků 

určených ke snížení hladiny cukru v krvi, snížení hmotnosti či potlačení chuti k jídlu. 

Nejvíce používané z nabídnutých přípravků byly bioaktivní chróm a přípravky 

s  vlákninou. 6 % respondentů uvedlo zkušenost s jinými z přípravků, a sice s přípravkem 

Herbalife a s rakytníkovým čajem. 24 % neuvedlo ani jeden z uvedených přípravků. 

Otázka č. 9 v dotazníku: Mám zkušenosti s užíváním léků ke snížení hmotnosti/ 

cukru v krvi 

Graf 9 Zkušenosti s užíváním léků ke snížení tělesné hmotnosti/ cukru v krvi 

 

Zkušenost s užíváním léků ke snížení hmotnosti nebo cukru v krvi mělo pouze 

36  % dotazovaných, zatímco 64 % dotazovaných zkušenost s tímto typem léků nemělo. 
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Otázka č. 10 v dotazníku: Máte zkušenost s užíváním některého z těchto léků? 

Graf 10 Zkušenosti s užíváním uvedených léků 

 

V této otázce bylo na výběr několik typů léků určených ke snížení hmotnosti 

či  hladiny cukru v krvi. 64 % dotazovaných odpovědělo, že nemá zkušenost s žádným 

z těchto léků, a ani neuvedlo, zda mají zkušenost s jinými. S užíváním léku Alli/Orlistat 

měla zkušenost 4 % dotazovaných, Adipex a Byettu užívala 2 % dotazovaných. Zkušenost 

s užíváním léků obsahujících účinnou látku sibutramin mělo 14% dotazovaných. U této 

otázky dostali respondenti na výběr ze třech možných variant - Reductil, Lindaxa, Meridia, 

přičemž 4 % uvedla, zkušenost s Lindaxou a 10 % s užíváním Meridie. 14 % respondentů 

také uvedlo, že mají zkušenosti s užíváním jiných léků. 2 % uvádí užívání inzulinu- 

Humulin r a Lantus, 4 % užívání Metforminu, 2 % Victozy a Sioforu, 4 % užívání pouze 

Sioforu a 2 % uvedla užívání léku Janumet a Diaprel. 
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Otázka č. 11 v dotazníku: Myslíte si, že takovéto druhy přípravků (ke snížení 

tělesné hmotnosti, potlačení chuti k jídlu, ke snížení cukru v krvi atd.) vám pomohly, 

nebo pomohou? 

Graf  11 Účinnost daných přípravků 

 

Graf ukazuje, že 58 % dotazovaných si nemyslí, že by takovéto druhy přípravků či 

léků pomohly ke snížení hmotnosti, potlačení chuti k jídlu či ke snížení hladiny cukru 

v krvi. 16 % si myslí, že mají velký vliv a rovněž 16 % uvedlo, že jim tyto přípravky či 

léky pomohly, zatímco 10 % respondentů uvedlo, že jim nepomohly.  
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Účinnost daných přípravků 
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ANO, pomohly mi

NE, nepomohly mi



50 
 

Znalosti z oblasti alternativního stravování 

Graf 12 Vegetariáni 

 

V otázce č. 12 Vegetariáni, měli respondenti na výběr ze 4 různých odpovědí, 

přičemž 80 % odpovědělo správně, že vegetariáni nejedí žádné maso. 8 % vyplňujících 

odpovědělo, že vegetariáni jedí pouze ryby. 6 % si vybralo variantu c) je několik druhů, 

přičemž každá skupina konzumuje jiný druh masa a 6 % dotazovaných, kdo jsou 

to  vegetariáni, nevědělo. 

Graf 13 Vegani 

 

Graf ukazuje, že 66 % dotazovaných odpovědělo, na otázku č. 13 Vegani, správně. 

24 % nemělo znalost, kdo jsou to vegani a 10 % se domnívalo, že vegani jedí pouze 

zeleninu. 
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Graf 14 Semivegetariáni 

 

V otázce č. 14 Semivegetariáni, byly na výběr 3 odpovědi, přičemž variantu a) jedí 

pouze červené maso nezvolil ani jeden z dotazovaných. 56 % respondentů nevědělo, kdo 

jsou to semivegetariáni a 44 % odpovědělo správně, že semivegetariáni nejedí červené 

maso, ale ryby, drůbež a mléčné produkty ano. 

Graf 15 Vitariáni 

 

Pouze 27 % dotazovaných odpovědělo na otázku č. 15 Vitariáni, správně. 57 % 

odpovědělo, že nevědí, kdo jsou to vitariáni a 16 % zvolilo možnost b) jedí pouze ovoce. 
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Graf 16 Makrobiotika 

 

U této otázky č. 16 Makrobiotika, odpovědělo celých 60 % dotazovaných správně. 

38 % nemělo o makrobiotice znalost a 2 % zvolila možnost b) jedí pouze mléko, ovoce, 

maso. 

Graf 17 Laktoovovegetariáni 

 

Graf ukazuje, že u otázky č. 17 Laktoovovegetariáni odpovědělo 46 % správně 

a  rovněž 46 % nevědělo, čím se laktoovovegetariáni stravují. 8 % dotazovaných vybralo 

možnost b) mohou drůbež i ryby. 
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Otázka č. 19 v dotazníku: Lidé, kteří nejedí maso, trpí převážně nedostatkem 

kvalitních bílkovin. Myslíte si, že je možné tento nedostatek nahradit jinými 

výrobky? 

Graf 18 Náhrada bílkovin u vegetariánů 

 

Na tuto otázku odpovědělo 58 % dotazovaných správně, že živočišné bílkoviny 

nahradit lze, neboť rostlinné zdroje bílkovin poskytují dostatečné množství esenciálních 

aminokyselin a jestliže člověk konzumuje rozmanitou rostlinnou stravu a má dostatečný 

přísun energie, tak není nedostatkem bílkovin ohrožen. 24 % se domnívalo, že maso 

nahradit nelze a 18 % nevědělo. 
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Otázka č. 20 v dotazníku: Máte zkušenost s některým z alternativních 

stravovacích návyků? 

Graf 19 Zkušenosti s alternativním stravováním 

 

90 % dotazovaných nemělo s žádným z typů alternativního stravování zkušenost 

a  10 % uvedlo, že s alternativním stravováním zkušenost mají a uvedli vegetariánství. 

Znalosti z oblasti dietologie 

Graf 20 Celiakie 

 

Na otázku č. 18 Celiakie odpovědělo 64% respondentů správně, 34 % nemělo 

o  celiakii znalost a 2 % dotazovaných zvolilo odpověď b) že celiakie je alergie na gluten 

obsažený převážně v kořenové zelenině.  
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Otázka č. 21 v dotazníku: Myslíte si, že malnutricí tj. podvýživa může trpět 

i  obézní jedinec? 

Graf 21 Malnutrice 

 

Na tuto otázku odpovědělo celých 78 % dotazovaných správně, odpověď b) ne, 

podvyživený může být pouze člověk, který je velmi hubený, nevybral ani jeden 

z respondentů a 22 % na tuto otázku odpověď nevědělo. 
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Otázka č. 22 v dotazníku: Víte, co je to funkční potravina? 

Graf 22 Funkční potraviny 

 

Ohledně otázky funkčních potravin 44 % dotazovaných odpovědělo správně, 52 % 

tuto znalost nemělo a zbylé 4 % byla tvořena špatnými odpověďmi. 

Otázka č. 23 v dotazníku: Mezi margarín obohacený rostlinnými steroly patří 

Graf 23 Margarín obohacený rostlinnými steroly 
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46 % respondentů odpovědělo správně, že mezi margarín obohacený rostlinnými 

steroly patří Flora pro. activ. 34% zvolilo možnost a) Rama a 20 % zvolilo možnost 

b)  Floru. 

Otázka č. 24 v dotazníku: Považujete za vhodné, jako součást Vašeho jídelníčku, 

konzumovat omega-3 a omega-6 mastné kyseliny? 

Graf 24 Vhodnost konzumace omega-3 a omega-6 MK 

 

U této otázky měli respondenti na výběr dvě odpovědi. 80 % zvolilo správnou 

odpověď a) ANO, tyto mastné kyseliny přispívají k udržení normální hladiny cholesterolu 

v krvi, a tím pomáhají udržovat zdravé srdce. Zbylých 20 % uvedlo variantu b) NE, tyto 

mastné kyseliny zvyšují hladinu cholesterolu v krvi, a tím zvyšují riziko vzniku krevních 

sraženin. 
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Otázka č. 25 v dotazníku: Které z níže uvedených výrobků obsahují omega-3 

mastné kyseliny? 

Graf 25 Obsah omega-3 mastných kyselin 

 

U této otázky měli dotazovaní na výběr 4 možnosti odpovědí. 42 % zvolilo 

odpověď a) makrela, pstruh, losos. Variantu b) řepkový, lněný olej, vlašské ořechy, sója 

zvolilo 10 %. 38% respondentů uvedlo správnou dopověď c) obě možnosti jsou správné. 

Zbylých 10 % zvolilo, že ani jedna z uvedených možností není správná. 
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Zhodnocení hypotéz 

H1: Předpokládám, že pacienti, kteří se léčí s obezitou nebo cukrovkou, mají již 

s  užíváním potravních doplňků a léků k tomu určených zkušenosti. 

Předpoklady první hypotézy se z části potvrdily. Zkušenosti s užíváním potravních 

doplňků u vybraných jedinců převažovaly nad zkušenostmi s užíváním moderních 

antiobezitik a antidiabetik. 

H2: Domnívám se, že většina pacientů nevěnuje stravování náležitou pozornost 

a  též jejich znalosti o alternativních typech stravování nejsou výrazné. 

Tato hypotéza potvrzena nebyla, neboť u většiny otázek týkajících se alternativních 

výživových směrů bylo odpovězeno správně, ačkoliv 90 % dotazovaných nemělo 

s žádným z alternativních směrů ve výživě zkušenost. 

H3: Domnívám se, že většina dotazovaných nebude vědět, co jsou to funkční 

potraviny, neboť se pod tímto názvem nevyskytují. 

Třetí hypotéza byla z výzkumu potvrzena. Více než polovina tázaných nevěděla, 

co  to funkční potraviny jsou, nebo vybrala špatnou odpověď. Zbylých 44% vybralo 

odpověď správnou. 

H4: Předpokládám, že pacienti z mé cílové skupiny budou mít znalosti o výskytu 

a  prospěšnosti zdravých tuků a omega- 3 a omega- 6 mastných kyselin. 

Předpoklad čtvrté hypotézy se mi nepotvrdil, neboť ze tří typů otázek týkajících se znalostí 

o výskytu a prospěšnosti zdraví prospěšných tuků a omega-3 a omega- 6 mastných kyselin 

odpovědělo pouze u jedné otázky 80% respondentů správně. U zbylých dvou otázek byly 

v  převaze odpovědi nesprávné. 

  



60 
 

Diskuze 

 

Ze zhodnocení hypotéz vyplývá, že znalosti pacientů o dietologii, jak alternativní, 

tak vědecké jsou na lepší úrovni, než jsem předpokládala. Značnou roli hrál ten fakt, že 

mojí cílovou skupinou byli pacienti léčící se pro obezitu či cukrovku. Pro tyto dvě 

diagnózy má právě dietoterapie zásadní význam a tudíž se domnívám, že tito pacienti již 

začali věnovat stravování větší pozornost. Velký význam u kladně zodpovězených otázek 

přikládám také vzdělanosti respondentů. Více než 60 % dotazovaných mělo vzdělání vyšší, 

než základní. K nevhodnému životnímu stylu, zahrnující, jak nedostatek pohybové 

aktivity, tak nezdravé stravování a predispozice k obezitě, mají sklon většinou lidé s nižším 

stupněm dosaženého vzdělání. Tento fakt však v mé práci potvrzen nebyl, neboť množství 

obézních pacientů nekorelovalo s množstvím respondentů, kteří měli vzdělání vyšší. 62 % 

dotazovaných se léčilo pro obezitu, přičemž největší podíl zaujímali obézní 3. stupně 

obezity. Nejvyšší dosažená hmotnost byla 251 kg. 

Výsledek účinnosti potravních doplňků nebo léků, k potlačení chutě k jídlu, snížení 

tělesné hmotnosti či snížení cukru v krvi, vyšel záporně. Více než 60 % respondentů 

uvedlo, že si nemyslí, že by jim takovéto druhy přípravků pomohly. Zkušenosti s užíváním 

potravních doplňků však byly značné. Ačkoli účinky doplňků stravy nejsou vědecky 

ověřeny, více než 70 % respondentů uvedlo, že s užíváním potravních doplňků nebo 

přípravků, určených k potlačení chutě k jídlu, snížení tělesné hmotnosti či snížení cukru 

v krvi, zkušenost mají. Naopak více než 60 % uvedlo, že nemá zkušenost s léky určenými 

ke snížení tělesné hmotnosti či cukru v krvi. 

U znalostí z oblasti alternativní výživy jsem dospěla k poznatkům, že většina 

dotazovaných měla povědomí, co obnášejí jedny ze základních typů 

alternativního  stravování, ačkoli celých 90 % respondentů uvedlo, že s žádným z určených 

směrů zkušenost nemá. Tyto kladné výsledky přisuzuji tomu, že se alternativní výživové 

směry dostávají více do podvědomí. Některé z druhů alternativních typů stravování jsou 

užívány na základě náboženství, nebo na základě etických pohledů. K dalším přivede 

člověka snaha o celkovou změnu životního stylu, nebo boj s nemocí. Právě makrobiotická 

dieta bývá často označována jako dieta léčebná. Striktní dodržování jejích zásad údajně 

dokáže vyléčit z mnoha nemocí. Méně striktní je vegetariánská dieta. Vegetariáni mají 

obvykle zdravější životní styl, nekouří, pravidelně sportují, ve stravě přijímají dostatek 

vlákniny, antioxidantů, nenasycených mastných kyselin a vyváženým a pravidelným 

příjmem rostlinných bílkovin nejsou ani ohroženi nedostatkem vitaminu B12. 

Znalost o funkčních potravinách nebyla dostačující, ačkoliv cílovou skupinou 

vyplňujících byli pacienti, kteří by měli mít hodnotu zdraví postavenou velice vysoko, 

neboť jsou již ohroženi některou z civilizačních chorob. Negativní výsledek dávám 

do spojitosti s faktem, že se pod tímto názvem nevyskytují, ačkoli to jsou potraviny, jejichž 

pravidelný příjem kladně ovlivňuje zdraví konzumenta. 
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O výskytu a prospěšnosti zdraví prospěšných tuků, omega-3 a omega-6 mastných 

kyselin neměli respondenti dostačující znalosti. Tyto složky, jak rostlinných, 

tak  živočišných olejů mají preventivní účinky vůči ateroskleróze a pomáhají k udržení 

normální hladiny cholesterolu v krvi. Výrobky obohacené rostlinnými steroly či potraviny 

obsahující omega-3 a omega-6 mastné kyseliny jsou určené především jedincům, kteří mají 

zvýšenou hladinu cholesterolu nebo LDL cholesterolu. 80 % respondentů se domnívalo, 

že  je vhodné takovéto tuky zařazovat do jídelníčku, avšak většina poté nevěděla, 

kde  se  takovéto tuky vyskytují. 
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Závěr 

Význam správně zvolené stravy je v lidském organismu zásadní, a proto by 

jí  populace měla věnovat velkou pozornost. Nejen, že může působit preventivně před 

mnoha chorobami, ale může také pomáhat v léčebných terapiích. 

 Univerzální výživa, která by byla vhodná pro všechny, neexistuje. Tudíž 

je  ve  stravování mnoho různých doporučení a směrů. Od racionálního doporučení výživy, 

které obsahuje optimální množství a poměr základních živin, minerálních látek a vitaminů 

a  které uvádí, že pro fysiologické potřeby člověka je přirozená strava smíšená. 

Přes  léčebné diety, které jsou nedílnou součástí léčebných postupů a podávají 

se  při  nemoci nebo rekonvalescenci a je u nich nutné dodržovat předepsané energetické 

a  nutriční hodnoty. Až po mnoho odvětví alternativní výživy. Doporučení těchto 

alternativních směrů se absolutně vymykají doporučením racionálním. Ačkoliv alternativní 

směry ve  stravování s sebou nesou mnoho negativ a ze strany odborníků bývají často 

kritizovány, bývají většinou krokem k lepšímu a zdravějšímu životnímu stylu. Vyznavači 

alternativních směrů ve výživě věnují svému stravování náležitý význam a většinou 

si  uvědomují, že právě v potravinách se nachází řada látek příznivě ovlivňujících jejich 

zdraví. 

Z uvedené analýzy dotazníků o znalostech pacientů o alternativní a vědecké 

dietologii a funkčních potravinách v ČR vyplývá, že většina dotazovaných pacientů, 

léčících se s obezitou či cukrovkou dává přednost spíše potravním doplňkům, na bázi 

přírodních extraktů, nežli farmakoterapii, která je však např. v léčbě obezity využívána 

málo. Znalosti pacientů o alternativních směrech ve výživě a znalosti, které se týkaly 

dietologie vědecké, byly dostačující. Tento kladný výsledek byl podle mého názoru 

ovlivněn převážně stupněm vzdělání, neboť většina dotazovaných měla vzdělání vyšší. 

Znalost o funkčních potravinách měla méně než polovina respondentů, což dávám 

do  spojitosti s faktem, že se pod tímto názvem tyto potraviny nevyskytují. 

Problematika správného stravování je stále aktuální téma a je třeba se jím, 

i  vzhledem ke způsobu života současné populace, zabývat. Důvodem je i to, že správná 

výživa může být prevencí mnoha chorob a často je i nedílnou součástí při léčbě různých 

onemocnění. I proto by měla být veřejnost stále vzdělávána a více informována 

o  možnostech správného stravování. 
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Přílohy 

Příloha A – Dotazník 

 

Dobrý den, 

Vážená paní / vážený pane 

 

jmenuji se Edita Weidenthalerová a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia, oboru 

nutriční terapeut na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a právě pracuji na své 

bakalářské práci. Moje téma zní ZNALOSTI PACIENTŮ O ALTERNATIVNÍ A VĚDECKÉ DIETOLOGII, 

FUNKČNÍCH POTRAVINÁCH V ČR a tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění mého dotazníku, čímž 

získám všeobecný přehled o znalostech pacientů, které se týkají této problematiky a pomůžete mi 

tak s praktickou částí mé bakalářské práce. Tento dotazník je zcela anonymní a kdykoliv můžete 

od jeho vyplňování odstoupit. Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 5-10min, u každé otázky 

hodící se možnost zakroužkujte, je možno zakroužkovat i více možností a případně Vás prosím o 

dopsání potřebných odpovědí.  Velmi Vám děkuji za spolupráci a Váš čas, který budete ochotni 

tomuto dotazníku věnovat. 

S poděkováním 

Edita Weidenthalerová 

1.lf UK v Praze 

3. ročník nutriční terapeut 

 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

a) žena 

b) muž  

 

2. Váš věk: 

a) 18-25let    b) 25-35let   c) 35-45let   d) 45-55let   e) 55-70let   f) 70-80let  g) 80 a více  

 

3. Jaký je stupeň Vašeho vzdělání? 

a) základní 

b) střední s maturitou 

c) vyučen/a 

d) vyšší odborné 



 
 

e) vysokoškolské 

 

4. Vaše současná váha?  ................Vaše současná výška? .............. 

 

5. Vaše maximální hmotnost?............... 

 

6. Léčíte se pro obezitu?    a) ANO                              b) NE     

    Léčíte se pro cukrovku? a) ANO, DM 1.typu             b) ANO, DM 2.typu 

                                               c) ANO, tzv. prediabetes    d) NE 

7. Mám zkušenost/ užívám potravní doplňky na...   

(zaškrtněte všechny hodící se možnosti a k hodícím se připište vždy jaké) 

 

a) na oči                                                         h) na průjem / zácpu                                                 

b) na sluch                                                      i) na pálení žáhy, nadýmání, trávení 

c) na kosti                                                       j) na stres, nervozitu, spánek 

d) proti ateroskleróze                                   k) proti stárnutí 

e) vitamíny                                                      l) proti obezitě                                        

f) na podporu funkce mozku                      m) proti cukrovce 

g) na zuby a péči o dutinu ústní                                                                  

 

8. Máte zkušenosti s užíváním některého z těchto přípravků/ potravních doplňků? 

(je možné zaškrtnout více možností)  

a) Bioaktivní chróm 

b) Lipoxal (hořký pomeranč) 

c) Apetite stop 

d) Přípravky s vlákninou 

e) Chitosan 

f) Diabetes komplex 

g) Diabetan- čaj 

h) Bylinný čaj otylka 

i) Aplefit s jablečným octem 



 
 

j) Mám zkušenosti s jinými potravními doplňky. 

Jakými?… 

 

9. Mám zkušenosti s užíváním léků ke snížení tělesné hmotnosti / cukru v krvi 

a) ano  

b) ne 

  

10. Máte zkušenost s užíváním některého z těchto léků? 

(je možné zaškrtnout více možností) 

a) Alli / Orlistat 

b) Adipex 

c) Byetta 

d) Léky obsahující sibutramin  a) Reductil   b) Lindaxa   c) Meridia  

e) Mám zkušenosti s jinými léky na snížení tělesné hmotnosti/ cukru v krvi. 

Jakými?… 

 

11. Myslíte si, že takovéto druhy přípravků (ke snížení tělesné hmotnosti, potlačení chuti k jídlu, 

ke snížení cukru v krvi, atd.) Vám pomohly, nebo pomohou? 

a) ano, myslím si, že mají velký vliv 

b) ne, nemyslím si to 

c) ano, pomohly mi 

d) ne, nepomohly mi 

  



 
 

Následující část dotazníku se bude věnovat dotazům z oblasti alternativní a klinické dietologie 

12. Vegetariáni 

a) nejedí žádné maso 

b) jedí pouze ryby 

c) je několik druhů, přičemž každá skupina konzumuje jiný druh masa 

d) nevím, co to je 

 

13. Vegani 

a) nepoužívají žádné živočišné produkty 

b) jedí pouze zeleninu 

c) nevím, co to je 

 

14. Semivegetariáni 

a) jedí pouze červené maso 

b) nejedí červené maso, ale ryby, drůbež, mléčné produkty ano 

c) nevím, co to je 

 

15. Vitariáni 

a) jedí pouze syrovou stravu 

b) jedí pouze ovoce 

c) nevím, co to je 

 

16. Makrobiotika 

a) základ je konzumace celozrnných obilnin, zeleniny, luštěnin, řas 

b) jedí pouze mléko, ovoce, maso 

c) nevím, co to obnáší 

 

17. Laktoovovegetariáni 

a) jedí vejce, mléčné výrobky, ale nejedí maso, ani ryby 

b) mohou drůbež i ryby 

c) nevím, co to je 



 
 

 

18. Celiakie 

a) nesnášenlivost lepku, který obsahují především výrobky ze všech druhů obilí (pšenice, 

ječmen, žito) 

b) alergie na gluten obsažený převážně v kořenové zelenině 

c) nevím, co to je 

 

19. Lidé, kteří nejedí maso, trpí převážně nedostatkem kvalitních bílkovin 

Myslíte si, že je možné tento nedostatek nahradit jinými výrobky? 

a) ano, dostatečným příjmem např. sójových výrobků a luštěnin 

b) ne, maso nelze nahradit 

c) nevím 

 

20. Máte zkušenosti s některým z alternativních stravovacích návyků? 

a) ano, mám zkušenosti s (doplňte s jakým typem alternativního stravování) 

 

b) ne, nemám 

 

21. Myslíte si, že malnutricí tj. podvýživa může trpět i obézní jedinec? 

a) ano, i obézní člověk může trpět nedostatkem všech základních živin 

b) ne, podvyživený může být pouze člověk, který je velmi hubený 

c) nevím 

 

22. Víte co je to funkční potravina? 

a) jsou to potravinářské výrobky, technologicky upravené tak, aby obsahovaly větší podíl 

nutričně aktivních látek, než běžné potraviny  

b) tyto potraviny potlačují nadměrnou chuť k jídlu působením na centrum v temenním laloku 

mozkové kůry 

c) jsou to přísady, které zlepšují chuťové vlastnosti potravin 

d) ne, nevím, co jsou to funkční potraviny 

  



 
 

23. Mezi margarín obohacený rostlinnými steroly patří 

a) Rama 

b) Flora 

c) Flora pro.activ 

 

24. Považujete za vhodné, jako součást Vašeho jídelníčku, konzumovat omega-3 a omega-6 

mastné kyseliny? 

a) ANO, tyto mastné kyseliny přispívají k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi, a tím 

pomáhají udržovat zdravé srdce 

b) NE, tyto mastné kyseliny zvyšují hladinu cholesterolu v krvi, a tím zvyšují riziko vzniku 

krevních sraženin 

 

25. Které z níže uvedených výrobků obsahují omega-3 mastné kyseliny? 

a) makrela, pstruh, losos 

b) řepkový, lněný olej, vlašské ořechy, sója 

c) obě možnosti jsou správné 

d) ani jedna možnost není správná 

  



 
 

Příloha B – Schválení dotazníkové akce etickou komisí 

 

 

  



 
 

 

 

  

  



 
 

EVIDENCE VÝPŮJČEK 

Prohlášení: 

Beru na vědomí, že odevzdáním této závěrečné práce poskytuji svolení ke 

zveřejnění a k půjčování této závěrečné práce za předpokladu, že každý, kdo tuto práci 

použije pro svou přednáškovou nebo publikační aktivitu, se zavazuje, že bude tento 

zdroj informací řádně citovat. 

 

V Praze, 30. 4. 2014 

                                    Podpis autora závěrečné práce  

 

Jako uživatel potvrzuji svým podpisem, že budu tuto práci řádně citovat v seznamu použité 

literatury. 

 

Jméno Ústav / pracoviště Datum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


