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Úvod 

„Sine aqua dest vita – voda základ života.“ 

Tato myšlenka zcela vystihuje význam vody pro existenci života na naší planetě. 

Voda je nutnou součástí všech živých organismů. Lidský organismus není výjimkou, je na 

vodě závislý a musí ji denně přijímat v dostatečném množství.  

K volbě tématu orientovaného na problematiku pitného režimu u žáků na 2. stupni 

ZŠ a na střední škole mě vedlo několik důvodů. V prvé řadě se jedná o aktuální a velmi 

diskutované téma. Dále mě k výběru námětu práce vedl můj vlastní zájem o danou 

problematiku a rovněž můj studijní program – učitelství pro střední školy, obor výchova ke 

zdraví a biologie.  

Každý člověk potřebuje přijímat denně určité množství tekutin a právě dětský 

organismus má specifické požadavky jak na přijímané množství, tak i na druh tekutin. 

Správný pitný režim může pomoci nejen samotným žákům, ale i učitelům v jejich práci, 

neboť žáci se pak lépe koncentrují a jsou ve větší fyzické i psychické pohodě.  

Cílem diplomové práce je zmapovat návyky cílové skupiny žáků v rámci jejich 

pitného režimu. Dle dosažených výsledků šetření a v souladu s poznatky z dostupné 

literatury budou navržena doporučení, jak zapojit problematiku pitného režimu do výuky, 

zejména do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, a to především v rámci vyučovacího 

předmětu výchova ke zdraví.       

Práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je 

zejména literární rešerší. V úvodu je charakterizována cílová skupina žáků. Následně jsou 

strukturovány informace týkající se vody (obsah a význam vody v lidském organismu, 

vodní bilance) a pitného režimu (zásady pitného režimu a konkrétní doporučení pro 

cílovou skupinu). Dále jsou shromážděny informace týkající se určitých nealkoholických 

nápojů, tj. pitná voda, minerální voda, čaj, káva, mléko, džus, limonáda a energetické 

nápoje. Rovněž jsou nastíněna rizika způsobená nesprávným příjmem tekutin. V závěru 

teoretické části je pojednáno o možnostech zajištění pitného režimu ve škole.  

V praktické části je realizováno výzkumné šetření mezi žáky a učiteli na vybraných 

školách, které ověří množství a druh přijímaných tekutin, ale i jejich znalosti týkající se 

této problematiky a rovněž to, jaké podmínky jim poskytuje škola pro příznivé naplnění  

a ovlivnění jejich pitného režimu.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části je rozpracována problematika pitného režimu zahrnující odborné 

poznatky z dostupné literatury. První kapitola je zaměřena na charakteristiku cílové 

skupiny (žáci na 2. stupni ZŠ a na SŠ) z bio – psycho – sociální stránky. Rovněž jsou zde 

nastíněny specifické nároky z hlediska výživy. Dále je vypracována kapitola týkající se 

fyziologie tělesných tekutin (obsah a význam vody v lidském organismu). Následující 

kapitoly jsou orientovány na pitný režim, jednotlivé druhy nápojů, ale i rizika způsobená 

nesprávným pitným režimem a v neposlední řadě zajištění pitného režimu ve škole. 

1 Dospívání 

Dle vývojové psychologie lze zahrnout cílovou skupinu do období dospívání, jež 

tvoří přechodnou etapu mezi dětstvím a dospělostí ve věku od 10 až 11 do 20 až 22 let. 

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučila rozdělení lidského života z pohledu 

ontogenetického vývoje, kdy je každá životní etapa charakterizována a ovlivňována 

fyzickými, psychickými i sociálními faktory. WHO formuluje dospívání jako životní úsek 

ve věku od 12 do 18 let. Pediatrie nahlíží na vymezení dospívání ze dvou pohledů. 

Legislativně trvá tato etapa od 14 do 18 let, ale po stránce fyziologické a sociální je 

vhodnější časové vymezení od 12 do 22 let. (HOUŠTĚK, J. aj., 1986; MACHOVÁ, J., 

2008; VÁGNEROVÁ, M., 2005) 

Během této fáze života nastává řada změn. Dochází ke komplexní proměně 

osobnosti nejen v oblasti somatické, ale i psychické a sociální. Četné změny jsou prvotně 

podmíněny biologicky, ale vždy je významně ovlivňují faktory psychické a sociální, 

s nimiž jsou ve vzájemném působení. (HOUŠTĚK, J. aj., 1986; MACHOVÁ, J., 2008; 

VÁGNEROVÁ, M., 2005)  

Období dospívání lze pro bližší charakteristiku rozdělit na dvě fáze:  

1) Pubescence (11 – 15 let). Pubescence je pojmenována podle ochlupení (latinsky 

pubes), jež se právě v tomto období objevuje na ohanbí. V této fázi vývoje je nejzřetelnější 

tělesné dospívání, které je spjato s pohlavním dozráváním. Hormonální proměny mají za 

následek změny citového prožívání. Dále v rámci celkového vývoje dochází rovněž ke 

změně způsobu myšlení, dospívající je schopen uvažovat abstraktně. Velice důležitým 

sociálním mezníkem je ukončení povinné školní docházky ve věku 15 let. (ŘÍČAN, P., 

2005; VÁGNEROVÁ, M., 2005) 
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2) Adolescence (15 až 20 – 22 let s určitou individuální variabilitou v oblasti 

psychické a sociální). Název pochází z latinského adolescens neboli dospívající. V této 

etapě je klíčovým mezníkem ukončení profesní přípravy, které je následováno nástupem 

do zaměstnání, popřípadě volbou dalšího studia. Smyslem adolescence je poskytnout 

jedinci čas a možnost, aby porozuměl sám sobě, osamostatnil se a zvolil si, čeho chce 

v budoucnosti dosáhnout.  (ŘÍČAN, P., 2005; VÁGNEROVÁ, M., 2005) 

Během dospívání probíhají tělesné, psychické a sociální změny do jisté míry 

paralelně a jsou na sobě závislé. Na průběh psychických změn a sociálního postavení nemá 

vliv jen výchovný postoj rodičů, učitelů a dalších osob pro jedince významných,  

ale i ekonomické a kulturní faktory.  Je tedy zřejmé, že u mnohých dospívajících existuje 

značná diskrepance mezi změnami v oblasti somatické, psychické a sociální, jež 

označujeme jako změny pubertální. V rámci rozporu mezi fyzickou a sociální zralostí je 

třeba zmínit sekulární akceleraci
1
 růstu a pohlavní zralosti, která posunuje spodní hranici 

dospívání stále do nižšího věku, kdežto složitost společenských požadavků a nároky na 

vzdělání a profesionální přípravu oddalují dosažení sociální zralosti. (LANGMEIER, J., 

KREJČÍŘOVÁ, D., 1998; VÁGNEROVÁ, M., 2005) 

1. 1 Biologické změny 

Tělesné dospívání se projevuje růstem postavy, změnou proporcí těla, sekundárními 

pohlavními znaky, sexuálními prožitky a dalšími specifickými změnami. Je známo, že 

dívky v průměru dospívají dříve než chlapci. Tělesná proměna u chlapců se na první 

pohled zdá pouze jako růst a zesílení (tzv. kvantitativní změny). U dívek jsou naopak 

sekundární pohlavní znaky zřetelnější (tzv. kvalitativní změny). (MACHOVÁ, J., 2008; 

VÁGNEROVÁ, M., 2005) Obrázek č. 1, který je uveden v příloze, znázorňuje průměrnou 

výšku, tělesnou hmotnost a obvod hlavy ve věku od 10 do 18 let.   

  

                                                 
1
 Sekulární akcelerace je označení pro zrychlený růst a vývoj dětí. Fyzické změny nastupují dříve a narůstá 

tělesná hmotnost i tělesná výška dospívajících. (MACHOVÁ, J., 2008)  
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1. 2  Psychické změny 

Současně s biologickým zráním probíhá množství podstatných a nápadných 

psychických změn. Období dospívání je spjato s hormonální proměnou, jež stimuluje 

změny v oblasti emočního prožívání. Pubescenti jsou charakterističtí větší labilitou  

a dráždivostí, tendencí reagovat na běžné podněty přecitlivěle a nepřiměřeně. Jedná se 

především o krátkodobé a navíc velmi proměnlivé citové prožitky. Navenek se může tato 

změna emočního prožívání projevit větší impulzivitou, nedostatkem sebeovládání, 

negativní náladou a nepředvídatelností reakcí a postojů. Ke stabilizaci citového prožitku 

dochází až ke konci adolescence, kdy se již zmírňuje citová labilita a náladovost. Během 

adolescence se vytváří soustava mravních hodnot, která má značný význam pro dozrání 

osobnosti. (LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D., 1998; MACHOVÁ, J., 2008; 

VÁGNEROVÁ, M., 2005) 

1. 3  Změny v sociální oblasti 

Dospívání je velice význačnou životní etapou, bývá označováno jako období 

druhého sociálního narození, spjatého se samotným vstupem do společnosti. Ukončení 

povinné školní docházky a volba profesního směřování jsou dva podstatné sociální 

mezníky, které charakterizují změnu sociálního postavení adolescenta. Do začátku 

pubescence je výběr profese jen předmětem fantazie. Již ve věku 11 let je dítě schopno brát 

ohled na své schopnosti, školní prospěch či požadavky pracovní činnosti. (LANGMEIER, 

J., KREJČÍŘOVÁ, D., 1998; VÁGNEROVÁ, M., 2005) 

Co se týče mezilidských vztahů, adolescent odmítá submisivní postavení.  

Je kritický nejen k rodičům, ale i k učitelům a odmítá jejich demonstrovanou formální 

nadřazenost. Naopak vrstevnická skupina je pro dospívajícího klíčová. Adolescent se s ní 

ztotožňuje a stává se pro něj zdrojem emoční a sociální opory. (LANGMEIER, J., 

KREJČÍŘOVÁ, D., 1998; VÁGNEROVÁ, M., 2005) 
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1. 4  Změny ve výživě 

„Dětský organismus se v mnohém liší od organismu dospělého člověka. 

Fyziologické nároky rostoucího a dospívajícího organismu kladou velmi rozdílné 

požadavky na množství a složení stravy.“ (ŠIMONČIČ, R., KRUŽLIAK, P., 1984, str. 98) 

Základní fyziologickou skutečností organismu dítěte je jeho růst a vývoj. Intenzita růstu je 

v jednotlivých fázích vývoje odlišná a podle toho také vyžaduje odlišný přísun živin. 

Organismus dítěte má na rozdíl od dospělého člověka vyšší energetickou spotřebu, neboť 

je mnohem pohyblivější. (MARÁDOVÁ, E., 2005; ŠIMONČIČ, R., KRUŽLIAK, P., 

1984)  

Každé dítě by se mělo učit základům správné výživy v rodině. Působení rodiny na 

vývoj výživových zvyklostí dítěte vychází z několika zdrojů. Jedná se o genetické vlivy, 

vlastnosti osobnosti obou rodičů, výchovné metody rodičů, ekonomickou situaci rodiny  

a její kulturní a sociální pozadí. Stravovací zvyklosti se utvářejí nejen v rodině, ale  

i v rámci školního stravování. I v této věkové skupině platí pravidlo zachování 

stravovacího režimu, tj. větší počet denních dávek rozložených rovnoměrně během dne, 

s relativně nutričně bohatší snídaní oproti večeři. (FRAŇKOVÁ, S., ODEHNAL, J., 

PAŘÍZKOVÁ, J., 2000; KUNOVÁ, V., 2004; MARÁDOVÁ, E., 2005)  

Nejčastější chyby, se kterými se setkáváme ve výživě starších dětí, jsou:  

 jednostranný, málo pestrý jídelníček či naopak nekontrolovatelné přejídání se,  

 nedostatečná konzumace ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků, 

 nadměrná konzumace sladkých nápojů a celkově přebytečné slazení cukrem, 

 neuspokojivá koordinace stravování doma i v kolektivním zařízení, 

 nízká úroveň hygienických a společenských návyků. (HOUŠTĚK, J. aj., 1986) 

Jednotlivé kategorie dětské populace (kojenec, batole, předškolní věk, školní věk  

a mládež) mají své specifické nároky na výživu. Co se týče školního věku, jedná se o velmi 

dlouhé období, v němž se nároky na stravování v mnohém mění. (MARÁDOVÁ, E., 2005; 

ŠIMONČIČ, R., KRUŽLIAK, P., 1984) 
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1. 4. 1  Výživa v období pubescence 

Pubescence
2
 je jedna z fází dospívání, která zahrnuje děti ve věku 11 až 15 let. 

 Děti v tomto věku často rozhodují samy o tom, co jedí a pijí. Proto je třeba s nimi  

o složení jejich jídelníčku aktivně hovořit, aby nedošlo v rámci nedostatku určitých živin 

k opožděnému růstu a vývoji. (KEJVALOVÁ, L., 2010; PIŤHA, J., POLEDNE, R., 2009) 

1. 4. 2  Výživa v období adolescence 

Adolescence
3
 je vymezena jako období od 15 do 20 až 22 let. Výživa adolescentů 

se příliš neliší od stravy dospělých. „Pokud si děti již v raném dětství osvojily zásady 

zdravé výživy a jsou pro ně samozřejmostí, nedělá jim problémy dodržovat je a vyhnout se 

tak celé řadě zdravotních komplikací plynoucích z dlouhodobě nezdravé stravy.“  

(PIŤHA, J., POLEDNE, R., 2009, str. 97) Bohužel se mnozí dospívající těmito požadavky 

neřídí. Jejich jídelníček je jednostranný, nutričně neplnohodnotný, ale na energii velmi 

bohatý. Rodiče již velmi těžko prosadí určité zásadní změny, neboť strava adolescentů je 

již složena dle vlastního uvážení a vlivu reklamy a vzoru v jejich okolí, což jsou častěji 

kamarádi než vlastní rodina. I tak je vhodné kompenzovat například prohřešky 

dospívajících ve fast foodech doma nutričně vyváženější večeří. Dále je toto období velmi 

rizikové zejména u dívek ohledně nástupu poruch příjmu potravy, jako je mentální 

anorexie nebo bulimie. (KEJVALOVÁ, L., 2010; MARINOV, Z., BARČÁKOVÁ, U., 

NESRSTOVÁ, M., PASTUCHA, D., 2011; PIŤHA, J., POLEDNE, R., 2009) 

  

                                                 
2,3

 Viz kapitola č. 1.  
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2  Fyziologie tělesných tekutin  

2. 1  Obsah vody v lidském organismu 

Voda je stálou a nepostradatelnou složkou lidského těla. Množství vody v lidském 

organismu je závislé zejména na pohlaví, věku a tělesné hmotnosti jedince a je rovněž 

ovlivnitelné příjmem a výdejem tekutin. Obsah vody v těle kolísá také podle množství tuku 

v těle. Rozbory složení lidského těla ukazují, že 55 a více % těla tvoří voda.  

U novorozenců je to více než 70 %. U dětí školního věku je to kolem 60 %. (HEJDA, S., 

1985; LUHANOVÁ, Z., VLACHOVÁ, L., 1974; ROKYTA, R. aj., 2000; TLÁSKAL, P., 

2004; STRATIL, P., 1993) Složení lidského těla uvádí obrázek č. 2 v příloze.  

Celkové množství tělesné vody je rozděleno do dvou kompartmentů (prostorů): 

intracelulárního (nitrobuněčného) a extracelulárního (mimobuněčného). Ta část vody, která 

je uložena přímo v buňkách, se nazývá voda nitrobuněčná (intracelulární) a tvoří  

2
/3 celkového množství tělesné vody a její obsah v lidském těle se příliš nemění. Zbývající 

1
/3 tělesné vody tvoří voda mimobuněčná, která je součástí tělních tekutin. Množství 

extracelulární tekutiny je závislé na celkové bilanci vody (příjem a výdej) a stavu výživy. 

(HEJDA, S., 1985; JUNGBAUEROVÁ, L., VODÁKOVÁ, J., 1996; LUHANOVÁ, Z., 

VLACHOVÁ, L., 1974; MARÁDOVÁ, E., 2005; TLÁSKAL, P., 2004; TROJAN, S., 

SCHREIBER, M., 2007; STRATIL, P., 1993)  

2. 2  Význam vody v lidském organismu 

Voda má v lidském organismu mnoho funkcí. Působí jako transportní systém pro 

živiny, hormony, krevní plyny, teplo, elektrolyty a odpadní látky. Voda také slouží jako 

rozpouštědlo a vhodné prostředí pro chemické reakce probíhající v organismu. Kromě toho 

reguluje tělesnou teplotu, zvlhčuje a chrání sliznice a udržuje pružnost a odolnost kůže. 

Rovněž je voda důležitá pro veškeré zažívací, vstřebávací, oběhové a sekreční funkce 

stejně jako pro využití ve vodě rozpustných vitaminů. Příjem živin, vstřebávání, transport 

látek z krve do tkání, vylučování odpadních látek a celá látková přeměna jsou možné jen za 

pomoci vody. Voda rovněž udržuje stálost vnitřního prostředí neboli homeostázu. Proto 

naprostý nedostatek vody vede již během dvou dnů k těžkým poruchám zdraví. (BALCH, 

J. F., BALCH, P. A., 1998; BRAGG, P. C, BRAGGOVÁ, P., 1998; JUNGBAUEROVÁ, 

L., VODÁKOVÁ, J., 1996; MACHOVÁ, J., 2008; PIŤHA, J., POLEDNE, R., 2009) 
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2. 3  Vodní bilance 

Vodní bilancí nazýváme poměr mezi příjmem a výdejem tekutin. Denní příjem  

a výdej tekutin by měl být v rovnováze, neboť zásoby vody v těle jsou malé. Celková 

výměna vody je velmi individuální a činí 2 – 3 litry vody denně. Je-li vodní bilance 

negativní, dochází k dehydrataci organismu. Naopak projevem nadbytku vody v lidském 

těle jsou například otoky. Problematika pozitivní a negativní vodní bilance je zpracována 

v kapitole č. 5. (HEJDA, S., 1985; JUNGBAUEROVÁ, L., VODÁKOVÁ, J., 1996; 

MARÁDOVÁ, E., 2005; ROKYTA, R. aj., 2000; STRATIL, P., 1993) 

2. 3. 1  Příjem vody 

Vodu získáváme třemi způsoby: 

1. Jako tekutinu v nápojích. Tímto způsobem získáváme přibližně 1000 – 1500 ml 

vody. Správné množství
4
 a kvalita těchto tekutin jsou důležitým předpokladem zachování 

zdraví, duševní pohody a pracovní výkonnosti. V příloze je uveden obrázek č. 3, který 

znázorňuje doporučený příjem tekutin.  

2. Jako součást pevných potravin a tekutých pokrmů. Takto si opatřujeme kolem 

1000 ml vody. Konkrétní množství vody však závisí na složení potravy. Je-li strava 

tvořena potravinami, které obsahují dostatek vody (zelenina, ovoce, obilné kaše a nákypy, 

naklíčená semena, zeleninové a luštěninové polévky, saláty apod.), je nutnost pití nižší než 

při konzumaci sladkých, slaných, tučných a příliš bílkovinných jídel, které potřebu pití 

zvyšují. Obsah vody v jednotlivých potravinách uvádí obrázek č. 4.  

3. Jako tzv. metabolickou vodu, vznikající při oxidačních pochodech v množství 

300 ml za den. (HEJDA, S., 1985; JUNGBAUEROVÁ, L., VODÁKOVÁ, J., 1996; 

KOŽÍŠEK, F., 2005; ROKYTA, R. aj., 2000; STRATIL, P., 1993; STŘEDA, L., 2005)  

  

                                                 
4
 Doporučený příjem vody zjistíte po zadání věku a tělesné hmotnosti např. na World Wide Web: 

<http://www.pijtezdravouvodu.cz/clanky/pitny-rezim>.   

http://www.pijtezdravouvodu.cz/clanky/pitny-rezim
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Doporučený denní příjem tekutin se pohybuje okolo 2 – 3 litrů. Potřeba tekutin je 

však velmi individuální záležitostí, která záleží na mnoha vnitřních i vnějších faktorech, 

např. na věku, pohlaví, tělesné hmotnosti, složení a množství přijaté stravy, tělesné 

aktivitě, teplotě a vlhkosti prostředí a druhu oblečení. Horké prostředí i fyzická práce 

zvyšují ztráty vody a ty je nutno uhradit přiměřeným příjmem. Dětský organismus má 

potřebu tekutin relativně vyšší, protože je tvořen větším podílem vody než organismus 

dospělého člověka. Množství tekutin, které by mělo dítě denně přijmout, je závislé na jeho 

věku a tělesné hmotnosti. Obecně platí, že čím je dítě menší, tím více tekutin na 1 kg své 

tělesné hmotnosti potřebuje. (HEJDA, S., 1985; FOŘT, P., 2002; KOŽÍŠEK, F., 2005; 

KUNOVÁ, V., 2004; MARÁDOVÁ, E., 2005; PIŤHA, J., POLEDNE, R., 2009; 

STRATIL, P., 1993; STŘEDA, L., 2005) Průměrná potřeba vody u dětí je znázorněna na 

obrázku č. 5 a 6, který je uveden v příloze. 

2. 3. 2  Regulace příjmu vody  

„Informace o tom, kolik je v organizmu vody, podávají dvě skupiny receptorů 

(senzorů): osmoreceptory (osmosenzory), které reagují na změnu osmotického tlaku,  

a objemové receptory (volumoreceptory, volumosenzory), které reagují na změnu objemu 

tělní tekutiny.“ (ROKYTA, R. aj., 2000, str. 55) 

Příjem vody je řízen nervově z ústředí v hypotalamu, v němž je lokalizováno 

centrum žízně. Samotné řízení umožňuje antidiuretický hormon ADH, který vzniká 

v hypotalamu reakcí na zvýšenou aktivitu centra pro žízeň, dále se axonálním prouděním 

dostává do zadního laloku hypofýzy (tzv. neurohypofýzy) a odtud je vylučován do krve. 

Antidiuretický hormon ovlivňuje činnosti ledvin. Zvyšuje propustnost ledvinových 

kanálků pro vodu, a tím umožňuje resorpci vody do krve a zahušťování moči. 

(MACHOVÁ, J., 2008; ROKYTA, R. aj., 2000) 

Druhým hormonem, který se nepřímo podílí na vstřebávání vody, je aldosteron. 

Jedná se o mineralokortikoid, jenž vzniká v kůře nadledvin. Jeho funkcí je řízení 

metabolismu sodíku a draslíku. Zvyšuje zpětné vstřebávání sodíku a vylučování draslíku 

v ledvinách, a tím stoupá koncentrace sodíku v organismu, který na sebe váže vodu  

a zvyšuje objem mimobuněčné tekutiny v tkáních. (MACHOVÁ, J., 2008; ROKYTA, R. 

aj., 2000) 
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Jediným hormonem, který zvyšuje vylučování vody z organismu, je atriální 

natriuretický faktor (ANF). Tento peptidický hormon se tvoří při zvýšeném objemu 

cirkulující tekutiny v srdečních síních. Reguluje vylučování sodíku močí a zároveň brání 

tvorbě aldosteronu a antidiuretického hormonu. (ROKYTA, R. aj., 2000) 

Žízeň je fyziologický stav, který člověku signalizuje vyšší úbytek vody 

z organismu.  Bezprostředním podnětem pro vznik žízně je vyšší koncentrace sodíku v krvi 

i dalších tělních tekutinách. Tím se podráždí výše zmíněné centrum žízně v hypotalamu  

a odtud se podráždění šíří až do kůry koncového mozku a člověk si pocit žízně uvědomí. 

Dalším významným regulátorem pocitu žízně je suchost či vlhkost ústní a nosní sliznice, 

ovlivňována produkcí slin. Naopak zvýšený pocit žízně může být i příznakem některých 

chorob, např. diabetes mellitus (cukrovka). (HEJDA, S., 1985; KOŽÍŠEK, F., 2005; 

STRATIL, P., 1993) 

2. 3. 3  Výdej vody 

Člověk denně průměrně vyloučí cca 2,5 – 3 l vody. K výdeji vody dochází několika 

způsoby:  

1. Močí – denní diuréza
5
 představuje za normálních okolností cca 1500 ml vody. 

2. Kůží – pocením se ztrácí okolo 600 – 800 ml vody za den, záleží však na 

intenzitě tělesné činnosti a teplotě okolního prostředí.  

3. Plícemi – při dýchání se vyloučí cca 300 – 400 ml vodní páry denně.  

4. Trávicím traktem – stolicí se vyloučí okolo 100 – 200 ml vody denně, při 

průjmových onemocněních samozřejmě více. Voda se může ztrácet i zvracením. 

Běžné ztráty vody v závislosti na teplotě prostředí znázorňuje obrázek č. 7.  

Dítě má ve srovnání s dospělým větší tělesný povrch a větší plochu dýchacích cest. 

Proto jsou v dětském věku relativně vyšší ztráty odpařováním. Rovněž se předpokládá, že 

děti mají větší pohybovou aktivitu, a tudíž ztrácí více vody pocením. (FOŘT, P., 1998; 

FRAŇKOVÁ, S., ODEHNAL, J., PAŘÍZKOVÁ, J., 2000; JUNGBAUEROVÁ, L., 

VODÁKOVÁ, J., 1996; LUHANOVÁ, Z., VLACHOVÁ, L., 1974; PIŤHA, J., 

POLEDNE, R., 2009; ROKYTA, R. aj., 2000; ŠIMONČIČ, R., KRUŽLIAK, P., 1984)  

                                                 
5
 Diuréza je odborný název pro množství moči vytvořené ledvinami za jednotku času (obvykle jeden den), 

v průměru 1,5 l denně. (VOKURKA, M., HUGO, aj., 2004) 
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3  Pitný režim 

Pitný režim je gramaticky nesprávný termín pro režim příjmu tekutin (nápojů).  

I přesto se tento termín vžil a dokonce se používá i v odborné literatuře. V anglosaských 

odborných pramenech se rovněž nazývá stejně, totiž „drinking regime“. (FOŘT, P., 2002) 

Pitný režim je tedy pravidelný a zároveň dostatečný příjem vhodných tekutin během určité 

doby (nejčastěji dne) určených k zásobení organismu nezbytnou vodou a případně v ní 

obsaženými minerálními látkami. Tento pojem u nás zavedl již v 80. letech minulého 

století MUDr. Bedřich Nejedlý. (FOŘT, P., 1999; FOŘT, P., 2002; MUŽÍK, V., 2007) 

3. 1  Rozvržení pitného režimu 

Obecně platí, že pít, až když máme pocit žízně, je pozdě. Příjem tekutin by měl být 

pravidelný a plynulý v průběhu dne. Základem pitného režimu by měly být nealkoholické  

a nekalorické nápoje, zejména voda. Doporučený denní příjem tekutin je 2 – 3 litry. 

Potřeba tekutin je nicméně velice individuální záležitostí, která záleží na mnoha faktorech, 

jak již bylo zmíněno v kapitole 2. 3. 1. U dětí v některých případech není pocit žízně 

dostatečně silný nebo natolik prioritní, aby samy cíleně vyhledávaly tekutiny. Často se tak 

stává, když se děti plně soustředí na hru. Jiné děti si pocit žízně uvědomí až při pohledu na 

nějaký nápoj. Právě účinek chybného pitného režimu u dětí se projeví nejdříve na 

psychických funkcích (apatie, podrážděnost). Dodržování správného pitného režimu 

znamená nejen u dětí prevenci v komplikacích zdravotního stavu, kde se může uplatnit 

právě nedostatečný či nevhodný výběr a příjem tekutin. Nejen proto se v současnosti 

aktivně řeší zabezpečení vhodného příjmu tekutin během pobytu dítěte ve škole. 

(HANREICH, I., 2001; JUNGBAUEROVÁ, L., VODÁKOVÁ, J., 1996; KUNOVÁ, V., 

2004; TLÁSKAL, P., 2004) 
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3. 2  Obecná doporučení pitného režimu 

V rámci správné výživy je důležité dodržet stravovací režim s pěti denními 

dávkami potravy a rovněž s dostatečným množstvím přijatých tekutin. Společnost pro 

výživu předložila inovovaná výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky
6
, která 

byla zpracována na základě výsledků dlouhodobých výzkumů konfrontovaných s daty 

příslušných skupin odborníků Světové zdravotnické organizace a Organizace pro 

zemědělství a výživu. Ve spotřebě potravin by mělo dojít k určitým výživovým změnám. 

Co se týče pitného režimu, jedním z cílů je zajistit dostatečný pitný režim zejména u dětí  

a starších osob. Dalším cílem je zabezpečit umírněnou konzumaci alkoholických nápojů, 

kde by denní příjem alkoholu neměl překročit u mužů 30 g (přibližně 300 ml vína nebo  

0,8 l piva nebo 70 ml lihoviny) a u žen 20 g (tj. 200 ml vína nebo 0,5 l piva nebo 50 ml 

lihoviny). (MARÁDOVÁ, E., 2005) 

Mezi zásady pitného režimu lze zařadit následující:  

 Začít den sklenkou pramenité vody (cca 0,3 l). Dále v rámci snídaně vypít alespoň 

250 ml teplého nápoje.  

 Nečekat na pocit žízně. Pít průběžně během dne, nejlépe po menších dávkách.  

 Základem pitného režimu by měla být čistá pramenitá voda.  

 Při zvýšené fyzické aktivitě nebo při nemoci kombinovat vodu s nápoji, které 

doplní organismu potřebné minerální látky vyloučené potem a močí. 

 Během dne střídat minimálně dva typy nápoje, například minerální vodu, ovocný 

čaj a ředěnou ovocnou šťávu.  

 V teplém počasí by měla být teplota nápoje v rozmezí 10 – 12 °C, v chladném 

počasí 12 – 15 °C.  

 Káva není pro organismus zdrojem tekutiny, naopak působí močopudně.  

 Omezit konzumaci sladkých nápojů, neboť zvyšují pocit žízně.  

 Sledovat množství a zbarvení vyloučené moči, jedná se o orientační měřítko 

dostatečného příjmu tekutin.  

(FOŘT, P., 1999; FOŘT, P., 2002; KOŽÍŠEK, F., 2005) 

                                                 
6
 Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky jsou dostupná na World Wide Web: 

<http://www.vyzivaspol.cz/rubrika-dokumenty/konecne-zneni-vyzivovych-doporuceni.html>.  

http://www.vyzivaspol.cz/rubrika-dokumenty/konecne-zneni-vyzivovych-doporuceni.html
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3. 3  Pitný režim dětí 

Pitný režim u dětí závisí na řadě vnitřních a vnějších faktorů, jako je pohlaví, věk, 

tělesná hmotnost, zdravotní stav, tělesná aktivita, druh a složení přijímané potravy, počasí  

a další. Zvýšená potřeba tekutin je v horkém a vlhkém počasí, při sportu, horečce  

a průjmovém onemocnění. (FOŘT, P., 1999; FRAŇKOVÁ, S., ODEHNAL, J., 

PAŘÍZKOVÁ, J., 2000; KOŽÍŠEK, F., 2005; STRATIL, P., 1993) 

Pro děti je nejvhodnějším zdrojem tekutin pramenitá nebo mírně mineralizovaná 

voda. Naopak mezi nevhodné nápoje lze zařadit vysoce mineralizované vody, silný čaj či 

kávu. Do pitného režimu dětí se nezapočítávají rovněž mléčné nápoje. U mladších dětí 

bývá problematický pitný režim v tom, že volí převážně sladké limonády, které obsahují 

velké množství energie, cukru, barviv a dalších nevhodných látek. Dále jsou děti ohroženy 

konzumací alkoholických nápojů, které mohou způsobit poruchy nervové soustavy  

a ohrozit tak správný vývoj a celkový zdravotní stav dítěte. Charakteristika konkrétních 

nápojů je uvedena v kapitole č. 4. (PIŤHA, J., POLEDNE, R., 2009; STRATIL, P., 1993) 
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4  Nápoje 

„Nápoje tvoří skupinu tekutin, které lidskému organismu dodávají vodu 

k rozpouštění živin, k jejich přepravě při výstavbě buněk, k látkové přeměně  

a k vylučování nevyužitelných látek. Nápoje jsou velmi významnou složkou fyziologických 

potřeb člověka, neboť povzbuzují tělesnou a duševní činnost.“ (KRUŽLIAK, P., 

SCHALLER, R., FORRÓ, A., 1984, str. 6) 

Z hlediska správné výživy by měl nápoj splňovat následující podmínky: 

 Tišit žízeň. Pro tišení žízně je klíčové, aby byl nápoj hypotonický, to znamená, aby 

měl nižší osmotický tlak než krevní plazma. Osmotický tlak tekutin je dán 

koncentrací iontů, především sodíku, draslíku, hořčíku a vápníku. Pro utišení žízně 

proto vyhovují nápoje mírně hořké s výslednou nepatrně kyselou chutí. Sladké 

nápoje mohou žízeň naopak zvýšit, neboť působí na receptory chuťových pohárků 

na jazyku. Co se týče teploty nápojů, vhodné jsou tekutiny s teplotou kolem 10 °C. 

Příliš studené a ledové nápoje mají za následek znecitlivění chuťových čidel  

a sliznice hltanu, po kterém následuje prokrvení sliznice a opakovaný pocit žízně.  

 

 Podílet se na udržení optimální vodní a elektrolytické bilance. Zde hraje roli 

množství tekutin a obsah solí. Například při silném pocení je nutné doplnit ztrátu 

soli, většinou však postačí příjem v rámci pevné stravy.  

 

 Mít dobré chuťové vlastnosti. Chuťové vlastnosti jednotlivých nápojů jsou 

individuální záležitostí. Preference některých chutí je i věcí návyku, proto bychom 

měli dávat pozor, jaké nápoje podáváme dětem. 

 

 Nepříznivé látky pro organismus obsahovat v minimálním množství. Jedná se 

zejména o alkohol, kofein a další. Zdraví škodlivá mohou být i různá aditiva 

(barviva, vonné látky, stabilizátory, konzervační činidla), pokud jsou v nápoji 

obsažena ve větším množství. (JUNGBAUEROVÁ, L., VODÁKOVÁ, J., 1996; 

KOŽÍŠEK, F, 2005; MANDŽUKOVÁ, J., 2006; STRATIL, P., 1993) 
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Volba nápojů souvisí s věkem, tělesnou hmotností, zdravotním stavem, 

životosprávou a pohybovou aktivitou dítěte. Mezi vhodné nápoje, nejen pro děti, lze 

zařadit čisté vody – pitné vody z vodovodu (popř. studny) nebo balené
7
, kojenecké, 

pramenité a slabě mineralizované vody bez oxidu uhličitého. Dále můžeme zařadit mezi 

vhodné nápoje ředěné ovocné a zeleninové šťávy, neslazené a ne příliš silné čaje. Středně  

a silně mineralizované minerální vody nejsou vhodné jako základ pitného režimu. 

Dlouhodobá konzumace těchto minerálek představuje zvýšené riziko vysokého krevního 

tlaku, ledvinových a močových kamenů, některých kloubních poruch či poškození 

fyzického vývoje u dětí. Mezi nevhodné nápoje, které by se měly konzumovat zcela 

výjimečně, lze zařadit různé limonády, ochucené minerální vody, energetické nápoje  

a další. Hlavním důvodem je vysoký obsah jednoduchých cukrů, které zvyšují pocit žízně, 

a rovněž nadměrná konzumace těchto slazených nápojů vede k nárůstu energetického 

příjmu, což může mít za následek nárůst tělesné hmotnosti či vznik zubního kazu. Kofein 

obsažený v kávě a v nápojích typu Coca-Cola působí jako diuretikum (tzn., že zvyšuje 

tvorbu moči) a jedná se o lehce návykovou látku, která vede k hyperaktivitě dětí. Více 

informací je uvedeno v následující kapitole týkající se nealkoholických nápojů. 

(KOŽÍŠEK, F., 2005; PETROVÁ, J., 2012; TLÁSKAL, P., 2004)  

4. 1 Rozdělení nápojů  

Nápoje lze rozdělit do dvou hlavních skupin:  

 Alkoholické nápoje – s obsahem nad 0,5 objemových procent etanolu při 

teplotě 20 °C. Do této skupiny lze zařadit pivo, ovocná a révová vína, 

medoviny, lihoviny a další alkoholické nápoje.  

 Nealkoholické nápoje – s obsahem nejvýše 0,5 objemových procent etanolu 

při teplotě 20 °C. Patří sem zejména pitná voda, pramenitá a minerální voda, 

čaje, limonády, sirupy a další. (vyhláška č. 335/1997 Sb.) 

Tabulka nutričních hodnot jednotlivých nápojů je uvedena v příloze, obrázek č. 8. 

                                                 
7
 Více podrobností o balených vodách je uvedeno v dokumentu Rady spotřebitelům balených vod na World 

Wide Web: <http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/rady-spotrebitelum-balenych-vod>. 

http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/rady-spotrebitelum-balenych-vod


23 

 

4. 1. 1  Alkoholické nápoje  

Alkohol je bezbarvá tekutina vzniklá kvašením sacharidů s psychotropními účinky  

a vysokou energetickou hodnotou. Chemickým složením se jedná o etanol, který je aktivní 

složkou alkoholických nápojů v různé koncentraci. Například pivo obsahuje  

3 – 8 objemových procent čistého alkoholu, stolní vína cca 8 – 14 %, likéry  

20 – 50 % a destiláty 40 – 60 % alkoholu. Pro vyjádření množství alkoholu v tělních 

tekutinách (např. krvi) se využívá pojem promile (‰, 1 ‰ je přibližně 1 g alkoholu  

v 1 l tekutiny). (JUNGBAUEROVÁ, L., VODÁKOVÁ, J., 1996; MACHOVÁ, J., 2008) 

Účinek alkoholu však závisí nejen na vypitém množství, ale i na pohlaví, věku, 

fyzickém a psychickém stavu konzumenta, na jeho náladě a na mnoha dalších faktorech. 

Koncentrace 0,5 ‰ alkoholu omezuje strach, napětí a navozuje příjemnou náladu.  

Při koncentraci 1,5 ‰ dochází ke ztrátě zábran, upovídanosti a narušení svalové 

koordinace. K těžké poruše hybnosti, vnímání a soudnosti, doprovázené agresivním 

chováním, dochází při koncentraci 2 – 3 ‰ alkoholu v krvi. K bezvědomí dochází při 

koncentraci v rozmezí 3 až 4 ‰ a smrt nastává okolo 4 – 5 ‰. (JUNGBAUEROVÁ, L., 

VODÁKOVÁ, J., 1996; MACHOVÁ, J., 2008) 

Co se týče konzumace alkoholických nápojů u dětí, je zde větší nebezpečí poruchy 

zdraví než u dospělých, neboť při menších tělesných rozměrech a nižší tělesné hmotnosti 

mají děti menší objem krve, tudíž shodné množství alkoholu dosáhne v krvi dítěte vyšší 

koncentrace. U dětí a mládeže je rovněž vyšší riziko vzniku závislosti na alkoholu. 

(MACHOVÁ, J., 2008) 

V České republice je ochrana před účinky alkoholu a jiných návykových látek 

upravena v zákoně č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholem a jinými toxikomániemi. 

Konkrétní ustanovení
8
 tohoto zákona zakazuje prodávat nebo podávat alkoholické nápoje 

osobám mladším 18 let. Z tohoto důvodu nebudou v této diplomové práci zpracovány 

jednotlivé alkoholické nápoje a jejich účinky na organismus, neboť se předpokládá, že 

dospívající si jsou vědomi zákazu konzumace alkoholu do 18 let. (MACHOVÁ, J., 2008) 

  

                                                 
8
 Jedná se o ustanovení § 4 odst. 1.  
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4. 1. 2  Nealkoholické nápoje  

Jak již bylo zmíněno dle vyhlášky č. 335/1997 Sb., nealkoholické nápoje jsou 

takové, které obsahují maximálně 0,5 objemových procent etanolu při teplotě 20 °C. 

Nealkoholické nápoje jsou zejména zdrojem vody pro organismus, ale i jiných tělu 

prospěšných látek, jako jsou vitaminy a minerální látky. Mezi základní nealkoholické 

nápoje lze zařadit pitnou vodu, pramenitou a minerální vodu, čaje, limonády, ovocné  

a zeleninové šťávy, mošty a další. Pitná voda a různé druhy limonád mohou být nesycené 

či sycené oxidem uhličitým. (PIŤHA, J., POLEDNE, R., 2009; vyhláška č. 335/1997 Sb.) 

Pitná voda 

Za nejvhodnější nápoj je považována pitná voda. Základním legislativním pilířem 

pro pitnou vodu v České republice je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  

a k tomuto zákonu se vztahuje zejména vyhláška č. 252/2004 Sb., která stanovuje 

hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.  

Za pitnou vodu
9
 se považuje veškerá voda v původním stavu či po úpravě, jež je 

určena k pití, vaření a přípravě jídel i nápojů. Hygienické požadavky na zdravotní 

nezávadnost a čistotu pitné vody se stanoví hygienickými limity mikrobiologických, 

biologických, fyzikálních a chemických ukazatelů. (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů)  

Pitnou vodou se tedy rozumí zdravotně nezávadná voda s odpovídajícími 

senzorickými vlastnosti, která ani při dlouhodobé konzumaci nevyvolává onemocnění  

či poruchy zdraví. V České republice je kvalita pitné vody z vodovodu na velmi dobré 

úrovni. Problematiku kvality pitné vody řeší výše zmíněná vyhláška č. 252/2004 Sb. 

Pitnou vodou ochucenou se dle vyhlášky č. 335/1997 Sb., rozumí ochucený nealkoholický 

nápoj vyrobený z pitné vody, obsahující pouze přídavek látek určených k aromatizaci, 

zpravidla sycený oxidem uhličitým. Požadavky na kvalitu a zdravotní nezávadnost 

balených vod
10

 uvádí vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní 

nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy. (MÜLLEROVÁ, D., 2003)  

  

                                                 
9
 Úplná citace je dostupná na World Wide Web: <http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258>. 

10
 Obrázek č. 9 v příloze uvádí klasifikaci balených vod. Složení balených vod je dostupné na World Wide 

Web: <http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/voda/pdf/bv_sloz.pdf>. 



25 

 

Minerální voda 

„Zdrojem přírodní minerální vody je přirozeně se vyskytující podzemní voda 

původní čistoty, stálého složení a vlastností, která má z hlediska výživy fyziologické účinky 

dané obsahem minerálních látek, stopových prvků nebo jiných součástí. (zákon  

č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 

přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících 

zákonů) 

Minerální vody obsahují větší množství rozpuštěných minerálních látek. 

K nejdůležitějším minerálním látkám, které jsou součástí minerálních vod, patří:  

 Sodík – Sodík je nutný pro správnou funkci srdce a svalů. Udržuje rovnováhu vody 

v organismu a stálé pH krve. Dle normy pro pitnou vodu je mezní hodnota
11

 sodíku  

200 mg/l. Vhodné jsou minerálky s nižším obsahem sodíku, např. Mattoni  

(61 mg/l), Korunní (97,6 mg/l) či Magnesia (5 mg/l). Naopak mezi minerální vody 

s vysokým obsahem sodíku patří Poděbradka (515 mg/l) a Hanácká kyselka  

(412 mg/l), které je vhodné konzumovat při fyzické zátěži či práci v horkém 

prostředí.   

 

 Vápník – Vápník je důležitý zejména pro stavbu kostí a zubů. Dále je nezbytný 

v procesu srážení krve a k regulaci srdečního rytmu. Mezní hodnota pro pitnou 

vodu je dle normy 80 mg/l. Mezi minerálky s vyšším obsahem vápníku lze zařadit 

Ondrášovku (234 mg/l) nebo Hanáckou kyselku (185 mg/l). 

 

 Hořčík – Hořčík se podílí na stavbě kostí a zubů stejně tak jako vápník. Významně 

se uplatňuje ve stresových situacích. Dle normy pro pitnou vodu je mezní hodnotou  

30 mg/l. Mezi minerální vody s vyšším obsahem této minerální látky lze zařadit 

Magnesii s obsahem 236 mg/l. (KUNOVÁ, V., 2004; MÜLLEROVÁ, D., 2003; 

vyhláška č. 252/2004 Sb.) Více informací o vybraných minerálních látkách je 

uvedeno v příloze, obrázek č. 10 a 11.  

                                                 
11

 Mezní hodnota je hodnota ukazatele jakosti pitné vody, jejíž překročení obvykle nepředstavuje akutní 

zdravotní riziko. Není-li u ukazatele uvedeno jinak, jedná se o horní hranici rozmezí přípustných hodnot. 

(Vyhláška č. 252/2004 Sb.) 



26 

 

Pro základ pitného režimu se nedoporučují minerální vody, které jsou středně  

a silně mineralizované. Rovněž není vhodné je konzumovat při konkrétních poruchách 

zdravotního stavu. Nejen u dětí je důležité minerální vody střídat, dosáhne se tím větší 

vyváženosti obsažených minerálních látek. Naopak nepřetržitá konzumace středně a silně 

mineralizovaných vod představuje zvýšené riziko hypertenze, ledvinových kamenů či 

poruchy fyzického vývoje u dětí. Rozhodně by denní příjem neměl přesáhnout v průměru 

0,5 l. Minerální vodou ochucenou se rozumí dle vyhlášky č. 335/1997 Sb. ochucený 

nealkoholický nápoj, který je vyroben z přírodní minerální vody, nápojových koncentrátů 

nebo surovin k jejich přípravě, zpravidla s původním obsahem oxidu uhličitého. (FOŘT, 

P., 2002; HANREICH, I., 2001; KOŽÍŠEK, F., 2005; MÁLKOVÁ, I., 2009; 

MANDŽUKOVÁ, J., 2006; vyhláška č. 335/1997 Sb.) 

Čaj 

Čaj je typickým nápojem, který vzniká zpracováním listů čajovníku. Dle původu, 

složení i způsobu úpravy můžeme rozlišit následující druhy čaje:  

 Čaj zelený (nefermentovaný) – Zelený čaj se vyrábí takovým způsobem, při kterém 

se čajové lístky ihned po natrhání blanšírují a následně suší. Tímto se v čaji 

zachová chlorofyl a třísloviny v nezměněné podobě.  

 Čaj černý (fermentovaný) – Tento druh čaje se připravuje enzymatickým kvasným 

postupem, během kterého se z čerstvých zelených lístků bez vůně a chuti stávají 

černé aromatické lístky s vysokým obsahem kofeinu.  

 Čaj žlutý (polofermentovatný) – Žlutý čaj, zvaný oolong, se vyrábí zejména v Číně 

krátkou fermentací a následným sušením. (KRUŽLIAK, P., SCHALLER, R., 

FORRÓ, A., 1984; MÜLLEROVÁ, D., 2003) 

Čaj obsahuje zejména kofein
12

 (10 – 50 mg/šálek
13

) a tanin
14

 (60 – 280 mg/šálek). 

Obecně má čaj prospěšné účinky na zdraví. Jedná se zejména o jeho vliv na riziko a rozvoj 

                                                 
12

 Kofein neboli hořký alkaloid je obsažen zejména v kávě a čaji. Má povzbuzující vliv na činnost centrální 

nervové soustavy a podporuje duševní výkonnost. (VOKURKA, M., HUGO, J. aj., 2004) 

13
 Jako šálek se uvádí množství 150 ml. (KOHOUT, P. aj., 2010) 

14
 Tanin je látka patřící mezi třísloviny. Ve větším množství má karcinogenní účinky a podporuje vznik 

zácpy. (VOKURKA, M., HUGO, J. aj., 2004) 
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kardiovaskulárních chorob, vysokého krevního tlaku, cukrovky a další. Mezi nejvhodnější 

čaje pro děti školního věku lze zahrnout čaje ovocné a bylinné. Výhodou ovocných čajů je 

jejich široká nabídka v mnoha příchutích, avšak pro děti jsou vhodné takové, které 

obsahují minimální množství barviv, aromat a sladidel. Bylinné čaje se doporučuje střídat. 

Černý a zelený čaj rovněž můžeme zařadit do pitného režimu dítěte, ale čajový výluh by 

neměl být příliš silný. Uvádí se, že příprava čaje se má provádět spařením po dobu 3 až 5 

minut, aby se vyluhovalo co nejvíce aromatických látek a málo tříslovin. (FOŘT, P., 1999; 

KRUŽLIAK, P., SCHALLER, R., FORRÓ, A., 1984; MÜLLEROVÁ, D., 2003; PIŤHA, 

J., POLEDNE, R., 2009; STRATIL, P., 1993; TRÖNDLE, P., 2008; VÍTEK, L., 2008) 

Káva 

Káva je nápoj obsahující alkaloid kofein a mnoho dalších biologicky aktivních 

látek (teobromin, theofilin a paraxantin) s antioxidačními a protizánětlivými účinky. Vedle 

kofeinu obsahuje káva ještě další složky, jejichž kvalita a množství se mění dle způsobu 

pražení kávových bobů a přípravy samotné kávy. K nejvýznamnějším lze zařadit fenolické 

látky (kyselina kávová a chlorogenová), minerály (vápník, hořčík, draslík, železo), 

flavonoidy, stopové prvky a mnohé další. V jednom šálku kávy (150 ml) je obsaženo  

65 – 95 mg kofeinu. V porovnání s jinými nápoji obsahujícími kofein (černý čaj 47 mg, 

kolové nápoje 20 – 23 mg, energetické nápoje 48 mg) je to nejvyšší množství. U dětí může 

mít zvýšené množství kofeinu za následek zvýšenou aktivitu, neklid a poruchy spánku. 

Káva působí močopudně a dehydratuje organismus, proto by se měla konzumovat 

v minimálním množství nebo alespoň společně se sklenicí pitné vody. V případě kávy, ale  

i čaje můžeme hovořit o jejich případném dochucení prostřednictvím sladidla, mléka či 

smetany, což může hrát roli v celkovém energetickém příjmu. (FRAŇKOVÁ, S., 

ODEHNAL, J., PAŘÍZKOVÁ, J., 2000; KOHOUT, P. aj., 2010; MÜLLEROVÁ, D., 

2003; STRATIL, P., 1993) 

  

http://www.kosmas.cz/knihy/141484/wellness-domaci-rozmazlovani/
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Mléko 

Většina odborníků zastává názor, že se mléko nepočítá mezi nápoje, neboť 

obsahuje nutričně významné složky. Nicméně mléko obsahuje téměř 90 % vody, a je proto 

zajisté i tekutinou. Mléko je zdrojem velice kvalitních bílkovin (3,5 %). Hlavními složkami 

mléčných bílkovin jsou kasein (cca 2,6 %) a bílkoviny syrovátky. Obsah tuku se pohybuje  

v určitém rozmezí, nízkotučné mléko má obsah tuku do 0,5 %, polotučné 1,5 %  

a plnotučné 3,5 %. Ze sacharidů obsahuje mléko výlučně laktózu (4,7 %), jež může být 

důvodem laktózové intolerance (nesnášenlivosti). Mezi další živiny obsažené v mléce lze 

uvést zejména vitamin A, D, vitaminy skupiny B a minerální látky, z nichž je nejdůležitější 

vápník. Z výživového hlediska je tedy konzumace mléka u dětí velmi žádoucí. 

(JUNGBAUEROVÁ, L., VODÁKOVÁ, J., 1996; KOHOUT, P. aj., 2010; PIŤHA, J., 

POLEDNE, R., 2009; TLÁSKAL, P., 2004) 

Džus 

Skutečným džusem je pouze 100 % ovocná či zeleninová šťáva. Džusy jsou 

k dostání i ve formě koncentrátu, kdy se ředí vodou do původní hustoty. Koncentrát může 

být vyroben na místě sběru ovoce či zeleniny a následně převezen do zpracovatelského 

závodu a doplněn vodou. Obecně bývá doporučováno ředit džusy vodou v poměru 1:1. 

Mnohdy se ale pod tímto názvem prodávají nápoje pouze s 20 – 50 % ovocné nebo 

zeleninové šťávy a navíc bývají různě doslazovány a dochucovány. (MANDŽUKOVÁ, J., 

2006; TRÖNDLE, P., 2008) 

Pro účely vyhlášky
15

 č. 335/1997 Sb. se rozumí:  

 Ovocná a zeleninová šťáva je zkvasitelný, ale nezkvašený výrobek získaný 

z jedlých částí zralého, čerstvého, chlazeného či zmraženého ovoce nebo zeleniny 

s charakteristickou barvou a chutí, které jsou typické pro šťávu pocházející 

z příslušného ovoce nebo zeleniny. Dále vyhláška uvádí, že s výjimkou ovocné  

a zeleninové šťávy se nesmí v názvu nealkoholického nápoje používat označení 

„džus“, „juice“, „100 %“, „stoprocentní“ nebo výrazy obdobného významu.  

                                                 
15

 Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) 

zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína 

a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí. 

http://www.kosmas.cz/knihy/141484/wellness-domaci-rozmazlovani/
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 Ovocná nebo zeleninová šťáva z koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy  

(tj. ovocná nebo zeleninová šťáva z koncentrátu) je výrobkem získaným 

z koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy opětovným doplněním takového 

podílu pitné vody, jaký byl odstraněn při koncentraci šťávy.  

 Koncentrovaná ovocná či zeleninová šťáva je takový produkt, který je získaný 

z ovocné nebo zeleninové šťávy fyzikálním odstraněním specifického podílu 

obsahu vody. Je-li výrobek určen k finální spotřebě, nesmí být snížení objemu nižší 

než 50 %. 

  Nektarem se rozumí nezkvašený, ale zkvasitelný výrobek získaný přídavkem pitné 

vody a popřípadě též cukrů nebo medu k ovocné nebo zeleninové šťávě, ovocné 

nebo zeleninové šťávě z koncentrátu, koncentrované ovocné nebo zeleninové 

šťávě. U ovocného nektaru se rovněž uvádí minimální obsah ovocné šťávy, ovocné 

dřeně či směsi těchto složek slovy „podíl ovocné složky: nejméně … %“. 

V rámci požadavků na označování nápojů je nutné uvádět u ovocného  

a zeleninového nápoje, šťávy nebo nektaru, zda se jedná o sycený nápoj, pokud je obsah 

oxidu uhličitého nejméně 2 g/l. Pokud je však obsah oxidu uhličitého nižší než 2 g/l, uvádí 

se údaj, že se jedná o nesycený nápoj. To samé platí i u limonády, minerální vody 

ochucené nebo pitné vody ochucené. (vyhláška č. 335/1997 Sb.) 

Limonáda 

Limonádou se dle vyhlášky č. 335/1997 Sb. rozumí ochucený nealkoholický nápoj 

vyrobený z pitné vody, nápojových koncentrátů či surovin k jejich přípravě, obvykle 

sycený oxidem uhličitým. Limonády a nápoje typu Coca-Cola řadíme do kategorie 

atraktivní chuťově, nikoli však výživově. Většina limonád se skládá z vody, cukru, oxidu 

uhličitého a kyseliny citronové či fosforečné. Energetická hodnota se pohybuje kolem  

140 – 220 kJ/100 ml, což je při vypití 0,5 l láhve až 1 100 kJ. Limonády by neměly tvořit 

základ pitného režimu, neboť vysoký obsah cukru má za následek, že tento druh nápoje 

netiší žízeň, ale naopak ji zintenzivňuje. Zásadním rizikem nejen u dětí je právě zmiňovaný 

značný obsah jednoduchých cukrů, jenž zvyšuje riziko vzniku zubního kazu. (FOŘT, P., 

2002; KUNOVÁ, V., 2004; MÁLKOVÁ, I., 2009) 
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Energetické nápoje 

Energetické nápoje jsou nealkoholické nápoje složené z vody, řepného cukru, 

kyseliny citronové a rovněž obsahují stimulanty v podobě kofeinu a guarany. Nevýhodou 

těchto nápojů je především vysoký obsah cukru, který zejména u dětí působí nepříznivě na 

rozvoj zubního kazu a nadváhy. Dětský organismus je mnohem citlivější na účinky 

kofeinu, a snáze se tak u nich dostaví nežádoucí účinky, jako jsou nevolnost, nervozita, 

úzkost a bušení srdce. Mezi dospívajícími je velmi oblíbená kombinace energetického 

nápoje s alkoholem, která je velice nebezpečná, neboť hrozí nebezpečí dehydratace  

a následného kolapsu. (FOŘT, P., 1999; KOPŘIVOVÁ, M., 2012; KUNOVÁ, V., 2004; 

MRÁKOTOVÁ, A., 2010) 
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5  Rizika způsobená nesprávným příjmem tekutin 

5. 1  Nižší příjem  

Nedostatečné množství vody v organismu způsobuje zdravotní problémy akutní  

i chronické povahy. Akutní nedostatek tekutin se projevuje žízní a suchostí sliznic, vyšší 

ztráty vody vedou k poklesu tělesné i duševní výkonnosti, bolestem hlavy, únavě, 

malátnosti a pocitu slabosti. Chronický (dlouhodobý) nedostatek tekutin má za následek 

neustálý pocit únavy a vyšší pravděpodobnost poruchy funkce ledvin a vzniku ledvinových 

kamenů. Nedostatečný příjem tekutin poznáme dle zbarvení moči, která je tmavě 

zabarvená. U dětí se předpokládá větší problém s dodržením pitného režimu než  

u dospělých. Při nedostatečném pitném režimu jsou děti podrážděné a méně 

koncentrované, což může negativně ovlivnit jejich školní výsledky. V rámci podpory 

zdraví ve škole lze žáky ochránit před dehydratací dvěma způsoby. Za prvé dbát o správný 

výběr nápojů (preferovat kvalitní pitnou vodu) a za druhé zajistit distribuci nápojů 

hygienicky nezávadným způsobem. (HEJDA, S., 1985; JUNGBAUEROVÁ, L., 

VODÁKOVÁ, J., 1996; LUHANOVÁ, Z., VLACHOVÁ, L., 1974; KOŽÍŠEK, F., 2005; 

KUNOVÁ, V., 2004; MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D., 2009; MÁLKOVÁ, I., 2009) 

5. 1. 1  Dehydratace 

Dehydratace (hypovolemie) je odborným pojmem pro ztrátu a nedostatek vody 

v organismu, buňkách aj. Dehydratace vzniká ztrátou tekutin nebo jejich nedostatečným 

přívodem. Ke ztrátám vody vedou například průjmová onemocnění, zvracení, polyurie
16

, 

horečka a další. Právě při průjmovém onemocnění dochází velice snadno k dehydrataci  

a současně i ke ztrátě minerálních látek stolicí. Rovněž i při horečce, kdy dochází ke 

značnému pocení s cílem ochlazování organismu, jsou ztráty minerálních látek značné. 

Výrazná dehydratace organismu je provázena celkovou slabostí, apatií a nauzeou. Snižuje 

se napětí pokožky. Silně se omezuje frekvence močení a objem moče. Zbarvení moče je 

tmavě žluté, silně páchne, popřípadě je i zakalená. Pozor na některé výživové doplňky, 

především vitaminové preparáty, které zbarvují moč tmavě. (FOŘT, P., 2014; 

KEJVALOVÁ, L., 2010; KOŽÍŠEK, F., 2005; VOKURKA, M., HUGO, J. aj., 2004) 

V příloze je uveden obrázek č. 12, který znázorňuje příznaky různých stupňů dehydratace.  

                                                 
16

 Polyurie je termínem pro časté a vydatné močení, které provází například ledvinové onemocnění nebo 

diabetes mellitus. (VOKURKA, M., HUGO, J. aj., 2004) 
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Rozlišujeme tři typy dehydratace:  

 Hypertonická dehydratace – Stav, kdy dochází ke snížení objemu nitrobuněčné  

i mimobuněčné tekutiny. Příčinou je malý přísun tekutin při jejich nedostatku, 

dochází k tomu zejména při velkém energetickém výdeji a extrémních teplotních 

podmínkách.  

 Isotonická dehydratace – Jedná se o izolovanou ztrátu mimobuněčné tekutiny, 

objem nitrobuněčné tekutiny se nemění. Za příčinu lze považovat ztrátu tekutin 

z trávicího ústrojí (průjem, zvracení), velké pocení, rozsáhlé popáleniny a určitá 

ledvinová onemocnění.  

 Hypotonická dehydratace – Stav, při kterém dochází ke snížení objemu 

mimobuněčné tekutiny a naopak zvýšení objemu nitrobuněčné tekutiny. Příčinou 

bývá ztráta soli při některých ledvinových onemocněních, nedostatečné funkci 

nadledvin, poruchách centrální nervové soustavy či dlouhodobé neslané dietě. 

(REGENERMELOVÁ, L., 2010) 

Vyšší riziko dehydratace hrozí u dětí, neboť jejich organismus obsahuje více vody, 

a tedy i nároky na příjem tekutin jsou vyšší. Na rozdíl od dospělých mají děti rovněž větší 

tělesný povrch i povrch dýchacích cest, proto je dětský organismus náchylnější ke ztrátám 

tekutin. (FOŘT, P., 2014; HEJDA, S., 1985; KEJVALOVÁ, L., 2010; KOŽÍŠEK, F., 

2005)  

Léčba dehydratace spočívá v rehydrataci, tedy opětovném zavodnění organismu. 

Forma rehydratace se volí dle stupně závažnosti dehydratace a rovněž vzhledem k věku  

a aktuálnímu zdravotnímu stavu jedince. Doplňování chybějícího množství tekutin  

a minerálních látek může probíhat ústy nebo nitrožilní aplikací. (FOŘT, P., 1998; 

KOŽÍŠEK, F., 2005; REGENERMELOVÁ, L., 2010) 
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5. 2  Vyšší příjem 

Existuje i riziko opačného problému, než je dehydratace, tzv. převodnění, odborně 

se nazývá hyperhydratace (hypervolemie). Hyperhydratací se rozumí zvýšení obsahu vody 

v organismu, ke kterému dochází při selhání ledvin, retenci (zadržování) tekutin aj. Mezi 

projevy lze zařadit častější močení a nadměrné pocení v optimálních teplotních 

podmínkách. Hyperhydratace je tedy zdraví škodlivá, dochází při ní k otokům a nárůstu 

tělesné hmotnosti. Otoky jsou rovněž důsledkem nadměrné spotřeby kuchyňské soli  

a konzumace slaných potravin. Léčba hyperhydratace zahrnuje odvodnění organismu 

(omezení tekutin a sodíku, využití diuretik
17

). (BRAGG, P. C, BRAGGOVÁ, P., 1998; 

FOŘT, P., 2002; STŘEDA, L., 2005; VOKURKA, M., HUGO, J., aj., 2004) 

5. 3  Důsledky konzumace nevhodných nápojů 

Do kategorie nevhodných nápojů lze zařadit zejména ty, které obsahují vysoké 

množství jednoduchých cukrů. Nadbytečný příjem těchto tekutin může vést ke vzniku 

zubního kazu, nadváhy a u geneticky disponovaných dětí může vyvolat například 

hypercholesterolemii (zvýšená hladina cholesterolu v krvi) nebo hyperlipoproteinemii 

(zvýšená hladina krevních tuků). Nápoje, které obsahují umělá sladidla, mohou u dětí 

vyvolávat průjmová onemocnění. Pro pitný režim dětí není vhodné ani vyšší množství 

minerální vody, silného černého čaje, kávy a samozřejmě energetických a alkoholických 

nápojů. (MORAVCOVÁ, A., 2014) 

5. 3. 1   Zubní kaz 

Zubní kaz (caries dentis) je nejčastějším onemocněním v dutině ústní, které 

postihuje jak mléčný, tak i trvalý chrup. Zubní kaz je destruktivní chorobou, která vzniká 

na povrchu zubu, a není-li ošetřena, postupuje do hloubky, až otevře dřeňovou dutinu. 

Časná stadia zubního kazu jsou většinou bez příznaků. Později začíná být zub citlivý na 

podněty tepelné (především studeno), chemické (cukr, sůl) a mechanické (tlak zbytků 

potravy v dutině kazu). Zubní kaz je ve většině případů způsoben špatnou ústní hygienou  

a nevhodným stravováním. „Věk zvýšené vnímavosti pro vznik zubního kazu je  

u dočasného chrupu mezi čtvrtým a osmým rokem, u stálého chrupu od šesti do devíti let  

a od 16 do 20 let.“ (MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D., 2009, str. 234) Rizikovou skupinu 

                                                 
17

 Diuretika jsou léky zvyšující tvorbu a vylučování moči. (VOKURKA, M., HUGO, J., aj., 2004) 
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ve vztahu k zubnímu kazu tvoří zejména předškolní děti a děti školního věku, neboť u nich 

se zubní kaz
18

 vyskytuje nejčastěji. Právě proto strategie Světové zdravotnické organizace, 

Zdraví pro všechny v 21. století, věnuje pozornost zlepšení ústního zdraví dětí  

a mládeže. Základní prevencí zubního kazu je pravidelné odstraňování zubního plaku při 

čištění zubů a rovněž omezený příjem sladkých pokrmů včetně sladkých nápojů. 

(MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D., 2009) 

5. 3. 2  Nadváha 

Nadváha je předstupeň obezity a představuje zvýšené riziko zdravotních 

komplikací. Dle kritérií Světové zdravotnické organizace je pro evropskou populaci 

definována indexem tělesné hmotnosti (tzv. body mass index, BMI
19

) v rozmezí 25 – 30.  

U dětské a dospívající populace však nelze tato kritéria využívat vzhledem k tomu, že 

v průběhu růstu a vývoje se mění složení těla a s tím i hodnoty BMI. (MACHOVÁ, J., 

KUBÁTOVÁ, D., 2009; VÍTEK, L., 2008) Mezinárodní klasifikace nadváhy a obezity 

podle BMI je uvedena v příloze, obrázek č. 13. 

Nadváha může mít následující příčiny:  

 genetické a vrozené dispozice, 

 nadměrný přívod energeticky bohaté stravy včetně slazených nápojů, 

 nedostatečná pohybová aktivita, 

 nevhodné stravovací návyky, 

 psychické faktory, 

 užívání některých léků a další. (VÍTEK, L., 2008) 

I v dětství má nadváha a obezita určité zdravotní následky, neboť nadměrná tělesná 

hmotnost působí velkou zátěž pro rostoucí kostru, zejména pro páteř a dolní končetiny. 

Rovněž se zvyšuje riziko pozdějších a dlouhodobějších nemocí spjatých s vysokým 

krevním tlakem, srdečními chorobami, vysokou hladinou cholesterolu, cukrovkou  

a dalšími. (GREGORA, M., 2004; MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D., 2009) 

                                                 
18

 „O kazivosti chrupu vypovídá index kazivosti chrupu (KPE), který se vypočítá jako součet zubů 

postižených kazem (K), plombou (P) nebo vytržením (extrakce – E) v průměru na jednu osobu.“ 

(MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D., 2009, str. 234) 

19
 BMI se vypočítá dle vzorce – tělesná hmotnost v kilogramech dělená druhou mocninou výšky v metrech. 

(MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D., 2009, str. 234) 
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6  Zajištění pitného režimu ve škole 

6. 1  Legislativní předpisy 

Za legislativní předpisy, které se vztahují k problematice pitného režimu ve škole, 

lze považovat následující:  

1. Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.), kde je věnována pozornost bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci v části páté.  

2. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.  

 § 7 Hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních a školských 

zařízení, zařízení sociálně výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc
20

. V odstavci 1 je zmíněno povinné zásobování vodou. Odstavec 

2 odkazuje na to, že režim stravování včetně pitného režimu upraví zařízení pro 

výchovu a vzdělávání v provozním řádu.  

3. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

 Díl 3 Ochranné nápoje – § 8 Bližší podmínky poskytování ochranných nápojů
21

.  

Zaměstnanci je poskytován ochranný nápoj k ochraně zdraví před účinky zátěže 

teplem či chladem. Je nutno, aby byl ochranný nápoj zdravotně nezávadný  

a neobsahoval více než 6,5 hmotnostních procent cukru.   

 Hlava VI Bližší hygienické požadavky na zásobování vodou – § 53 Zásobování 

pitnou vodou a vodou pro zajištění osobní hygieny zaměstnanců
22

. Zde je uvedeno, 

že prostor určený pro práci musí být zásoben pitnou vodou v množství postačujícím 

pro potřeby pití zaměstnance.  

4. Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení  

a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 

 § 20 Zásobování vodou
23

 – Nejen zařízení pro výchovu a vzdělávání, ale  

i provozovny pro výchovu a vzdělávání musí mít zajištěno zásobování pitnou 

vodou podle zvláštního právního předpisu
23

.  

                                                 
20, 21, 22, 23

 Úplná citace je dostupná na World Wide Web: <http://www.zakonyprolidi.cz/>. 
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6. 2  Prostředky pro zajištění pitného režimu 

V rámci zajištění pitného režimu žáků ve škole se setkáváme s několika možnými 

způsoby. Nejlevnějším a samozřejmě i nejdostupnějším způsobem je pitná voda 

z veřejného vodovodu. Kvalita vody by měla odpovídat požadavkům vyhlášky  

č. 252/2004 Sb. Tento způsob může být doplněn o barely s vodou (tzv. watercoolery). 

Opatření tohoto systému pro zajištění pitného režimu je však již finančně náročné.  

Mezi další možnosti, jak zabezpečit u žáků přísun tekutin, je zavedení nápojových 

automatů či zřízení školního bufetu v prostorách školy. Otázkou je však kvalita a vhodnost 

nápojů, které jsou zde k dostání. K zajištění pitného režimu přispívá i školní jídelna, kde 

mají žáci množnost vypít čaj či jiný nápoj, ale i donáška vlastních nápojů z domova. 

(TLÁSKAL, P., 2004) 

6. 2. 1   Nevhodnost nápojových automatů 

Umísťování nápojových automatů se širokou nabídkou slazených nápojů se ve 

školních zařízeních v České republice stalo velmi běžným prostředkem pro zajištění 

pitného režimu žáků. Snadná dostupnost právě těchto nápojových automatů přispívá 

k nesprávným výživovým návykům, které jsou společně s dalšími faktory příčiny rozvoje 

dětské nadváhy a vzniku zubního kazu. Rozmístění těchto automatů, které nabízí 

z hlediska racionální výživy naprosto nevhodné produkty, není v České republice žádným 

způsobem usměrňováno. O jejich umístění rozhodují ředitelé škol, kteří je povolují buď 

z neznalosti, či finančního prospěchu pro školní rozpočet. Právě školská zařízení, která 

jsou zodpovědná společně s rodiči za formování výživových a hygienických návyků, by si 

měla ohlídat dostupnost a vhodnost těchto nápojových automatů. Jednoznačné doporučení 

pro školská zařízení směřuje k tomu, aby byly ze školy tyto automaty zcela vyloučeny. 

Rovněž by bylo velmi žádoucí, kdyby v České republice existovala odpovídající regulace 

či kontrola obsahu nápojových automatů v prostorách školy. (HNILICOVÁ, H., 2012; 

TLÁSKAL, P., 2004) 
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6. 3  Výuka problematiky pitného režimu 

Jak již bylo výše zmíněno, nejen rodiče, ale i samotní vyučující jsou zodpovědní za 

formování správných výživových návyků u dětí. Nejen že by měli jít žákům příkladem 

v konzumaci vhodných nápojů, ale rovněž by jim měli poskytovat dostatečné informace 

týkající se této problematiky.  

Tematika pitného režimu je zařazena do Rámcového vzdělávacího programu do 

konkrétních vzdělávacích oblastí. V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání se jedná o dvě vzdělávací oblasti – Člověk a příroda, Člověk a zdraví. 

Přírodopis je vzdělávacím oborem zařazeným do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, kde 

se problematika pitného režimu může vyučovat na 2. stupni v rámci biologie člověka, 

konkrétně se jedná o učivo – životní styl – pozitivní a negativní dopad na zdraví člověka. 

Do druhé vzdělávací oblasti Člověk a zdraví je zařazen vzdělávací obor Výchova ke 

zdraví. Tento vzdělávací obor přináší základní poznatky týkající se preventivní ochrany 

zdraví. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na obsah ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho 

svět, jež je koncipována pouze pro 1. stupeň. Problematiku pitného režimu lze s žáky 

probírat v rámci učiva týkajícího se zdravého způsobu života a péče o zdraví. Co se týče 

Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia, situace je obdobná. Samotný průběh 

výuky však záleží na vyučujících, proto nelze tuto problematiku zařadit do konkrétního 

vyučovacího předmětu. Pokud má vyučující zájem o to, aby jeho žáci konzumovali vhodné 

nápoje, určitě si během výuky či přestávky najde chvíli, během které je dostatečně 

informuje. (RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, 2013) 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

7 Charakteristika a metodika výzkumného šetření 

Pro vyvození závěrů, jaká opatření by měla škola podniknout, aby příznivě 

ovlivnila a formovala pitný režim svých žáků, bylo potřebné zjistit, jaká je skutečnost 

v oblasti pitného režimu žáků a vyučujících.  

7. 1  Cíle výzkumného šetření a stanovení hypotéz 

Z teoretické části je zřejmé, že dostupných informací týkajících se problematiky 

pitného režimu je značné množství. Otázkou je, zda jsou žáci na 2. stupni ZŠ a na SŠ 

dostatečně informovaní a mají přehled o správném pitném režimu vzhledem ke svému 

věku a fyziologickým nárokům. Cílem praktické části je zmapovat pitný režim u vybrané 

skupiny žáků na 2. stupni ZŠ a na SŠ.  

Pro tato zjištění jsem si stanovila před začátkem výzkumu následujících 7 hypotéz.  

Hypotéza č. 1:  

Více než 70 % žáků na 2. stupni ZŠ a na SŠ vypije denně více než 2 litry tekutin. 

Doporučený denní příjem tekutin je 2 – 3 l. Pitný režim u dětí závisí na mnoha 

vnitřních i vnějších faktorech, jako je pohlaví, věk, tělesná hmotnost, zdravotní stav, druh  

a složení přijímané potravy, počasí a další. (FOŘT, P., 1998; FRAŇKOVÁ, S., 

ODEHNAL, J., PAŘÍZKOVÁ, J., 2000; JUNGBAUEROVÁ, L., VODÁKOVÁ, J., 1996) 

Hypotéza č. 2:  

Více než 50 % žáků ráno před odchodem do školy nekonzumuje žádný nápoj.  

Jedním z prohřešků proti zásadám správného stravování je vynechání snídaně. 

Častým důvodem, proč mnohé děti odmítají snídani, je jejich pozdní vstávání a nedostatek 

času. (MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D., 2009) 

Hypotéza č. 3:  

Více než 60 % žáků si nosí do školy pití z domova.  

Jedním z doporučení pro rodiče je, aby svým dětem připravovali do školy současně 

se svačinou i pití. (VÝŽIVA DĚTÍ, 2013)  
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Hypotéza č. 4:  

Problematika pitného režimu je nejčastěji probírána v rámci vyučovacích předmětů 

výchova ke zdraví a přírodopis (biologie).  

Tematika pitného režimu je zařazena v Rámcovém vzdělávacím programu do dvou 

vzdělávacích oblastí – Člověk a příroda, Člověk a zdraví. Přírodopis je vzdělávacím 

oborem zařazeným do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, kde se problematika pitného 

režimu může vyučovat v rámci biologie člověka. Do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví je 

zařazen vzdělávací obor Výchova ke zdraví. Tento vzdělávací obor přináší základní 

poznatky týkající se preventivní ochrany zdraví. (RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ 

PROGRAM, 2013) 

Hypotéza č. 5:  

Informace o pitném režimu získávají žáci nejčastěji od rodičů a ze školy.  

Právě školská zařízení, která jsou zodpovědná společně s rodiči za formování 

výživových návyků a poskytování informací, by měla opatřit vhodné prostředky pro 

zajištění pitného režimu. (HNILICOVÁ, H., 2012; TLÁSKAL, P., 2004) 

Hypotéza č. 6: Doporučený denní příjem tekutin (tj. 2 – 3 l) dodržují více žáci na 

střední škole než žáci na základní škole.  

Žáci střední školy spadají do období adolescence. Tuto životní etapu charakterizuje 

rozvoj osobnosti, kdy vyzrává individualita dítěte a jeho volní vlastnosti (odpovědnost, 

vytrvalost, samostatnost, sebekázeň, např. v rámci stravovacích návyků). (KEJVALOVÁ, 

L., 2010; MARINOV, Z., BARČÁKOVÁ, U., NESRSTOVÁ, M., PASTUCHA, D., 2011; 

PIŤHA, J., POLEDNE, R., 2009) 

Hypotéza č. 7: Žáci na střední škole zařazují vodu do svého denního pitného režimu 

častěji než žáci na základní škole.  

 Pro děti je nejvhodnějším zdrojem tekutin pramenitá voda. U mladších dětí bývá 

problematický pitný režim v tom, že volí převážně sladké limonády. (PIŤHA, J., 

POLEDNE, R., 2009; STRATIL, P., 1993) 
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7. 2  Metody 

K ověření výše stanovených hypotéz a ke zjištění pitného režimu u vybrané skupiny 

žáků 2. stupně ZŠ a u žáků SŠ byla zvolena metoda dotazníkového šetření. Dotazníkové 

šetření probíhalo na podzim roku 2014 v Praze.  

7. 3 Tvorba dotazníků 

Tvorba dotazníků pro žáky i učitele byla zaměřena zejména na ověření výše 

stanovených hypotéz. V úvodu dotazníků je respondentům vysvětleno, k jakému účelu 

dotazník slouží a jak bude naloženo se získanými údaji.  

A.  Dotazník pro žáky 

Dotazník pro žáky je tvořen celkem 18 otázkami, jež jsou většinou uzavřeného 

typu. Dotazník je zařazen v příloze společně se dvěma  vzorově vyplněnými příklady.  

V úvodu jsou položeny identifikační otázky (pohlaví, věk a třída). Jedná se spíše  

o kontrolní otázky, zda respondenti spadají do stanovené cílové skupiny.  

Dále je dotazník rozdělen do 3 částí (1. obecně pitný režim, 2. domov a 3. škola). 

V první části jsou položeny otázky, které se všeobecně týkají problematiky pitného režimu. 

V rámci této části je otázka č. 6, která se dotazovala na výskyt konkrétních nápojů 

v pitném režimu, zpracována formou tabulky. Druhá část dotazníku je zaměřena na oblast 

pitného režimu mimo školská zařízení. V poslední části jsou položeny otázky týkající se 

pitného režimu ve škole.  

U výběrových otázek volí respondenti dle pokynu jen jednu z nabízených možností. 

Výjimku tvoří otázky č. 8 a 17, které umožňují volbu více odpovědí.  

B.  Dotazník pro učitele 

Dotazník pro učitele je tvořen celkově 13 otázkami. Otázky jsou uzavřeného  

i otevřeného typu. Dotazník je uveden v příloze společně se dvěma vzorově vyplněnými 

příklady.  

U výběrových otázek volí respondenti dle pokynu jen jednu z nabízených možností. 

Výjimku tvoří otázka č. 10, která umožňuje volbu více odpovědí.  

V úvodní části je položena otázka týkající se aprobace vyučujícího. Následující 

otázky jsou již zaměřeny na problematiku pitného režimu.   
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7. 4  Pilotní ověření dotazníků  

Nejprve byl dotazník poskytnut k vyplnění několika žákům a vyučujícím pro 

zjištění případných nesrovnalostí. Žádné nedostatky či nesrovnalosti nebyly shledány, 

tudíž byly dotazníky předány k vyplnění žákům a vyučujícím na vybraných školách.  

Návratnost dotazníků byla stoprocentní, neboť autorka byla osobně přítomna u jejich 

vyplňování.  

7. 5 Charakteristika výzkumné skupiny 

Cílovou skupinou výzkumného šetření byli žáci na 2. stupni ZŠ a žáci na SŠ  

a jejich vyučující. Konkrétně se jednalo o žáky 6. a 9. tříd na ZŠ a o žáky 3. ročníků na SŠ, 

aby bylo dosaženo většího věkového rozdílu.  

Dotazníkové šetření proběhlo na následujících typech škol
24

: Základní škola  

Praha 4 a Praha 8, Gymnázium Praha 4, Střední zdravotnická škola Praha 4 a Střední 

průmyslová škola dopravní Praha 2.  

Celkem se dotazníkového šetření zúčastnilo 64 vyučujících a 319 žáků, z toho  

137 chlapců a 182 dívek. Z celkového počtu dotazovaných žáků jich 111 navštěvuje  

6. třídu ZŠ, 96 žáků 9. třídu ZŠ a 112 žáků 3. ročník SŠ. Zjištěné identifikační údaje jsou 

zpracovány do následujících tabulek a grafů.  

Tabulka č. 1: Pohlaví žáků. 

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Dívka 182 57,1 % 

Chlapec 137 42,9 % 

 

Tabulka č. 2: Třída.  

Odpověď Počet odpovědí Procento 

6. třída ZŠ 111 34,8 % 

9. třída ZŠ 96 30,1 % 

3. ročník SŠ 112 35,1 % 

  

                                                 
24

 Seznam konkrétních škol je k dispozici u autorky.  
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Tabulka č. 3: Věk žáků. 

Odpověď Počet odpovědí Procento 

11 let 48 15,1 % 

12 let 60 18,8 % 

13 let 3 0,9 % 

14 let 58 18,2 % 

15 let 38 11,9 

16 let 0 0,0 % 

17 let 48 15,1 % 

18 let 54 16,9 % 

19 let 10 3,1 % 

 

Graf č. 1: Procentuální zastoupení respondentů podle pohlaví.  

 

Graf č. 2: Procentuální zastoupení respondentů dle tříd.  
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Graf č. 3: Procentuální zastoupení respondentů podle věku.  

  

 

Dotazovaných učitelů bylo celkově 64 s různou aprobací, kterou znázorňuje 

následující tabulka č. 4. V tabulce jsou uvedeny nejrůznější aprobace, které byly 

zaznamenány v rámci odpovědí respondentů. Celkově se objevilo 96 odpovědí, neboť 

někteří respondenti uvedli aprobaci 2 a více vyučovacích předmětů. Právě z výše 

uvedeného množství odpovědí, tj. 96, bylo vypočteno procentuální zastoupení.  

Tabulka č. 4: Aprobace učitelů.  

Odpověď Počet odpovědí  Procento 

Matematika 12 12,5 % 

Český jazyk 13 13,5 % 

Cizí jazyk (Aj, Nj, Rj) 17 17,7 % 

Biologie (Přírodopis) 8 8,3 % 

Chemie 6 6,3 % 

Fyzika 6 6,3 % 

Zeměpis 5 5,2 % 

Dějepis 5 5,2 % 

Výchova ke zdraví
25

 7 7,3 % 

Tělesná výchova 12 12,5 % 

Hudební a výtvarná výchova 3 3,1 % 

Informatika 2 2,1 % 

Bohužel všechny kombinace nelze vyjmenovat, neboť jich bylo celkem 

zaznamenáno 32. Jako příkladem uvádím následující aprobace: biologie – tělesná výchova,  

biologie – zeměpis, matematika – fyzika, matematika – chemie, tělesná výchova – výchova 

ke zdraví, český jazyk – hudební výchova, anglický jazyk – německý jazyk a další.  

                                                 
25

 Výchova ke zdraví + Základy společenských věd + Výchova k občanství a zdraví 
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7. 6 Realizace dotazníkového šetření 

Respondenti byli osloveni na základě svolení vedení vybraných škol. Dotazníky 

byly zadávány v rámci výuky různých vyučovacích předmětů. V každé třídě byly 

k dotazníku podány vždy stejné instrukce a pokyny k jeho vyplnění. Časové vymezení 

určené k vyplnění nebylo striktně stanoveno, avšak v průměru trvalo přibližně  

5 minut. Získané výsledky jsou zpracovány pro přehlednost do tabulek.  

8  Výsledky dotazníkového šetření  

8. 1  Výsledky dotazníkového šetření u žáků 

Otázka č. 1: Kolik litrů tekutin vypiješ za den? (nepočítej mléko) 

Otázka č. 1 zjišťovala množství vypitých tekutin za den. Byla zde zvolena jednotka 

objemu – litr, neboť autorka předpokládala, že respondenti mají již dostatečné znalosti. 

Otázka byla otevřená. Odpovědi jsou rozděleny do následujících kategorií.   

Tabulka č. 5: Množství vypitých tekutin za den.  

Kategorie Počet odpovědí Procento 

Méně než 1 l 14 4,4 % 

1 – 1,5 l 61 19,1 % 

1,5 l 60 18,8 % 

1,5 – 2 l   13 4,1 % 

2 l 93 29,1 % 

2 – 3 l 45 14,1 % 

Více než 3 l 29 9,1 % 

Nevím 4 1,3 % 

Z celkového počtu 319 respondentů uvedlo 29,1 %, že denně vypije 2 l tekutin. 

19,1 % dotázaných odpovědělo, že jejich denní množství tekutin je 1 – 1,5 l. Podobné 

procentuální zastoupení (18,8 %) tvoří respondenti, kteří vypijí denně 1,5 l tekutin.  

2 – 3 l tekutin denně vypije 14,1 % dotázaných. 9,1 % respondentů uvedlo, že za den 

vypije více než 3 l tekutin. Následně 4,4 % dotázaných vypije denně méně než 1 l tekutin  

a 4,1 % dotázaných uvedlo, že jejich denní příjem tekutin je 1,5 – 2 l. Odpověď „nevím“ 

uvedlo 1,3 % respondentů.  

Pro možnost posouzení rozdílů mezi žáky jednotlivých tříd/ročníků jsou uvedeny 

následující tabulky, které znázorňují množství vypitých tekutin za den. Procentuální 

zastoupení je vždy vypočteno pouze v rámci jednotlivé třídy/ročníku.  
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Tabulka č. 6: Množství vypitých tekutin za den u žáků 6. tříd ZŠ. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 

Méně než 1 l 4 3,6 % 

1 – 1,5 l 21 18,9 % 

1,5 l 21 18,9 % 

1,5 – 2 l   5 4,5 % 

2 l 37 33,3 % 

2 – 3 l 10 9,0 % 

Více než 3 l 10 9,0 % 

Nevím 3 2,7 % 
 

Tabulka č. 7: Množství vypitých tekutin za den u žáků 9. tříd ZŠ. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 

Méně než 1 l 5 5,2 % 

1 – 1,5 l 23 24,0 % 

1,5 l 17 17,7 % 

1,5 – 2 l   4 4,2 % 

2 l 24 25,0 % 

2 – 3 l 15 15,6 % 

Více než 3 l 7 7,3 % 

Nevím 1 1,0 % 
 

Tabulka č. 8: Množství vypitých tekutin za den u žáků 3. ročníků SŠ. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 

Méně než 1 l 5 4,5 % 

1 – 1,5 l 17 15,2 % 

1,5 l 22 19,6 % 

1,5 – 2 l   4 3,6 % 

2 l 32 28,6 % 

2 – 3 l 20 17,9 % 

Více než 3 l 12 10,7 % 

Nevím 0 0,0 % 

Doporučený denní příjem tekutin je 2 – 3 l. Z výsledků je patrné, že doporučené 

denní množství konzumují nejvíce žáci 3. ročníků SŠ (17,9 %).  
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Otázka č. 2: Kolik litrů tekutin bys měl(a) za den vypít?  

Otázka č. 2 se dotazovala na to, kolik litrů tekutin za den by měli žáci vypít. Byla 

zde opět zvolena jednotka objemu – litr. Otázka byla otevřená. Odpovědi jsou rovněž 

rozděleny do následujících kategorií.   

Tabulka č. 9: Doporučené denní množství tekutin.  

Kategorie Počet odpovědí Procento 

1 – 2 l 31 9,7 % 

2 l 137 42,9 % 

2 – 3 l 69 21,6 % 

Více než 3 l 62 19,4 % 

Nevím 20 6,3 % 

Z výsledků je patrné, že 42,9 % respondentů uvedlo jako doporučené denní 

množství 2 litry tekutin. 21,6 % dotázaných odpovědělo, že denní doporučené množství 

tekutin je 2 – 3 l. Podobné procentuální zastoupení (19,4 %) tvoří respondenti, kteří uvedli,  

že doporučené množství tekutin za den je více než 3 l tekutin. 9,7 % respondentů uvedlo, 

že by se denně měl vypít 1 – 2 l tekutin. Odpověď „nevím“ uvedlo 6,3 % respondentů.  

Pro možnost posouzení rozdílů mezi žáky jednotlivých tříd/ročníků jsou uvedeny 

následující tabulky, které znázorňují doporučené denní množství tekutin. Procentuální 

zastoupení je vždy vypočteno pouze v rámci jednotlivé třídy/ročníku.  

Tabulka č. 10: Doporučené denní množství tekutin u žáků 6. tříd ZŠ.  

Kategorie Počet odpovědí Procento 

1 – 2 l 10 9,0 % 

2 l 56 50,5 % 

2 – 3 l 15 13,5 % 

Více než 3 l 20 18,0 % 

Nevím 10 9,0 % 

 

Tabulka č. 11: Doporučené denní množství tekutin u žáků 9. tříd ZŠ.  

Kategorie Počet odpovědí Procento 

1 – 2 l 9 9,4 % 

2 l 40 41,7 % 

2 – 3 l 21 21,9 % 

Více než 3 l 18 18,8 % 

Nevím 8 8,3 % 
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Tabulka č. 12: Doporučené denní množství tekutin u žáků 3. ročníků SŠ.  

Kategorie Počet odpovědí Procento 

1 – 2 l 12 10,7 % 

2 l 41 36,6 % 

2 – 3 l 33 29,5 % 

Více než 3 l 24 21,4 % 

Nevím 2 1,8 % 

Doporučený denní příjem tekutin je 2 – 3 l. Z výsledků je patrné, že toto 

doporučené množství uvedlo nejvíce žáků 3. ročníků SŠ (29,5 %).  

Otázka č. 3: Kontroluje Tě někdo z dospělých, kolik toho přes den vypiješ? 

Otázka č. 3 zjišťovala, zda někdo z dospělých kontroluje, kolik toho přes den 

respondenti vypijí. Otázka byla uzavřená a výběr byl ze tří možností.  

Tabulka č. 13: Kontrola množství tekutin za den. 

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Ano, vždy 16 5,0 % 

Občas 140 43,9 % 

Ne, nikdy 163 51,1 % 

Z tabulky č. 13 vyplývá, že 51,1 % respondentů uvedlo, že je nikdo z dospělých 

nekontroluje. Podobné procentuální zastoupení, 43,9 %, tvoří respondenti, kteří uvedli, že 

je někdo z dospělých kontroluje pouze občas. Pouhých 5,0 % dotázaných uvedlo, že je 

vždy někdo z dospělých kontroluje.  

Otázka č. 4: Kontroluje Tě někdo z dospělých, jaké nápoje přes den vypiješ?  

Otázka č. 4 zjišťovala, zda někdo z dospělých kontroluje, jaké nápoje přes den 

respondenti vypijí. Otázka byla uzavřená a na výběr byly tři možnosti.  

Tabulka č. 14: Kontrola druhů nápojů. 

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Ano, vždy 24 7,5 % 

Občas 124 38,9 % 

Ne, nikdy 171 53,6 % 

Z tabulky č. 14 vyplývá, že 53,6 % respondentů uvedlo, že je nikdo z dospělých 

nekontroluje. 38,9 % dotázaných uvedlo, že je občas někdo z dospělých kontroluje, jaké 

nápoje denně vypijí. Pouhých 7,5 % dotázaných uvedlo, že je vždy někdo z dospělých 

kontroluje.  
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Otázka č. 5: Jaký druh nápoje máš nejraději?  

Otázka č. 5 zjišťovala, jaký druh nápoje mají respondenti nejraději. Vzhledem 

k tomu, že tato otázka byla otevřená a respondenti mohli uvést jakýkoli nápoj, jsou 

odpovědi rozděleny do následujících kategorií: 

Tabulka č. 15: Nejoblíbenější nápoj.  

Kategorie Počet odpovědí Procento 

Voda 
26

 125 39,2 % 

Ochucená voda
27

 37 11,6 % 

Čaj 45 14,1 % 

Limonáda
28

 54 16,9 % 

Džus 41 12,9 % 

Mléko
29

 8 2,5 % 

Energetický nápoj 6 1,9 % 

Alkoholický nápoj 3 0,9 % 

Z celkového počtu 319 respondentů uvedlo 39,2 % jako svůj nejoblíbenější nápoj 

vodu. 16,9 % dotázaných odpovědělo, že jejich nejoblíbenějším nápojem jsou limonády. 

14,1 % respondentů má nejraději čaj. Podobné procentuální zastoupení (12,9 % a 11,6 %) 

tvoří respondenti, kteří uvedli jako svůj nejoblíbenější nápoj džus a ochucenou vodu. 

Mléko je nejoblíbenějším nápojem u 2,5 % dotázaných. 1,9 % respondentů uvedlo, že má 

nejraději energetické nápoje a 0,9 % respondentů uvedlo alkoholické nápoje.  

Pro možnost posouzení rozdílů mezi žáky jednotlivých tříd/ročníků jsou uvedeny 

následující tabulky, které znázorňují nejoblíbenější nápoje. Procentuální zastoupení je vždy 

vypočteno pouze v rámci jednotlivé třídy/ročníku.  

Tabulka č. 16: Nejoblíbenější nápoj u žáků 6. tříd ZŠ. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 

Voda  27 24,3 % 

Ochucená voda 16 14,4 % 

Čaj 8 7,2 % 

Limonáda 33 29,7 % 

Džus 20 18,0 % 

Mléko 3 2,7 % 

Energetický nápoj 4 3,6 % 

Alkoholický nápoj 0 0,0 % 

 

                                                 
26

 Voda – tj. pitná voda a minerální voda bez příchutě.  
27

 Ochucená voda – tj. pitná voda ochucená šťávou a minerální voda s příchutí.  
28

 Limonáda – nápoj typu Coca-Cola, Sprite, Kofola, Mirinda, Top Topic a další.  
29

 Mléko – mléko a nápoje, které mají mléčný základ.  



49 

 

Tabulka č. 17: Nejoblíbenější nápoj u žáků 9. tříd ZŠ. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 

Voda  34 35,4 % 

Ochucená voda 11 11,5 % 

Čaj 20 20,8 % 

Limonáda 17 17,7 % 

Džus 10 10,4 % 

Mléko 2 2,1 % 

Energetický nápoj 2 2,1 % 

Alkoholický nápoj 0 0,0 % 

 

Tabulka č. 18: Nejoblíbenější nápoj u žáků 3. ročníků SŠ. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 

Voda  64 57,1 % 

Ochucená voda 10 8,9 % 

Čaj 17 15,2 % 

Limonáda 4 3,6 % 

Džus 11 9,8 % 

Mléko 3 2,7 % 

Energetický nápoj 0 0,0 % 

Alkoholický nápoj 3 2,7 % 

Velmi pozitivním zjištěním je, že u žáků 3. ročníků SŠ a žáků 9. tříd ZŠ je 

nejoblíbenějším nápojem voda. Pouze u žáků 6. tříd ZŠ je nejoblíbenějším nápojem 

limonáda.  

Otázka č. 6: Křížkem označ, jak často se uvedené nápoje vyskytují ve Tvém pitném 

režimu.  

Otázka č. 6 se dotazovala na výskyt jednotlivých nápojů v pitném režimu 

respondenta. Výsledky u jednotlivých nápojů jsou zpracovány do tabulek, které jsou 

doplněny komentářem. Dílčí tabulky č. 19 – 28 jsou uvedeny v příloze (obrázek č. 14).    

 Pro přehlednost je uvedena tabulka č. 29, která shrnuje výše zmíněné výsledky.  
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Tabulka č. 29: Komparace odpovědí na otázku č. 6. Výskyt nápojů v pitném režimu. 

Druh nápoje 
Několikrát 

denně 
1x denně 

Několikrát 

týdně 

Několikrát za 

měsíc 
Vůbec ne 

Pitná voda 224 49 19 19 8 

Min. voda neslazená 40 39 85 80 75 

Min. voda slazená 59 45 76 85 54 

Čaj 75 121 56 54 13 

Káva 12 34 51 69 153 

Mléko 41 81 86 64 47 

Džus 32 38 104 121 24 

Nápoje typu Coca-Cola 19 21 61 156 62 

Energetické nápoje 4 10 26 92 187 

Alkoholické nápoje 0 4 14 78 223 

Z výsledků je patrná zvýšená konzumace pitné vody během dne. Minerální voda 

neslazená (i slazená) je konzumována respondenty převážně několikrát týdně či měsíčně. 

Čaj konzumuje nejvíce respondentů 1x denně. Co se týče kávy, nejvíce respondentů 

uvedlo, že ji vůbec nezařazuje do pitného režimu. Mléko je nejvíce konzumováno 

respondenty 1x denně či několikrát do týdne. Džus je zařazován do pitného režimu 

převážně několikrát týdně nebo měsíčně. Co se týče nápojů typu Coca-Cola, nejvíce 

respondentů uvedlo, že tyto nápoje zařazují do pitného režimu několikrát měsíčně.  

Pozitivním výsledkem je snížená konzumace energetických a alkoholických nápojů, neboť 

nejvíce respondentů uvedlo, že tyto nápoje vůbec nezařazuje do pitného režimu.  

Tabulka č. 30: Výskyt nápojů v pitném režimu u žáků 6. tříd ZŠ.  

Druh nápoje 
Několikrát 

denně 
1x denně 

Několikrát 

týdně 

Několikrát za 

měsíc 
Vůbec ne 

Pitná voda 71 17 6 11 6 

Min. voda neslazená 17 12 25 24 33 

Min. voda slazená 22 19 26 26 18 

Čaj 26 46 14 21 4 

Káva 1 5 5 19 81 

Mléko 22 23 28 16 22 

Džus 24 10 39 31 7 

Nápoje typu Coca-Cola 12 7 20 61 11 

Energetické nápoje 2 7 11 17 74 

Alkoholické nápoje 0 0 1 7 103 
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Tabulka č. 31: Výskyt nápojů v pitném režimu u žáků 9. tříd ZŠ.  

Druh nápoje 
Několikrát 

denně 
1x denně 

Několikrát 

týdně 

Několikrát za 

měsíc 
Vůbec ne 

Pitná voda 61 21 7 5 2 

Min. voda neslazená 9 16 29 25 17 

Min. voda slazená 18 17 29 25 7 

Čaj 20 36 22 14 4 

Káva 1 7 20 28 40 

Mléko 8 28 28 24 8 

Džus 4 12 29 43 8 

Nápoje typu Coca-Cola 4 9 22 41 20 

Energetické nápoje 2 2 7 35 50 

Alkoholické nápoje 0 1 4 6 85 

 

Tabulka č. 32: Výskyt nápojů v pitném režimu u žáků 3. ročníků SŠ.  

Druh nápoje 
Několikrát 

denně 
1x denně 

Několikrát 

týdně 

Několikrát za 

měsíc 
Vůbec ne 

Pitná voda 92 11 6 3 0 

Min. voda neslazená 14 11 31 31 25 

Min. voda slazená 19 9 21 34 29 

Čaj 29 39 20 19 5 

Káva 10 22 26 22 32 

Mléko 11 30 30 24 17 

Džus 4 16 36 47 9 

Nápoje typu Coca-Cola 3 5 19 54 31 

Energetické nápoje 0 1 8 40 63 

Alkoholické nápoje 0 3 9 65 35 

 

Otázka č. 7: Napiš, jaké zdravotní problémy se mohou objevit při nesprávném pitném 

režimu.  

Otázka č. 7 se dotazovala na to, jaké zdravotní problémy se mohou objevit při 

nesprávném pitném režimu. Otázka byla otevřená. Nejdříve jsou odpovědi rozděleny dle 

toho, zda vůbec respondenti uvedli konkrétní odpověď, nebo zda odpověděli, že neví, jaké 

zdravotní problémy mohou doprovázet nesprávný pitný režim.  

Tabulka č. 33: Znalost zdravotních problémů při nesprávném pitném režimu.  

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Ano, vím 260 81,5 % 

Ne, nevím 59 18,5 % 



52 

 

U respondentů, kteří uvedli konkrétní zdravotní problémy při nesprávném pitném 

režimu, se objevilo celkově 395 odpovědí, neboť někteří uvedli více zdravotních problémů. 

Právě z výše uvedeného množství odpovědí, tj. 395, bylo vypočteno procentuální 

zastoupení jednotlivých zdravotních komplikací.  

Tabulka č. 34: Zdravotní problémy při nesprávném pitném režimu.  

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Dehydratace 162 41,0 % 

Bolest hlavy 110 27,8 % 

Onemocnění ledvin 35 8,9 % 

Únava, nesoustředěnost 30 7,6 % 

Nadváha 7 1,8 % 

Kolaps, mdloby 17 4,3 % 

Zubní kaz 3 0,8 % 

Cukrovka 5 1,3 % 

Nevolnost 12 3,0 % 

Kožní problémy 11 2,8 % 

Smrt 3 0,8 % 

Z výsledků vyplývá, že 41,0 % dotázaných uvedlo dehydrataci jako zdravotní 

problém doprovázející nesprávný pitný režim. Následně 27,8 % respondentů uvedlo jako 

zdravotní problém bolest hlavy. 8,9 % dotázaných odpovědělo, že za zdravotní problémy 

doprovázející nesprávný pitný režim považuje onemocnění ledvin. Únavu  

a nesoustředěnost uvedlo 7,6 % dotázaných. Procentuální zastoupení dalších zdravotních 

problémů (nadváha, zubní kaz, cukrovka, kožní problémy, nevolnost a kolaps) dosahuje 

hodnot v rozmezí 0,8 – 4,3 %. Pouhých 0,8 % respondentů uvedlo, že nesprávný pitný 

režim má za následek smrt.  

Otázka č. 8. Odkud získáváš informace o problematice pitného režimu? 

Otázka č. 8 zjišťovala, odkud respondenti získávají informace o problematice 

pitného režimu. Otázka byla uzavřená a na výběr bylo z 5 možností. Tato výběrová otázka 

umožňovala volbu více odpovědí. Celkově se jednalo o 517 odpovědí. Právě z výše 

uvedeného množství odpovědí, tj. 517, bylo vypočteno procentuální zastoupení 

jednotlivých zdrojů informací.  
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Tabulka č. 35: Zdroj informací o problematice pitného režimu.  

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Ze školy 149 28,8 % 

Od rodičů 199 38,5 % 

Z internetu 96 18,6 % 

Z televize 63 12,2 % 

Jiné, uveď 10 1,9 % 

Z výsledků vyplývá, že 38,5 % dotázaných uvedlo jako zdroj informací své rodiče. 

Školu jako zdroj informací uvedlo 28,8 % respondentů. 18,6 % dotázaných uvedlo, že 

informace získává z internetu. Následně 12,2 % dotázaných odpovědělo, že informace 

získává prostřednictvím televize. Pouhých 1,9 % respondentů uvedlo, že informace získává 

z jiného zdroje. Konkrétně 1,2 % dotázaných získává informace od lékaře a 0,8 % 

dotázaných tyto informace získává v rámci svých sportovních činností. 

Otázka č. 9: Jaký druh nápoje konzumuješ ráno před odchodem do školy?  

Otázka č. 9 zjišťovala, jaký druh nápoje konzumují respondenti před odchodem do 

školy. Nejdříve jsou odpovědi rozčleněny podle toho, zda respondenti uvedli konkrétní 

nápoj, který konzumují v rámci snídaně, nebo zda uvedli, že nekonzumují žádný nápoj.  

Tabulka č. 36: Konzumace nápojů k snídani.  

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Ano, konzumuji 291 91,2 % 

Ne, nekonzumuji 28 8,8 % 

U respondentů, kteří uvedli, že ráno konzumují konkrétní nápoj, se objevilo celkově 

379 odpovědí, neboť někteří uvedli více nápojů. Právě z výše uvedeného množství 

odpovědí, tj. 379, bylo vypočteno procentuální zastoupení jednotlivých druhů nápojů. 

Odpovědi jsou rozděleny do následujících kategorií: 

Tabulka č. 37: Druh nápoje konzumovaný k snídani.  

Kategorie Počet odpovědí Procento 

Čaj 175 43,0 % 

Voda 82 20,1 % 

Ochucená voda 18 4,4 % 

Mléko 68 16,7 % 

Káva 22 5,4 % 

Džus  12 2,9 % 

Limonáda 2 0,5 % 
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Z výsledků vyplývá, že 43,0 % dotázaných konzumuje ráno před odchodem do 

školy čaj. 20,1 % dotázaných odpovědělo, že v rámci snídaně konzumuje vodu. Následně 

16,7 % dotázaných uvedlo jako nápoj konzumovaný ráno před odchodem do školy mléko. 

Kávu konzumuje v rámci snídaně 5,4 % respondentů a ochucenou vodu 4,4 % 

respondentů. 2,9 % dotázaných konzumuje ráno před odchodem do školy džus. Pouhých 

0,5 % dotázaných uvedlo, že v rámci snídaně konzumuje limonádu.   

Otázka č. 10: Jak často piješ doma? 

Otázka č. 10 zjišťovala, jak často respondenti pijí doma. Otázka byla uzavřená a na 

výběr bylo ze čtyř možností.  

Tabulka č. 38: Konzumace nápojů doma.  

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Když mi řeknou rodiče 6 1,9 % 

Když mám pocit žízně 186 58,3 % 

Pravidelně, i když nemám žízeň 75 23,5 % 

Kdykoli, když si vzpomenu 52 16,3 % 

Z tabulky č. 38 vyplývá, že 58,3 % respondentů uvedlo, že pijí, když mají pocit 

žízně. 23,5 % dotázaných uvedlo, že doma pijí pravidelně, i když nemají pocit žízně.  

16,3 % respondentů odpovědělo, že doma pijí kdykoliv, když si vzpomenou. Pouhých  

1,9 % dotázaných uvedlo, že pijí, až když je upozorní rodiče.   

Otázka č. 11: Nosíš si do školy pití z domova?  

Otázka č. 11 se dotazovala, zda si respondenti nosí do školy pití z domova. Otázka 

byla uzavřená a na výběr byly tři možnosti.  

Tabulka č. 39: Donáška pití do školy.  

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Ano, každý den 217 68,0 % 

Občas 90 28,2 % 

Ne, nikdy 12 3,8 % 

Z tabulky č. 39 vyplývá, že převážná část respondentů (68,0 %) uvedla, že si každý 

den nosí pití do školy z domova. 28,8 % respondentů uvedlo, že si nosí pití do školy jen 

občas. 3,8 % dotázaných si do školy pití z domova nenosí. 
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Otázka č. 12: Jak často piješ ve škole?  

Otázka č. 12 zjišťovala, jak často respondenti pijí ve škole. Otázka byla uzavřená  

a na výběr bylo ze tří možností.  

Tabulka č. 40: Konzumace nápojů ve škole.  

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Každou přestávku 34 10,7 % 

Kdykoli, když mám pocit žízně  

          (i během vyučovací hodiny) 

233 73,0 % 

Nepravidelně  52 16,3 % 

Z tabulky č. 40 vyplývá, že 73,0 % respondentů uvedlo, že pijí ve škole kdykoli, 

když mají pocit žízně (tzn. i během vyučovacích hodin). 16,3 % dotázaných uvedlo, že ve 

škole pijí nepravidelně. 10,7 % respondentů odpovědělo, že pijí ve škole během každé 

přestávky.  

Otázka č. 13: Jak často si kupuješ pití ve školním nápojovém automatu?  

Otázka č. 13 zjišťovala, jak často si respondenti kupují nápoje ve školním 

nápojovém automatu. Otázka byla uzavřená a na výběr bylo ze čtyř možností.  

Tabulka č. 41: Nakupování nápojů ve školním nápojovém automatu.  

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Každý den 15 4,7 % 

Když si zapomenu pití z domova 177 55,5 % 

Nikdy, nosím si pití z domova 127 39,8 % 

Nemáme ve škole nápojový automat 0 0,0 % 

Z výsledků je patrné, že 55,5 % respondentů uvedlo, že si kupují pití ve školním 

nápojovém automatu pouze tehdy, když si zapomenou pití z domova. 39,8 % dotázaných 

uvedlo, že si nekupují nápoje ve školním nápojovém automatu, neboť si nosí pití 

z domova. Pouhých 4,7 % respondentů uvedlo, že si kupují pití ve školním nápojovém 

automatu každý den.    
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Otázka č. 14: Jak často si kupuješ pití ve školním bufetu?  

Otázka č. 14 zjišťovala, jak často si respondenti kupují nápoje ve školním bufetu. 

Otázka byla uzavřená a na výběr bylo ze čtyř možností.  

Tabulka č. 42: Nakupování ve školním bufetu.  

Odpověď  Počet odpovědí Procento 

Každý den 10 3,1 % 

Když si zapomenu pití z domova 124 38,9 % 

Nikdy, nosím si pití z domova 91 28,5 % 

Nemáme školní bufet 94 29,5 % 

Z výsledků je patrné, že 38,9 % respondentů uvedlo, že si kupují pití ve školním 

bufetu pouze tehdy, když si zapomenou pití z domova. 29,5 % dotázaných uvedlo, že ve 

škole nemají školní bufet. 28,5 % dotázaných uvedlo, že si nekupují nápoje ve školním 

bufetu, neboť si nosí pití z domova. Pouhých 3,1 % respondentů uvedlo, že si nakupují pití 

ve školním bufetu každý den.    

Otázka č. 15: Chodíš na obědy do školní jídelny?  

Otázka č. 15 se dotazovala, zda respondenti chodí na obědy do školní jídelny. 

Otázka byla uzavřená. Respondenti v rámci této dichotomické otázky volili odpověď  

ano x ne.  

Tabulka č. 43: Obědy ve školní jídelně.  

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Ano 231 72,4 % 

Ne 88 27,6 % 

Z tabulky č. 43 vyplývá, že 72,4 % respondentů uvedlo, že chodí na obědy do 

školní jídelny. 27,6 % dotázaných odpovědělo, že na obědy do školy jídelny nechodí. 

S tím souvisela rozšiřující otázka při odpovědi ano. Pokud žáci odpověděli, že 

chodí na obědy do školní jídelny, následovala otázka: Jaký druh nápoje máte k obědu?  

U respondentů, kteří uvedli, že docházejí do školní jídelny na obědy, se objevilo 

celkově 452 odpovědí, neboť někteří uvedli více nápojů, které dostávají k obědu. Právě 

z výše uvedeného množství odpovědí, tj. 452, bylo vypočteno procentuální zastoupení 

jednotlivých druhů nápojů. Odpovědi jsou rozčleněny do následujících kategorií: 
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Tabulka č. 44: Nápoje ve školní jídelně.  

Kategorie Počet odpovědí Procento 

Voda 98 21,7 % 

Čaj (slazený, neslazený) 155 34,3 % 

Šťáva 129 28,5 % 

Mléko 70 15,5 % 

Z výsledků vyplývá, že 34,3 % dotázaných uvedlo, že ve školní jídelně dostávají 

k pití čaj. 28,5 % dotázaných odpovědělo, že ve školní jídelně dostávají šťávu. Následně 

21,7 % dotázaných uvedlo jako nápoj podávaný ve školní jídelně vodu. 15,5 % dotázaných 

odpovědělo, že ve školní jídelně dostávají ke konzumaci mléko.    

Otázka č. 16: Smíte pít během vyučovací hodiny?  

Otázka č. 16 zjišťovala, zda smí žáci pít během vyučovací hodiny. Otázka byla 

uzavřená a na výběr bylo ze tří možností.  

Tabulka č. 45: Konzumace nápojů během vyučovací hodiny.  

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Ano 167 52,4 % 

Jak u kterého vyučujícího 148 46,4 % 

Ne 4 1,3 % 

Z tabulky č. 45 vyplývá, že 52,4 % respondentů uvedlo, že smí pít během 

vyučovací hodiny. 46,4 % dotázaných uvedlo, že záleží na vyučujících, zda smí pít během 

vyučovací hodiny. Pouhých 1,3 % respondentů odpovědělo, že nesmí pít během vyučovací 

hodiny. 

Otázka č. 17: V rámci jakého předmětu jste se učili o pitném režimu?  

Otázka č. 17 zjišťovala, v rámci kterého vyučovacího předmětu se respondenti učili 

o pitném režimu. Otázka byla uzavřená a na výběr bylo ze šesti možností. Tato výběrová 

otázka umožňovala volbu více odpovědí. Celkově se jednalo o 409 odpovědí. Právě z výše 

uvedeného množství odpovědí, tj. 409, bylo vypočteno procentuální zastoupení 

jednotlivých vyučovacích předmětů.  
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Tabulka č. 46: Vyučovací předmět týkající se problematiky pitného režimu. 

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Výchova ke zdraví 161 39,4 % 

Občanská výchova 32 7,8 % 

Biologie (přírodopis) 143 35,0 % 

Chemie 5 1,2 % 

Jiný předmět, uveď 14 3,4 % 

Toto téma jsme neprobírali 54 13,2 % 

Z výsledků vyplývá, že 39,4 % dotázaných uvedlo, že problematika pitného režimu 

byla probírána v rámci vyučovacího předmětu výchova ke zdraví. Podobné procentuální 

zastoupení (35,0 %) tvoří respondenti, kteří uvedli biologii (přírodopis) za vyučovací 

předmět, v rámci něhož byla probírána tematika pitného režimu. 13,2 % dotázaných 

uvedlo, že problematiku pitného režimu ve škole neprobírali. 7,8 % dotázaných 

odpovědělo, že tematika pitného režimu byla probírána v rámci vyučovacího předmětu 

občanská výchova a 3,4 % uvedlo, že tuto tematiku probírali v rámci jiného předmětu, než 

nabízí možnosti. Konkrétně 2,0 % respondentů uvedlo vyučovací předmět patologie, 0,7 % 

vyučovací předmět základy klinických oborů, 0,2 % dotázaných uvedla, že problematiku 

pitného režimu probírali během tělesné výchovy, dějepisu a třídnické hodiny. Chemii jako 

vyučovací předmět, během kterého byla probírána tematika pitného režimu, uvedlo 1,2 % 

dotázaných.  

Otázka č. 18: Chtěl(a) bys něco doplnit?  

Otázka č. 18 se dotazovala, zda respondenti chtějí něco doplnit.  

Z celkového počtu 319 respondentů využilo možnost závěrečného doplnění 

pouhých 5 respondentů (1,6 %). Zazněly zde různé typy odpovědí. Jeden respondent uvedl, 

že je nutné pít několikrát denně a dva respondenti se vyjádřili k propracovanosti dotazníku. 

Dále se tři respondenti vyslovili k podávaným nápojům ve školní jídelně. Šlo zejména  

o stížnost na příliš přeslazené nápoje. 314 dotázaných (98,4 %) uvedlo, že již nechce nic 

doplnit.  
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8. 2 Výsledky dotazníkového šetření u učitelů 

Otázka č. 1: Zajímá Vás problematika pitného režimu u žáků? 

Otázka č. 1 zjišťovala, zda vyučující zajímá problematika pitného režimu u žáků. 

Otázka byla otevřená. Odpovědi jsou rozděleny na dvě následující možnosti. 

Tabulka č. 47: Zájem o problematiku.  

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Ano 48 75,0 % 

Ne 16 25,0 % 

Z výsledků vyplývá, že 75,0 % dotázaných uvedlo, že je problematika pitného 

režimu u žáků zajímá. Naopak 25,0 % dotázaných se nezajímá o problematiku pitného 

režimu u žáků.  

Otázka č. 2: Kolik litrů tekutin by měl každý žák za den vypít? 

Otázka č. 2 zjišťovala, kolik litrů tekutin by měl každý žák vypít během dne. 

Otázka byla otevřená. Odpovědi jsou rozčleněny do následujících kategorií.   

Tabulka č. 48: Doporučené denní množství tekutin pro žáky.  

Kategorie Počet odpovědí Procento 

1,5 l 12 18,8 % 

1,5 – 2 l 4 6,3 % 

2 l 22 34,4 % 

2 – 3 l 16 25,0 % 

3 l 7 10,9 % 

Individuální 3 4,7 % 

Z celkového počtu 64 respondentů uvedlo 34,4 % jako doporučené denní množství 

2 l tekutin. 25,0 % dotázaných odpovědělo, že by žáci měli denně vypít 2 – 3 l tekutin. 

18,8 % dotázaných uvedlo jako doporučené denní množství tekutin pro žáky 1,5 l. Dále 

10,9 % dotázaných uvedlo, že by měli žáci vypít 3 l za den. 6,3 % dotázaných si myslí, že 

doporučené denní množství tekutin pro žáky je 1,5 – 2 l tekutin. 4,7 % respondentů uvedlo, 

že se jedná o individuální záležitost a neuvedlo konkrétní množství.  
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Otázka č. 3: Kolik litrů tekutin by měl každý žák vypít během dopolední výuky? 

Otázka č. 3 zjišťovala, kolik litrů tekutin by měl každý žák vypít během dopolední 

výuky. Otázka byla otevřená. Odpovědi jsou rozděleny do následujících kategorií.   

Tabulka č. 49: Doporučení množství tekutin pro žáky během dopolední výuky.  

Kategorie Počet odpovědí Procento 

0,5 l 18 28,1 % 

1 l 34 53,1 % 

1,5 l 6 9,4 % 

2 l 2 3,1 % 

Individuální 1 1,6 % 

Nevím 3 4,7 % 

Z výsledků vyplývá, že 53,1 % dotázaných uvedlo, že doporučené množství tekutin 

pro žáky během dopolední výuky je 1 l. 28,1 % dotázaných odpovědělo, že by žáci měli 

vypít během dopolední výuky 0,5 l tekutin. 9,4 % dotázaných uvedlo jako doporučené 

množství tekutin pro žáky během dopolední výuky 1,5 l. Dále 4,7 % dotázaných uvedlo, že 

neví, kolik litrů tekutin by měli žáci vypít během dopolední výuky. 3,1 % dotázaných si 

myslí, že doporučené množství tekutin pro žáky během dopolední výuky představuje 2 l. 

1,6 % respondentů uvedlo, že se jedná o individuální záležitost a neuvedlo konkrétní 

množství.  

Otázka č. 4: Smí žáci pít během Vaší vyučovací hodiny? (Odpověď zdůvodněte) 

Otázka č. 4 se dotazovala, zda smí žáci pít během vyučovací hodiny. Otázka byla 

otevřená. Odpovědi jsou rozděleny na dvě následující možnosti. 

Tabulka č. 50: Konzumace nápojů během vyučovací hodiny. 

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Ano 57 89,1 % 

Ne 7 10, 9 % 

Z výsledků vyplývá, že 89,1 % dotázaných uvedlo, že žáci smí pít během 

vyučovacích hodin. Konzumaci nápojů během výuky nepovoluje 10,9 % dotázaných. 

Respondenti, kteří odpověděli, že povolují konzumaci nápojů během výuky, své tvrzení 

zdůvodnili zejména tím, že nemají důvod žákům konzumaci nápojů zakazovat. Vyučující 

s aprobací TV odůvodnili své odpovědi tím, že konzumaci nápojů během TV povolují, ba 

k ní přímo nabádají. Naopak respondenti, kteří nepovolují konzumaci nápojů během 

výuky, odůvodnili svou odpověď tím, že je to ruší při práci.  
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Otázka č. 5: Jaké zdravotní problémy se mohou objevit při nesprávném pitném 

režimu?  

Otázka č. 5 se dotazovala na to, jaké zdravotní problémy se mohou objevit při 

nesprávném pitném režimu. Otázka byla otevřená. Nejdříve jsou odpovědi rozděleny dle 

toho, zda vůbec respondenti uvedli odpověď, nebo zda odpověděli, že neví, jaké zdravotní 

problémy mohou doprovázet nesprávný pitný režim.  

Tabulka č. 51: Znalost zdravotních problémů při nesprávném pitném režimu. 

 Odpověď  Počet odpovědí Procento 

Ano, vím 60 93,8 % 

Ne, nevím 4 6,3 % 

U respondentů, kteří uvedli konkrétní zdravotní problémy při nesprávném pitném 

režimu, se objevilo celkově 112 odpovědí, neboť někteří uvedli více zdravotních problémů. 

Právě z výše uvedeného množství odpovědí, tj. 112, bylo vypočteno procentuální 

zastoupení jednotlivých zdravotních komplikací.  

Tabulka č. 52: Zdravotní problémy při nesprávném pitném režimu.  

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Dehydratace 16 14,3 % 

Bolest hlavy 39 34,8 % 

Únava, nesoustředěnost 30 26,8 % 

Onemocnění vylučovacího systému 11 9,8 % 

Nevolnost 8 7,1 % 

Závratě 4 3,6 % 

Otoky 1 0,9 % 

Nadváha 1 0,9 % 

Cukrovka 2 1,8 % 

Z výsledků vyplývá, že 34,8 % dotázaných uvedlo bolest hlavy jako zdravotní 

problém doprovázející nesprávný pitný režim. Následně 26,8 % respondentů uvedlo jako 

zdravotní problém únavu (nesoustředěnost). 14,3 % dotázaných odpovědělo, že za 

zdravotní problémy doprovázející nesprávný pitný režim považuje dehydrataci. 

Onemocnění vylučovacího systému uvedlo 9,8 % dotázaných. 7,1 % dotázaných uvedlo 

jako zdravotní problém doprovázející nesprávný pitný režim nevolnost. Procentuální 

zastoupení dalších zdravotních problémů (nadváha, cukrovka, otoky, závratě) dosahuje 

hodnot v rozmezí 0,9 – 3,6 %.  
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Otázka č. 6: Pokud žáci chodí na oběd, jaký druh nápoje dostávají? 

Otázka č. 6 zjišťovala, jaký druh nápoje dostávají žáci v rámci oběda ve školní 

jídelně. Otázka byla otevřená. Odpovědi jsou nejdříve rozděleny na tři následující 

možnosti. 

Tabulka č. 53: Nápoje ve školní jídelně. 

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Konkrétní nápoj/e 52 81,3 % 

Nevím 1 1,6 % 

Nemáme školní jídelnu 11 17,2 % 

U respondentů, kteří uvedli konkrétní druh nápoje podávaný k obědu ve školní 

jídelně, se objevilo celkově 132 odpovědí, neboť někteří uvedli více nápojů, které jsou 

k dostání v rámci oběda. Právě z výše uvedeného množství odpovědí, tj. 132, bylo 

vypočteno procentuální zastoupení jednotlivých druhů nápojů. Odpovědi jsou rozděleny do 

následujících kategorií. 

Tabulka č. 54: Konkrétní nápoje ve školní jídelně. 

Kategorie Počet odpovědí Procento 

Čaj 49 37,1 % 

Šťáva 43 32,6 % 

Mléko 21 15,9 % 

Voda 19 14,4 % 

Z výsledků vyplývá, že 37,1 % dotázaných uvedlo, že ve školní jídelně je k dostání 

čaj. 32,6 % dotázaných odpovědělo, že žáci dostávají ve školní jídelně šťávu. Následně 

15,5 % dotázaných uvedlo jako nápoj podávaný ve školní jídelně mléko a 14,4 % 

dotázaných odpovědělo, že ve školní jídelně je k dostání voda.    

Otázka č. 7: Máte ve škole nápojové automaty? 

Otázka č. 7 se dotazovala, zda se ve škole nachází nápojový automat. Otázka byla 

uzavřená. Respondenti v rámci této dichotomické otázky volili odpověď ano x ne.  

Tabulka č. 55: Přítomnost školních nápojových automatů.  

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Ano 64 100,0 % 

Ne 0 0,0 % 

Z výsledků vyplývá, že všichni respondenti (tj. 100,0 %) uvedli, že se u nich na 

škole nachází nápojový automat.  
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Otázka č. 8: Co si myslíte o těchto nápojových automatech? (vhodnost, dostupnost,..) 

Otázka č. 8 zjišťovala názor na výše zmíněné nápojové automaty. Otázka byla 

otevřená. Uvedené odpovědi jsou rozděleny na dvě následující možnosti. 

Tabulka č. 56: Názor na školní nápojové automaty.  

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Vhodné 23 35,9 % 

Nevhodné 41 64,1 % 

Z výsledků vyplývá, že 64,1 % dotázaných uvedlo, že školní nápojové automaty 

jsou nevhodné, zejména co se týče nabízeného sortimentu. Naopak 35,9 % dotázaných 

odpovědělo, že nápojové automaty považují za vhodné.    

Otázka č. 9: Máte ve škole bufet? 

Otázka č. 9 se dotazovala, zda se ve škole nachází školní bufet. Otázka byla 

uzavřená. Respondenti v rámci této dichotomické otázky volili odpověď ano x ne.  

Tabulka č. 57: Přítomnost školního bufetu. 

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Ano 48 75,0 % 

Ne 16 25,0 % 

Z výsledků vyplývá, že 75,0 % dotázaných uvedlo, že ve škole mají možnost 

nakupovat ve školním bufetu. 25,0 % dotázaných odpovědělo, že se u nich na škole školní 

bufet nenechází. S tím souvisela rozšiřující otázka při odpovědi ano: Jaký je Váš názor na 

školní bufet?  

Tabulka č. 58: Názor na školní bufet. 

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Vhodný 25 52,1 % 

Nevhodný 16 33,3 % 

Nevím, nenavštěvuji ho 7 14,6 % 

Z výsledků vyplývá, že 52,1 % dotázaných uvedlo, že školní bufet považují za 

vhodný. Naopak 33,3 % dotázaných odpovědělo, že školní bufet považují za nevhodný, 

zejména co se týče nabízeného sortimentu. 14, 6 % respondentů uvedlo, že školní bufet 

nenavštěvují, tudíž nemohou hodnotit.  
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Otázka č. 10: V rámci jakého předmětu se na vaší škole vyučuje problematika 

pitného režimu? 

Otázka č. 10 zjišťovala, v rámci kterého předmětu se vyučuje problematika pitného 

režimu. Otázka byla uzavřená a na výběr bylo sedm možností. Tato výběrová otázka 

umožňovala volbu více odpovědí. Celkově se jednalo o 113 odpovědí. Právě z výše 

uvedeného množství, tj. 113 odpovědí, bylo vypočteno procentuální zastoupení 

jednotlivých vyučovacích předmětů.  

Tabulka č. 59: Vyučovací předmět týkající se problematiky pitného režimu. 

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Výchova ke zdraví 41 36,3 % 

Občanská výchova 14 12,4 % 

Biologie (přírodopis) 31 27,4 % 

Chemie 6 5,3 % 

Jiný předmět, uveďte 15 13,3 % 

Tato problematika se nevyučuje 1 0,9 % 

Nevím 5 4,4 % 

Z výsledků vyplývá, že 36,3 % dotázaných uvedlo, že problematika pitného režimu 

je vyučována v rámci vyučovacího předmětu výchova ke zdraví. Následně 27,4 % 

respondentů uvedlo biologii (přírodopis). 13,3 % dotázaných uvedlo, že problematika 

pitného režimu je vyučována v rámci jiného předmětu, než nabízí možnosti. Konkrétně 

11,5 % respondentů uvedlo vyučovací předmět tělesná výchova a 0,9 % respondentů 

uvedlo fyziku a třídnickou hodinu. Občanskou výchovu jako vyučovací předmět, během 

kterého je vyučována tematika pitného režimu, uvedlo 12,4 % dotázaných. 5,3 % 

dotázaných uvedlo jako vyučovací předmět chemii. 4,4 % respondentů odpovědělo, že 

neví, v rámci kterého vyučovacího předmětu je tato problematika vyučována. Pouhých 

 0,9 % respondentů uvedlo, že se tato problematika nevyučuje.  

Otázka č. 11: Myslíte si, že žáci mají dostatek informací ohledně správného pitného 

režimu? 

Otázka č. 11 zjišťovala, zda si respondenti myslí, že žáci mají dostatek informací 

ohledně správného pitného režimu. Otázka byla uzavřená s možností ano x ne.  

Tabulka č. 60: Dostatečná informovanost žáků.  

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Ano 57 89,1 % 

Ne 7 10,9 % 
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Z tabulky č. 60 vyplývá, že 89,1 % respondentů uvedlo, že si myslí, že žáci mají 

dostatek informací ohledně správného pitného režimu. 10,9 % dotázaných odpovědělo, že 

žáci mají nedostatek informací.  

Respondenti, kteří odpověděli, že žáci mají dostatečné informace o správném 

pitném režimu, své tvrzení zdůvodnili zejména tím, že se jedná o aktuální téma, které je 

velmi diskutováno, a to zejména v médiích, ale i během výuky konkrétních vyučovacích 

předmětů. Naopak respondenti, kteří uvedli, že žáci mají nedostatek informací, odůvodnili 

svou odpověď tím, že jejich pitný režim je naprosto nevhodný.  

Otázka č. 12: Jakým způsobem přispíváte ke správnému pitnému režimu žáků? 

Otázka č. 12 zjišťovala, jakým způsobem přispívají respondenti ke správnému 

pitnému režimu u žáků. Otázka byla otevřená. Odpovědi jsou rozděleny na tři následující 

možnosti.  

Tabulka č. 61: Ovlivnění pitného režimu žáků.  

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Povoluji pití během výuky 40 62,5 % 

Informace během výuky 11 17,2 % 

Žádným 13 20,3 % 

Z tabulky č. 61 vyplývá, že 62,5 % respondentů uvedlo, že přispívají ke správnému 

pitnému režimu žáků tím, že jim povolují konzumaci nápojů během výuky. 20,3 % 

dotázaných odpovědělo, že žádným způsobem nepřispívají ke správnému pitnému režimu 

žáků. 17,2 % respondentů uvedlo, že ke správnému pitnému režimu u žáků přispívá 

zejména výuka v rámci konkrétních vyučovacích předmětů. 

Otázka č. 13: Chtěl(a) byste něco doplnit? 

Otázka č. 18 se dotazovala, zda respondenti chtějí něco doplnit.  

Pouze 4 respondenti (z celkového počtu 64) využili možnost závěrečného doplnění. 

Zazněla zde odpověď, že chybí cílená podpora a osvěta v oblasti pitného režimu. Dále bylo 

uvedeno, že existují i negativa pitného režimu ve škole, jako je častý odchod na toaletu 

nebo hyperaktivita související s konzumací nápojů, které obsahují kofein. 60 respondentů 

uvedlo, že již nechce nic doplnit.  
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8. 3  Zhodnocení výsledků dotazníkového šetření 

Hypotéza č. 1. 

Znění hypotézy č. 1: Více než 70 % žáků na 2. stupni ZŠ a na SŠ vypije denně 

více než 2 litry tekutin.  

Denní konzumované množství tekutin bylo vyhodnoceno na základě otázky  

č. 1 v dotazníku pro žáky, která se přímo tázala na to, kolik litrů tekutin vypije respondent 

za den. Byla zde zvolena jednotka objemu – litr, neboť autorka předpokládala,  

že respondenti mají již dostatečné znalosti.  

Graf č. 4: Množství vypitých tekutin za den.  

 

Z grafu č. 4 je zřejmé, že 29,2 % respondentů vypije denně 2 l tekutin.  

19,1 % respondentů uvedlo, že jejich denní množství tekutin je 1 – 1,5 l. Podobné 

procentuální zastoupení (18,8 %) tvoří respondenti, kteří vypijí denně 1,5 l tekutin.  

2 – 3 l tekutin denně vypije 14,1 % dotázaných. 9,1 % respondentů uvedlo, že za den 

vypije více než 3 l tekutin. Následně 4,4 % dotázaných vypije denně méně než 1 l tekutin  

a 4,1 % dotázaných uvedlo, že jejich denní příjem tekutin je 1,5 – 2 l. Odpověď „nevím“ 

uvedlo 1,3 % respondentů.  

Získanými výsledky dotazníkového šetření nebyla hypotéza potvrzena.  
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Hypotéza č. 2. 

Znění hypotézy č. 2: Více než 50 % žáků ráno před odchodem do školy 

nekonzumuje žádný nápoj.  

Ověření této hypotézy umožnily odpovědi na otázku č. 9 v dotazníku pro žáky, 

která se přímo tázala na to, jaký druh nápoje konzumuje respondent ráno před odchodem 

do školy.  

Graf č. 5: Konzumace nápoje ráno před odchodem do školy.   

 

Z grafu č. 5 je zřejmé, že 91,2 % dotázaných konzumuje ráno před odchodem  

do školy určitý nápoj. Pouhých 8,8 % dotázaných odpovědělo, že ráno před odchodem do 

školy nekonzumuje žádný nápoj.    

Získanými výsledky dotazníkového šetření nebyla hypotéza potvrzena.  
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Hypotéza č. 3. 

Znění hypotézy č. 3: Více než 60 % žáků si nosí do školy pití z domova.  

Donáška pití do školy z domova byla vyhodnocena na základě otázky  

č. 11 v dotazníku pro žáky, která se přímo dotazovala na to, zda si respondenti nosí do 

školy pití z domova.  

Graf č. 6: Donáška pití do školy z domova.  

 

Z grafu č. 6 je patrné, že 68,0 % si každý den nosí pití do školy z domova.  

28,8 % respondentů uvedlo, že si nosí pití do školy jen občas. 3,8 % dotázaných si nenosí 

do školy pití z domova.  

Získanými výsledky dotazníkového šetření byla hypotéza potvrzena.  
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Hypotéza č. 4. 

Znění hypotézy č. 4: Problematika pitného režimu je nejčastěji probírána v rámci 

vyučovacích předmětů výchova ke zdraví a přírodopis (biologie).  

Výuka problematiky pitného režimu v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů 

byla vyhodnocena na základě otázky č. 17 v dotazníku pro žáky a otázky č. 10 v dotazníku 

pro učitele. Otázka se dotazovala na to, v rámci kterého vyučovacího předmětu je 

probírána/vyučována problematika pitného režimu. Otázka byla uzavřená a na výběr bylo 

ze šesti/sedmi možností. Tato výběrová otázka umožňovala volbu více odpovědí. Celkově 

se jednalo o 409 odpovědí u žáků a 113 odpovědí u učitelů. Právě z výše uvedeného 

množství odpovědí bylo vypočteno procentuální zastoupení jednotlivých předmětů.  

Graf č. 7: Vyučovací předmět týkající se problematiky pitného režimu. 

 

Z grafu je patrné, že 39,4 % dotázaných žáků a 36,6 % dotázaných učitelů uvedlo, 

že problematika pitného režimu byla probírána/vyučována v rámci vyučovacího předmětu 

výchova ke zdraví. Následně 35,0 % dotázaných žáků a 27,4 % dotázaných učitelů uvedlo 

biologii (přírodopis). 

Získanými výsledky dotazníkového šetření byla hypotéza potvrzena.   
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Hypotéza č. 5. 

Znění hypotézy č. 5: Informace o pitném režimu získávají žáci nejčastěji od rodičů  

a ze školy.  

Ověření této hypotézy umožnily odpovědi na otázku č. 8 v dotazníku pro žáky, 

která se přímo dotazovala na zdroj informací, které se týkají problematiky pitného režimu.  

Graf č. 8: Zdroj informací o problematice pitného režimu. 

 

Z grafu č. 8 je patrné, že 38,5 % dotázaných uvedlo jako zdroj informací své rodiče. 

Školu jako zdroj informací, uvedlo 28,8 % respondentů. 18,6 % dotázaných uvedlo,  

že informace získává z internetu. Následně 12,2 % dotázaných odpovědělo, že informace 

získává prostřednictvím televize. Pouhých 1,9 % respondentů uvedlo, že informace získává 

z jiného zdroje než z výše uvedených možností.  

Získanými výsledky dotazníkového šetření byla hypotéza potvrzena.  
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Hypotéza č. 6. 

Znění hypotézy č. 6: Doporučený denní příjem tekutin (tj. 2 – 3 l) dodržují více žáci na 

střední škole než žáci na základní škole.  

Ověření této hypotézy umožnily odpovědi na otázku č. 1 v dotazníku pro žáky, 

která se přímo dotazovala na množství vypitých tekutin za den.  

Graf č. 9: Množství vypitých tekutin za den. 

 

Z výsledků je patrné, že doporučené denní množství konzumují nejvíce žáci  

3. ročníků SŠ (17,9 %).  

Získanými výsledky dotazníkového šetření byla hypotéza potvrzena.  

 

V rámci této hypotézy lze zmínit i výsledky u otázky č. 2 v dotazníku pro žáky.  

Otázka č. 2 se dotazovala na to, kolik litrů tekutin za den by měli žáci vypít. Z výsledků 

dotazníkového šetření vyplývá, že doporučené denní množství (2 – 3 l) uvedlo opět nejvíce 

žáků 3. ročníků SŠ (29,5 %).  

  

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

30,0% 

35,0% 

Méně 

než 1 l 

1 – 1,5 l 1,5 l 1,5 – 2 l   2 l 2 – 3 l Více 

než 3 l 

Nevím 

P
ro

ce
n

ta
 

Kategorie 

Množství vypitých tekutin za den 

Žáci 6. třídy  

Žáci 9. třídy  

Žáci 3. ročníku  



72 

 

Hypotéza č. 7. 

Znění hypotézy č. 7: Žáci na střední škole zařazují vodu do svého denního pitného 

režimu častěji než žáci na základní škole.  

Zařazení vody do pitného režimu bylo vyhodnoceno na základě otázky č. 6 

v dotazníku pro žáky. Otázka č. 6 se dotazovala na výskyt jednotlivých nápojů v pitném 

režimu respondenta.  

Graf č. 10: Zařazení vody do pitného režimu.  

 

Z výsledků je patrné, že vodu do svého denního pitného režimu zařazují nejčastěji 

žáci 3. ročníků SŠ než žáci na základní škole.  

Získanými výsledky dotazníkového šetření byla hypotéza potvrzena.  

 

V rámci této hypotézy lze zmínit i výsledky u otázky č. 5 v dotazníku pro žáky.  

Otázka č. 5 zjišťovala, jaký druh nápoje mají respondenti nejraději. Z výsledků je zřejmé, 

že u žáků 3. ročníků SŠ a žáků 9. tříd ZŠ je nejoblíbenějším nápojem voda. Pouze u žáků 

6. tříd ZŠ je nejoblíbenějším nápojem limonáda.  
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8. 4  Shrnutí dotazníkového šetření (diskuze) 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit a porovnat pitný režim u žáků na 2. stupni 

ZŠ a na SŠ. Konkrétně se jednalo o žáky 6. a 9. tříd vybraných základních škol a žáky  

3. ročníků vybraných středních škol v Praze. Dotazníkové šetření mělo ověřit množství  

a druh přijímaných tekutin, ale i znalosti žáků, které se týkají této problematiky. 

Celkem se dotazníkového šetření zúčastnilo 64 vyučujících a 319 žáků, z toho  

137 chlapců a 182 dívek. Z celkového počtu dotazovaných žáků jich 111 navštěvuje  

6. třídu ZŠ, 96 žáků 9. třídu ZŠ a 112 žáků 3. ročník SŠ.  

V oblasti množství přijímaných nápojů bylo zjištěno, že většina žáků má přehled  

o tom, jaké množství tekutin by měli denně přijímat. Bohužel však tato doporučení 

nedodržují. Doporučený denní příjem tekutin je 2 – 3 l. U dětí však závisí na mnoha 

vnitřních i vnějších faktorech, jako je pohlaví, věk, tělesná hmotnost, zdravotní stav, druh  

a složení přijímané potravy, počasí a další. Doporučené denní množství 2 – 3 l uvedlo  

21,6 % respondentů. Rovněž by se dala počítat i odpověď 2 l, kterou uvedlo 42, 9 % 

respondentů. Kladně hodnotím, že většina respondentů uvedla konkrétní množství. 

Pouhých 6,3 % respondentů uvedlo, že neví, kolik litrů tekutin by měli denně vypít. 

Doporučené denní množství tekutin konzumuje pouhých 14,1 % respondentů. Množství 

konzumovaných tekutin je u jednotlivých žáků velmi odlišné. Pohybuje se od 

množství, které je menší než l litr, až po množství nad 3 litry. 29,2 % respondentů 

uvedlo, že denně vypije 2 l tekutin, což by se dalo brát jako dostatečné množství k uhrazení 

ztrát tekutin. Dále hodnotím pozitivně, že většina žáků dokázala pracovat s jednotkou 

objemu (litr).   

Pokud porovnáme výsledky denní konzumace tekutin u respondentů navštěvujících 

ZŠ a SŠ, bylo dosaženo následujícího zjištění. Doporučené denní množství tekutin  

(tj. 2 – 3 l) konzumují nejvíce žáci 3. ročníků SŠ (17,9 %) oproti žákům 6. tříd ZŠ  

(9,0 %) a 9. tříd ZŠ (15,6 %). Stejných výsledků bylo dosaženo i v rámci otázky 

dotazující se právě na doporučený denní příjem tekutin. Doporučené množství uvedlo opět 

nejvíce žáků 3. ročníků SŠ (29,5 %).  
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Zjištění v oblasti druhu přijímaných nápojů považuji za velmi pozitivní, neboť 

nejvíce žáků (39,2 %) uvedlo, že voda je nejoblíbenějším druhem nápojů.  

Toto zjištění se potvrdilo i v rámci otázky dotazující se na výskyt jednotlivých nápojů 

v pitném režimu. Zde převážná část respondentů (70,2 %) uvedla, že pitnou vodu 

konzumuje několikrát denně. V případě srovnání odpovědí u žáků jednotlivých ročníků 

bylo dosaženo následujícího zjištění. Vodu jako nejoblíbenější nápoj uvedlo nejvíce žáků 

3. ročníků SŠ (57,1 %). 

V části týkající se znalostí ohledně pitného režimu bylo zjištěno, že nejvíce 

informací získávají žáci od rodičů (38,5 %) a ze školy (28,8 %). Internet jako zdroj 

informací uvedlo pouhých 18,6 % dotázaných a televizi 12,2 %. K příznivému ovlivnění 

pitného režimu dítěte je tedy důležitá zejména spolupráce rodičů a školy. 

Rovněž i 89,1 % dotázaných učitelů uvedlo, že si myslí, že žáci mají dostatek 

informací ohledně správného pitného režimu. Svou odpověď odůvodnili zejména tím, že se 

jedná o velmi aktuální a často diskutované téma nejen ve škole, ale zejména v médiích. 

Pouhých 10,9 % dotázaných učitelů odpovědělo, že žáci mají nedostatek informací. 

Většinou své tvrzení zdůvodnili tím, že pitný režim žáků je naprosto nevhodný.  

Na znalosti byla zaměřena i otázka, která se dotazovala na zdravotní problémy při 

nesprávném pitném režimu. Velmi pozitivně hodnotím, že 81,5 % respondentů uvedlo 

konkrétní zdravotní problémy. 18,5 % dotázaných uvedlo, že neví, jaké zdravotní 

problémy doprovázejí nesprávný pitný režim. Obdobných výsledků bylo dosaženo  

i dotazníkovým šetřením mezi vyučujícími. 93,8 % dotázaných učitelů uvedlo konkrétní 

zdravotní problémy a 6,3 % odpovědělo, že neví, jaké zdravotní problémy se mohou 

objevit při nesprávném pitném režimu.  

V souvislosti s důležitostí školy v rámci získávání znalostí týkajících se 

problematiky pitného režimu lze uvést, že tyto znalosti získávají žáci zejména v rámci 

vyučovacího předmětu výchova ke zdraví (39,4 %) a biologie (přírodopis, 35,0 %). 13,2 % 

respondentů uvedlo, že tematiku pitného režimu vůbec neprobírali. Stejná otázka byla 

položena i vyučujícím, z nichž 36,3 % uvedlo, že se problematika pitného režimu vyučuje 

v rámci vyučovacího předmětu výchova ke zdraví. Biologii uvedlo 27,4 % dotázaných 

vyučujících.   
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S pitným režimem žáků rovněž souvisí jeho zajištění ve škole. Této oblasti se týkají 

otázky č. 11 – 16 v dotazníku pro žáky. V prvé řadě jsem se dotazovala na to, zda si žáci 

nosí do školy pití z domova. Pozitivním zjištěním je, že převážná část respondentů 

(68,0 %) si opravdu nosí do školy pití z domova, neboť denní donáška nápojů do 

školy má vliv na snížení frekvence nákupů nápojů ve školních nápojových 

automatech. Z 217 respondentů, kteří uvedli, že si nosí do školy pití z domova každý 

den, uvedlo 110 respondentů, že si nikdy nekupují nápoje ve školním nápojovém 

automatu (tj. 50,7 %). Z 90 dotázaných žáků, kteří odpověděli, že si nosí do školy pití 

z domova jen občas, uvedlo 69 (tj. 76,7 %), že si kupují nápoje ve školním nápojovém 

automatu jen tehdy, když zapomenou pití z domova. Dále jsem se dotazovala na to, jak 

často žáci pijí ve škole. Z výsledků dotazníkového šetření je patrné, že 73,0 % respondentů 

pije kdykoli (i během vyučovací hodiny). 10,7 % respondentů odpovědělo, že pijí pouze  

o přestávkách a 16,3 % pije ve škole nepravidelně. Dále bylo zajímavé porovnat počet 

respondentů, kteří uvedli, že pijí i během vyučovacích hodin, zda uvedli odpověď „ano“  

u otázky, zda smí pít během vyučovací hodiny. Výsledky jsou následující.  

Z 233 respondentů, kteří uvedli, že konzumují nápoje i během vyučování, uvedlo 138 

(tj. 59,2 %), že smí nápoje konzumovat během vyučovací hodiny.  

 

Z výsledků dotazníkového šetření mezi žáky je sice patrná určitá informovanost 

sledované skupiny žáků, ale dodržování pitného režimu je však již nevyhovující. Na základě 

výsledků provedeného výzkumu a informací z dostupné literatury je v následující kapitole 

formulován výukový program pro cílovou skupinu žáků, neboť je důležité rozvíjet u dětí 

znalosti a povědomí o účincích vody na zdraví člověka, upozornit na zdravotní rizika při 

nesprávném pitném režimu a prodiskutovat jednotlivé druhy nápojů.  
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9  Doporučení pro pedagogickou praxi 

Hybnou silou pro vytvoření výukového programu pro cílovou skupinu žáků byly 

právě výsledky výzkumu. Z výsledků dotazníkového šetření mezi žáky je sice patrná určitá 

informovanost sledované skupiny žáků, ale dodržování pitného režimu je však již 

nevyhovující.  

Při tvorbě koncepce byly dodrženy všechny zásady pro umožnění rozvoje 

klíčových kompetencí a naplnění očekávaných výstupů, které ukládá Rámcový vzdělávací 

program. Realizaci navržené koncepce lze provést v rámci hodinové dotace vzdělávací 

oblasti Člověk a zdraví nebo během výjezdního kurzu pořádaného školou.  

Obsahem navržené koncepce jsou přípravy na dvě vyučovací hodiny pro každou 

cílovou skupinu (tj. 6. třídu ZŠ, 9. třídu ZŠ a 3. ročník SŠ), které se věnují problematice 

pitného režimu. Dále je vypracován koncept projektového dne pro 2. stupeň ZŠ. Jsou zde 

navrženy výukové aktivity pro rozvoj informovanosti žáků ohledně správného pitného 

režimu. Jednotlivé činnosti lze rovněž využít i v rámci projektového dne na střední škole.  

Materiály pro realizaci výukového programu pro cílovou skupinu jsou tvořeny 

detailními přípravami pro práci učitele a souvisejícími pracovními listy pro žáky. Jak 

přípravy, tak pracovní listy byly vytvořeny autorkou konkrétně pro zařazení do diplomové 

práce. Součástí je rovněž návrh výše zmíněného projektového dne.  

  



77 

 

9. 1 Návrh výuky týkající se problematiky pitného režimu  

PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU pro 6. třídu ZŠ 

Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví 

Ročník/třída: 6. A (Základní škola) 

Název tematického celku: Zdravý způsob života 

Název hodiny: Pitný režim 

Časová dotace: 90 minut (8:00 – 8:45, 8:55 – 9:40) 

Vstupní požadavky na žáky (prekoncepty): Základní poznatky týkající se pitného 

režimu a povědomí o existenci vhodných/nevhodných nápojů z hlediska podpory zdraví.  

Obecný cíl: Představit problematiku pitného režimu dostupným způsobem.  

Kompetence (jaké kompetence budou ve výuce rozvíjeny a čím):  

 K. k učení – učitel umožní žákům, aby se orientovali v základních informacích, 

které se týkají pitného režimu.   

 K. komunikativní – učitel umožní žákům vyjádřit vlastní názor a formulovat 

myšlenky vztahující se k pitnému režimu.  

Očekávané výstupy:  

 Žák uvede definici pitného režimu.  

 Žák vyjádří svůj vlastní názor a postoj k problematice pitného režimu.  

 Žák se orientuje v nealkoholických nápojích dle jejich vhodnosti a nevhodnosti 

z hlediska podpory zdraví.  

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova. 

Pomůcky: Přiložené pracovní listy, sešit, psací potřeby, vlastní nápoj. 

Technické vybavení: PC a tabule. 

Vyučovací metody: Slovní, práce s textem, brainstorming. 
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Postup:  

V úvodu žáci vyplní osmisměrku, jejíž tajenkou je téma vyučovací hodiny. (5 – 10 minut)  

- Součástí je dotaz, zda žáci rozumí všem hledaným výrazům v osmisměrce a jestli 

znají její princip. Nejasné výrazy budou případně vysvětleny.  

- Téma: „Pravidelný pitný režim je velmi důležitý nejen pro dětský organismus!“ 

- Osmisměrka je součástí pracovního listu č. 1. 

Následuje brainstorming, co všechno si žáci představují pod pojmem „pitný režim“. 

Všechny informace budou zapsány na tabuli a pak se v nich bude společně hledat definice 

pitného režimu, tj. pravidelný a zároveň dostatečný příjem vhodných tekutin během určité 

doby (nejčastěji dne) určených k zásobení organismu nezbytnou vodou. (10 minut) 

- Žáci si definici zapíší do sešitu.  

Dále si každý žák postaví na lavici svou láhev pití a vyjádří se ke svému nápoji (proč má 

tento nápoj, zda mu chutná, složení a další informace). Následně vyučující provede 

závěrečné shrnutí a doporučení. (30 minut) 

Následuje cvičení v pracovním listě pro žáky. 

- Tzv. Honzíkův den, součást pracovního listu č. 2.  

- Žáci pracovní list vyplní ve dvojici.  

- Následuje společná kontrola, případně diskuze. (10 – 15 minut) 

Následně každý žák namaluje svůj oblíbený nápoj. Jde o to, zda žák nakreslí ten samý 

nápoj, který představil celé třídě nebo jestli změnil názor po závěrečním shrnutí  

a doporučení. Všechny obrázky budou vystaveny ve třídě společně se seznamem 

doporučení, který vytvoří učitel. Jednak to splní estetické hledisko, ale především to 

poslouží jako připomenutí pravidelného a vhodného pitného režimu. (20 minut) 

V závěru vyučovací hodiny proběhne zhodnocení práce žáků (pochvala) a připomenutí 

nejdůležitějších poznatků (definice pitného režimu a doporučení pro správný pitný režim). 

(10 minut) + poskytnutí prostoru pro případné dotazy  

 

Zadání domácího úkolu: Na příští vyučovací hodinu žáci vyhledají internetové portály 

zabývající se problematikou pitného režimu.  
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Pracovní list č. 1      Pitný režim – osmisměrka 

 

Vyřešte následující osmisměrku a tajenku napište na příslušný řádek.  

___________________________________________________________ 

 

P V L L U B D E R R A V 

A I O Ž Í Z E Ň S D E L 

L B N D Ý P A I U T N M 

O A R Ý A R V E Ž Ž I I 

F I L Č M J Á E D N V E 

O S L O K M Ť I E D Ů L 

K P E Ž C O Š R I T O T 

Ý E N E V A Á J Š E K N 

P P R E O L C O D Ě É A 

T S H K K Ý M O Č O L V 

R Á G A A N I S C A M Á 

L M O A K A K U S ! J K 
 

Správné řešení:  

 V L L U B D E R R A V P 

A I O Ž Í Z E Ň S D E L 

L B N D Ý P A I U T N M 

O A R Ý A R V E Ž Ž I I 

F I L Č M J Á E D N V E 

O S L O K M Ť I E D Ů L 

K P E Ž C O Š R I T O T 

Ý E N E V A Á J Š E K N 

P P R E O L C O D Ě É A 

T S H K K Ý M O Č O L V 

R Á G A A N I S C A M Á 

L M O A K A K U S ! J K 
  

Voda 

Čaj 

Káva 

Mléko 

Redbull 

Minerálka 

Brčko 

CocaCola 

Kofola 

Šťáva 

Kakao 

Žízeň 

Mošt 

Láhev 

Pepsi 

Džus 
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Pracovní list č. 2        Honzíkův den
30

 

 

Která tvrzení ohledně pitného režimu Honzíka jsou správná (škrtni nehodící se ANO 

nebo NE)? Následně ke každému tvrzení přiřaď uvedená pravidla pitného režimu.  

 

Pravidla pitného režimu:  

1. Upřednostňuje se pití mimo jídlo.  

2. Nevhodnými nápoji během celého dne jsou slazené nápoje.  

3. V průběhu dne se nesmí potlačovat žízeň. Má se pít průběžně v malých dávkách, ale 

zato pravidelně během celého dne.  

4. K snídani není dobré pít studené a sladké nápoje, ale teplý nápoj (např. ovocný čaj). 

5. Člověk by neměl zapomínat pít v průběhu cvičení a hned po něm.  

6. Děti by neměly konzumovat nápoje obsahující povzbuzující látky a alkohol. nápoje.  

 

Tvrzení:  

1. Honzík ráno vstal a k snídani, kterou mu připravila maminka, si nalil skleničku sladké 

limonády. Je to správné? ANO – NE 

Pravidlo č. _____ 

 

2. Celé dopoledne je Honzík ve škole. Má velmi náročný den, ale nemá s sebou žádné pití. 

Poprvé od snídaně se napije až kolem poledne. Je to správné? ANO – NE 

Pravidlo č. _____ 

 

3. Honzík jde na oběd do školní jídelny. Má už takovou žízeň, že vypije u oběda  

litr a půl čaje najednou. Je to správné? ANO – NE 

Pravidlo č. _____ 

 

                                                 
30

 Dostupné na World Wide Web: <http://www.venkovskyprostor.cz/vyziva1/1stupen/1ST-F.pdf>. 
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4. Odpoledne jezdí Honzík závodně na kole. Je unavený, malátný a bez sil. Trenér se ho 

ptá, zda dodržuje pitný režim, neviděl ho totiž pít ani před, ani po tréninku. Dodržoval 

Honzík pitný režim? ANO – NE 

Pravidlo č. _____ 

 

5. Honzík hned utíká do obchodu pro Coca-Colu. Udělal Honzík chybu? ANO – NE 

Pravidlo č. _____ 

 

6. Honzík jde unavený domů. Čeká ho ale ještě spousta domácích úkolů. Proto si koupí 

povzbuzující energetický nápoj. Je to správné? ANO – NE 

Pravidlo č. _____ 

 

Správné řešení:  

1. Ne, pravidlo č. 4 (2).  

2. Ne, pravidlo č. 3.   

3. Ne, pravidlo č. 1, 3. 

4. Ne, pravidlo č. 5.  

5. Ano, pravidlo č. 2, 6. 

6. Ne, pravidlo č. 6.  
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PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU pro 9. třídu ZŠ 

Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví 

Ročník/třída: 9. A (Základní škola) 

Název tematického celku: Zdravý způsob života 

Název hodiny: Pitný režim 

Časová dotace: 90 minut (13:50 – 14:35, 14:45 – 15:30) 

Vstupní požadavky na žáky (prekoncepty): Definice pitného režimu a základní orientace 

v nabídce nealkoholických nápojů.  

Obecný cíl: Představit problematiku pitného režimu dostupným způsobem.  

Kompetence (jaké kompetence budou ve výuce rozvíjeny a čím):  

 K. k učení – učitel umožní žákům, aby se orientovali v nabídce zdrojů 

poskytujících odborně správné informace v oblasti pitného režimu.  

 K. komunikativní – učitel bude vést žáky k diskuzi a porozumění názorům 

ostatních žáků týkajících se problematiky pitného režimu. 

 K. sociální a personální – učitel bude vést žáky k respektování pravidel práce ve 

dvojici při zpracování doplňovačky týkající se problematiky pitného režimu.  

Očekávané výstupy:  

 Žák se orientuje v základních informacích ohledně pitného režimu.  

 Žák uvede rozdíly ve složení jednotlivých nealkoholických nápojích.  

 Žák se orientuje v informacích uvedených na etiketách od různých nápojů. 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova. 

Pomůcky: Přiložené pracovní listy, etikety od různých nealkoholických nápojů. 

Technické vybavení: PC a dataprojektor. 

Vyučovací metody: Metoda demonstrační (video), práce s textem, slovní. 
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Postup:  

V úvodu žáci vyplní doplňovačku, jejíž tajenkou je téma vyučovací hodiny. (15 minut)  

- Součástí je dotaz, zda žáci rozumí všem otázkám v doplňovačce a jestli znají její 

princip. Nejasné otázky budou případně vysvětleny. Téma: „Pitný režim“ 

- Doplňovačka je součástí pracovního listu č. 1. 

Následuje promítání videonahrávky
31

 týkající se problematiky pitného režimu. Před 

samotným promítáním vyučující napíše na tabuli kontrolní otázky k videonahrávce. 

Vyučující vysvětlí žákům, že se tyto otázky vztahují k následující videonahrávce a jejich 

úkolem je tyto otázky zodpovědět do sešitu během promítání. (20 minut)    

Kontrolní otázky:  

a) Proč je důležitost pitného režimu u dětí větší než u dospělých?  

b) Jaký druh nápoje potřebuje dětský organismus nejvíce?  

c) Co je následkem nadměrné konzumace cukru? 

d) Které skupiny potravin jsou zdrojem vysoce kvalitní vody?  

- Následně proběhne kontrola zodpovězených otázek, případně diskuze k tématu.  

Dále proběhne skupinová práce. Žáci se rozdělí do 4 skupin po 5 v případě, že jsou žáci 

v plném počtu (20). Rozdělení skupin proběhne náhodně losováním čísel. Rozdělení je 

náhodné, neboť není žádný důvod žáky rozdělovat podle jejich znalostí či dovedností. 

Každý žák si tedy vylosuje jedno číslo. Poté učitel nahlas a srozumitelně přečte konkrétní 

čísla, která budou tvořit pracovní skupiny. Vyučující dále žákům vysvětlí, že každá 

skupina dostane 10 etiket od nápojů a jejím úkolem je vyplnit pracovní list. Všechny 

skupiny dostanou stejné etikety. Závěrem se výsledky pracovních listů jednotlivých skupin 

vzájemně porovnají a zhodnotí. (30 – 35 minut)  

V závěru vyučovací hodiny proběhne zhodnocení práce žáků (pochvala) a připomenutí 

nejdůležitějších poznatků (základní informace a doporučení týkající se správného pitného 

režimu). (10 minut) + poskytnutí prostoru pro případné dotazy  

Zadání domácího úkolu: Na příští vyučovací hodinu si žáci donesou materiály nutné ke 

zpracování posteru, tj. etikety od různých nealkoholických nápojů, výstřižky z novin 

týkající se daného tématu, psací potřeby, lepidlo, nůžky.  

                                                 
31

 Video dostupné na World Wide Web: <http://www.youtube.com/watch?v=jK-JKLLIEqA>. 

http://www.youtube.com/watch?v=jK-JKLLIEqA
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Pracovní list č. 1      Pitný režim – doplňovačka 

Vyřešte následující doplňovačku a tajenku napište na příslušný řádek.  

____________________________________________________________ 

 

   

1

1.           

     

    

2

2.                   

 

3

3.     
2

      

       

    

4

4.               

  5

5.             

       

      

 

- 

       

     

6

6.               

 

    

7

7.       

      

     

8

8.           

   

    

9

9.                   

     

1

10.           

    

1. Tekutina s vysokým obsahem vody, primárně určená k požívání. 

2. Běžné označení pro vodu z přírodních zdrojů obsahující větší množství rozpuštěných 

minerálních látek. (zkráceně) 

3. Gastronomické zařízení pro rychlé občerstvení ve škole. (školní _____) 

4. První jídlo dne, které se obvykle konzumuje v ranních hodinách. 

5. Přídavné jméno označující vysoký obsah cukru.  

6. Jeden z nejznámějších energetických nápojů.  

7. Pevné skupenství vody.  

8. Pocit, který je vyvolaný nedostatkem tekutin. 

9. Vápník, hořčík, sodík a další patří mezi _______ látky.  

10. Produkt mléčných žláz samic savců. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tekutina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Potravina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Den
http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1no
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pocit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tekutina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C3%A9%C4%8Dn%C3%A1_%C5%BEl%C3%A1za
http://cs.wikipedia.org/wiki/Savci
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Pracovní list č. 2        Etikety od nápojů 

Do připravené tabulky zaznamenejte údaje, které jste nalezli na etiketách nápojů.  

Nápoj Energie Sacharidy Tuky Bílkoviny Další zajímavý údaj 

Jednotka      

Dobrá voda 

neperlivá 

     

Dobrá voda 

neperlivá – 

mandarinka 

     

Minerální 

voda 

Magnesia 

perlivá 

     

Rajec 

mateřídouška 

     

Coca-Cola 

     

Fanta 

     

Sprite 

     

100 % 

pomerančový 

džus 

     

Energetický 

nápoj 

Redbull 

     

Citronový 

ledový čaj 

Nestea 
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PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU pro 3. ročník SŠ 

Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví 

Ročník/třída: 3. A (Střední škola) 

Název tematického celku: Zdravý způsob života – zdravá výživa 

Název hodiny: Pitný režim 

Časová dotace: 90 minut (8:00 – 8:45, 8:55 – 9:40) 

Vstupní požadavky na žáky (prekoncepty): Základní poznatky týkající se pitného 

režimu a povědomí o existenci vhodných/nevhodných nápojů z hlediska podpory zdraví. 

Obecný cíl: Představit problematiku pitného režimu dostupným způsobem.  

Kompetence (jaké kompetence budou ve výuce rozvíjeny a čím):  

 K. k učení – učitel umožní žákům, aby se orientovali v základních informacích, 

které se týkají pitného režimu.  

 K. k řešení problémů – učitel bude vést žáky k samostatnosti a odpovědnosti při 

práci s textem na téma pitný režim.  

 K. komunikativní – učitel bude vést žáky k diskuzi a porozumění názorům 

ostatních žáků na téma vztahující se k pitnému režimu. 

Očekávané výstupy:  

 Žák se orientuje v základních informacích ohledně pitného režimu.  

 Žák vysvětlí termín metoda I. N. S. E. R. T. 

 Žák rozpozná manipulaci obsaženou v reklamě na různé druhy nápojů.  

Průřezové téma: Mediální výchova.  

Pomůcky: Přiložené pracovní listy, sešit, psací potřeby. 

Technické vybavení: PC a dataprojektor. 

Vyučovací metody: Metoda demonstrační (video), práce s textem, slovní, brainstorming.  
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Postup:  

V úvodu vyučovací hodiny proběhne brainstorming, co všechno si žáci představují pod 

pojmem „pitný režim“. Všechny informace budou zapsány na tabuli a následně proběhne 

diskuze k jednotlivým tvrzením. (15 minut) 

Následuje práce s textem, tzv. metoda I. N. S. E. R. T. Žáci by již tuto metodu měli znát. 

Pro připomenutí však učitel zapíše jednotlivá znaménka a jejich vysvětlivky na tabuli:  

 informace v textu potvrzuje, co jsi věděl/a 

-  informace je v rozporu s tím, co víš 

+ informace je pro Tebe nová a zároveň důvěryhodná 

? informace, které nerozumíš  

- Článek
32

 je uveden v pracovním listě č. 1. 

- Následně proběhne kontrola, případně diskuze k tématu. (20 – 25 minut) 

Dále proběhne debata na téma pozitivní/negativní vliv reklamy na nápoje z hlediska 

podpory zdraví. Nejdříve žáci zhlédnou krátké reklamy na nealkoholické nápoje 

(Magnesia
33

, Coca-Cola
34

, Redbull
35

). Následně se žáci rozdělí na 2 skupiny losováním 

čísel. Jedna skupina bude mít za úkol vyjádřit se k pozitivnímu vlivu reklam na určité 

nealkoholické nápoje z hlediska podpory zdraví a druhá skupina se naopak vysloví 

k negativnímu vlivu. (35 minut) 

- Před začátkem debaty učitel zopakuje pravidla, tj. neskákat si do řeči, tolerovat 

názory ostatních a další. 

- Po ukončení debaty učitel shrne základní informace, které zazněly.  

V závěru vyučovací hodiny proběhne zhodnocení práce žáků (pochvala) a připomenutí 

nejdůležitějších poznatků. (10 minut) + poskytnutí prostoru pro případné dotazy  

Zadání domácího úkolu: Na příští vyučovací hodinu žáci vyhledají zdravotní problémy, 

které jsou spojovány s konzumací sladkých nápojů.  

                                                 
32

 Článek dostupný na World Wide Web: <http://www.vyzivaspol.cz/clanky-casopis/pitny-rezim-skolniho-

ditete.html>. 

33
 Video dostupné na World Wide Web: <http://www.youtube.com/watch?v=GnDZQSxoPzg>. 

34
 Video dostupné na World Wide Web: <http://www.youtube.com/watch?v=kxIN_zNlqHY>. 

35
 Video dostupné na World Wide Web: <http://www.tvspoty.cz/red-bull-ali-baba-a-ctyricet-loupezniku/>. 

http://www.vyzivaspol.cz/clanky-casopis/pitny-rezim-skolniho-ditete.html
http://www.vyzivaspol.cz/clanky-casopis/pitny-rezim-skolniho-ditete.html
http://www.youtube.com/watch?v=GnDZQSxoPzg
http://www.youtube.com/watch?v=kxIN_zNlqHY
http://www.tvspoty.cz/red-bull-ali-baba-a-ctyricet-loupezniku/
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Pracovní list č. 1      Pitný režim školního dítěte 

Metoda I. N. S. E. R. T. – Pitný režim školního dítěte 
 

Rozbory tělesného složení člověka ukazují, že 55 a více % těla tvoří voda.  

U novorozenců je to dokonce více než 70 %. U dětí školního věku kolem 60 %. 

Organismus vodu v procesu látkové výměny neustále ztrácí a musí ji zpětně doplňovat.  

Pitným režimem je pravidelný a zároveň dostatečný příjem vhodných tekutin 

během určité doby (nejčastěji dne) určených k zásobení organismu nezbytnou vodou  

a případně v ní obsaženými minerálními látkami. Významnou otázkou při zajišťování 

pitného režimu je nejen množství, ale i charakter přijímaných nápojů. Jaké jsou možnosti 

zajištění pitného režimu školních dětí v průběhu dopolední či odpolední výuky? 

Jednou z možností je zavedení prodejních automatů do školních zařízení. Tyto 

automaty nabízejí k výběru většinou nápoje, které děti preferují. Vycházejí však především  

z preference sladké chuti, což často splňují různé limonády. Dále se nabízí použití vody  

z kohoutků běžného vodovodního systému. Pitná voda je však chlórovaná, chuťově ne 

vždy ideální a možnosti pro hygienicky ideální příjem (kelímky najedno použití) jsou  

v podmínkách školy omezené. Pro zajištění pitného režimu dětí by ve školách bylo asi 

vhodnější zakoupení stojanů na pitnou vodu, kde je voda chuťově přijatelná, je doplňována 

v barelech současně se sadou kelímků najedno použití. Ekonomické zajištění tohoto 

systému je však náročnější a proto zbývají ještě další řešení, že dítě bude dostávat vhodný 

nápoj z domova nebo si jej bude pravidelně kupovat k dopolední, případně odpolední 

svačině nebo ke sportovním výkonům, kde lze předpokládat větší výdej energie a tekutin. 

Mezi vhodné nápoje pro děti patří zajisté méně slazené čaje a některé minerální 

vody. Vhodný výběr nápojů svých dětí by měli rodiče znát a případně nenásilně korigovat. 

Je dobře známo, že například děti s nadváhou si především vybírají sladké a kaloricky 

bohaté nápoje, což u těchto dětí není zrovna nejvhodnější. Mezi nápoje, které by děti 

rozhodně neměly dostávat, patří alkoholické nápoje nebo nápoje s obsahem kofeinu. 

 

Závěr: Dodržování správného pitného režimu znamená pro dítě i dospělého člověka 

prevenci v komplikacích zdravotního stavu, kde se může uplatnit nedostatečný nebo 

nevhodný příjem a výběr tekutin. Zabezpečení vhodného příjmu tekutin v průběhu celého 

dne dítěte je významnou součástí této prevence. 
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9. 2  Návrh projektového dne  

Projekt na téma pitný režim je koncipován pro žáky všech tříd na 2. stupni ZŠ. 

Projekt je zaměřen zejména na zvýšení informovanosti žáků o problematice pitného režimu 

a schopnosti samostatně vyhledávat informace, které se týkají daného tématu.  

Je vhodné, aby projektový den probíhal v rámci světového dne vody (22. března)  

a byl přístupný pro rodiče i veřejnost.  

 

Rozdělení projektového dne do dvou fází:  

 8:00 – 12:00 

 12:00 – 16:00 

Očekávané výstupy:  

 Žák aktivně vyhledá informace o pitném režimu. 

 Žák se orientuje v základních informacích ohledně pitného režimu.  

 Žák formuluje vlastní názor na oblast pitného režimu.  

 Žák se orientuje v nabídce nealkoholických nápojů.  

 Žák uvede rozdíly ve složení jednotlivých nealkoholických nápojích.  

 Žák se orientuje v informacích uvedených na etiketách od různých nápojů. 

 Žák si prakticky vyzkouší přípravu jednotlivých nápojů. 

 Žák rozpozná manipulaci obsaženou v reklamě na různé druhy nápojů. 

Obecné informace:  

 Žáci si musí předem připravit veškeré pomůcky a nakoupit materiály. 

 Veškeré aktivity by měli žáci zkonzultovat se svým třídním učitelem, případně si je  

předem vyzkoušet.  

 Žáci z každé třídy se rozdělí na polovinu (žáků je cca 20, takže 10 a 10).  

Jedna polovina bude u stanoviště dopoledne a druhá odpoledne.  

 V rámci jedné skupiny si žáci rozdělí jednotlivé úkoly a funkce. 
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Třídy a jejich projekty:  

6. A – Chuť: Degustace nealkoholických nápojů 

6. B – Sluch: Poslech písní, které se týkají vody 

7. A – Videonahrávka: Koloběh vody a její význam 

7. B – Videonahrávka: Reklamy na konkrétní nealkoholické nápoje 

8. A – Praktické cvičení: Množství cukru  

8. B – Praktické cvičení: Rovnováha mezi příjmem a výdejem vody 

9. A – Výklad a kontrolní test: Voda 

9. B – Výklad a kontrolní test: Pitný režim 

 

Jednotlivé projekty:  

6. A – Chuť: Degustace nealkoholických nápojů 

a) degustace vybraných nealkoholických nápojů – zavázané oči 

- Vzorky: Pitná voda, minerální voda Magnesia, Coca-Cola, Pepsi, Mléko, Černý čaj, 

Zelený čaj, Ledový čaj Nestea (příchuť citron). 

b) charakteristika vybraných nealkoholických nápojů + ochutnávka  

 

6. B – Sluch: Poslech písní, které se týkají vody 

a) hádání názvu jednotlivých českých písní, které se týkají vody  

- Písně:  Prší, prší (lidová písnička) 

Holka modrooká (lidová písnička) 

Elán – Voda, čo ma drží nad vodou 

Aneta Langerová – Voda živá 

b) možnost vyzkoušení si hry na skleničky  

- Postup:  - potřít okraj skleničky vodou 

 - prstem přejíždět po okraji skleničky 

 - pozorně sledovat vodní hladinu 
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7. A – Videonahrávka
36

: Voda  

a) schéma koloběhu vody 

b) ochrana vodních zdrojů (povrchových a podzemních zdrojů pitné vody) 

c) výstava publikací týkající se vody 

 

7. B – Videonahrávka: Reklamy na konkrétní nealkoholické nápoje 

a) konkrétní reklamy: Magnesia
37

, Magnesia red
38

, Coca-Cola
39

, Redbull
40

.  

b) ukázky etiket od různých nealkoholických nápojů 

c) výstava publikací týkající se pitného režimu 

 

8. A – Praktické cvičení: Množství cukru  

a) úkol: „Vypočítejte množství cukru v některých limonádách a ochucených vodách. 

Z etiket jednotlivých nápojů zjistěte množství cukru v 0,1 l vybraného vzorku. Kolik cukru 

obsahují 2 l láhve těchto nápojů? Vypočítejte kolik je to kostek cukru, když jedna kostka 

cukru má 4g.“  

b) naplnění prázdných lahví odpovídajícím množstvím cukru u jednotlivých nápojů  

 

8. B – Praktické cvičení: Rovnováha mezi příjmem a výdejem vody 

- Při nerovnováze mezi příjmem a výdejem vody může dojít k dehydrataci, tzn. ztrátě  

a nedostatku vody nebo naopak k zaplavení organismu a přetěžování ledvin 

a) experiment
41

: Zemina ve třech nádobách (A, B, C). Ve dvou nádobách suchá zemina, 

ve třetí přiměřeně vlhká. Vysvětlení v rámci experimentu – půda je živý organismus stejně 

jako lidské tělo, souhlasíte? Ukázka pomyslné reakce těla na přijímání vody pokud je 

v pořádku nebo suché (dehydratované). 

                                                 
36

 Video dostupné na World Wide Web:<http://www.youtube.com/watch?v=BA9YWs8sX6s>. 

37
 Video dostupné na World Wide Web:<http://www.youtube.com/watch?v=GnDZQSxoPzg>. 

38
 Video dostupné na World Wide Web:<http://www.youtube.com/watch?v=h2DEw1tLnSQ>. 

39
 Video dostupné na World Wide Web:<http://www.youtube.com/watch?v=kxIN_zNlqHY>. 

40
 Video dostupné na World Wide Web:<http://www.tvspoty.cz/red-bull-ali-baba-a-ctyricet-loupezniku/>. 

41
 Tento experiment je dostupný na World Wide Web: <http://www.sos-sou.chrudim.cz/stranky/wp-

content/uploads/2013/03/voda_zaklad_zivota.pdf>. 

http://www.youtube.com/watch?v=BA9YWs8sX6s
http://www.youtube.com/watch?v=GnDZQSxoPzg
http://www.youtube.com/watch?v=h2DEw1tLnSQ
http://www.youtube.com/watch?v=kxIN_zNlqHY
http://www.tvspoty.cz/red-bull-ali-baba-a-ctyricet-loupezniku/
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A) nalít malé množství vody do suché půdy  

– vstřebává se velmi pomalu nebo zůstává na povrchu 

B) nalít malé množství vody do vlhké půdy  

– voda se přirozeně vsákne 

C) nalít velké množství vody do suché i vlhké půdy  

– část vody zůstane vždy na povrchu, půda ji nedokáže vstřebat 

 

9. A – Výklad a kontrolní test: Voda 

a) powerpointová prezentace + výklad na téma voda  

b) kontrolní test
42

 – uveden v závěru projektového dne 

c) cizojazyčný text
43

 – uveden v závěru projektového dne  

 

9. B – Výklad a kontrolní test: Pitný režim 

a) powerpointová prezentace + výklad na téma pitný režim  

b) kontrolní test
44

 – uveden v závěru projektového dne 

c) cizojazyčný text
45

 – uveden v závěru projektového dne  

 

Další stanoviště:  

- Lékař: přednáška na téma zdravotní rizika nesprávného pitného režimu. 

- Výživový poradce: doporučení pro správný pitný režim. 
 

Závěr:  

Každá třída zpracuje v rámci výtvarné výchovy či suplovaných hodin poster týkající se 

projektového dne (každá třída své stanoviště). Poster bude doplněn o fotografie či 

materiály využité v rámci projektového dne. Všechny postery budou vystaveny ve škole. 

V rámci vyučovacího předmětu výchova ke zdraví proběhne reflexe.  

                                                 
42, 32, 33, 34

 Kontrolní testy a cizojazyčné texty dostupné na World Wide Web: <http://www.sos-

sou.chrudim.cz/stranky/wp-content/uploads/2013/03/voda_zaklad_zivota.pdf>. 
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Voda – kontrolní test 

 

1. V jakých skupenstvích se vyskytuje voda?  

a) 

b) 

c) 

2. Jak se nazývá vodní obal Země?  

3. Nakresli a popiš koloběh vody.  

4. Jaké je procentuální rozložení vody na Zemi?  

 - Slaná voda ____ 

 - Sladká voda ____ 

5. Jaký je význam vody v lidském organismu?  

a) 

b) 

c) 

 

Pitný režim – kontrolní test 
 

 

1.  Jakými způsoby získává člověk vodu?  

a) 

b) 

c) 

2. Jakými způsoby dochází k výdeji vody? 

a) 

b) 

c) 

3. Vhodné nápoje pro pitný režim. 

a) 

b) 

c) 

4. Nevhodné nápoje pro pitný režim. 

a) 

b) 

c) 

5. Co znamená pojem dehydratace?  
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Water 

Basic information about water:  

- colourless, tasteless and smelless liquid 

- 1 litre of water (at temperature of 4 °C) = 1 kg 

- boiling point = 100 °C 

- indispensable to life of organisms 

- chemical compound of hydrogen and oxygen 

- water is found in all states (gaseous, liquid, solid state) 

- it is the basic and the most natural drink 

- it is irreplaceable part of the other drink 
 

Importance of water in human body: 

- it ensures a distribution of nutrients, mineral substances and vitamins in a body  

- it plays an important role during excretion of harmful substances 

- it plays an important role during maintaining of stable body temperature 

- it is an important source of some mineral substances e.g. calcium, magnesium  

- it forms substantial part of our blood and it keeps its stable volume in body  

- it moistens and that is why it protecs mucous membrane 

 

Voda (překlad) 

Základní informace o vodě:  

- kapalina bez barvy, chuti, zápachu 

- 1 litr vody při teplotě 4 °C = 1 kg 

- bod varu vody je 100 °C 

- je nepostradatelná pro život organismů 

- chemická sloučenina vodíku a kyslíku 

- voda je jediná látka, která se vyskytuje ve všech skupenstvích 

- je základní a nejpřirozenější nápoj 

- je nenahraditelnou součástí ostatních nápojů 
 

Význam vody v lidském těle:  

- zabezpečuje rozvod živin, minerálních látek a vitaminů v těle 

- má podstatnou úlohu při vylučování škodlivin 

- má podstatnou úlohu a při udržování stálé tělesné teploty 

- je také důležitým zdrojem některých minerálních látek např. vápník, hořčík 

- tvoří podstatnou část naší krve a udržuje její stálý objem v těle 

- zvlhčuje a tím chrání sliznice 



95 

 

The drinking regime 

General rule of water intake:  

- it is necessary to drink 0,03 l of water daily for 1kg of body weight 

- individual demands must be taken into account (age, state of health, weight, physical effort) 
 

Principals of right water intake:  

- to take a sip all day long 

- not to drink too many liquids in one go 

- not to rely on the feeling of thirst only 

- caffeine and alcohol support urination and that is why they cannot be included into liquid intake 

- milk and milks drinks are considered to be liquid nutrition and are not included into liquid intake 

- to avoid or reduce drinking beverages carbonated with carbon dioxide 

- to avoid or reduce drinking sweetened beverages 

 

Pitný režim (překlad) 

Obecné pravidlo pitného režimu:  

- na 1kg tělesné hmotnosti vypít denně 0,03 l vody 

- brát v úvahu individuální nároky jedince (věk, zdravotní stav, tělesná hmotnost, fyzická zátěž 
 

Zásady správného pitného režimu:  

- pít po malých doušcích po celý den 

- nezaplavovat organismus velkým množstvím tekutin najednou 

- nespoléhat pouze na pocit žízně, ten nemusí být dostatečný 

- kofein a alkohol jsou diuretické látky podporující močení, proto se nápoje s obsahem těchto látek 

nezapočítávají do příjmu tekutin 

- mléko a mléčné nápoje jsou považovány za tekutou výživu a nezapočítávají se do příjmu tekutin 

- vyloučit nebo výrazně omezit pití nápojů sycených oxidem uhličitým 

- vyloučit nebo výrazně omezit pití slazených nápojů 
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10  Závěr 

Vzhledem k dnešnímu životnímu stylu je oblast pitného režimu stále více aktuálním 

tématem bez ohledu na pohlaví či věk. Správný pitný režim je nedílnou součástí zdravého 

životního stylu, a to zejména u dětí, neboť jejich organismus je v oblasti bilance tekutin 

více zranitelný. Dodržování pitného režimu je rovněž součástí prevence dehydratace  

a přispívá k vyšší fyzické a duševní výkonnosti. 

V předložené práci byla řešena problematika pitného režimu u žáků 2. stupně ZŠ  

a u žáků SŠ. Hlavním cílem bylo zmapovat pitný režim u cílové skupiny žáků  

a poskytnout teoretický podklad k praktické části.  

V úvodu teoretické části byla charakterizována cílová skupina. Následně byly 

shrnuty poznatky týkající se vody (obsah a význam vody v lidském těle, vodní bilance)  

a pitného režimu (zásady pitného režimu a doporučení pro cílovou skupinu). Následně byly 

uvedeny informace vztahující se k určitým nealkoholickým nápojům. V závěru teoretické 

části byla uvedena rizika způsobená nesprávným příjmem tekutin. 

Cílem praktické části bylo nejen zmapovat množství a druh přijímaných tekutin  

u vybrané skupiny žáků, ale ověřit jejich znalosti týkající se této problematiky.  

Pro realizaci výzkumu bylo zvoleno dotazníkové šetření mezi žáky i učiteli na vybraných 

základních a středních školách v Praze. Výsledky samotného dotazníkového šetření byly 

zpracovány do grafů a tabulek.  

Z výsledků dotazníkového šetření mezi žáky je sice patrná určitá informovanost 

sledované skupiny, ale dodržování pitného režimu je však již nevyhovující. Na základě 

výsledků provedeného výzkumu a informací z dostupné literatury byl formulován výukový 

program pro cílovou skupinu žáků. Dílčí aktivity výukového programu byly autorkou 

ověřeny v rámci pedagogické praxe. Lze tedy předpokládat, že celý výukový program 

nalezne uplatnění nejen ve výuce výchovy ke zdraví.  
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Obrázek 1. Průměrná výška, tělesná hmotnost a obvod hlavy.  

Věk Výška (cm) Tělesná hmotnost (kg) Obvod hlavy (cm) 

Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky 

10 let 140,9 141,0 34,2 33,9 53,5 52,5 

11 let 146,0 147,0 38,0 38,0 53,8 53,0 

12 let 151,7 153,4 42,2 43,1 54,3 53,4 

13 let 158,2 159,0 47,4 48,5 54,8 54,1 

14 let 165,6 163,0 53,8 52,6 55,4 54,5 

15 let 172,1 165,25 59,9 55,3 56,0 54,9 

16 let 176,1 166,0 64,7 57,2 56,4 55,0 

17 let 178,4 166,3 68,3 58,6 56,9 55,1 

18 let 178,7 165,8 70,5 59,2 57,2 55,2 

(MACHOVÁ, J., 2008, str. 219 a 221) 

 

Obrázek 2. Složení lidského těla. 

Voda 45 – 70 % 

Bílkoviny 17 – 20 % 

Tuky 15 – 25 % 

Cukry 1 % 

Soli a ostatní látky 5 % 

(STŘEDA, L., 2005, str. 26)  

 

Obrázek 3. Doporučený příjem tekutin. 

Tělesná hmotnost Objem tekutin na 1 kg tělesné hmotnosti 

Do 10 kg 100 ml (1,0 dl) – dítě vážící 10 kg musí mít asi 1 litr  

Do 20 kg 150 ml (1,5 dl) 

Nad 20 kg  150 ml a dalších 20 ml na každý kg nad 20 kg tělesné hmotnosti 

(FOŘT, P., 2002, str. 124)  

  



 

 

Obrázek 4. Obsah vody v různých potravinách. 

Potravina Voda (g) 

Meloun 92,6 

Pomeranče 87,1 

Zelí bílé 93,0 

Špenát 92,1 

Salát hlávkový 94,8 

Ředkvičky 93,7 

Reveň 94,9 

Rajčata 93,3 

Okurky 95,6 

Podmáslí 91,0 

Syrovátka 93,9 

Cukr 0,5 

Mléčná čokoláda 1,0 

Čajové pečivo linecké 0,5 

Suchary dietní 0,9 

Sůl 0,1 

Sádlo vepřové škvařené 0,3 

Olej stolní 1,3 

Arašídy 2,6 

Vlašské ořechy 3,3 

(HEJDA, S., 1985, str. 198) 

 

Obrázek 5. Průměrná potřeba vody u dětí. 

Věk 
Průměrná tělesná 

hmotnost v kg 

Potřeba vody za 

24 hodin v l 

Množství vody na 1 kg tělesné 

hmotnosti za 24 hodin v cm
3
 

3 dny 3,0 0,25 – 0,3 80 – 100 

3 měsíce 5,4 0,75 – 0,85 140 – 160 

6 měsíců 7,3 0,95 – 1,1 130 – 155  

9 měsíců 8,6 1,1 – 1,25 125 – 145  

1 rok 9,5 1,15 – 1,3 120 – 135  

2 roky 11,8 1,35 – 1,5 115 – 125  

4 roky  16,2 1,6 – 1,8 100 – 110  

6 let 20,0 1,8 – 2,0 90 – 100  

10 let 28,7 2,0 – 2,7 70 – 85  

14 let 45,0 2,2 – 2,7 50 – 60  

18 let 54,0 2,2 – 2,7 40 – 50  

(LUHANOVÁ, Z., VLACHOVÁ, L., 1974, str. 30) 

  



 

 

Obrázek 6. Závislost potřeby vody na věku dítěte.  

Věk 
Potřeba vody na kg/den  

(v ml) 

Tělesná hmotnost  

(v kg) 

Potřeba vody  

(v ml) 

2 roky 125 14 1750 

5 let 100 18 1800 

8 let 80 25 2000 

11 let 75 35 2625 

14 let 55 55 3025 

16 let 50 63 3150 

(FRAŇKOVÁ, S., ODEHNAL, J., PAŘÍZKOVÁ, J., 2000, str. 59, ale je to dle NEJEDLÝ, 

B., 1999 - Výživa a potraviny. Školák, nápoje a sladkost.) 

 

Obrázek 7. Běžné ztráty vody (v ml/den) v závislosti na teplotě prostředí u dospělého. 

 Při normální teplotě V horkém počasí Během delší těžké práce 

Kůže 350 350 350 

Dýchání 350 250 650 

Moč 1400 1200 500 

Pot 100 1400 5000 

Stolice 100 100 100 

CELKEM 2300 3300 6600 

(MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D., 2009, str. 27) 

  



 

 

Obrázek 8. Tabulka nutričních hodnot. 

Legenda:  

1. Energetická hodnota v kilojoulech (kJ) 

2. Množství bílkovin v gramech (g) 

3. Množství tuků v gramech (g) 

4. Množství sacharidů v gramech (g) 

5. Množství cholesterolu v miligramech (mg) 

6. Množství vlákniny v gramech (g) 

V případě, že hodnota není k dispozici, je sloupec označen x. 

 

Potravina (100g) 1 2 3 4 5 6 

Mléko plnotučné – 100 ml 260 3,0 3,3 4,6 14 0 

Mléko polotučné – 100 ml 190 3,2 1,5 4,7 9 0 

Mléko odstředěné – 100 ml

  

140 3,4 0,1 4,9 1 0 

Kefír neochucený – 100 ml

  

180 3,2 1,8 3,7 4 0 

Džus ovocný – průměr  190 0,7 0 9,0 0 x 

Coca-Cola  180 0 0 10,6 0 0 

Tonic 160 0 0 9,4 0 0 

Poděbradka ochucená 80 – 90    0 0 5,0 0 0 

Pivo světlé 140 0,5 0 3,0 0 0 

Víno bílé suché 220 0,1 0 0,5 0 0 

Víno červené 270 – 320  0  0 16,0 0  0 

(Tabulka upravena dle: KUNOVÁ, V., 2004) 

 

Obrázek 9. Klasifikace balených vod.  

Kojenecké vody Přírodní, z hlubokých podzemních zdrojů, chemicky 

neupravovaná voda, nižší obsah rozpuštěných látek < 1 g/l, 

nižší obsah dusičnanů, nesmí být chlorovaná, může být 

ošetřena ultrafiltrací nebo UV zářením. 

Stolní voda Přírodní voda z podzemního zdroje, dusičnany do 15 mg/l, 

nižší obsah rozpuštěných látek < 1 g/l. 

Sodová (sycená) voda Pitná voda sycená CO2 na minimální koncentraci 0,4 % 

hmotnosti. 

Pitná voda Běžná pitná voda odpovídající české legislativě. 

Pitná voda ochucená Ochucená pitná voda, pitná voda s přídavkem kofeinu, atd. 

Přírodní minerální voda Podzemní voda s vyšší mineralizací (1 – 5 g/l), 

nedoporučuje se její dlouhodobé jednostranné užívání, 

kyselky mají vyšší přirozený obsah CO2. 

Přírodní léčivá voda Podzemní voda s charakteristickým chemických složením a 

vědecky prokázanými léčivými účinky, měla by se užívat 

pouze z indikace lékaře pro omezenou dobu. 

(MÜLLEROVÁ, D., 2003, str. 57)   



 

 

Obrázek 10. Minerální látky. 

Minerální látka Biochemická funkce Klinický deficit Potravinové zdroje 

Vápník (Ca) Součást kostí a zubů, 

nervosvalová 

dráždivost, svalová 

kontrakce, membránová 

integrita a transport, 

krevní srážlivost. 

Osteomalacie, 

osteoporóza, 

tachykardie, 

nervosvalová 

dráždivost. 

Mléko a mléčné 

výrobky, obiloviny, 

luštěniny, listová 

zelená zelenina 

(brokolice, kapusta), 

mák, měkké kosti ryb 

(sardinky). 

Hořčík (Mg) Intra-, extracelulární 

kationt, 

neuromuskulární 

přenos, udržení 

elektrického potenciálu 

nervových a svalových 

membrán. 

Poškození a 

spasmy cévní 

stěny, porucha 

elasticity 

membrán, tetanie, 

nauzea, svalová 

slabost, mentální 

poruchy. 

Nezpracované 

potraviny – ořechy, 

luštěniny, nemleté 

obilí, zelenina, 

brambory. 

Sodík (Na) Hlavní extracelulární 

kationt – udržuje objem 

extracelulární tekutiny. 

Dehydratace 

organismus, pokles 

krevního tlaku, 

apatie, křeče. 

Kuchyňská sůl NaCl. 

Draslík (K) Hlavní intracelulární 

kationt, udržování 

osmotické rovnováhy. 

Slabost, apatie, 

nauzea. 

Zelenina, ovoce, 

luštěniny, ořechy. 

 (Tabulka upravena dle: MÜLLEROVÁ, D., 2003, str. 33) 

 

Obrázek 11. Formy potravních doplňků, určené k doplňování obsahu minerálních látek 

v balené pitné vodě.  

Draslík 

Hydrogenuhličitan draselný 

Uhličitan draselný 

Chlorid draselný 

Sodík 

Chlorid sodný 

Hydrohenuhličitan sodný 

Uhličitan sodný 

Vápník 

Uhličitan vápenatý 

Chlorid vápenatý 

Hydroxid vápenatý 

Oxid vápenatý 

Hořčík 

Uhličitan hořečnatý 

Chlorid hořečnatý 

Oxid hořečnatý 

Síran hořečnatý 

(Příloha č. 8 k vyhlášce č. 275/2004 Sb.) 



 

 

Obrázek 12. Příznaky různých stupňů dehydratace.  

Stupeň dehydratace 

(% úbytek vody v organismu) 
Příznaky 

0 – 1 % Pocit žízně. V této fázi je dehydratace zatím neškodná  

a neohrožuje zdraví. 

1 – 2 % Podlomení mysli. Jedná se o počáteční stádium, ale  

i tak by mělo být urychleně řešeno konzumací 

vhodných tekutin. 

2 – 3 % Ztráta chuti k jídlu. Dochází ke ztrátě výkonnosti až  

o 20 %. 

3 – 4 % Žaludeční nevolnost.  

4 – 5 % Bolest hlavy.  

5 – 6 % Závratě. Zde je již nutná cizí pomoc. 

6 – 7 % Obtíže s mluvením.  

7 – 8 % Obtíže s dýcháním. Zde již dochází k ohrožení života.  

8 – 9 % Neschopnost chůze.  

9 – 10 % Selhávání smyslů. Dochází k apatii až bezvědomí.  

10 – 11 % Neschopnost polykat. Zde je již nutná nitrožilní 

aplikace tekutin.  

11 – 12 % Zhroucení. Bez lékařské pomoci může dojít až ke smrti.  

(Tabulka upravena dle: LÁGNER, A., 2004) 

 

Obrázek 13. Mezinárodní klasifikace nadváhy a obezity podle BMI. 

Klasifikace BMI (kg/m
2
) 

Podváha < 18,50 

Těžká podváha < 16,00 

Středně těžká podváha 16,00 – 16,99 

Mírná podváha 17,00 – 18,49 

Fyziologické rozmezí 18,50 – 24,99 

Nadváha 25,00 – 29,99 

Obezita ≥ 30,00 

1. stupně 30,00 – 34,99 

2. stupně 35,00 – 39,99 

3. stupně ≥ 40,00 

(VÍTEK, L., 2008, str. 10) 

  



 

 

Obrázek 14. Výskyt jednotlivých nápojů v pitném režimu. 

Viz praktická část – výsledky dotazníkového šetření u žáků – otázka č. 6. 

Tabulka č. 19: Pitná voda  

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Několikrát denně 224 70,2 % 

1x denně 49 15,4 % 

Několikrát týdně 19 6,0 % 

Několikrát za měsíc 19 6,0 % 

Vůbec ne 8 2,5 % 

Pitnou vodou se rozumí zdravotně nezávadná voda, která ani při dlouhodobé 

konzumaci nevyvolává onemocnění či poruchy zdraví. Základem pitného režimu by měla 

být právě pitná voda. Z výsledků dotazníkového šetření je zřejmé, že 70,2 % respondentů 

zařazuje vodu do svého pitného režimu několikrát denně.  

 

Tabulka č. 20: Minerální voda neslazená 

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Několikrát denně 40 12,5 % 

1x denně 39 12,2 % 

Několikrát týdně 85 26,6 % 

Několikrát za měsíc 80 25,1 % 

Vůbec ne 75 23,5 % 

Minerální voda neslazená obsahuje větší množství minerálních látek (vápník, 

hořčík, sodík a další). Pro základ pitného režimu se nedoporučují minerální vody, které 

jsou středně a silně mineralizované. Z výsledků dotazníkového šetření je patrné podobné 

procentuální zastoupení jednotlivých odpovědí. 26,6 % dotázaných uvedlo, že minerální 

vodu neslazenou zařazuje do svého pitného režimu několikrát týdně. 25,1 % dotázaných 

konzumuje minerální vodu neslazenou několikrát za měsíc a 23,5 % dotázaných ji vůbec 

nezařazuje do svého pitného režimu.  

  



 

 

Tabulka č. 21: Minerální voda slazená 

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Několikrát denně 59 18,5 % 

1x denně 45 14,1 % 

Několikrát týdně 76 23,8 % 

Několikrát za měsíc 85 26,6 % 

Vůbec ne 54 16,9 % 

Minerální voda ochucená je takový nápoj, který je vyroben z přírodní minerální 

vody, nápojových koncentrátů nebo surovin k jejich přípravě. Konzumace minerální vody 

slazené by měla být omezená vzhledem k určitému obsahu jednoduchých cukrů. 

Dle výsledků dotazníkového šetření je zřejmé, že 26,6 % dotázaných uvedlo, že minerální 

vodu slazenou zařazuje do svého pitného režimu několikrát za měsíc. 23,8 % dotázaných 

konzumuje minerální vodu slazenou několikrát týdně. 18,5 % dotázaných zařazuje 

minerální vodu slazenou do svého pitného režimu několikrát denně.  

 

Tabulka č. 22: Čaj 

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Několikrát denně 75 23,5 % 

1x denně 121 37,9 % 

Několikrát týdně 56 17,6 % 

Několikrát za měsíc 54 16,9 % 

Vůbec ne 13 4,1 % 

Čaj je typickým nápojem, který vzniká při zpracování listů čajovníku. Obecně má 

čaj prospěšné účinky na zdraví. Mezi nejvhodnější čaje pro děti školního věku lze zahrnout 

zejména čaje ovocné a bylinné. Z výsledků dotazníkového šetření je patrné, že 37,9 % 

dotázaných uvedlo, že čaj konzumuje 1x denně. 23,5 % dotázaných zařazuje čaj do svého 

pitného režimu několikrát denně. 17,6 % dotázaných konzumuje čaj několikrát týdně  

a podobné procentuální zastoupení (16,9 %) tvoří respondenti, kteří konzumují čaj 

několikrát za měsíc. Pouhých 4,1 % respondentů odpovědělo, že čaj do svého pitného 

režimu nezařazuje.   

  



 

 

Tabulka č. 23: Káva 

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Několikrát denně 12 3,8 % 

1x denně 34 10,7 % 

Několikrát týdně 51 16,0 % 

Několikrát za měsíc 69 21,6 % 

Vůbec ne 153 48,0 % 

Kávo je nápoj obsahující alkaloid kofein a mnoho dalších látek. Zvýšené množství 

kofeinu může mít u dětí za následek zvýšenou aktivitu, neklid, poruchy spánku. Káva by se 

měla konzumovat v minimálním množství, neboť působí močopudně. Dle výsledků 

dotazníkového šetření je patrné, že 48,0 % dotázaných uvedlo, že kávu vůbec nezařazuje 

do svého pitného režimu. 21,6 % dotázaných konzumuje kávu několikrát za měsíc. 

Pouhých 3,8 % respondentů uvedlo, že konzumuje kávu několikrát denně.   

 

Tabulka č. 24: Mléko 

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Několikrát denně 41 12,9 % 

1x denně 81 25,4 % 

Několikrát týdně 86 27,0 % 

Několikrát za měsíc 64 20,1 % 

Vůbec ne 47 14,7 % 

Mléko nebývá počítáno mezi nápoje vzhledem k obsahu nutričně významných 

složek. Z výživového hlediska je však konzumace mléka u dětí žádoucí. Z výsledků 

dotazníkového šetření je zřejmé, že 27,0 % dotázaných uvedlo, že mléko zařazuje do svého 

pitného režimu několikrát týdně. Podobné procentuální zastoupení (25,4 %) tvoří 

respondenti, kteří zařazují mléko do svého pitného režimu 1x denně. Následně 20,1 % 

dotázaných konzumuje mléko několikrát za měsíc. 12,9 % dotázaných zařazuje mléko do 

svého pitného režimu několikrát denně a 14,7 % dotázaných odpovědělo, že mléko vůbec 

nekonzumuje.  

  



 

 

Tabulka č. 25: Džus 

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Několikrát denně 32 10,0 % 

1x denně 38 11,9 % 

Několikrát týdně 104 32,6 % 

Několikrát za měsíc 121 37,9 % 

Vůbec ne 24 7,5 % 

Skutečným džusem je pouze 100 % ovocná nebo zeleninová šťáva. Mnohdy se ale 

pod tímto názvem prodávají nápoje pouze s 20 – 50 % ovocné nebo zeleninové šťávy. 

Navíc bývají tyto nápoje různě doslazovány a dochucovány, tudíž by jejich konzumace 

měla být omezená. Z výsledků vyplývá, že 37,9 % dotázaných uvedlo, že džus zařazuje do 

svého pitného režimu několikrát za měsíc. Podobné procentuální zastoupení (32,6 %) tvoří 

respondenti, kteří zařazují džus do svého pitného režimu několikrát týdně.  

 

Tabulka č. 26: Nápoje typu Coca-Cola 

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Několikrát denně 19 6,0 % 

1x denně 21 6,6 % 

Několikrát týdně 61 19,1 % 

Několikrát za měsíc 156 48,9 % 

Vůbec ne 62 19,4 % 

Limonádou se rozumí ochucený nealkoholický nápoj vyrobený z pitné vody, 

nápojových koncentrátů, obvykle sycený oxidem uhličitým. Limonády a nápoje typu  

Coca-Cola jsou řazeny do kategorie atraktivní chuťově, nikoli výživově. Tyto nápoje by 

rozhodně neměly tvořit základ pitného režimu, neboť obsahují značné množství 

jednoduchých cukrů. Právě přítomnost jednoduchých cukrů zvyšuje riziko vzniku zubního 

kazu a nadváhy. Z výsledků dotazníkového šetření je patrné, že 48,9 % dotázaných uvedlo, 

že limonády konzumuje několikrát za měsíc. 19,4 % respondentů odpovědělo, že limonády 

vůbec nezařazuje do svého pitného režimu. Podobné procentuální zastoupení (19,1 %) 

tvoří respondenti, kteří limonády a nápoje typu Coca-Cola konzumují několikrát týdně. 

  



 

 

Tabulka č. 27: Energetické nápoje 

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Několikrát denně 4 1,3 % 

1x denně 10 3,1 % 

Několikrát týdně 26 8,2 % 

Několikrát za měsíc 92 28,8 % 

Vůbec ne 187 58,6 % 

Energetické nápoje jsou takové nápoje, které obsahují vysoké množství 

jednoduchých cukrů a stimulanty v podobně kofeinu a guarany. Zdravotní rizika plynou 

právě z obsahu kofeinu a cukru. Z výsledků vyplývá, že převážná část respondentů  

(58,6 %) uvedla, že energetické nápoje vůbec nezařazuje do svého pitného režimu. 28,8 % 

dotázaných odpovědělo, že konzumuje energetické nápoje několikrát za měsíc. Pouhých 

1,3 % dotázaných zařazuje tzv. energy nápoje do svého pitného režimu několikrát denně.  

 

Tabulka č. 28: Alkoholické nápoje 

Odpověď Počet odpovědí Procento 

Několikrát denně 0 0,0 % 

1x denně 4 1,3 % 

Několikrát týdně 14 4,4 % 

Několikrát za měsíc 78 24,5 % 

Vůbec ne 223 69,9 % 

Alkoholické nápoje jsou nápoje s obsahem nad 0,5 objemových procent etanolu.  

Co se týče konzumace alkoholických nápojů u dětí, je zde rozhodně větší nebezpečí 

poruchy zdraví než u dospělých, neboť při menších tělesných rozměrech a nižší tělesné 

hmotnosti mají děti menší objem krve, tudíž shodné množství alkoholu dosáhne v krvi 

dítěte vyšší koncentrace. Z výsledků dotazníkového šetření je patrné, že převážná část 

respondentů (69,9 %) uvedla, že alkoholické nápoje vůbec nezařazuje do svého pitného 

režimu. 24,5 % dotázaných odpovědělo, že konzumuje alkoholické nápoje několikrát za 

měsíc. 

  



 

 

Obrázek 15. Dotazník pro žáky. 

  



 

 

Obrázek 16. Dotazník pro žáky – ukázka vyplněného dotazníku 1. 

 

Obrázek 17. Dotazník pro žáky – ukázka vyplněného dotazníku 2. 

 

  



 

 

Obrázek 18. Dotazník pro učitele. 

  



 

 

Obrázek 19. Dotazník pro učitele – ukázka vyplněného dotazníku 1. 

 

Obrázek 20. Dotazník pro učitele – ukázka vyplněného dotazníku 2. 

 

 

 


