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Abstrakt

Cíle: Cílem diplomové práce bylo zmapovat stravovací návyky studentů vybraného 

pražského gymnázia s ohledem sociální aspekty jídla a na příčiny vzniku nadváhy a 

obezity. 

Metody: Kvalitativní výzkum posloužil jako výchozí metoda zjištění cílů diplomové 

práce. Na základě literární rešerše byla vytvořena anketa, ve které respondenti 

subjektivně hodnotili soubor otázek týkajících se stravování a jídelním zvykům. 

Výsledky: Podle zjištění má zásadní vliv na stravování a stravovací návyky 

středoškoláků rodina nebo obecně domácnost, ve které studenti žijí. Trend vaření

v domácnostech hraje významnou roli, i když statistiky mluví o rozmachu stravování 

v restauracích a rychlých občerstveních. Bez ohledu na příjem domácností, studenti 

nikterak často restaurace ani rychlá občerstvení nevyhledávají a nejčastěji se opravdu 

stravují doma (snídaně, večeře) a ve škole (oběd). Co se týká konzumace jídla 

samotného, respondenti tomuto procesu podle výzkumu nevěnují z drtivé většiny 

žádnou pozornost. A i když výsledky výzkumu ukázaly, že si studenti z velké většiny 

myslí, že se stravují zdravě, necelá polovina pak se svojí hmotností nebyla spokojena. 

Příjem domácností tedy nemá zásadní vliv na způsob stolování vybraných 

středoškoláků. Stravování a skladba jídla pak vychází převážně z domácích návyků. 

Jeden z důvodů, proč dochází k nárůstu nadváhy a obezity, by pak podle zjištění mohl 

souviset s množstvím konzumovaného jídla, které je dohromady s nepozorností 

samotného procesu stravování, případně mnohem větší. Avšak vzhledem k nízkému 

počtu respondentů se závěry diplomové práce se nedají generalizovat na celou populaci 

v tomto věkovém rozmezí.

Klíčová slova: Stravování, jídlo, stolování, zvyky, nadváha, obezita, životní styl, 

sociální kontext, středoškoláci, domácnost



Abstract (in English)

Aims: The aim of the diploma thesis was to monitor the eating habits of students from 

chosen high school which is located in Prague. These habits were taken into 

consideration with regards to social aspects of food and the causes of overweight and 

obesity. 

Methods: Qualitative research was used as the default method to determine the 

objective of the thesis. Based on literature review the survey was created. The

respondents subjectively evaluated a set of questions relating to food and eating habits.

Results: According to the findings, a major impact on eating habits of high school 

students has a family in general or household, in which students live. Cooking trend at 

home plays an important role, even when talking about boom in eating at restaurants 

and fast foods. Regardless of household income, students are used to really eat most 

often at home (breakfast and dinner) and at school (lunch). As for eating habits, 

respondents, from the vast majority, do not pay any attention to this process. And even 

if the results of the research showed that a large majority of students think they eat 

healthily, then less than half of them is not satisfied with own weight. Household 

income therefore has no significant effect on the eating habits in selected high school 

students. According to the findings, dining is based mainly on the household habits.

One of the reasons why there is a rise in overweight and obesity might then be related to

the amount of food consumed. Together with inattention to eating process itself, the 

amount of food consumed might possibly be much more. However, due to the low 

number of respondents, the conclusions of the thesis cannot be generalized to the whole 

population in this age range.

Key words: Eating, food, dining, habits, overweight, obesity, life style, social context, 

high school students, household
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1. ÚVOD

Životní styl, stravování a nadváha a obezita – to jsou současné fenomény, které o 

sobě dávají vědět čím dál víc. Konkrétně nadváha a obezita je dnes velmi diskutované 

téma. Statistiky mluví za vše. Podíl obézních lidí každým rokem roste celosvětově. 

Vedle dospělých se toto metabolické onemocnění začíná skloňovat ve všech pádech už i 

u dětí a mladistvých. Jenom za poslední tři desítky let počet obézních v této kategorii 

vzrostl o polovinu. Příčiny vzniku nadváhy a obezity jsou přitom jednoznačné. 

Energetický příjem převažuje nad energetickým výdejem. Mezi hlavní příčiny vzniku 

pak patří hypokineze a špatné stravování. Přitom jídelní návyky jsou jednou z věcí, 

kterou se lidé učí už od dětství. Tyto zvyky si potom nesou i do dospělosti. Výzkum 

diplomové práce proto zaměřil na analýzu a hodnocení této oblasti. Vzorkem populace 

byli studenti pražského gymnázia. 

Diplomová práce se dělí na dvě části. První sekce mapuje teoretické poznatky ze 

zkoumané oblasti. Prezentován je současný sedavý životní styl a stravovací návyky a 

samozřejmě i problematika nadváhy a obezity. Součástí práce je také porozumění 

tohoto chronického onemocnění. Neméně důležité je i správné pochopení vztahů mezi 

obezitou a genetickými predispozicemi, faktory vnějšího prostředí, sociologickými 

faktory a především špatnými stravovacími návyky. V neposlední řadě je zapotřebí 

nahlédnout na historické souvislosti o tom, jak se na našem území na nadváhu a obezitu 

pohlíželo a jak si stojí ve statistikách Češi a Češky dnes.  

Druhá část práce je zaměřená na výzkum. Teoretické poznatky slouží k další 

analýze a k sestavení ankety, která je základem pro empirickou sekci. Metodologie 

diplomové práce je pak založena na kvalitativním výzkumu z odpovědí středoškoláků. 

Anketa slouží k analýze současných stravovacích návyků dotazovaných s ohledem na 

výskyt nadváhy a obezity. Mapován je i současný vliv na stravovací zvyklosti studentů.

Poslední část diplomové práce sumarizuje výsledky z praktické sekce. Výsledky 

slouží nejen k vyhodnocení současných stravovacích návyků středoškoláků, ale také ke 

stanovení závěrů příčin prevalence nadváhy a obezity v této kategorii. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE

2.1.  Životní styl

Životní styl je v současnosti skloňovaný všemi možnými směry. A má také 

mnoho konotací, od materiálních po kulturní. Životní styl se dokonce řadí mezi, ale také 

pod kategorii životního způsobu a životní úrovně. Jak lze ale životní styl nejlépe 

popsat? 

Tento pojem definovalo v minulosti mnoho odborníků, za všechny snad lze 

uvést znění podle Machové, Kubátové et al. (2009): „Životní styl zahrnuje formy 

dobrovolného chování v daných životních situací, které jsou založené na individuálním 

výběru z různých možností. Můžeme se rozhodnout pro zdravé alternativy z možností, 

které se nabízejí, a odmítnout ty, jež zdraví poškozují. Životní styl je tedy 

charakterizován souhrou dobrovolného chování (výběrem) a životní situace.“

Za původce termínu životního stylu můžeme být vděční zřejmě psychiatrovi 

Alfredu Adlerovi. Známý doktor, který také úzce spolupracoval se zakladatelem 

psychoanalýzy Sigmundem Freudem, si založil vlastní školu individuální psychologie. 

Pojem životní styl byl v podstatě středobodem této školy, která se obecně zaobírá 

významem působení sociálního prostředí na člověka. Lidé nejsou v prostředí pasivními 

hybateli, ale vytváří si vůči němu vnitřní postoj. Adler tento proces nazývá životní linií, 

přesněji tedy životním stylem. Do životního stylu pak rakouský psychiatr řadí význam 

sebepojetí, životní cíle a v neposlední řadě i ucelený pohled na svět. Svým životním 

stylem pak jedinec reaguje na veškeré životní situace, což je v souladu s definicí 

Machové a Kubátové et al. (2009). Podle Adlera se pod rodinným vlivem životní styl 

utváří v průběhu pátého až šestého roku života. (Plháková, 2006). 

Pojem životní styl se zase podle Duffkové (v Kubátové, 2010) řadí pod kategorii 

a širšího pojmu - životního způsobu. Ten pak může představovat mnoho souvislostí, od 

souborů různých činností a projevů, po zažité návyky a to jak jednotlivců, tak skupin 

nebo celých společenství. Ze sociologického hlediska si lidé pod způsobem života 

představují i konkrétní věci, jako je jejich pohled na zdraví, trávení volného času nebo 
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například životního prostředí, ve kterém žijí. Tyto pojmy jdou ruku v ruce i s pojmem 

životní úroveň. 

Životní styl je tedy o něco konkrétnější, Duffková (v Kubátové, 2010) ho 

popisuje jako „konzistentní životní způsob jednotlivce, jehož jednotlivé části si 

navzájem odpovídají, jsou ve vzájemném vztahu, vycházejí z jednotného základu, mají 

společné jádro, respektive určitou jednotící linii, tj. jednotný styl, který se jako červená 

linie prolíná všemi podstatnými činnostmi, vztahy, zvyklostmi, apod. nositele životního 

stylu.“  Životní styl u skupin pak lze popsat jako stejné charakteristické rysy životního 

způsobu. Lépe řečeno, životní styl skupin je soubor daných momentů, které skupinu 

určitým způsobem pojí.(Duffková, v Kubátové, 2010).

J. Linhart (v Kubátové, 2010) dále doplňuje, že do životního stylu patří i 

ustálená spojení jako například „životní tempo, rytmus, sebeprožívání, 

sebeuvědomování, smysl života, životní aktivita nebo například i životní pocit.“ A pak 

také to, jak si sami jednotlivci svět vysvětlují. Sociologové pak mají podle něj za úkol 

zkoumat kvalitu těchto sociálních jevů. 

Životní styl se v neposlední řadě dá dělit i na dva aspekty - materiální a kulturní. 

První jmenovaný aspekt souvisí s životní úrovní, která je vyjádřena hmotnými statky, 

jako je vybavení domácnosti věcmi dlouhodobé spotřeby a celkové materiální zajištění 

jednotlivce, potažmo rodiny. Kulturní faktor pak napovídá o kulturních aktivitách 

člověka neboli kulturní úroveň. Do činnosti, která se započítává mimo pracovní dobu, 

například patří, návštěva divadel, koncertů nebo exhibicí, stejně tak jako návštěva 

příbuzných a přátel, kaváren či restaurací. Do kulturních aktivit také patří mimo jiné 

studium a četba odborné literatury, provozování sportovních činností nebo dokonce i 

náročnější domácí fyzické práce a kutilství. (Kubátová, 2010). 

Machová, Kubátová et al. (2009) následně doplňují, že člověk nerozhoduje o 

svém chování vždy svobodně. Jak už bylo výše naznačeno, společnost je definována 

faktory a to od těch ekonomických, po dané tradice a zvyky, ale také sociálním

statusem. Všechny tyto aspekty ovlivňují právě svobodnou volbu. Nelze zapomenout 
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ani na faktory individuální jako věk, pohlaví, vzdělání, zaměstnání, mzda, 

temperament, a další, které významně přispívají k životnímu stylu, ať už dravému, či 

nezdravému. S těmito faktory se totiž životní styl může razantně měnit. Příkladem 

může být povýšení v práci, kdy si jednotlivec výrazně ekonomicky polepší, a tudíž si 

může dovolit rozšířit svou škálu aktivit, kterou si před tím nemohl jednoduše zaplatit. 

Výše vzdělání může hrát také významnou roli v udávání životního stylu. Lidem se totiž 

otevírají širší možnosti, ať studijní, tak posléze i pracovní. V průběhu studií a práce 

mohou například navázat nové kontakty s lidmi, které by bez této možnosti nikdy 

nepotkali. Takové nové příležitosti mají také zásadní vliv na kvalitu žití, protože 

mohou člověka zásadně ovlivnit při životních rozhodnutích. Zmíněné faktory úzce 

souvisí i s věkem, kdy si člověk získanými zkušenostmi nebo například rozrůstající 

rodinou mění svůj pohled na svět a i na životní hodnoty.  Životní styl je tedy ovlivněn 

jak vnějším podmínkami, tak i vnitřními.  

Do popředí zájmu a veřejných debat se v současnosti dostává pojem zdravý 

životní styl. Pod ním si lze představit zdravé stravování a pravidelný pohyb. 

S příbytkem volného času v současnosti může vzniknout i asociace, že lidé mají víc 

času na sebe a tudíž mohou věnovat pozornost těmto dvěma stránkám životního stylu. 

Opak je pravdou. Nadváha a obezita v důsledku nesprávného dodržování životosprávy 

je takovým strašákem ve skříni většiny lidí, a to čím dál víc. (Bunc, 2010). 

2.1.1. Životní styl Čechů

Podle Státního zdravotního ústavu a jeho šetření z roku 2013, patří Česká 

republika mezi státy Evropské unie, které se řadí na první pozice ve výskytu rizikových 

faktorů chronických onemocnění. V pití alkoholu Češi a Češky obsadili první místo, 

v kouření se umístili na druhém místě, a co se týká výskytu obezity, patří jím druhá až 

čtvrtá pozice. 

Marie Nejedlá (2013) ze Státního zdravotního ústavu uvádí, že průměrný Čech 

onemocní v 61 letech a dalších 17 let stráví v nemoci. Nejedlá porovnává Českou 

republiku se Švédskem, kde tamní obyvatel v průměru onemocní v 70 letech a nemocí 

stráví 9 let.  Sedavý životní styl stojí náš stát ročně 520 miliard korun. Tato částka se 
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pak rozděluje na dvě části, a to výdaje na léčbu chronických neinfekčních onemocnění 

(kardiovaskulární, nádorová a metabolická) a ztráty HDP za pracovní inkompetenci lidí. 

Odborníci ze Státního zdravotního ústavu pak udávají, že by se zdravějším životním 

stylem dalo zamezit až 80 % zmíněných onemocnění. Důkladná a hlavně efektivní 

prevence by už v krátkodobém horizontu mohla snížit počet pacientů o 5 %, což by 

ušetřilo státní pokladně až 25 miliard za rok. 

Nejedlá (2013) uvádí, že se v České republice nedaří šířit osvětu v ohledech 

zdravého životního stylu. Výskyt rizikových faktorů je v této oblasti na vzestupu. 

Statistická data ohledně úmrtnosti Čechů na civilizační onemocnění mohou být 

zavádějící. Toto číslo klesá. Důvod ale není, jak bylo výše naznačeno, v novém trendu 

zdravějšího životního stylu, ale ve vyšších nákladech na úhradu léčby spojenou se 

zmíněnými onemocněními. 

Podle zprávy Státního zdravotního ústavu (2013) představuje životní styl „z 

hlediska ovlivnění zdraví jeden z nejvýznamnějších faktorů. Jeho vliv se uplatňuje v 

celé řadě oblastí života - v rodině, ve škole, na pracovišti, volnočasových aktivitách atd. 

Na neuspokojivém zdravotním stavu se významně podílela a dosud podílí nevhodná 

skladba výživy spojená s nízkou pohybovou aktivitou populace.“ (SZÚ, Zdraví21, cíl 

11). Podle dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České 

republiky je pak nanejvýš důležitá oblast prevence a snižování vlivu zdravotních rizik 

na životní styl. Program klade důraz na prevenci v oblasti výživy, kuřáctví, tělesné 

aktivity a stresu. Konkrétně se jedná o ozdravění stravovacích návyků a zvýšení úrovně 

pohybové aktivity populace, zastavení nárůstu prevalence nadváhy a obezity v populaci, 

zastavení nárůstu kardiometabolických onemocnění a to prostřednictvím léčby obezity. 

Podpůrnými programy by se měly zabývat vedle státních podniků i jednotlivé vládní 

resorty.

Jako další problém se jeví současný životní styl dětí a mladistvých. Podle 

průzkumu společnosti Henkel (Vavroň, 2014) 43 procent českých dětí sleduje televizi 

minimálně jak hodinu denně. Průzkum také zjistil, že 36 procent dětí tráví denně volný 

čas hraním počítačových her. Důvod, proč dochází k takové inaktivitě, pak rodiče 

uvádějí, že na volnočasové aktivity svých dětí nemají čas ani peníze. Děti tak pak mají 

snáze nakročeno k přibývání hmotnosti.
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Bunc (2008) dále charakterizuje současný životní styl zvýšeným příjmem 

energie a jejím nedostatečným výdejem. To v konečném důsledku vede k přejídání a 

následně k nadváze a obezitě. Metabolické onemocnění pak souvisí nejen se 

zdravotními komplikacemi (zatěžování kloubů, diabetes mellitus, kardiovaskulární 

choroby), ale také nemotivuje jedince k fyzické aktivitě. Příčiny tohoto energetického 

nepoměru vidí Bunc (2008) v několika faktorech. Jedním z hlavních aspektů je 

současný sedavý životní styl, stravování se v rychlých občerstveních, stres, nebo 

například zvýšená poválečná produkce potravin. Aktivní životní styl, který pomáhá 

zastavit nárůst případů nadváhy a obezity, je pak charakterizován pravidelně 

prováděným pohybovými činnostmi. O jejich realizace pak rozhoduje každý 

samostatně. (Bunc, 2008).

V roce 2012 přijali ministři zdravotnictví členských států Evropské unie novou 

strategii nazvanou Zdraví 2020. Strategie má za úkol podporovat zdraví a blahobyt a 

soustřeďuje se mimo jiné na nerovnosti ve zdraví a nárůst výskytu chronických 

neinfekčních onemocnění. Úspěšnost nové strategie v ohledech lepšího životního stylu 

vidí šéfové resortů ve spolupráci všech složek společnosti (i na mezinárodní úrovni) a 

všech částí státních správ.

2.2.  Stravovací návyky

S životním stylem vedle materiálních a kulturních aspektů, souborů různých 

činností, projevů a tradic, ale také vedle pravidelného pohybu, úzce souvisí i 

stravování. Přitom důležité ani tolik není to, co člověk jí (do jisté míry samozřejmě 

ano), ale jakým způsobem potravu konzumuje.

Jídlo mělo v lidské historii vždy své místo. Od začátku lidské civilizace mělo 

totiž hledání potravin význam ve smyslu každodenního přežití. Jídlo mělo velký vliv na 

společnost, a společnost stejně tak ovlivňovala a formovala stravování. Tak vznikaly i 

první sociální rituály. (Chudárková, 2013).

Pravidla přípravy jídla, jeho distribuce a společné stolování jsou jedny z 

determinantů identity jednotlivých kultur po celém světě. Ty mají své zažité tradice a 
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zvyky. Kontrola nebo ovládání těchto zvyků hrají pak nezastupitelnou roli v socializaci 

dětí, protože právě vštěpování zvyklostí a návyků z generace na generaci určuje jejich 

pozdější sociální „inteligenci“. Společné stolování u jednoho stolu, centra domácnosti, 

může také charakterizovat rodinu. V minulosti tomu tak alespoň bylo. (Tannahill, 

1973). Stolování stejně tak jako stravovací návyky a tradice tvarují mimo jiné i sociální 

postavení mužů a žen ve společnosti. Ženy například hrály důležitou roli v přípravě a 

servírování jídla. To bylo ovšem všeobecně bráno jako podřadná práce (Tannahill, 

1973 a Dvořáková-Janů, 1999). Rosaldo (1974) pak doplňuje, že kvůli západní 

společnosti, která by se dala v minulosti charakterizovat dominancí mužů, byly ženy 

vylučovány z politických a ekonomických aktivit. Zkrátka, ženy se měly starat o 

domácnost a vařit, muži měli o všem rozhodovat. 

V současnosti se stravovací zvyklosti mění. Tento trend je podpořen i změnou 

zvyků ve stolování. V minulosti se celá rodina vždy scházela u rodinného stolu, dnes se 

centrum rodinného sdružování přesouvá například do restaurací a rychlých občerstvení. 

Fast food restaurace začínají dominovat nad klasickým domácím vařením. Stravování 

se tedy pomalu transferuje od kolektivního konzumu ke konzumu individuálnímu. 

Úloha rodiny v ohledech stolování a stravování se pak pozvolna vytrácí. (Epter, 2009).

Se společným stolováním a stravováním souvisí i míra pozornosti, kterou lidé 

jídlu věnují. Podle amerického spotřebitelského časopisu Consumer Reports (2000), 

zveřejněného na internetových stránkách portálu iDnes.cz, strávníci nevnímají proces 

stravování. A i když se Američané snaží omezit příjem tuků a jídla bohatého na kalorie, 

jejich porce jsou obrovské. V konečném důsledku toho snědí mnohem víc, aniž by si 

vůbec uvědomovali. 

2.2.1. Jídlo a historie

Tannahill (1973) uvádí, že vaření hrálo rozhodující úlohu v přechodu člověka 

od primárně zvířecí existence k humánní osobnosti. Člověk se naučil zacházet s ohněm 

a upravovat například maso z ulovených zvířat nebo se naučil sbírat a sušit rostliny a 

plody pro jejich pozdější využití. I zemědělství stejně tak jako směnný obchod s jídlem 

v průběhu historie nabral na obrátkách, nemluvě o pozdější industrializaci.
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V polovině 19. století, s dalším rozvojem dopravy (železniční a lodní), se 

nabídka jídla rozšířila například i o exotické suroviny. Od té chvíle se začíná do popředí 

drát i otázka kvality jídla. Lidé si začali vybírat a kupovat potraviny z široké škály 

nabídky. Kvantita potravin ale také s rozvojem zemědělských technik, kdy se produkce 

exponenciálně zvyšovala, hrála a vlastně stále hraje významnou roli. (Tannahill, 1973).

Postmoderní svět už v rozvinutých zemích nabízí nekonečnou nabídku jídla. 

Proces globalizace s sebou přinesl přístup i k jiným celosvětovým kulturám a jejich 

potravinám. Ty se staly mnohem dostupnější v porovnání s minulostí. Pohled na jídlo se 

také změnil. Skvělým příkladem může být případ ve Spojených státech amerických. 

Podle Mezinárodní potravinářské rady (International Food Information Council 

Foundation, 2009), Američané v dnešní době vedle rychlých občerstvení vyhledávají 

mimo jiné i čerstvé, celozrnné a organické jídlo. Navíc považují moderní produkční 

technologie jako zdravotně nezávadné. Tyto technologie jsou pak podle Mezinárodní

potravinářské rady méně škodlivé v porovnání s minulostí a zaručují dlouhodobě 

udržitelné zásobování potravinami. Takové názory dřív jednoduše nepanovaly. 

Do popředí zájmu se v současnosti dostává i otázka bezpečnosti potravin. 

Giddens (2003) porovnává důvěru v bezpečnost potravin k risku. V minulosti byl 

například risk z nákazy ze zkažených potravin přirovnáván k nepřízni osudu. Nyní se 

veškerá zodpovědnost vztahuje k výsledkům lidského konání a jednání. Dokládá to i 

fakt, že lidé s rostoucím příjmem začali přemýšlet o potravinách jinak. Podle Luhmanna 

(v Giddensovi, 2003) je důvěra přirozená, protože konzumenti obecně věří, že jejich 

očekávání budou naplněna. Jakmile je ale jejich jistota narušena, případ nabere na 

mnohem vážnějších obrátkách, mnohdy se odmítavým stanoviskem výrobek nebo 

produkt koupit znovu. Proto jakékoliv pochybení v potravinářském sektoru s sebou nese 

velmi rychlou reakci v podobě rozšíření lidské viny, a to globálně. Přesvědčit současnou 

společnost o tom, že jedno pochybení ještě nic neznamená, je složitý úkol. 

2.2.2. Socioekonomické aspekty jídla

Sociální aspekty jídla mají také mnoho významů. Ty ale nebyly vždy na prvním 

místě vědeckých výzkumů, když nebereme v potaz citát skotského ekonoma Adama 
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Smithe už z 18. století. „Není to z benevolence řezníka, sládka nebo pekaře, že se 

najíme. Všichni sledují pouze svůj vlastní zájem.“ (Smith, 2005). Ačkoliv tato věta 

přiměla některé lidi přemýšlet o jídle i v jiných ohledech, vědci nepovažovali jídlo a 

stolování jako předmět hlubšího studia.  Později se ale ukázalo, že si své místo v 

sociálních vědách přece jenom najde. Například Tober (v Kelly, 2008) potvrzuje tento 

argument svým prohlášením: „Jídlo se v minulost jevilo jako něco biologického, něco, 

co potřebujeme jenom k přežití. Ale jídlo je mnohem víc sociální, když se bere v potaz, 

co jíme, s kým jíme a také na jakém místě jíme.“ 

Dvořáková-Janů (1999) považuje uspokojování základních potřeb jako 

konzumaci jídla a sexualitu jako presumpci existence lidské společnosti. I Huit (2007) 

používá Maslowovu pyramidu potřeb z roku 1943, aby přiřadil hlad a žízeň na samotný 

základ hierarchie. Hlad a žízeň totiž patří mezi fyziologické potřeby, které musejí být 

uspokojené před jakoukoliv další lidskou motivací. 

Podle Dvořákové-Janů (1999) jídlo začalo být z historického hlediska(lovení, 

sběru rostlin a plodů, sklízení úrody nebo přípravy prostorů pro jídlo) sociální 

záležitostí. Společné stolování začalo být součástí rituálů, ceremoniálů a dalších 

sociálních událostí. Lidé začali brát kolektivní stravování jako součást dennodenních 

rutin a života jako takového. To vše se dá pokládat za morální děj sociálního systému. 

Dvořáková-Janů (1999) navíc dokládá, že současné sociální formy mají své kořeny 

právě ve stolování, jídelních tabu, jídelních rituálech, a v rozdělování jídla. 

Germov and Williams (2004, v Chudárkové 2013) se na jídlo dívají z další 

perspektivy. Uvádějí, že jídlo skýtá čtyři aspekty – socio-kulturní, politický, 

ekonomický a filozofický. Všechny zmíněné faktory pak dohromady ovlivňují produkci 

jídla stejně tak jako jeho konzumaci.

Montanari (2003) přidává do souboru sociálních aspektů jídla další pohled. 

Uvádí, že stravování má přímý a privilegovaný vztah k naší historii. Od každodenního 

přežití, kdy člověk uspokojuje své základní lidské potřeby (viz. výše), po pocity požitku 

a potěšení. Konzumace jídla, která je spojena s příjemnými prožitky, je ovlivněna 
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především sociálními rozdíly napříč společnostmi. Tyto odlišnosti vždy hrály důležitou 

roli v konzumaci jídla a především v jeho výběru. Proto lidé, kteří si ve společenském 

měřítku žijí „výše“, mají vyšší příjmy a ekonomické zázemí, si mohou dovolit například 

i drahé a luxusnější jídlo v porovnání s chudými. A jídlo jednoduše brát jako prožitek a 

sociální událost.

Oproti tomu stojí zase tvrzení Dvořákové-Janů (1999). Ta uvádí, že proces 

modernizace způsobil značné vyrovnání. Jídlo a stravování začalo být v současnosti 

méně signifikantní záležitostí a to především pro konzumenty z vyšších sociálních tříd. 

Tento argument dokládá faktem, že právě tito lidé začali brát stravování jako 

každodenní rutinu srovnatelnou s ranní hygienou jako je čištěním zubů. Lidé dnes 

nevědomky hltají jídlo bez ohledu na jeho sociální aspekty. Proto se „ztrátou stolu“ 

ztrácí i moderní společnost pocit pro kolektivismus a směřuje k individuálnímu tažení. 

Dvořáková-Janů (1999) ale dodává, že se to nedá jednoznačně říct o kulturách mimo 

velká města. Na vesnicích, hlavně v zemědělských rodinách, bylo jídlo a stravování 

vždy bráno jako kolektivní záležitost. 

Bez ohledu na individuální a kolektivní přístup ke stravování. Zájem o vaření se 

nedá v novodobé historii opomenout. Druhá polovina 20. století totiž přiřazuje k jídlu 

další zajímavý aspekt, a to estetiku. Západní svět si oblíbil kuchařky a magazíny, které 

psaly o jídle, jeho přípravě, kvalitě a v neposlední řadě se obloukem vracely ke 

stolování. Od té doby začalo jídlo opět pronikat do sociálního prostředí a stolování se 

opět dostalo do popředí, i když s jinou perspektivou. (Dvořáková-Janů, 1999).

2.2.3. Stravovací návyky Čechů

Český statistický úřad (2008) porovnával jídelní zvyky Čechů a Češek za 

posledních 60 let. Od roku 1948 se jídelníček proměnil, ale ne tak výrazně, co se týká 

zdravé stravy respektive nezdravé stravy. Jestliže v minulosti patřilo nejvíce vepřové a 

hovězí na talíře strávníků, v současnosti je nahradilo kuře a ryby. Jenom spotřeba 

drůbežího masa se v České republice za tu dobu zvýšila hned třináctkrát. Dalším 

zajímavým aspektem je vyšší spotřeba mléčných výrobků i přes to, že se v Česku mléko
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v takovém množství nepije jako dřív. Zájem roste především o sýry. Ani se spotřebou 

ovoce na tom nejsme úplně nejhůř. Ta se za posledních několik desetiletí razantně 

zvýšila. Průměrný Čech sní až 90 kilogramů ovoce za rok. Jde většinou o ovoce ze 

zahraničního dovozu, jako jsou banány, pomeranče, nebo mandarinky. 

Podle vedoucího odboru zemědělských statistik Českého statistického úřadu 

Jiřího Hrbka (2011) se v tuzemsku v současnosti i obecně spotřebovávají více potraviny 

z dovozu. Proces globalizace je podle něj nezastavitelný. I když se to možná může jevit 

jako jasný fakt, za zmínku určitě stojí ale jeden druh komodity, který si v České 

republice drží svůj primát i po 60 letech, a v jehož výrobě si je Česko soběstačné. Jde o 

konzumaci piva. Češi jsou světoví konzumenti tohoto moku. Na hlavu totiž za rok 

připadá 151 litrů tohoto alkoholu. 

Co se týká stravovacích návyků, v tom se Češi a Češky za poslední roky příliš 

nezměnili. Alespoň to vyplývá z mezinárodního výzkumného projektu FOOD, který se 

uskutečnil v šesti zemích Evropské unie včetně České republiky, a jehož výsledky 

mimo jiné zveřejnil webový portál České televize (2010). Výzkum potvrzoval, že lidé 

v České republice si stále s oblibou dávají obzvláště velké porce jídla, hutné polévky a 

sladké nápoje. V porovnání s ostatními státy, kde je jedna porce pestrá na bílkoviny a 

zeleninu, polovinu porce v Česku tvoří příloha. Co se tedy obědů týká, v zaměstnání 

s pravidelností obědvá jen každý druhý. Západoevropský trend se ale pohybuje na 

jiných číslech. Pouze jeden člověk z pěti si pravidelně v polední přestávce oběd nedává.  

Celých 95 % Čechů a Češek, kteří chodí na oběd, využívají restaurací a jídelen. 

Důvodem k takovému vysokému číslu jsou zaměstnanecké stravenky, které podle 

výzkumu táhnou lidi k tomu si oběd v polední pauze dát. Lidé si pak u nás volí 

stravovací zařízení hlavně podle vzdálenosti od pracoviště, ale také, jak už bylo výše 

napsáno, podle velkosti porce. Čím větší porce, tím je pro ně restaurace nebo jídelna 

atraktivnější. Z průzkumu ale vyplynul alespoň jeden pozitivní aspekt z hlediska 

zdravého stravování, Češi a Češky vydatně snídají.

Centrum pro výzkum veřejného mínění (2003) si také nechal vypracovat 

dotazník ohledně stravovacích návyků Čechu a Češek, četnosti vaření v domácnostech, 

ale také návštěv restaurací a barů. Podle šetření vyplývá, že alespoň několikrát do týdne 

si uvaří v devíti z deseti českých domácností. Výzkum předpokládá, že tak vysoké číslo 
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souvisí s ekonomickou situací domácností. Čím je nižší životní úroveň, tím je četnost 

vaření v domácnosti vyšší. To ale platí jen do té chvíle, kdy svoji životní úroveň 

označují respondenti za velmi špatnou. Dovolit si vařit doma pak může jen 41 % z nich. 

Častěji pak podle průzkumu vaří lidé, kteří žijí s partnerem. Nejméně pak vaří lidé 

v produktivním věku, tedy ve věkovém rozmezí 30 – 44 let. Zajímavá čísla vycházejí 

z četnosti návštěv restaurací. Tři čtvrtiny lidí v Česku se alespoň několikrát do měsíce 

stravuje v restauracích. Z výzkumu vyplývá, že se tam častěji jedí lidé žijící na vyšší 

úrovni, lidé mladší a převážně muži. Podle zjištění pak děti nejčastěji přejímají 

stravovací návyky od svých rodičů.

Podle Americké srdeční asociace (2014) pak děti nejčastěji přejímají stravovací 

návyky od svých rodičů. Tyto stereotypy se později v dospělosti špatně odbourávají.

2.3.  Nadváha a obezita

S životním stylem, ale také se stravováním a stolováním a v přístupu k jídlu 

v současnosti úzce souvisí i společenský a především zdravotní problém – nadváha a 

obezita. Hainer (ve Středovi, 2013) společně s mnoha dalšími předními českými, ale i 

světovými odborníky uvádí, že aktuální počet obézních lidí splňuje kritéria WHO pro 

tzv. globální epidemii. Owen (v Perušičové, 2012) pak přidává, že obezita už je 

nejrozšířenějším metabolickým onemocněním na světě. S obezitou ale také úzce 

souvisejí další závažná onemocnění, za všechny například diabetes mellitus 2. typu, 

nemoci kardiovaskulární, respirační, gynekologické, ortopedické, kožní, nebo 

psychosociální. (Hainer, 2001). 

Vždy se považovalo, že počet lidí trpících obezitou se vztahuje jen na rozvinuté 

západní země, tedy země s vyšší ekonomickou aktivitou. To ale už není pravda. Obezita 

se začíná rozšiřovat i mezi rozvojové státy. Podle Světové zdravotnické organizace 

(WHO) se počet obézních lidí po celém světě od roku 1980 téměř zdvojnásobil. V roce 

2008 mělo problémy s nadváhou více než 1,4 miliard lidí ve věku 20 let a starší, což 

v té době představovalo 35 % celosvětové populace v tomto věkovém rozmezí. Z tohoto 

čísla pak přes 200 milionů mužů a skoro 300 milionů žen bylo klasifikováno jako 

obézní, celosvětově to v té době představovalo 11 %. Jenom ve Spojených státech 
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amerických se v období 1960 – 2004 zvýšil počet obézních dospělých ze 13 % na 32 %. 

Před sedmi lety už určitou formou nadváhy a obezity trpělo 66 % Američanů. 

Nejaktuálnější data mluví o 2,1 miliardě lidí celosvětově postižených nadváhou a 

obezitou. (Murray et al., 2014). Odhady pak předpovídají, že v roce 2015 bude tímto 

tempem trpět nadváhou 75 % americké populace. (Wang, Beydoun, 2007). Hainer (ve 

Středovi, 2013) pak udává oficiální čísla pro Evropu. Jenom tam aktuálně dosahuje 

prevalence obezity 10 - 20 % u mužů a 15-30 % u žen. Kasalický (2011) uvádí, že 

bereme-li v potaz, že v Evropě žije na 700 milionů obyvatel, tak 140 milionů z nich trpí 

různou formou obezity. Přílohy 1 a 2 pak graficky ukazují celosvětová data WHO 

rozdělená podle pohlaví k roku 2010 a stavu nadváhy (BMI≥25 kg/m2). Česká republika 

se v případě ženské kategorie umístila na 113. místě z celkově 192 zemí.  V roce 2010 

mělo problémy s nadváhou 49,3 % žen. Muži dopadli o něco hůř, 60,1 % trpělo 

nadváhou, což je řadilo na 50. příčku v celosvětovém měření. Stephens (2014), uvádí, 

že z nejaktuálnějších a nejkomplexnějších čísel washingtonského Institutu pro měření a 

hodnocení zdraví (Institute for Health Metrics and Evaluation - IHME), které zveřejnila 

mimo jiné i britská BBC (2014), vyplývá, že na světě žije 671 milionů obézních lidí. 

Z tohoto čísla více než polovina lidí pochází jen v 10 zemích světa (viz. Tab. 2.3. Pořadí 

zemí s nejvyšším počtem obézních obyvatel).

Tab. 2.3.: Pořadí zemí s nejvyšším počtem obézních obyvatel

Stát Počet obézních obyvatel 
(v milionech)

Podíl obézních v zemi

1. USA 75 – 81 (33,3 %)
2. Čína 43 – 50 (4,4 %)
3. Indie 27 – 32 (3,8 %)
4. Rusko 26 – 30 (24,1 %)
5. Brazílie 20 – 24 (16,2 %)
6. Mexiko 19 – 22 (26,9 %)
7. Egypt 17 – 18 (35,9 %)
8. Německo 16 – 18 (24,3 %)
9. Pákistán 13 – 15 (13,6 %)
10. Indonésie 9,6 – 12 (6,8 %)
Zdroj: IHME, 2014

Ani prognózy ohledně nadváhy a obezity ale nevyznívají příznivě. Pokud se 

trend bude udržovat na úrovni z roku 2010, podle Finkelsteina et al. (2012) bude v roce 

2030 na světě 51 % lidí klasifikováno jako obézní. Model, který se skupinou lékařů 
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sestavil pro Americký časopis preventivní medicíny, počítá, že nižší forma prevalence 

obezity bude u 42 % osob a těžkou formou obezity bude trpět 11 % lidí celosvětově. 

Náklady na léčbu se pak mohou podle odhadů vyšplhat až na téměř 550 miliard 

amerických dolarů. Adams (2014) pak uzavírá, že obezita má dnes za následek třikrát 

více úmrtí než malnutrice. 

Experti se pak také shodují nad dalším nepříznivým aspektem, který může mít 

v budoucnu negativní důsledky v prohlubování tohoto zdravotního problému pro 

společnost. Prevalence obezity se vyskytuje už i u dětí a mladistvých. Nadváha a 

obezita se u nich podle Hainera (ve Středovi, 2013) vyskytuje ve 30 % celosvětově. 

WHO udává, že v roce 2012 už 40 milionů dětí ve věku do 5 let trpělo buď nadváhou, 

nebo obezitou. Kasalický (2011) podle výsledku výzkumu dodává, že čtvrtina z nich se 

tohoto problému nedokáže zbavit a v budoucnu se bude nadále potýkat s nadváhou a 

obezitou.

Extrémně důležitou roli v současnosti bude hrát prevence tohoto chronického 

onemocnění. Britský profesor Newton (2014) potom uvádí: „Obezita je komplexní 

problém, který vyžaduje opatření na národní, místní, rodinné a individuální úrovni. 

Každý má svou úlohu při zlepšování zdraví a blaho veřejnosti, a zejména dětí.“

2.3.1. Definice nadváhy a obezity

Nemoc, kterou představuje nadváha a obezita, lze od jiných onemocnění 

rozpoznat už na první pohled. Z laického pohledu a s trochou nadsázky se mluví o 

osobách, které jsou korpulentní, prostorově výraznější, nebo jednoduše tlustí. 

Z odborného hlediska lze obezitu definovat na základě několika kritérií. Málková (ve 

Středovi, 2013) popisuje obezitu v podstatě nejjednodušším způsobem, ostatně jako 

všichni oboroví experti - jako zmnožení tukové tkáně v organismu. Suchánek (ve 

Středovi, 2013) se na onemocnění dívá z pohledu energetického příjmu. „Výrazný 

rozdíl mezi energetickým příjmem a výdejem vede k nárůstu tělesné hmotnosti, kterou 

můžeme charakterizovat jako nadváhu, případně obezitu.“ Pozitivní energetická bilance 

má tedy v dlouhodobém horizontu za následek přibývání na hmotnosti. Pelikánová 

(2003) pak udává, že „podíl tělesného tuku závisí na věku, pohlaví a etnickém 
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charakteru populace. Fyziologicky vyšší hodnoty mají ženy. S věkem podíl tuku v těle 

stoupá, zatímco podíl svalové hmoty se snižuje.“  Nadměrná tvorba tukové tkáně pak 

člověku vedle zdravotních komplikací přináší i sociální problémy. Tláskal (ve Středovi, 

2013).

2.3.2. Hodnocení nadváhy a obezity

Vyšetřovací metody nadváhy a obezity se za poslední roky příliš nezměnily. Je

jich celá řada. Mnohé z nich jsou neinvazivní, rychlé na měření, ale za to například 

nezohledňují všechny aspekty složení lidského organismu. Jiné metody zase zaberou 

čas a potřebují odborné vedení při měření, výsledky jsou ale přesnější. Mezi způsoby 

měření nadváhy a obezity, které se v současnosti užívají, patří například index tělesné 

hmotnosti (BMI), který mimo jiné používá i Světová zdravotnická organizace, Brocův 

index, Rohrerův index, WHR index, měření podkožních řas pomocí kaliperu, 

bioelektrická impedanční analýza (BIA), duální rentgenová absorpciometrie (DEXA), 

hydrodenzitometrie, nebo například přístroje inBody. 

2.3.2.1. BMI

Index tělesné hmotnosti, anglicky Body Mass Index, nebo také Queteletův index 

je podle WHO jednoduchý a mezinárodně užívaný indikátor tělesného tuku 

v organismu. Model dokáže pomocí jednoduchého výpočtu rychle zjistit například 

nadváhu a obezitu u měřených jedinců. V potaz je brána tělesná hmotnost a výška 

jednotlivce. Například muž klasifikovaný jako obézní vykazuje hodnoty BMI ≥ 30 

kg/m2. Detailnější rozdělení kategorií indexu tělesné hmotnosti uvádí tabulka č. 3.2.1.

Tabulka mimo jiné popisuje rozdíl v klasifikaci nadváhy a obezity.
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Tab. 3.2.1. Kategorie BMI, klasifikace obezity a souvislost se zdravotními riziky

BMI (kg/m2) Kategorie podle WHO IOFT Zdravotní rizika

< 18,5 Podváha Malnutrice, anorexie

18, 5-24,9 Normální rozmezí Minimální

25,0-29,9 Preobézní stav (nadváha) 25,0-26,9 – lehce zvýšená
27,0-29,9 - zvýšená

30,0-34,9 Obezita I. stupně Středně vysoká

35,0-39,9 Obezita II. stupně Vysoká

≥ 40 Obezita III. stupně Velmi vysoká

Zdroj: WHO International Obesity Task Force, 2010 (v Chudárkové, 2011)

BMI by měl sloužit jako orientační hodnota, protože měření nebere v potaz 

například rozdíl mezi tukovou a svalovou tkání a ani pohlaví. Sportovci a lidé, kteří 

například v zaměstnání vykonávají fyzickou aktivitu, mohou tudíž vykazovat hodnoty 

nadváhy, ale s minimálním zastoupením tukové tkáně ve svém těle. Z praxe mají pak

ženy a starší lidé vyšší podíl tukové tkáně v porovnání s muži a mladými. (Hainer,

2001, v Chudárkové 2011).

2.3.2.2. Brocův index (BI)

Předchůdce indexu tělesné hmotnosti (BMI), který definoval v 50. letech 19. 

století matematik a statistik Adolphe Quetelet, byl právě Brocův jednodušší, ale také 

nepříliš přesný index. Lékař a antropolog Paul Broco ale už v té době dokonce 

zohledňoval při výpočtech rozdíly mezi pohlavími. Ideální hmotnost se tedy na základě 

jím vytvořeného vzorce vypočte takto: 

Pro muže: BI = výška (cm) – 100.

Pro ženy:  BI = výška (cm) – 100 – 10 %. (v Chudárkové, 2011).

2.3.2.3. WHR index

Index centrální obezity, anglicky Waist-to-Hip Ratio, hodnotí poměr mezi 

obvodem boků a pasu. Obvod pasu v centimetrech se vydělí obvodem naměřeným 

v centimetrech přes boky. Hodnoty, které představují zdravotní rizika u mužů a žen jsou 
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≥ 0,95 respektive ≥ 0,86. Mezinárodní diabetologická federace pak považuje za základ 

definice metabolického syndromu rizikový obvod pasu u mužů větší než 94 cm a u žen 

větší než 80 cm. (Perušičová, 2012). Abdominální obezita podle Kasalického (2011) už 

přesahuje 102 cm okolo pasu u mužů, u žen to už je více jak 88 cm. 

2.3.2.4. Další metody měření tělesného tuku

Mezi v současnosti používané metody patří i antropometrická metoda podle 

Pařízkové (1966), kdy lze pomocí deseti kožních řas určit podíl tukové tkáně 

v organismu (další autoři používali i menší počet kožních řas). Stanovení tloušťky 

kožních řas se měří pomocí kaliperu. Výsledky naměřených hodnot se následně 

srovnávají s definovanou tabulkou. Vyšetření pak pomůže určit stupeň otylosti měřené 

osoby. 

Další metoda měření tělesného tuku je bioelektrické impedanční analýze (BIA). 

Princip měření je založený na rozdílných elektronických vlastnostech tkání – tuku a 

tukuprosté hmotě. (Lukaski a kol. 1987, v Stablové, Skorocké a Buncovi, 2003). 

„Spočívá v tom, že tukuprostá hmota, obsahující vysoký podíl vody a elektrolytů je 

dobrým vodičem proudu, zatímco tuková tkáň se chová jako izolátor a špatný vodič.“

(Heyward et al. 1996, v Stablové, Skorocké a Buncovi, 2003). Složení lidského 

organismu se tedy určuje na základě odporu těla při průchodu elektrického proudu, 

který má ovšem nízkou intenzitu. Metoda BIA je citlivá na hydrataci organismu. Bunc 

(1998, v Stablové, Skorocké a Buncovi, 2003) uvádí, že měření dokáže zachytit zisk 

nebo ztrátu tekutin o hodnotě menší i než 0,5 litru, proto je důležité dodržovat určitá 

pravidla před samotným měřením. 

2.3.3. Příčiny nadváhy a obezity

Příčiny vzniku nadváhy a obezity jsou lety zkoumanou oblastí. Kasalický (2011) 

uvádí, že chronické onemocnění vzniká nadměrným příjmem potravy. Energetický 

příjem tedy převyšuje energetický výdej. Svou úlohu nepochybně hraje i genetika, 

hypokineze a nepochybně i vliv prostředí. Svačina (2006) vedle těchto faktorů přidává i 
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další aspekty, které ovlivňují tělesné složení. Mezi ně řadí faktory hormonální,

biologické, psychologické a také sociologické. Nadváha a obezita může vzniknout na 

základě působení jednoho z uvedených faktorů, nebo jejich kombinací. 

2.3.3.1. Genetické faktory

Genetické predispozice ovlivňují tělesné složení podle Pelikánové (2003) ze 40 

procent. Rybka (2005) společně s Hainerovou (2007) a Středou (2013) uvádí dokonce 

až 70 procentní závislost. Hainerová (2007) dále tvrdí, že ačkoliv výzkumy odhalily 

některé geny, které vedou ke vzniku obezity bez přispění vnějšího prostředí,

v patofyziologii obezity se objevuje především polygenní dědičnost, tedy dědičnost, 

která vzniká souhrou několika genetických variant. Tyto genetické predispozice mohou 

být spuštěny i zmíněným vnějším prostředím. Podle zjištění je pak přímá, objektivní 

genetická podmíněnost, nižší než 50 procent, příkladová naopak okolo 75 procent. 

(Bunc, 2010).

Genetické faktory pak podle Pelikánové (2003) určují „výši bazálního 

metabolismu a termogeneze, ale i jídelní chování a postoje k fyzické aktivitě.“ 

V neposlední řadě mají geny vliv i na chuťové preference lidí a schopnost organismu 

redukovat tukovou tkáň.

Z hlediska vlivu genů na nadváhu a obezitu zastává Vítek (2008) opatrnější

názor. Ačkoli potvrzuje fakt, že vědci našli souvislost mezi geny a výskytem obezity u 

lidí, podle něj je tato závislost determinována jen jedním procentem. Na epidemickém 

rozmachu nadváhy a obezity se největší měrou podílí vnější prostředí. Své tvrzení 

dokládá mimo jiné faktem, že prevalence obezity se vyskytuje „u geneticky stabilních 

populací, kde nedochází k rozmělňování původního genetického fondu.“ Dodává pak i

další faktor. K razantnímu růstu obezity podle něj došlo za méně než jednu generaci a 

tudíž by nemohlo k tak velkému rozmachu dojít, kdyby obezita byla zcela geneticky 

determinovaná. 

2.3.3.2. Vliv vnějšího prostředí

Vítek (2008) pokládá vliv vnějšího prostředí za základ vzniku nadváhy a obezity 

ve světě. Příkladem může být severoamerický indiánský kmen. Problémy s vysokou 
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tělesnou hmotností do příchodu západní civilizace nebyly patrné. Až s vlivem západu, 

nových stravovacích návyků a stylem života, se tento zdravotní a sociální problém začal

projevovat. Vítek (2008) ovšem vzápětí dodává, že touto příčinou je předpoklad

existence a projevení genetických vloh. To tedy ukazuje, že ačkoliv je tvorba tukové 

tkáně geneticky podmíněná, teprve vnější podmínky přispějí k tomu, aby se toto 

chronické onemocnění začalo projevovat.

Pelikánová (2003) dále přisuzuje významnou roli při vzniku nadváhy a obezity 

socioekonomickým vlivům, působením výchovy a dostupnosti potravin. Všechny tyto 

faktory pak upravují jídelní zvyky, výběr potravin a především také míru fyzické 

aktivity. 

Kasalický (2011) do epigenetických vlivů, tedy vlivů vnějšího prostředí, které se 

podílejí na vzniku nadváhy a obezity řadí v souladu s Pelikánovou (2003) také sníženou 

pohybovou aktivitu a nesprávné stravovací návyky. Dále přidává vliv nového životního 

stylu ve vyspělých zemí, který je charakteristický zvýšeným chronickým stresem, a 

který lidé řeší přejídáním se. Především obyvatelé ve vyspělých zemích si v současnosti 

neudělají ani dostatek času na jídlo a pak řeší nástup hladu ve fastfoodech. Takové jídlo 

je ale velmi bohaté energeticky a má za následek nevyváženou bilanci v celkovém 

denním příjmu potravin jednotlivce. Se zvýšeným používáním automobilové dopravy a 

sedavým způsobem života mají pak všechny tyto faktory vliv na vznik nadváhy a 

obezity.

2.3.3.3. Sociologické faktory

Sociologické faktory úzce souvisí s vlivy vnějšího prostředí. Málková 

(v Chudárkové, 2011) řadí mezi sociální faktory, které mají vliv na vznik nadváhy a 

obezity pohlaví, věk, národnost, rasu, povolání, mzdu, sociální postavení nebo velikost 

domácnosti.

Velikost rodiny, respektive počet potomků, hraje také významnou roli. Britští 

odborníci přišli se zjištěním, že dítě jedináček je o 25 – 30 % více ohrožen vznikem 

obezity, v porovnání s rodinami, které vychovávají dvě a více dětí. Jedináčci jsou podle 

výzkumu méně aktivní, než když jsou spolu se sourozenci. Matky jednoho dítěte se pak 



27

projevují ochranitelskými pudy a svou ratolest nenechají tolik na „svobodě“ a případně 

mají tendence ji nebo ho překrmovat. (Paton, 2010, v Chudárkové, 2011). 

Na vzniku nadváhy a obezity se podle odborníků podílí i stupeň vzdělání a výše 

příjmu. Obecně se udává, že u lidí s nižším vzděláním a nižší mzdou se prevalence 

obezity vyskytuje častěji. (Santry et al., 2005, v Chudárkové, 2011). Další studie hovoří 

o výskytu obezity u vyšších tříd a městské populace. (Žejglicová et al., 2007, 

v Chudárkové, 2011). Na základě těchto tvrzení lze lehce usoudit, že obezita postihuje 

obyvatelstvo na celé zemi veskrze všemi sociálními třídami. 

I věk hraje svou úlohu. Kasalický (2011) uvádí, že po překročení věku 30 let 

přichází zlom a lidé vlivem metabolických změn v organismu začínají jednoduše 

tloustnout. Podle něj přibírají všichni, pouze sportovci méně. Nejvíce obézních je pak 

v populaci ve věku mezi 60 a 80 lety. Vítek (2008) pak udává, že ženy nejčastěji 

přibývají na váze po porodu a v menopauze. Muži přibývají nejčastěji po ukončení 

sportovní kariéry, nebo nástupem do zaměstnání.

Výskyt obezity v různých kulturách a etnických skupin je také specifický. Podle 

Osei-Assibey et al. (2011) není zcela dané, že by některá z etnických skupin byla 

imunní vůči nadváze a obezitě, ale výsledky studie dokazují, že riziko prevalence této 

metabolické choroby je u Afroameričanů a Hispánců vyšší, než u bělochů.

Mezi další faktory, které mají na svědomí vznik chronického onemocnění, patří 

například pohlaví. Zatímco u mužů se obezita projevuje převážně androidním typem 

rozložení tuku v těle (kumulace viscerálního tuku v oblasti břicha), u žen se nejčastěji 

vyskytuje gynoidní obezita, tedy hromadění podkožního tuku v oblasti hýždí a stehen. 

(Vítek, 2008 a Hainer 2001). Vítek (2008) také uvádí, že „tuková tkáň mužů a žen se 

liší svou metabolickou aktivitou, schopností lipolýzy, výbavou hormonálními receptory, 

ale i vlastní hormonální aktivitou.“

Sociální prostředí a jeho vliv na nadváhu a obezitu se odráží v dalších aspektech. 

Může to být „prostředí a pohodlí při stolování, způsob úpravy a konzumace jídla, 

chování spolustolovníků, mezilidské vztahy, které ovlivňují postoj k jídlu a výběr 

pokrmů, vliv společenských názorů na jídlo, módní vlivy, vliv reklamy, a řadu dalších 
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vnějších vlivů. Obecně jsou postoje k jídlu a jeho úroveň dány hospodářsko-

materiálním stavem společnosti, stupněm civilizace a celkovou kulturní vyspělostí.“

(Málková, 2008, v Chudárkové, 2011).

2.3.3.4. Další faktory ovlivňující vznik nadváhy a obezity

Faktory životního stylu také určují míru tělesného složení. Vlčková (2009, 

v Chudárkové 2011) uvádí, že na nadváze a obezitě se v současnosti podílí vyšší míra 

stresu, kterou jedinci řeší přejídáním se. Sedavý způsob života a omezení pohybové 

aktivity jsou pak charakteristické rysy pro vyspělé státy. Vliv reklamy například na 

vyšší příjem potravy je dnes také nezanedbatelný. Pelikánová (2003) pak zmiňuje 

špatné stravovací návyky, jako je nepravidelnost stravování, vynechávání jídel a spěch 

při konzumaci jídla. 

Bunc (2008) vidí příčiny prevalence nadváhy a obezity v současnosti mimo jiné 

v omezení pohybových aktivit. Hypokineze má podle něj negativní důsledky na zdraví 

jedinců a celkovou tělesnou zdatnost populace. Příčiny nedostatečného pohybu tkví 

například v odstranění fyzické práce v zaměstnání, omezení pohybu v práci a i po 

pracovní době, anebo i ve vědeckotechnickém pokroku (rozvoj dopravy, služeb, 

modernizace domácností, či masové kultury). Nevhodný životní styl pak podle něj z 95 

procent ovlivňuje tělesné složení jedinců. Pro jakékoliv změny v tělesné hmotnosti je 

pak zásadní změna sedavého životního způsobu v aktivní.

Vítek (2008) pak přidává další zajímavosti, které mohou mít příčinu ve vzniku 

nadváhy a obezity. Mezi ně patří například měsíc narození, ve kterém se jedinec narodí. 

Větší sklony k nadváze mají ti, kteří se údajně narodí v zimním období. Dalším 

rizikovým faktorem vzniku tohoto zdravotního problému je samotná nadváha rodičů. 

Potomci těchto rodičů mají podle zjištění 2,5 krát vyšší šanci, že budou mít také 

problémy s hmotností. Dokonce i tělesná výška může hrát důležitou roli. V závislosti na 

pohlaví, lidé menší než 160 – 170 cm mají 2 krát vyšší riziko výskytu nadváhy a 

obezity. Dále výzkumy například uvádí za důvod tloustnutí i předčasné odstavení dítěte 

od kojení. Ženy by své děti měly kojit alespoň 6 měsíců, důležité je i správné stravování 

během těhotenství. Dále to jsou pak faktory ekonomické, kdy chudší lidé mají tendence 
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přibývat na hmotnosti nebo faktory vzdělání, kde se projevuje zájem vzdělaných lidí o 

zdravý životní styl více, než u méně vzdělaných.

2.3.4. Zdravotní rizika nadváhy a obezity

Hainer (v Chudárkové, 2011) uvádí, že nadváha a obezita mají za následek vznik 

dalších onemocnění. Nejčastěji jsou s touto metabolickou chorobou spojovány nemoci 

jako: „diabetes mellitus 2. typu, endokrinní poruchy, kardiovaskulární komplikace, 

hypertenze, respirační, gastrointestinální a hepatobiliární komplikace, gynekologické, 

onkologické, ortopedické a kožní problémy, dále pak psychosociální komplikace, 

chirurgická a anesteziologická rizika, atrogenní poškození (inadekvátní diety, 

způsobeny vlivem užití nevhodné farmakoterapie) a jiné (edémy, zhoršené hojení ran, 

úrazy, kýly, či pseudotumor cerebri u dětí).

Bunc (2008) potom k výčtu zdravotních rizik, které způsobuje nadváha a 

obezita, přidává i komplikace spojené s nadměrným zatěžováním kloubů, celého 

kosterního a svalového aparátu. 

2.3.5. Historie nadváhy a obezity v ČR

Když se podíváme do daleké historie, tak ideálem krásy byly v minulosti otylí 

jedinci, ať už to před 25 000 lety byla Věstonická Venuše, tak například barokní andělé, 

kteří zdobili svými podobiznami kostely. Nové pohledy na obezitu pak přinesla až 

medicína v 18. století. Thomas Short už v roce 1727 dokonce prohlašoval, že otylost je 

ukázkou nízké sebekontroly lidí. Na konci 19. století už se rakouská císařovna 

Elisabeth, známé spíše jako Sisi, stala vzorem pro novou generaci. A to díky svému 

pohledu na zdravý pohyb a střídmost ve stravování. Možná i kvůli ní se v té době 

začínají objevovat první diety na hubnutí. (Kasalický, 2011).

Z historického hlediska, co se novodobé české respektive československé 

historie týká, tak obezita nebyla považována vždy jako problém. Podle historika 

Martina France (v Retro, 2014) až do 1. poloviny 50. let 20. století u nás tento problém 

v podstatě neexistoval a diety se ze zásady odsuzovaly. I obezitolog Petr Sucharda (v 
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Retru, 2014) uvádí, že ani lékařství a ani společnost tento problém neřešily. Dokonce se 

mezi lidmi říkalo, jak člověk s nadváhou pěkně vypadá. Teprve až 2. polovina 50. let a 

začátek 60. let vzaly za své. Problém nadváhy a obezity začal zaplňovat titulky médií 

doplněné o alarmující statistická data. Nutno podotknout, že i díky přísné metodice 

měření, se Česko dostalo na první příčky s nejtlustší populací na světě. Výsledky tehdy 

uváděly, že každá druhá žena a každý třetí muž je obézní. (Franc, v Retru, 2014).

Stravovací návyky v té době ani nemohly vést k lepším výsledkům v hodnotách 

tělesné hmotnosti českého obyvatelstva. Franc (v Retru, 2014) dále totiž uvádí, že 

tradiční česká strava vedla k nadváze a obezitě. A to kvůli vysoké spotřebě moučných 

jídel anebo například omezené nabídky libového masa. Libového bylo zkrátka 

nedostatek oproti tučnému. Sucharda (v Retru, 2014) také uvádí, že výběr potravin byl 

omezený, vzápětí ale dodává, že potraviny byly ale kvalitnější. 

Dieta se pak stala populárním tématem v 70. letech. I média měla svoji první 

celebritu, která veřejně brojila proti obezitě. Byl jím Rajko Doleček a jeho televizní 

pořad Nebezpečný svět kalorií. V té době převládaly názory na racionální hubnutí, tedy 

jíst zdravě a jíst to, co tělo potřebuje. Po revoluci se tlak na hubnutí zvyšuje, ale i přes 

masivní kampaň se trend tloustnutí nedařilo výrazně zastavit. (Franc, Retro, 2014).

2.3.6. Nadváha a obezita v ČR

Hainer (ve Středovi, 2013) udává data o stavu nadváhy a obezity za Českou 

republiku. A ani u nás nejsou v porovnání se světem potěšující. Každý pátý občan 

České republiky trpí obezitou a pak více než polovina dospělé populace má problémy 

s nadváhou, obezitou potažmo. Svačina (2013) uvádí zatím nejaktuálnější čísla o 

nadváze a obezitě u nás. Podle zjištění trpí metabolickou chorobou 56 procent populace. 

Poslední měření z dubna roku 2013, které proběhlo v rámci projektu Žij zdravě, a které

vypracovala agentura STEM/MARK pro VZP, ale naznačují, že se trend tloustnutí 

razantně nezvyšuje. Počet obézních se dokonce ustálil.

Na vzorku 2058 respondentů muži drží primát jak u nadváhy, tak obezity. Muži 

zaznamenali za poslední tři roky mírný nárůst, aktuálně se pohybuje na rozmezí 

nadváhy a obezity 55 procent z nich. Ženy dokonce od roku 2008 vykázaly mírné 
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zlepšení.Viz. Graf2.3.5.1. Rizikový obvod pasu, který představuje už zdravotní 

problémy, má ale pořád 60 procent z nich. Podle průzkumu pak roste index BMI 

v průběhu života u mužů do 66 let, už žen to je dokonce do 72 let. 

Graf 2.3.5.1. Vývoj BMI v ČR v letech 2000 - 2013

Zdroj: STEM/MARK, Obezita 2013, jednotky BMI(kg/m2)

Výzkum se věnoval i výskytu obezity na základě bydliště. Nejrizikovější jsou 

města s tisíci až dvěma tisíci obyvatel. Podle dostupných dat tam trpí nadváhou a 

obezitou 67 procent lidí (viz. Graf 2.3.5.2.). U dalších obcí výzkumníci nenašli 

souvislosti mezi nadváhou a obezitou a místem bydliště. 
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Graf 2.3.5.2. Obezita podle BMI – dle velikosti místa bydliště

Zdroj: STEM/MARK, Obezita 2013

Výzkum agentury STEM/MARK v rámci projektu Žij zdravě (2013) mimo jiné 

zkoumal pohybovou aktivitu respondentů. Z výsledků vyplývá, že od roku 2010 do roku 

2013, kdy proběhlo zatím poslední měření, Češi a Češky vykonávají méně pohybové 

aktivity (viz. Graf 2.3.5.3. Vývoj pohybové aktivity). A to ve všech zkoumaných 

aspektech. Například intenzivní pohybovou aktivitu vůbec neprovozovalo v roce 2010 

36 procent mužů, v roce 2013 už to bylo 52 procent. U žen činil negativní nárůst o 6 

procent, z 51 procent na 58. Výsledky nehovoří pozitivně ani u střední pohybové 

aktivity. Ve zkoumaném období se procento lidí, kteří se takto vůbec nepohybují, 

zvýšilo o 7 procent u mužů a 11 procent u žen. V neposlední řadě se snížil i počet lidí, 

kteří pravidelně chodí.
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Graf 2.3.5.3. Vývoj pohybové aktivity

Alarmující jsou ale data u dětí a dospívajících. Průzkum totiž dále tvrdí, že se 

nadváha a obezita v dětství se promítne i do dospělosti. Celých 78 procent dětí, které 

trpěly nadváhou a obezitou, se do kategorie normální váhy nedostaly a zůstaly 

v rizikových číslech. Důvody vidí řada odborníků ve špatných jídelních vzorcích 

přejatých od svých rodičů a jejich neochotu například experimentovat ve tvorbě nového

jídelníčku.

V neposlední řadě stojí za zmínku i to, jak vlastně Češi a Češky vnímají svou 

vyšší hmotnost. Matoulek (2013) uvádí, že v subjektivním hodnocení vlastní nadváhy si 

stojí hůře muži. Ti totiž v porovnání s ženami více podceňují svou tloušťku.

2.4.  Anketní metody

Podle Kozla (2006) se kvantitativní výzkum zaměřuje na sběr informací a frekvenci 

opakujících se událostí. Kvalitativní metoda používá měřitelné hodnoty. Výzkumný 

vzorek by pak měl reprezentovat cílovou skupinu. Takový výzkum je pak proveden 
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pomocí papírových nebo internetových dotazníků, osobních rozhovorů nebo rozhovorů 

po telefonu. Pro výzkum byla zvolena papírová anketa.

Anketní metody jsou nejrozšířenějším prostředkem k získání primárních dat 

výzkumu a otázky jsou sestaveny tak, aby zkoumaly studované téma práce. Výsledky 

dotazníku jsou pak vytvořeny na základě shromážděných odpovědí respondentů, kteří 

ho vyplňovali za stejných podmínek. (Miles a Huberman, 1994).

Oppenheim (2000) dále popisuje, že anketa (dotazník) je skupina otázek. Ty by 

měly být vytvořeny na základě stanovených cílů výzkumu a pracovních hypotéz nebo 

výzkumných otázek. Výzkumník pak musí studovat důkladně danou problematiku, aby 

se pak později vyvaroval irelevantních otázek v dotazníku. Otázky také musí být 

srozumitelné a zavádějících dotazů by se výzkumník měl vyvarovat. Na začátku ankety

pak nesmí chybět krátký úvod, který sděluje respondentovi základní informace o 

výzkumu. V případě, že je anketa anonymní, ani tato informace v jeho úvodu nesmí 

chybět. Formulář by měl obsahovat i nezávislé proměnné jako je pohlaví, věk a místo 

trvalého bydliště.

Oppenheim (2000) dále zmiňuje i výhody anket. Za nejlepší aspekty takového 

formuláře považuje možnost sběru velkého množství dat a přesnou formulaci otázek bez 

projevení jakýchkoliv emocí. Na druhou stranu, za největší nedostatek anket považuje 

nemožnost doplňujících otázek nebo vysvětlení otázek v případě jejich neporozumění, a 

nemožnost dalších oprav. Důležitým faktorem při tvorbě dotazníků je pak i jejich délka. 

Zikmund (2003) pak zmiňuje tři druhy otázek, které se mohou objevit v dotaznících.

Jsou to uzavřené, polouzavřené a otevřené otázky. Ve výzkumu jsme použili první dva 

zmíněné typy.
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2.5.  Shrnutí teoretické části

Dnešní české děti a adolescenti podle průzkumů žijí sedavým způsobem života. 

A právě takový životní styl, ale i stravovací návyky hrají významnou úlohu při 

ovlivňování tělesné hmotnosti. V Česku, stejně jako v dalších vyspělých zemích, pak 

představuje nadváha a obezita závažný zdravotní, ale i sociální problém. Rostoucí trend 

v přibývání obyvatel na hmotnosti se zatím nedaří zásadně zarazit a to ani u mladé 

generace. Nicméně, alespoň podle šetření VZP se u českých dospělých žen daří tento 

trend zpomalovat. Vyšší energetický příjem zkrátka v současnosti vysoce převažuje nad 

jeho výdejem. Genetika, vliv prostředí a stejně tak například nedostatečná pohybová 

aktivita obyvatelstva představují hlavní determinanty příčin vzniku nadváhy a obezity.

Opomenout se nesmí ani stravovací návyky, ty totiž mnohdy vycházejí z kulturních 

tradic a ze společenského vývoje a hrají tedy neméně důležitou roli ve výskytu tohoto 

metabolického onemocnění. 
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3. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE

Jedním z cílů diplomové práce bylo popsat životní styl (včetně stravování)dnešní 

společnosti a určit jeho determinanty s ohledem na mladou generaci. Dalším cílem bylo 

zjistit faktory, které ovlivňují vznik nadváhy a obezity u vybraných středoškoláků 

pražského gymnázia Nad Štolou s ohledem na sociální aspekty jídla.

3.1.  Hypotézy

H1: Trend stravování se v restauracích se u studentů sedmých a třetích ročníků 

gymnázia Nad Štolou zvyšuje.

H2: Finanční situace má vliv na jídelní zvyklosti středoškoláků.

H3: Stravovací návyky pražských středoškoláků mají vliv na prevalenci nadváhy a 

obezity.

H4: Studenti nevěnují pozornost jídlu, které konzumují.
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3.2.  Úkoly práce

- Studium odborné literatury.

- Definovat pojmy: životní styl, stravovací návyky, nadváha a obezita.

- Zjistit aktuální trend životního stylu v ČR.

- Zjistit vývoj a aktuální trend stravovacích návyků ve světě a v ČR.

- Porozumět, jak lidé na jídlo pohlíželi a pohlížejí dnes.

- Zjistit, jaké má jídlo sociální konotace.

- Zjistit aktuální stav nadváhy a obezity ve světě a v ČR.

- Porozumět příčinám vzniku nadváhy a obezity.

- Zjistit stravovací návyky středoškoláků na vybraném gymnáziu.

- Zjistit vztah mezi stravovacími návyky vybraných středoškoláků a výskytu nadváhy a 

obezity.

- Shrnout výsledky vlastního výzkumu.

- Stanovit závěry diplomové práce.
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4. METODIKA PRÁCE

Diplomová práce je založená na literární rešerši a kvalitativním výzkumu za 

použití ankety. Anketa byla distribuována vybranému vzorku populace, konkrétně šlo o 

pražské gymnázium Nad Štolou. Vybraní středoškoláci vyplňovali anonymně soubor 

otázek, které vycházely z cílů diplomové práce, a které byly vytvořené na základě 

zjištění z teoretické části. 

Indukce, dedukce a porovnávací metody byly v práci použity. Na základě 

shromážděných dat byla pak aplikována kvalitativní analýza a náležité závěry 

diplomové práce byly stanoveny.

4.1.  Popis výzkumného souboru

Studenti gymnázia Nad Štolou, konkrétně studenti sedmého ročníku osmiletého 

gymnázia a studenti třetího ročníku čtyřletého gymnázia, byli vybráni kvůli jejich věku 

a pravděpodobnosti toho, že budou odpovídat v anonymní anketě pravdivě. Studentům 

na středních školách v závěrečném ročníku je v průměru mezi sedmnácti až osmnácti 

lety, a proto jsme předpokládali v jejich upřímné odpovědi a tedy i relevantnost jejich 

reakcí v anketě. Studenti v tomto věkovém rozmezí už jsou také považováni v České 

republice za téměř dospělé jedince. V anketě celkem odpovídalo 86 studentů, z toho 46 

dívek a 40 chlapců. Všichni pocházeli z Prahy a jejího blízkého okolí.

Naším záměrem bylo provést výzkum i u posledních ročníků osmiletého a 

čtyřletého gymnázia kvůli většímu vzorku respondentů. Vzhledem k tomu, že v době 

výzkumu (únor 2013) byly maturitní ročníky už velmi zaneprázdněny, zástupkyně 

ředitelky nepovolila jeho provedení.

Studenti gymnázia Nad Štolou byli vybráni pro to, že autorka diplomové práce 

je sama absolventkou této instituce a prostředí je jí tedy blízké.
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4.2.  Použité metody

K získání povědomí o dané problematice životního stylu, stravovacích návycích 

a příčinách vzniku nadváhy a obezity bylo zapotřebí studium odborné literatury. Na 

základě této literární rešerše byla vytvořena anketa (kvalitativní výzkum) pro vybrané 

studenty pražského gymnázia. Pro získání dat a vytvoření závěrů diplomové práce byla 

zvolena anonymní papírová anketa, která byla distribuovaná v době vyučování. Ta se

skládala z celkem 23 otázek (viz. Příloha 3) a obsahovala uzavřené a polouzavřené 

otázky. První část výzkumu se věnovala obecným informacím o studentech, aby se 

zjistila relevantnost zkoumaného vzorku. Poté následovaly otázky, které mapovaly 

místa nejčastějšího stravování, četnost vaření, ale například i příjem domácností. 

Závěrečná část ankety se už věnovala stravovacím zvykům a návykům během stolování.

4.3.  Sběr dat – časový rozvrh, vedení a podmínky sběru dat

Vlastnímu výzkumu předcházelo dlouhodobé studium nadváhy a obezity a 

stravovacích zvyklostí a návyků ve společnosti. Téma autorčiny první diplomové práce 

na fakultě Ekonomie a managementu na České zemědělské univerzitě (2013) bylo 

zkoumání stravovacích návyků středoškoláků. V kvalitativním výzkumu (anketa) byly 

kladeny i otázky, které nebyly využity k tématu první diplomové práce za účelem je 

použít právě v této práci a rozšířit tak zkoumanou oblast s ohledem na nadváhu a 

obezitu. 

Téma nadváhy a obezity autorce diplomové práce také nebylo cizí. Svou 

bakalářkou práci (2011) na Fakultě tělesné výchovy a sportu zaměřila na hledání vztahu 

mezi pohybovou aktivitou a výskytem nadváhy a obezity u dospělých. Proto v období 

duben – červen 2014 byla shromažďována aktuální data v odborné literatuře, a byla 

porovnávaná s výsledky výzkumu obou již zkompletovaných autorčiných vlastních 

prací. 

Samotný výzkum u všech třetích respektive sedmých ročníků proběhl 5. února 

2013 a počet respondentů byl 86. Výzkum diplomové práce by proveden na základě 

papírové ankety, která byla ve třídách během školního vyučování distribuována.
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Všichni respondenti měli stejné podmínky a ani žádné doplňující otázky nebyly 

v průběhu hodiny kladeny. Studenti byli schopni samotnou anketu vyplnit během 10 –

15 minut. 

Měsíc červenec 2014 sloužil k analýze shromážděných dat. V srpnu 2014 jsme 

pracovali na vyhodnocování a stanovování závěrů diplomové práce.

4.4.  Analýza dat – statistické zpracování dat

Studenti měli na výběr z široké škály odpovědí a měli vybrat pouze jednu, která 

odpovídala jejich názoru nebo byla nejblíže jejich mínění. V případě, že studentům 

nevyhovovala ani jedna z předepsaných odpovědí, poslední otázka byla polouzavřená. 

Respondenti tedy mohli napsat svou odpověď do volného místa. 

Výsledky byly zpracované pomocí SPSS statistické metody a prezentovány 

procentuálním vyjádřením, někdy jsme uváděli i počet studentů reprezentující danou 

skupinu odpovědi. Jako statisticky významná byla považována většina, tedy nad 50 

procent shodných odpovědí. Výsledky, které dosahovaly hodnot nad 25 procent, byly 

brány v potaz a jejich významnost byla v jednotlivých otázkách interpretována.
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5. VÝSLEDKY

Výzkumu se pro účely diplomové práce účastnilo celkem 86 studentů pražského 

gymnázia Nad Štolou, z toho 46 žen a 40 mužů ve věkovém rozmezí sedmnácti a 

osmnácti let. Odpovídali na celkem 23 otázek. Výsledky byly nejprve analyzovány po 

jednotlivých otázkách, poté jsme zkoumali vzájemné vztahy mezi vybranými otázkami.

Na začátku ankety bylo vhodné položit studentům otázku ohledně jejich 

náboženského vyznání. To má totiž velký význam ve smyslu stravování a sociálního 

kontextu obecně. Různé kultury vnímají jídlo rozdílně a stravovací návyky jsou 

kulturně také podmíněné. Z výsledků výzkumu vyplývá, že drtivá většina respondentů 

(75 lidí) se klasifikovalo jako nevěřící, což jde ruku v ruce s trendem v České republice. 

Kolonku s názvem nevím vyplnilo necelých 10 procent studentů (7 lidí) a bez mále 5 

procent studentů se zařadilo mezi věřící. Z tohoto čísla byli 3 studenti křesťané, 1 

respondent se přihlásil k hinduismu. V tomto posledním případě musí být brát ohled na 

možné zkreslení odpovědi vzhledem k tomu, že hinduistická kultura nemá silné 

postavení v České republice, což potvrzuje i Český statistický úřad (2003). Ten řadí 

hinduismus v rámci České republiky do kategorie ostatní náboženství. Reprezentativní 

vzorek studentů, kteří se zařadili do kategorie věřících, byl tak malý, aby se z něho daly 

vyvodit nějaké závěry ohledně stravovacích návyků a zvyklostí.

Výzkum také řešil otázku trvalého bydliště. Důležitý byl fakt, aby studenti 

pocházeli z Prahy nebo jejího okolí kvůli úzkému propojení skupiny a tedy 

reprezentativnosti zkoumaného vzorku respondentů. Celkově tedy 83,7 procent studentů 

mělo trvalé bydliště v Praze. Drtivá většina studentů (98,8 procent) pak do školy 

docházela, užívala městkou hromadnou dopravu, nebo se tam dopravila pomocí auta 

(viz. Tabulka 5.1. Doprava do školy). Jediný student uvedl, že do školy dojíždí vlakem.

Respondenti měli na výběr i z možností dopravy do školy „kolo“ a „jiný působ“, ale 

nikdo z nich si tuto možnost nevybral. Proto tyto kategorie nejsou zahrnuté v tabulce. 



42

Tabulka 5.1. Doprava do školy

Četnost Procenta

Validní 

procenta

Kumulativní 

procenta

Chůze 9 10,5 10,5 10,5

Městská hromadná doprava 70 81,4 81,4 91,9

Auto 6 7,0 7,0 98,8

Vlak 1 1,2 1,2 100,0

Celkem 86 100,0 100,0

Důležitou součástí dochozí a dojezdové vzdálenosti do školy je i čas. Téměř 

všichni respondenti uvedli, že jim cesta do gymnázia zabere maximě hodinu. Detailnější 

rozpis naleznete v tabulce 5.2. Čas dochozí a dojezdové vzdálenosti do školy. 

Předpokládali jsme, že téměř všichni respondenti budou pocházet z Prahy a jejího okolí. 

Tento fakt je důležitý, jak už bylo výše zmíněno, kvůli reprezentativnímu vzorku 

populace k potřebám výzkumu a byl také potvzen.

Tabulka 5.2. Čas dochozí a dojezdové vzdálenosti do školy

Četnost Procenta

Validní

procenta

Kumulativní 

procenta

Během 15 minut 31 36,0 36,0 36,0

Během 30 minut 31 36,0 36,0 72,1

Do hodiny 24 28,0 28,0 100,0

Celkem 86 100,0 100,0

Ze všech studentů, kteří uvedli, že nemají trvalé bydliště v Praze (14 studentů), 6 

uvedlo, že se do školy dostává autem. Mimochodem tito studenti se také řadí do 

domácností s nadprůměrným a vysoce nadprůměrným příjmem. Zbývajících 8 

respondentů, kteří nebydlí v Praze, se do školy dostává městkou hromadnou dopravou.

Tabulka 5.3. ukazuje rozdělení domácnosti podle počtu jejích členů. Studie 

přímo nezkoumala vztahy v domácnosti, ve smyslu s kým respondenti konkrétně žijí. 

Výzkum se primárně soustředil na jídelní zvyky, bez ohledu na příbuzenské nebo 
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nepříbuzenské poměry. Číslo, které studenti uváděli, bylo včetně jejich osoby. 

Respondenti nejčastěji (47,5 procenta) žijí v domácnosti o 4 lidech.

Tabulka 5.3. Počet členů v domácnosti

Čestnost Procenta

Validní 

Procenta

Kumulativní 

procenta

2 11 12,8 12,8 12,8

3 19 22,1 22,1 34,9

4 41 47,7 47,7 82,6

5 12 14,0 14,0 96,5

Více než 5 3 3,5 3,5 100,0

Celkem 86 100,0 100,0

Tabulka 5.4. znázorňuje příjem domácností, ve kterých student žije. Neptali 

jsme se přímo na výši příjmu domácnosti, ale na to, jak studenti hodností jejich 

blahobyt nebo živobytí. Výsledky průzkumu ukázaly, že 7 procent žáků vidí příjem 

jejich domácnosti podprůměrně. Většina studentů, 53,5 procenta, řadí příjem jejich 

domácnosti na laťku průměru. Nadprůměrně si pak žije 36 procent respondentů, a 3,5 

procenta žáků považuje příjem své domácnosti jako vysoce nadprůměrný. Žádný ze 

studentů se nezařadil do kolonky hlubokého podprůměru.

Tabulka 5.4. Příjem domácností

Četnost Procenta

Validní 

procenta

Kumulativní 

procenta

Podprůměr 6 7,0 7,0 7,0

Průměr 46 53,5 53,5 60,5

Nadprůměr 31 36,0 36,0 96,5

Vysoký nadprůměr 3 3,5 3,5 100,0

Celkem 86 100,0 100,0

Zjišťovali jsme také vzájemný vztah mezi příjmem domácnosti a počtem jejích 

členů. Předpokladem bylo to, že s rostoucím počtem členů v domácnosti klesá i její 

příjem. Žádné takové souvislosti ale výzkum neukázal (viz. tabulka 5.5.).  
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Tabulka 5.5. Příjem domácností * Počet členů v domácnosti

Počet členů v domácnosti

Celkem2 3 4 5 5

Příjem Podprůměr Počet 2 0 3 0 1 6

% v příjmu 33,3% ,0% 50,0% ,0% 16,6% 100,0%

% v četnosti 18,2% ,0% 7,3% ,0% 33,3% 7,0%

% celkem 2,3% ,0% 3,5% ,0% 1,2% 7,0%

Průměr Počet 7 12 20 6 1 46

% v příjmu 15,2% 26,1% 43,5% 13,0% 2,2% 100,0%

% v četnosti 63,3% 63,2% 48,8% 50,0% 33,3% 53,5%

% celkem 8,1% 14,0% 23,3% 7,0% 1,2% 53,5%

Nadprůměr Počet 2 6 17 5 1 31

% v příjmu 6,5% 19,4% 54,8% 16,1% 3,2% 100,0%

% v četnosti 18,2% 31,6% 41,5% 41,7% 33,3% 36,0%

% celkem 2,3% 7,0% 19,8% 5,8% 1,2% 36,0%

Vysoký 

nadprůměr

Počet 0 1 1 1 0 3

% v příjmu ,0% 33,3% 33,3% 33,3% ,0% 100,0%

% v četnosti ,0% 5,3% 2,4% 8,3% ,0% 3,5%

% celkem ,0% 1,2% 1,2% 1,2% ,0% 3,5%

Celkem Počet 11 19 41 12 3 86

% v příjmu 12,8% 22,1% 47,7% 14,0% 3,5% 100,0%

% v četnosti 100% 100% 100% 100% 100% 100,0%

% celkem 12,8% 22,1% 47,7% 14,0% 3,5% 100,0%

Výzkum také měřil četnost vaření v domácnosti, a to alespoň jednoho teplého 

jídla denně. Tabulka 5.6. dokazuje, že vaření v domácnostech je v současnosti stále na 

denním pořádku a stále hraje nezastupitelnou úlohu ve stravování středoškoláků. 

Necelých 41 procent studentů totiž uvedlo, že se v jejich domácnosti vaří alespoň jedno 

teplé jídlo za den, a to hned 6 až 7 krát do týdne. Velká většina (57 procent) pak uvádí 

četnost vaření alespoň jednoho teplého jídla v domácnosti 4 až 5 krát do týdne. Zbytek, 

2,3 procenta žáků uvedlo vaření 2 až 3 krát do týdne. Jednoduše řečeno, 

v domácnostech téměř všech respondentů se denně vaří. Studenti měli na výběr i z 
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dalších odpovědí v této konkrétní otázce jako 1 krát za týden, méně než 1 krát za týden, 

nebo dokonce žádné vaření. Nikdo z respondentů ale žádnou takovou odpověď 

nezaškrtl. 

Tabulka 5.6. Četnost vaření v domácnostech

Četnost Procenta

Validní 

Procenta

Kumulativní 

procenta

6 - 7 x/týden 35 40,7 40,7 40,7

4 – 5 x/týden 49 57,0 57,0 97,7

2 – 3 x/týden 2 2,3 2,3 100,0

Celkem 86 100,0 100,0

Závisí počet členů v domácnosti na vyšší frekvenci vaření? Na tuto otázku 

odpovídá tabulka 5.7. Ze zjištěných výsledků lze usuzovat, že existuje vzájemný vztah 

mezi velikostí domácnosti a četnosti vaření. Z výsledků je patrné, že procenta z vaření 

alespoň jednoho teplého jídla denně 6 až 7 krát týdně jsou nižší než procenta z vaření 

alespoň jednoho teplého jídla denně 4 až 5 krát za týden, a to v domácnostech do 3 

členů. Na druhou stranu, procenta z vaření alespoň jednoho teplého jídla denně 

v domácnostech s 4 a více lidmi jsou vyšší, než procenta u stejného počtu členů, u 

kterých se v domácnosti vaří alespoň jedno teplé jídlo denně 4 až 5 krát za týden. Lze 

tedy usuzovat, že s rostoucím počtem členů v domácnosti se lehce zvyšuje i četnost 

vaření. 
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Tabulka: 5.7. Četnost vaření v domácnostech * Počet členů v domácnosti

Počet členů v domácnosti

Celkem2 3 4 5 5

Četnost 

vaření

6-7x

týdně

Počet 4 6 18 6 1 35

% v četnosti vaření 36,3% 31,6% 43,9% 60,0% 33,3% 40,7%

% v počtu členů 11,4% 17,1% 51,4% 17,1% 2,8% 100,0%

% celkem 4,7% 7,0% 20,9% 7,0% 1,2% 40,7%

4-

5xtýd

ně

Počet 7 13 22 4 1 47

% v četnosti vaření 63,6% 68,4% 53,7% 40,0% 33,3% 54,7%

% v počtu členů 14,3% 27,7% 46,8% 8,5% 2,1% 100,0%

% celkem 8,1% 15,1% 25,6% 4,7% 1,2% 54,7%

2-3x 

týdně

Počet 0 0 1 0 1 2

% v četnosti vaření ,0% ,0% 2,4% ,0% 33,3% 2,3%

% v počtu členů ,0% ,0% 50,0% ,0% 50,0% 100,0%

% celkem ,0% ,0% 1,2% ,0% 1,2% 2,3%

Celkem Počet 11 19 41 10 3 86

% v četnosti vaření 100% 100% 100% 100% 100% 100,0%

% v počtu členů 12,8% 22,1% 41,7% 11,6% 3,5% 100,0%

% celkem 12,8% 22,1% 41,7% 11,6% 3,5% 100,0%

Stejně jako četnost vaření v domácnostech jsme zkoumali i frekvenci stravování 

respondentů v restauracích (viz. tabulka 5.8.). Jeden člověk (1,2 procenta) se stravuje 

v takových zařízeních více než 3 krát do týdne. Další 4 lidi (4,7 procenta) navštěvují 

restaurace 1 až 2 krát do týdne, 26 studentů (30,2 procent) pak 1 krát za dva týdny. 

Téměř polovina (48,8 procent) se stravuje v restauracích 1 krát za měsíc a 13 

respondentů (15,1 procenta) tato místa navštěvuje ještě méně než 1 krát do měsíce. 

Nikdo ze studentů si ale nevybral možnost nenavštěvování restaurací vůbec. Drtivá 

většina studentů má tedy zkušenost se stravováním se v restauracích minimálně 1 krát 

za měsíc. 
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Tabulka 5.8. Četnost stravování v restauracích

Čestnost Procenta

Validní 

procenta

Kumulativní 

procenta

Více než 3x týdně 1 1,2 1,2 1,2

1 – 2x týdně 4 4,7 4,7 5,8

1x za 2 týdny 26 30,2 30,2 36,0

1x měsíčně 42 48,8 48,8 84,9

Méně než 1x měsíčně 13 15,1 15,1 100,0

Celkem 86 100,0 100,0

Následující tabulka 5.9. ukazuje vztah mezi příjmem domácností a frekvencí 

stravování v restauracích. Jak se dalo očekávat, s vyšším příjmem domácností stoupá i 

počet návštěv těchto zařízení. Například dva studenti z celkových tří, jejichž domácnost 

se řadí do skupiny vysokého nadprůměru v příjmech, se stravují v restauracích 1 až 2 

krát za týden. Na druhou stranu, čtyři lidé z celkových šesti, kteří ohodnotili příjem 

jejich domácnosti jako podprůměrný, chodí do restaurací méně než 1 krát za měsíc. 

Nejvíce studentů, kteří uvedli průměrný příjem domácnosti, chodí jíst do restaurací 1 

krát za měsíc.
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Tabulka 5.9. Příjem * Četnost stravování v restauracích

Četnost stravování v restauracích

Celkem3x týdně 1-2x týdně 1x/2 týdny 1x/měsíc ↓1x/měsíc

Příjem Pod-

průměr

Počet 0 0 1 1 4 6

% v příjmu ,0% ,0% 16,7% 16,7% 66,6% 100,0%

% v četnosti ,0% ,0% 3,8% 2,4% 30,8% 7,0%

% celkem ,0% ,0% 1,2% 1,2% 4,7% 7,0%

Průměr Počet 1 1 11 27 6 46

% v příjmu 2,1% 2,1% 23,9% 58,7% 13,0% 100,0%

% v četnosti 100,0% 25,0% 42,3% 64,3% 46,2% 53,5%

% celkem 1,2% 1,2% 12,8% 31,4% 7,0% 53,5%

Nad-

průměr

Počet 0 1 14 13 3 31

% v příjmu ,0% 3,2% 45,2% 41,9% 9,7% 100,0%

% v četnosti ,0% 25,0% 53,8% 31,0% 23,1% 36,0%

% celkem ,0% 1,2% 16,3% 15,1% 3,5% 36,0%

Vysoký 

nad-

průměr

Počet 0 2 0 1 0 3

% v příjmu ,0% 66,7% ,0% 33,3% ,0% 100,0%

% v četnosti ,0% 50,0% ,0% 2,4% ,0% 3,5%

% celkem ,0% 2,3% ,0% 1,2% ,0% 3,5%

Celkem Počet 1 4 26 42 13 86

% v příjmu 1,2% 4,7% 30,2% 48,8% 15,1% 100,0%

% v četnosti 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% celkem 1,2% 4,7% 30,2% 48,8% 15,1% 100,0%

Studie také nepřímo zkoumala roli ženy v domácnosti. Z výsledků zmíněných 

v tabulce 5.6. Četnost vaření v domácnostech vyplývá, že se u studentů obecně vaří 

docela často. Jsou to ale pořád ženy, kdo se stará o přípravu jídel? Podrobnosti studie 

zobrazuje tabulka5.10. Téměř tři čtvrtiny (74,4 procent) studentů uvedlo, že se o 

přípravu teplého jídla a jeho servírování stará vlastní matka, dva respondenti (2,3 

procenta) uvedli nevlastní matku. Celkově devět studentů (10,5 procenta) tuto úlohu 

přiřadili svému otci a dva studenti (2,3 procenta) napsali svého nevlastního otce. 

Celkově 4 studentky se pak starají o jídlo v domácnosti sami. Zbývající respondenti 

uváděli babičky, dědečky a další, což jsme zahrnuli pod pojem: někdo jiný. Z výsledků 
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tedy vyplývá, že role ženy, co se přípravy a servírování jídla v domácnosti týká, je 

v současnosti stále významná. 

Tabulka 5.10. Kdo nejčastěji vaří v domácnosti

Četnost Procenta

Validní 

procenta

Kumulativní 

procenta

Matka 64 74,4 74,4 74,4

Nevlastní matka 2 2,3 2,3 76,7

Otec 9 10,5 10,5 87,2

Nevlastní otec 2 2,3 2,3 89,5

Já 4 4,7 4,7 94,2

Někdo jiný 5 5,8 5,8 100,0

Celkem 86 100,0 100,0

Výzkum se také soustředil na to, kde se respondenti nejčastěji stravují v průběhu 

dne. Snídani si pravidelně dává doma 73,3 procenta studentů, ve škole pak snídá 14 

procent a 11,6 procenta respondentů si ráno snídani nedá vůbec (viz. tabulka 5.11.)

Tabulka 5.11. Lokalita - snídaně

Četnost Procenta

Validní

procenta

Kumulativní 

procenta

Doma 63 73,3 73,3 73,3

Fast food 1 1,2 1,2 74,4

Ve škole 12 14,0 14,0 88,4

Nesnídám 10 11,6 11,6 100,0

Celkem 86 100,0 100,0

Co se týká stravování v poledne, popisuje tabulka 5.12. Necelých 77 procent 

žáků obědvá nejčastěji ve školní kantýně, 7 procent jí shodně doma a v rychlých 

občerstveních, 3,5 procenta se stravuje v restauraci. Necelých 6 procent studentů 

uvedlo, že neobědvá vůbec. Z výsledků vyplývá, že škola má velký vliv na stravování 

svých studentů v poledne.
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Tabulka 5.12. Lokalita - oběd

Četnost Procenta

Validní

procenta

Kumulativní 

procenta

Doma 6 7,0 7,0 7,0

V restauraci 3 3,5 3,5 10,5

Školní jídelna 66 76,7 76,7 87,2

Fast food 6 7,0 7,0 94,2

Neobědvám 5 5,8 5,8 100,0

Celkem 86 100,0 100,0

Stejně tak, jako v předchozích dvou případech, také místo stravování večer bylo 

zkoumáno. Tabulka 5.13. znázorňuje, že téměř všichni (95,3 procenta) respondenti 

večeří nejčastěji doma, 3,5 procenta uvedlo rychlé občerstvení a 1,2 procenta nejčastěji 

večeří ve škole. Stejně tak jako škola v poledne, mají i domácnosti ráno a večer vliv na 

stravování mladistvých. 

Tabulka 5.13. Lokalita - večeře

Četnost Procenta

Validní

procenta

Kumulativní 

procenta

Doma 82 95,3 95,3 95,3

Ve škole 1 1,2 1,2 96,5

Fast food 3 3,5 3,5 100,0

Celkem 86 100,0 100,0

Další řádky jsou věnovány preferencím studentů, co se týká hlavních jídel a jak 

je nejraději konzumují. Více jak polovina studentů (51,2 procenta) uvedlo, že nejraději 

snídá o samotě, dalších 23,3 procenta jí nejraději s rodinou a 2,3 procenta s kamarády. 

V tomto případě uvedlo také 17,4 procenta žáků, že nesnídá, což je v rozporu s údaji 

v tabulce 5.11. (Místo stravování – snídaně), kde jenom 11,6 procent respondentů 

napsalo, že nesnídá. Zde čísla hovoří za větší procento žáků, které ráno nejí.
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Tabulka 5.14. Jak studenti nejraději snídají

Četnost Procenta

Validní

procenta

Kumulativní 

procenta

Sám 44 51,2 51,2 51,2

S rodinou 20 23,3 23,3 74,4

S kamarády 2 2,3 2,3 76,7

Nesnídám 15 17,4 17,4 94,2

Jiné 5 5,8 5,8 100,0

Celkem 86 100,0 100,0

Tabulka 5.15. názorně ukazuje preference studentů ohledně obědvání. Více jak 

tři čtvrtiny (76,7 procent) nejraději obědvají s kamarády, 18,6 procent s rodinou a 2,3 

procenta o samotě. Dvě osoby uvedli, že neobědvají, což je zase v rozporu s tabulkou 

5.12. (Místo stravování – oběd), kde absenci oběda uvedlo 5 respondentů. V kolonce -

jiné žáci uváděli žádné preference. Studentům v podstatě nezáleželo na tom, s kým 

obědvají. Souhrnně tedy studenti nejraději obědvají s kamarády, což je v souladu i 

s jejich nejčastějším místem obědu.

Tabulka 5.15 Jak studenti nejraději obědvají

Četnost Procenta

Validní

procenta

Kumulativní 

procenta

Sám 2 2,3 2,3 2,3

S rodinou 16 18,6 18,6 20,9

S kamarády 66 76,7 76,7 97,7

Neobědvám 2 2,3 2,3 100,0

Celkem 86 100,0 100,0

Poslední zbývající část preferencí zbývá zmínit u večeře (viz. tabulka 5.16.). 

Necelých 63 procent studentů uvedlo, že nejraději večeří s rodinou, 27,9 procent 

preferuje jíst o samotě, 8,1 procenta s kamarády a 1,2 procenta s přítelkyní.
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Tabulka 5.16. Jak studenti nejraději večeří

Četnost Procenta

Validní

procenta

Kumulativní 

procenta

Sám 24 27,9 27,9 27,9

S rodinou 54 62,8 62,8 90,7

S kamarády 7 8,1 8,1 98,8

Jiné 1 1,2 1,2 100,0

Celkem 86 100,0 100,0

Respondenti se tedy nejraději nenechávají rušit při snídani, preferují oběd 

s kamarády a pak nejčastěji večeří s rodinou. 

Poslední otázka první části výzkumu se týkala obecné preference stravování. 

Z výsledků vyplynulo, že 70,9 procent respondentů se nejraději stravuje doma, 25,6 

procent v restauraci a 3,5 procenta v rychlých občerstveních. 

Druhá část výzkumu se obecně zabývala úlohou stolování a jídelních zvyků

studentů. Předpokládali jsme, že ne všichni studenti rádi konzumují svůj pokrm u 

jídelního stolu. Proto jedna z otázek cílila právě na tuto problematiku. Výsledky 

rozdělovaly zkoumanou skupinu téměř na polovinu, protože 41,9 procent studentů 

uvedlo, že preferuje stravování u jídelního stolu, 54,6 procent uvedlo, že se nejraději 

stravuje mimo jídelní stůl. Zbývajících 3,5 procenta osob si nebylo jistých odpovědí a

uvedlo, že neví (viz. tabulka 5.17.). 

Tabulka 5.17. Kde se studenti nejraději stravují

Čestnost Procenta

Validní 

procenta

Kumulativní 

procenta

U jídelního stolu 36 41,9 41,9 41,9

Mimo jídelní stůl 47 54,6 54,6 96,5

Nevím 3 3,5 3,5 100,0

Celkem 86 100,0 100,0
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Dále byla zkoumána aktivita studentů během společného stolování, nejprve při 

stravování v restauracích, poté v domácnosti. Tabulka 5.18. popisuje nejčastější chování 

respondentů v restauracích. Téměř 63 procent respondentů tvrdilo, že v těchto 

zařízeních během jídla nejčastěji konverzuje a neřeší důležité záležitosti, dalších 24,4 

procent uvedlo, že probírají důležitá témata a 5,8 procent při jídle v restauraci nemluví a 

věnuje se jídlu. 

Tabulka 5.18. Aktivita během stravování v restauracích

Četnost Procenta

Validní

procenta

Kumulativní

procenta

Mlčím a jím 5 5,8 5,8 5,8

Čtu si 1 1,2 1,2 7,0

Konverzuji a neřeším 

důležité záležitosti

54 62,8 62,8 69,8

Konverzuji a řeším 

důležité záležitosti

21 24,4 24,4 94,2

Hraji/surfuji na  

PC/tabletu

4 4,7 4,7 98,8

Jiné 1 1,2 1,2 100,0

Celkem 86 100,0 100,0

Stejná otázka byla studentům položena i v další otázce, pouze se změnilo 

prostředí na domácnost. A výsledky byly podobné (viz. tabulka 5.19.), přibyla jen jedna 

proměnná. Téměř polovina (46,5 procent) studentů neřeší doma během jídla důležité 

záležitosti oproti 26,7 procentům studentů, kteří je probírají. Zvýšil se i počet lidí, kteří 

doma své jídlo konzumují v tichosti. V restauraci to bylo 5,8 procenta, doma při jídle 

mlčí už 15,1 procenta žáků. Okolo 10 procent studentů pak v domácnosti sleduje TV 

nebo si hraje na PC nebo tabletu.

Anketa se v souvislosti s aktivitou během stolování v domácnosti zaobírala i 

vztahem k příjmu. Předpokládali jsme, že studenti v domácnostech s vyšším příjmem se 

budou věnovat více například elektronickým zařízením oproti svým vrstevníkům z nižší 
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příjmových kategorií. Tento předpoklad ale nebyl potvrzen. Detailnější výsledky jsou 

zaznamenány v Příloze 4.

Tabulka 5.19. Aktivita během stravování v domácnostech

Četnost Procenta

Validní

procenta

Kumulativní

procenta

Mlčím a jím 13 15,1 15,1 15,1

Konverzuji a neřeším 

důležité záležitosti

40 46,5 46,5 61,6

Konverzuji a řeším důležité 

záležitosti

23 26,7 26,7 88,4

Sleduji TV 7 8,1 8,1 96,5

Hraji/surfuji na  PC/tabletu 2 2,3 2,3 98,8

Jiné 1 1,2 1,2 100,0

Celkem 86 100,0 100,0

Výzkum také řešil vztah aktivity během stravování v domácnostech a příjmem a 

pohlavím. Předpokládali jsme, že s vyšším příjmem domácností nebudou studenti

zainteresováni do společného stolování, nebudou věnovat stravování pozornost a budou 

se spíše zaobírat elektronickými přístroji než konverzaci a jídlu. Tento předpoklad nebyl 

potvrzený. Zajímavostí bylo pouze to, že polovina lidí, kteří uvedli podprůměrný příjem 

domácnosti, řeší při jídle důležité záležitosti. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze 4.

Když se do vztahu dala aktivita během stolování a pohlaví, výsledky ukázaly, že 

ženy mají vyšší tendence k řešení důležitých věcí během stravování v porovnání s muži. 

Procentuálně je to 34,8 procent ku 17,5 procentům. Detailnější výsledky jsou uvedeny 

v tabulce 5.20. Další výrazné rozdíly mezi mužskými respondenty a jejich ženskými 

protějšky výzkum neukázal. 
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Tabulka 5.20. Pohlaví * Aktivita během stravování v domácnostech

Aktivita během stravování v domácnostech

CelkemTicho Nedůležité Důležité TV PC Jiné

Pohlaví Muži Četnost 7 20 7 3 2 1 40

% v pohlaví 17,5% 50,0% 17,5% 7,5% 5,0% 2,5% 100,0%

% v aktivitě 53,8% 50,0% 30,4% 42,9% 100,0% 100,0% 46,5%

% celkem 8,1% 23,3% 8,1% 3,5% 2,3% 1,2% 46,5%

Ženy Četnost 6 20 16 4 0 0 46

% v pohlaví 13,0% 43,5% 34,8% 8,7% ,0% ,0% 100,0%

% v aktivitě 46,2% 50,0% 69,6% 57,1% ,0% ,0% 53,5%

% celkem 7,0% 23,3% 18,6% 4,7% ,0% ,0% 53,5%

Celkem Četnost 13 40 23 7 2 1 86

% v pohlaví 15,1% 46,5% 26,7% 8,1% 2,3% 1,2% 100,0%

% v aktivitě 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% celkem 15,1% 46,5% 26,7% 8,1% 2,3% 1,2% 100,0%

V neposlední řadě se řešila i aktivita, když se studenti stravují o samotě. 

Zajímalo nás, jestli studenti věnují pozornost jídlu, které konzumují. Pouhá jedna 

čtvrtina (25,6 procent) uvedla, že při jídle mlčí a jí. Dalších téměř 20 procent 

respondentů uvedlo, že si při jídle čte, 30,2 procent se dívá na televizi a 24,4 procent si 

hraje nebo surfuje na počítači nebo tabletu (mobilů nevyjímaje). Z výzkumu tedy 

vyplývá, že bez mála tři čtvrtiny studentů nevěnují pozornost konzumaci svého jídla. 

Detailnější výsledky jsou uvedeny v tabulce 5.21.
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Tabulka 5.21. Aktivita během stravování o samotě

Četnost Procenta

Validní 

procenta

Kumulativní 

procenta

Mlčím a jím 22 25,6 25,6 25,6

Čtu si 17 19,8 19,8 45,3

Sleduji TV 26 30,2 30,2 75,6

Hraji/surfuji na  

PC/tabletu

21 24,4 24,4 100,0

Celkem 86 100,0 100,0

Anketa také řešil téma oblíbenosti společného stolování v domácnosti, a jestli je 

stravování u jednoho stolu pro studenty nutnou součástí zvyklostí, kterou jednoduše trpí 

nebo si ji vychvalují. Tabulka 5.22. se věnuje právě popularitě společného stolovaní. 

Z výsledků je patrné, že drtivá většina studentů se přiklání k pozitivnímu pohledu na 

kolektivní stravování. V 91,9 procentech mají studenti rádi společné stolování.

Tabulka 5.22. Oblíbenost společného stolování

Četnost Procenta

Validní 

procenta

Kumulativní 

procenta

Absolutně rád/a 6 7,0 7,0 7,0

Velmi rád/a 28 32,6 32,6 39,5

Spíše rád/a 45 52,3 52,3 91,9

Spíše nerad/a 3 3,5 3,5 95,3

Velmi nerad/a 1 1,2 1,2 96,5

Nevím 3 3,5 3,5 100,0

Celkem 86 100,0 100,0

S větou jestli je společné stolování nutnou součástí rodinných zvyklostí, kterou 

studenti akceptují, mapuje tabulka 5.23. Výsledky ukazují, že ačkoliv mají studenti rádi 

společné stolování, tak je to stále určitý zvyk, který přijímají. Necelých 81,4 procent 

totiž uvedlo, že s prohlášením souhlasí. Celých 14 procent studentů pak s tímto 

výrokem nesouhlasí. Zbývající 4 respondenti, neměli na otázku názor. 



57

Tabulka 5.23. Společné stolování jako nutný zvyk

Četnost Procenta

Validní 

procenta

Kumulativní 

procenta

Absolutně souhlasím 8 9,3 9,3 9,3

Velmi souhlasím 25 29,1 29,1 38,4

Spíše souhlasím 37 43,0 43,0 81,4

Spíše nesouhlasím 9 10,5 10,5 91,9

Velmi nesouhlasím 2 2,3 2,3 94,2

Absolutně nesouhlasím 1 1,2 1,2 95,3

Nevím 4 4,7 4,7 100,0

Celkem 86 100,0 100,0

Ptali jsme se i na vlastní názor na své stravování. Otázka zněla, jestli si myslí, 

jestli jí zdravě. Přes 60 procent dotázaných si myslí, že se stravuje zdravě, za to 

necelých 40 procent s tímto tvrzením nesouhlasí. Podrobnější výsledky z této části 

mapuje tabulka 5.24.

Tabulka 5.24. Stravuji se zdravě

Četnost Procenta

Validní 

procenta

Kumulativní 

procenta

Absolutně souhlasím 5 5,8 5,8 5,8

Velmi souhlasím 11 12,8 12,8 18,6

Spíše souhlasím 36 41,9 41,9 60,5

Spíše nesouhlasím 28 32,6 32,6 93,1

Velmi nesouhlasím 2 2,3 2,3 95,4

Absolutně nesouhlasím 2 2,3 2,3 97,7

Nevím 2 2,3 2,3 100,0

Celkem 86 100,0 100,0

Poslední část a také poslední otázka výzkumu se věnovala spokojenosti studentů 

se svojí hmotností. Neměřili jsme míru nadváhy a obezity mezi studenty, ale ptali jsme
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se na jejich subjektivní vnímání vlastní hmotnosti. Ačkoliv téměř 70 procent studentů 

uvedlo, že si myslí, že se stravuje zdravě, vnímání vlastní hmotnosti má zdrženlivější

charakter. Spokojenost se svou aktuální hmotností vyjádřilo 53,4 procent studentů. 

Méně než polovina, konkrétně 45,4 procent, se pak přiklonila k negativnímu pohledu na 

vlastní tělo. Podrobnosti výsledků ukazuje tabulka 5.25. Spokojenost se svoji hmotností 

pak uvádějí ve větší míře muži. Zatímco 70 procent všech mužů je se svojí hmotností 

spokojeno, své uspokojení uvedlo pouze 39,1 procent všech žen. Absolutně 

nespokojených je pak například 13 procent žen. Limit této otázky spočíval v tom, že 

otázka neřešila, jestli jsou studenti nespokojení se svou hmotností kvůli nadváze či 

obezitě, nebo naopak kvůli podváze. 

Tabulka 5.25. Spokojenost s vlastní hmotností

Četnost
(M-muži, Ž-ženy)

Procenta

Validní 

procenta

Kumulativní 

procenta

Absolutně spokojen/á M-6 Ž-0 = 6 6,9 6,9 6,9

Velmi spokojen/á M-7 Ž-3 = 10 11,6 11,6 18,5

Spíše spokojen/á M-15 Ž-15 = 30 34,9 34,9 53,4

Spíše nespokojen/á M-7 Ž-15 = 22 25,6 25,6 78,9

Velmi nespokojen/á M-2 Ž-7  = 9 10,5 10,5 89,4

Absolutně nespokojen/á M-2 Ž-6 = 8 9,3 9,3 98,7

Nevím M1 = 1 1,2 1,2 100,0

Celkem 86 100,0 100,0



59

6. DISKUZE

Stravovací návyky a zvyklosti pražských středoškoláků mají vliv na jejich

životní styl a tedy i na prevalenci nadváhy a obezity. Vyplývá to z výzkumu této 

diplomové práce. Předem ale předjímáme, že výskyt nadváhy a obezity ve třídách nebyl 

měřen. Anketa se zaměřila na subjektivní hodnocení vlastní hmotnosti studentů. Tento 

fakt může být zavádějící, ale na závěry diplomové práce nemá vliv.

Studenti gymnázia Nad Štolou byli vybráni proto, že autorka práce sama 

navštěvovala tuto instituci a ta ji vyšla vstříc s pořízením potřebných dat k výzkumu.

Víra obecně ovlivňuje společné stolování a jídelní zvyky napříč kulturami. 

Výsledky výzkumu potvrdily ale český trend, který se nese v duchu nepřilnavosti k 

téměř žádné náboženské kultuře. Podle Českého statistického úřadu (2011) se k víře v 

České republice hlásí jen 20,8 procent obyvatelstva. Proto není překvapující, že téměř 

92 procent studentů je nevěřících. Z celkového počtu dotázaných, pouze 4,7 procenta 

uvedlo své náboženské vyznání. Z tohoto důvodu nebylo náboženství bráno v potaz v 

ohledech společného stolování a stravovacích návyků. Dále bylo zkoumáno i trvalé 

bydliště studentů. Pro diplomovou práci bylo důležité, aby zkoumaná skupina pocházela 

ze stejného prostředí kvůli kohezi a reprezentativnosti vzorku zkoumané skupiny. Přes 

80 procent mělo trvalé bydliště v Praze a do hodiny se do školy dostane celých 100 

procent dotázaných. Hodinový limit považujeme studie za relevantní pro zařazení 

studentů do výzkumu.

Když se bere v úvahu stolování a stravovací návyky obecně, příjem domácností 

s určitostí hraje svou úlohu. Více jak polovina respondentů uvedla příjem své 

domácnosti jako průměrný, téměř třetina se pak zařadila do kategorie nadprůměrného 

příjmu. Zbytek dotázaných se skoro rovnoměrně rozdělil do úrovní vysokého 

nadprůměru a podprůměru. Nikdo z respondentů neuvedl, že žije v chudobě (hluboký 

podprůměr). Co se tedy týká četnosti návštěv restaurací, příjem domácnosti hraje 

významnou roli. Čím vyšší příjem, tím se počet návštěv stravovacích zařízení zvyšuje.

Tento fakt jde i ruku v ruce s výsledky šetření Centra pro výzkum veřejného mínění 

(2003). Ten uvádí, že tři čtvrtiny Čechů a Češek navštěvují restauraci několikrát do 
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měsíce. Jsou to převážně lidé z vyšších ekonomických vrstev. Pokud se tedy rodinám 

bude ekonomicky dařit, lze očekávat i rostoucí trend ve frekvenci stravování se 

v restauracích. U studentů aktuálně vychází četnost návštěv stravovacích zařízení 

nejčastěji jeden krát za měsíc.

Výzkum dále zkoumal, jestli výše příjmu domácnosti souvisí s aktivitou 

studentů během stolování v domácím prostředí. Žádná souvislost ale nebyla potvrzená. 

Předpokládali jsme, že se respondenti z vyšších příjmových kategorií nebudou, 

vzhledem ke svému ekonomickému stavu, věnovat stolování a povídání si během jídla a 

budou svou pozornost zaměřovat na elektronická zřízení. Tato premisa ale byla 

vyvrácena. A ani jiné chování studentů z vyšších ekonomických vrstev při stolování se 

výrazně neliší od jejich vrstevníků, kteří žijí v domácnostech s nižším příjmem. 

Studie dále zkoumala frekvenci vaření alespoň jednoho teplého jídla denně v 

domácnostech. Studie Centra pro výzkum veřejného mínění (2003) uvedla, že si alespoň 

několikrát do týdne uvaří devět z deseti českých domácností. Vzhledem k tomu, že 

jedna třetina studentů pochází z domácností s nadprůměrným a vysoce nadprůměrným 

příjmem a že u takové skupiny se dá předpokládat, že bude místo vaření navštěvovat 

restaurace častěji oproti domácnostem s nižším příjmem, tak toto tvrzení se nepotvrdilo. 

Bez ohledu na příjem domácnosti, 4 až 5 krát za týden se vaří v 97,7 procentech 

domácností. Přesně tak, jak hovoří i výzkum CVVM. Vaření je tedy stále velmi 

populární a domácnosti tedy v tomto ohledu mají velký vliv na skladbu jídla svých 

potomků. Ostatně toto tvrzení lze doložit i dalšími fakty z výzkumu této diplomové 

práce. A to z pohledu časového rozdělení jídla studentů během dne. Studie ukázala, že 

73,3 procent dotázaných snídá nejčastěji doma a dokonce 95,3 procent tamtéž také 

večeří. Druhou nezastupitelnou roli v poskytování a sestavování jídelníčku studentů pak 

sehrává škola, protože tam nejčastěji obědvá podle výzkumu 76,7 procent studentů. A 

tato čísla rozhodně nelze ignorovat. Frekvence návštěv rychlých občerstvení není u 

zkoumaného vzorku nikterak alarmující. Nejvíce (7 procent) dotázaných nejčastěji 

obědvá ve fast foodech.

Také jsme přepokládali, že s vyšším počtem členů bude klesat i příjem 

domácností a tudíž bude stoupat frekvence vaření teplých jídel. Tento fakt ale potvrzen 

nebyl. I když Centrum pro výzkum veřejného (2003) mínění uvádí, že čím nižší je 
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životní úroveň domácností, tím je frekvence vlastního vaření vyšší, tak se ve 

zkoumaných domácnostech vaří poměrně často bez rozdílu na ekonomické postavení.

(viz. výše).

Americký spotřebitelský časopis Consumer Reports (2000) uvedl, že míra 

nadváhy a obezity souvisí s mírou pozornosti, kterou strávníci věnují svému jídlu. Tato 

zahraniční studie uvedla, že i přes to, že se konzumenti snaží stravovat zdravě, jídlu 

nevěnují tolik pozornosti a v konečném důsledku sní mnohem více jídla, než kdyby se 

na něj plně soustředili. Proto výzkum zkoumal i pozornost, kterou studenti věnují jídlu. 

V prvé řadě více jak polovina studentů preferuje stravování mimo jídelní stůl. Tento 

aspekt už sám o sobě naznačuje, že se tolik svým stravováním nezaobírají. Při 

podrobnějším šetření, kdy jsme zkoumali aktivitu studentů v restauraci a 

v domácnostech, výsledky přišly se zajímavým zjištěním. Co se týká restaurací, 

pouhých 5,8 procent lidí uvedlo, že mlčí a jí a věnuje se svému pokrmu. 

V domácnostech procenta nepatrně rostou. Při společném stolování mlčí a jí jen 15,1 

procenta studentů a při stolování o samotě to je 25,6 procent. Ve zbylých částech 

studenti hovoří o důležitých i nedůležitých záležitostech, sledují televizi, surfují nebo si 

hrají na elektronických zařízeních, případně si čtou. Z výsledků lze usuzovat, že i míra 

nepozornosti při stolování může mít za následek vyšší příjem potravy respondentů. 

Společné stolování je ale společenská tradice a zvyk. Bylo tomu tak i 

v minulosti, kdy jídelní stůl představoval centrum domácností. Jak to tak vypadá, 

společné stolování je populární i dnes. Podle výzkumu pohlíží na společné stolování 

pozitivně 91,9 procent respondentů. S tvrzením, že společné stolování je nutný zvyk, 

který respondentiobecně akceptují, ale souhlasí vysokých 81,4 procent studentů. Faktem 

ale zůstává, že studenti a další spolu-konzumenti při těchto jídelních rituálech mezi 

sebou komunikují. Vzrůstá ale i počet osob, které se zaobírají jiným aktivitám než jídlu 

a konverzaci. Ti pak věnují svou pozornost už zmíněným elektronickým zařízením, 

nebo literatuře. 

V neposlední řadě se výzkum věnoval subjektivnímu hodnocení studentů 

ohledně jejich stravování a hmotnosti. Více jak 60 procent respondentů se přiklonilo 

k názoru, že se stravuje zdravě. Podle Santry et al. (v Chudárkové, 2011) se na vzniku 

nadváhy a obezity podílí i stupeň vzdělání. Ačkoliv anketa nezjišťovala dosažené 
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vzdělání rodičů studentů, tak už jen předpoklad toho, že studenti byli přijati na výběrové 

gymnázium, napovídá o jejich stupni vzdělání a tedy i možné edukace v oblasti 

stravování. Proto to poměrné vysoké číslo.

Matoulek (2013) pak uvádí, že v subjektivním hodnocení vlastní nadváhy si stojí 

hůře muži. Ti ji totiž nevnímají jako problém. Ačkoliv studie objektivně neměřila 

výskyt nadváhy a obezity respondentů, z výsledků studie vyplynulo, že 70 procent 

mužů je spokojených se svou hmotností oproti 39,1 procentům žen. Tento fakt by mohl 

potvrdit trend, že i když se muži pohybují na hranici nadváhy, nevnímají to jako 

problém. Ženy jsou pak více skeptické ve vnímání vlastní hmotnosti. To potvrzuje i 

výsledek výzkumu diplomové práce. Ohledy studie bere i na skutečnost, že respondenti 

jsou ve věku, kdy ještě organismus neprochází výraznou změnou, co se týká 

metabolismu, a tudíž se objektivní hodnoty jejich hmotnosti se mohou pohybovat

v normálních hodnotách. Avšak i přes tento fakt, 45,4 procenta respondentů není 

spokojených se svou aktuální hmotností. I toto číslo by se mělo považovat za poměrně 

vysoké. V potaz se musí brát ale i fakt, že když respondent není spokojený se svou 

hmotností, tak musí nutně trpět nadváhou a obezitou. Může se jednat i o opačný 

problém – podváhu.

Celkově tedy hlavní podíl na stravování a skladbu jídelníčku výzkumného 

vzorku populace mají domácnosti a školy. I když se obecně mluví o nástupu rychlých 

občerstvení, studenti se v nich nejčastěji nestravují. A to ani studentů, kteří pocházejí 

z vyšších ekonomických tříd. V případě výskytu nadváhy a obezity, co se stravovacích 

návyků týká, je nutné brát i v potaz pozornost, kterou studenti svému jídlu věnují.

Z výsledku vyplynulo, že této oblasti nikdo z dotázaných nepřidává velkou důležitost. A 

i když se velká většina dotázaných myslí, že jí zdravě, menší část respondentů už není 

se svou hmotností spokojena. Pokud se propojí informovanost domácností a škol 

ohledně správného stravování a významu vnímání konzumovaného jídla, statistiky 

v prevalenci nadváhy a obezity by se možná mohly začít snižovat.  

Hlavní limity studie spočívaly v malém reprezentativním vzorku zkoumané 

skupiny. Dalším limitujícím faktorem byla pak i důvěryhodnost respondentů. I přes to, 

že jsme věřili v pravdivost jednotlivých odpovědí studentů, pořád jsou ve věku, kdy by 
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stále mohli odpovídat podle stavu, který by se jim spíše líbil, než který je ve 

skutečnosti.

Data použitá ve výzkumu by se dala použít k dalšímu zkoumání dané 

problematiky. V České republice a i po celém světě existuje celá řada programů na 

redukci hmotnosti, doplněná o neméně dlouhý zástup stravovacích diet. I když lidé 

přibývají na hmotnosti ze svého sedavého způsobu života a také kvůli špatnému 

stravování, v současnosti tu není tolik pohledů ve výzkumech věnovaných právě 

pozornosti při stravování. Vzhledem k faktu, že se nadváha a obezita začíná ve velkém 

objevovat už mezi dětmi a mladistvými včetně České republiky, a že jejich nadměrná 

hmotnost může v budoucnu významně ovlivňovat zdraví a jejich životní styl a způsob, 

jakým život prožijí, je důležité, aby se tomuto tématu věnovalo více pozornosti. Proto si 

myslíme, že by se další výzkum mohl ubírat i touto cestou.

Problém v prevalenci tohoto metabolického onemocnění tedy spočívá nejen ve 

skladbě potravin, ale i času věnovanému stravování. Proto by se také všechny 

zainteresované složky (rodina, škola, privátní sféra, vláda, mezinárodní společenství) 

měly těmito faktory zaobírat, a to nejlépe v součinnosti. Aby energetický příjem byl 

v bilanci s energetickým výdejem, je proto nutné vést mladé nejen k pohybu, ale také 

k pozornosti co, jak a proč konzumují. Je tedy zapotřebí vyšší informovanost 

společnosti a kladení důrazu na všechny tyto aspekty ze všech možných stran, aby se 

rostoucí trend prevalence nadváhy a obezity epidemicky dále nerozšiřoval a došlo ke 

zlepšení současného stavu. 
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7. ZÁVĚR

Ačkoliv se výzkum diplomové práce nesoustředil na vzájemný vztah nadváhy a 

obezity s pohybovou aktivitou a složením stravy, což jsou základní determinanty 

prevalence tohoto metabolického onemocnění, zajímavá zjištění přinesl. Studie se 

věnovala výzkumu stravovacích návyku studentů gymnázia Nad Štolou v Praze. 

Současné studie uvádějí nástup rychlých občerstvení a rostoucí trend nezdravého 

stravování. Výzkum diplomové práce tyto závěry nepotvrzuje. Vaření teplých jídel 

v domácnostech českých středoškoláků hraje zásadní roli ve stravování a to i bez ohledu 

na jejich ekonomické postavení a bez ohledu na tedy poměrně nízkou návštěvnost 

restaurací. Hypotéza H1 a H2 se nepotvrdila.

Děti a adolescenti přejímají jídelní zvyky nejčastěji od svých rodičů a ti pak mají 

na svědomí rostoucí trend ve výskytu metabolického onemocnění. Další zásadní vliv na 

stravování mladistvých má škola. Hypotézu H3, která se zaobírá vlivem stravovacích 

návyků pražských středoškoláku na prevalenci nadváhy a obezity, lze na základě 

výsledků potvrdit.

Hypotéza H4 se potvrzuje. K výskytu nadváhy a obezity přispívá fakt, že 

studenti v drtivé většině nevnímají jídlo při jeho konzumaci. I přes zdravé složení 

stravy, pak mohou svou nepozorností sníst daleko větší množství jídla, než kdyby mu 

věnovali více času. 
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PŘÍLOHY

Příloha 1 – Prevalence nadváhy u mužů (BMI≥25 kg/m2) celosvětově podle zemí 

Zdroj: WHO

Příloha 2 - Prevalence nadváhy u žen (BMI≥25 kg/m2) celosvětově podle zemí

Zdroj: WHO
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Příloha 3 – Anketa

Věc: Výzkum pro diplomovou práci: Jídlo a jeho sociální kontext (případová 
studie středoškoláků)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

obracím se na Vás s prosbou o zodpovězení několika otázek v podobě dotazníku pro 
mou diplomovou práci. Hlavním úkolem průzkumu je zjistit, jak mladí lidí vidí jídlo 
v jeho společenských souvislostech.
Dotazník je určen pro 3. ročníky čtyřletých gymnázií (7. ročníky osmiletých gymnázií), 
které sídlí v Praze. Anketa je anonymní a jeho forma umožňuje snadné zodpovězení 
otázek, které Vám nezaberou více než 10 minut času.

Děkuji za a spolupráci,
Pavlína Chudárková
CULS a FTVS, Praha 6 

______________________________________________________________________

Dotazník: *hodící zakřížkujte

1) Jsem:   � Muž� Žena

2) Jaké vyznávám náboženství: 

� věřící (uveďte prosím náboženství)________________________

Křesťanství 

Hinduismus

� nevěřící

� nevím

3) Trvale bydlím v Praze:  � ANO� NE

4) Nejčastější způsob, jakým se dostanete do školy, je: � Pěšky� MHD� Na kole  �

Autem  �vlakem  � jinak (uveďte)__________

5) Jak dlouho mi trvá se dostat do školy? 

� do 15 min

� do 30 min

� do 1 h

� více jak 1h

6) Kolik členů má Vaše domácnost? (lidé se kterými společně bydlíte, včetně Vás)

� 1

� 2

� 3

� 4

� 5

� jiné (uveďte)________
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7) Příjem domácnosti, ve které žiji, považujete za:

� hluboký podprůměr

� podprůměr

� průměr

� nadprůměr

� vysoký nadprůměr

8) Jak často se ve Vaší domácnosti vaří - alespoň jedno teplé jídlo denně ( nepočítaje 

vaření z polotovarů)

�6-7x za týden

�4-5x za týden

�2-3x za týden

�1x za týden 

� méně než 1x za týden

� vůbec

9) Jak často jí Vaše rodina v restauraci alespoň jedno jídlo?

�více jak 3x za týden

�1-2x za týden

�1x za dva týdny

�1x za měsíc 

� méně než 1x za měsíc

� vůbec

10) Kdo v domácnosti nejčastěji vaří?

� matka� nevlastní matka  � otec � nevlastní otec  � já  � sourozenec   � nevlastní sourozenec

� babička/dědeček � někdo jiný: uveďte kdo_________________

11) Kde se nejčastěji stravujete? 

a) RÁNO

� doma

� v restauraci, kavárně

� „FAST FOOD“

�ve škole 

� nejím

� jinde

b) V POLEDNE

� doma

� v restauraci

� ve škole (tj. ve školní jídelně)

� rychlé občerstvení – „FAST FOOD“

� nejím

� jinde
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c) VEČER

� doma

� v restauraci

� ve škole (tj. ve školní jídelně)

� rychlé občerstvení – „FAST FOOD“

� nejím

� jinde

12) Snídaně: 

� nejraději snídám sám

� nejraději snídám s rodinou

� nejraději snídám s kamarády

� nesnídám

� nejraději snídám - jinak (uveďte)_____________________________

13) Oběd:

� nejraději obědvám sám 

� nejraději obědvám s kamarády

� nejraději obědvám s rodinou

� neobědvám

� nejraději obědvám - jinak (uveďte)_____________________________

14) Večeře:

� nejraději večeřím sám

� nejraději večeřím s rodinou

� nejraději večeřím s kamarády

� nevečeřím

� nejraději večeřím - jinak (uveďte)_______________________________

15) Kde nejraději jím?

� doma 

� v restauraci

� ve škole

� cestou – „FAST FOOD“

� jiné (uveďte)______________________

16) Když jsem doma, nejraději jím:

� u jídelního stolu

� mimo jídelní stůl

� nevím
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17) Když společně s lidmi z domácnosti jíte v restauraci u jednoho stolu, nejčastěji:

� mlčím a jím

� čtu si

� konverzuji a neřeším důležité záležitosti 

� konverzuji a řeším důležité záležitosti

� dívám se na TV

� hraji/surfuji na PC, tabletu a jiných elektronických zařízeních tohoto typu

� jiné (uveďte)_________________________________________

18) Když společně jíte v domácnosti u jednoho stolu, nejčastěji: 

� mlčím a jím

� čtu si

� konverzuji a neřeším důležité záležitosti 

� konverzuji a řeším důležité záležitosti

� dívám se na TV

� hraji/surfuji na PC, tabletu a jiných elektronických zařízeních tohoto typu

� jiné (uveďte)_________________________________________

19) Když jím sám u jídelního stolu, nejčastěji: 

� mlčím a jím 

� čtu si

� dívám se na TV

� hraji/surfuji na PC, tabletu a jiných elektronických zařízeních tohoto typu

� jiné (uveďte)_________________________________________

20) Mám rád/a společné stolování (tj. společné stravování domácnosti u jednoho 

stolu).

� absolutně rád/a

� velmi rád/a

�spíše rád/a

�spíše nerad/a

� velmi nerad/a

� absolutně nerad/a

� nevím

21) S větou, že společné stolování je nutnou součástí domácích zvyklostí, kterou 

akceptuji: 

� absolutně souhlasím

� velmi souhlasím

� spíše souhlasím

� spíše nesouhlasím

� velmi nesouhlasím

� absolutně nesouhlasím

� nevím
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22) Stravuji se zdravě

� absolutně souhlasím

� velmi souhlasím

� spíše souhlasím

� spíše nesouhlasím

� velmi nesouhlasím

� absolutně nesouhlasím

� nevím

23) Jsem spokojený/á se svou hmotností

� absolutně souhlasím

� velmi souhlasím

� spíše souhlasím

� spíše nesouhlasím

� velmi nesouhlasím

� absolutně nesouhlasím

� nevím
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Příloha 4

Příjem * Aktivita během stravování v domácnostech

Aktivita během stravování v domácnostech

CelkemTicho Nedůležité Důležité TV PC Jiné

Příjem Pod-

průměr

Četnost 1 1 3 1 0 0 6

% v příjmu 16,7% 16,7% 50,0% 16,7% ,0% ,0% 100,0%

% v aktivitě 7,7% 2,5% 13,0% 14,3% ,0% ,0% 7,0%

% celkem 1,2% 1,2% 3,5% 1,2% ,0% ,0% 7,0%

Průměr Četnost 8 22 9 6 0 1 46

% v příjmu 17,4% 47,8% 19,6% 13,0% ,0% 2,2% 100,0%

% v aktivitě 61,5% 55,0% 39,1% 85,7% ,0% 100,0% 53,5%

% celkem 9,3% 25,6% 10,5% 7,0% ,0% 1,2% 53,5%

Nad-

průměr

Četnost 3 17 10 0 1 0 31

% v příjmu 9,7% 54,8% 32,3% ,0% 3,2% ,0% 100,0%

% v aktivitě 23,1% 42,5% 43,5% ,0% 50,0% ,0% 36,0%

% celkem 3,5% 19,8% 11,6% ,0% 1,2% ,0% 36,0%

Vysoký 

nad-

průměr

Četnost 1 0 1 0 1 0 3

% v příjmu 33,3% ,0% 33,3% ,0% 33,3% ,0% 100,0%

% v aktivitě 7,7% ,0% 4,3% ,0% 50,0% ,0% 3,5%

% celkem 1,2% ,0% 1,2% ,0% 1,2% ,0% 3,5%

Celkem Četnost 13 40 23 7 2 1 86

% v příjmu 15,1% 46,5% 26,7% 8,1% 2,3% 1,2% 100,0%

% v aktivitě 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% celkem 15,1% 46,5% 26,7% 8,1% 2,3% 1,2% 100,0%

Zdroj: Vlastní výpočty 
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