
1 

 

Přílohy 

Příloha 1 - Pyramidy v odborné literatuře 

 
Obrázek 1 Středomořská potravinová pyramida (Rodriguezová, 2008, s. 160) 

 

 
Obrázek 2 Potravinová pyramida (Kuderová, 2005, s. 150) 
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Obrázek 3 Česká potravinová pyramida (Kunová, 2004, s. 14) 

 

 
Obrázek 4 Potravinová pyramida (Svačina, Bretšnajdrová, 2008, s. 203) 
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Obrázek 5 Potravinová pyramida (Kudlová, Mydlilová, 2005, s. 100) 

 

 
Obrázek 6 Potravinová pyramida (Hainer, 1996, s. 214) 
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Obrázek 7 Pyramida výživy (Matějíčková, 2007, s. 24) 

 

 
Obrázek 8 Pyramida zdravé výživy (Hrubý, 199-, s. 7) 
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Obrázek 9 Pyramida zdravé výživy (Hrubý, 199-, s. 66) 

 

 
Obrázek 10 Pyramida zdravé výživy (Hrubý, 199-, s. 113) 

 



6 

 

 
Obrázek 11 Výživový talíř (Academy od Sciences of the Czech Republic, 2005, s. 271) 

 

 
Obrázek 12 Potravinová pyramida vytvořená MZ ČR z roku 2005 (Březková, Mužíková, Matějová, 

2014) 
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Příloha 2: Odkazy na webové stránky zabývající se potravinovou pyramidou 

 Build a Healthy Food Foundation [online], dostupné na: 

<http://www.hpb.gov.sg/HOPPortal/health-article/2638>, srpen 2013, [vid. 2014-04-

13] 

 ERWIN, J.: Update Your Plate: Smoothie Breakdown [online], dostupné na: 

<http://www.foodandnutrition.org/Stone-Soup/May-2013/Update-Your-Plate-Smoothie-

Breakdown/>, Food&Nutrition, 6. květen 2013, [vid. 2014-04-13]. 

 Fórum zdravé výživy: Pyramida FZV [online], dostupné na: 

<http://www.fzv.cz/pyramida-fzv/>, 2013, [vid. 2014-04-13] 

 Imidž: Potravinová pyramída [online], rubrika: Výživa - Zdravie – Medicína, dostupné 

na: <http://www.casopisimidz.sk/september-2007/potravinova-pyramida>, říjen 2007, 

[vid. 2014-04-13]. ISSN 1336-0272 

 MITKA, M.: Where the elite meet to eat – a CME course? [online], JAMA, č. 7/284, s. 

817-818, 16.8.2000, [vid. 2014-04-22], dostupné na: 

<http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=192993>. ISSN 1538-3598 

 MITKA, M.: Government unveils new food pyramid: Critics say nutrition tool is flawed 

[online]. In: JAMA, č. 21/293, s.2581-2582, 1.6.2005, [vid. 2014-04-22], dostupné na: 

<http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=200991&resultClick=1>. ISSN 

1538-3598 

 ŠEVČÍKOVÁ, M.: Tajemství pyramidy: Jak jíst, abyste hubli [online], dostupné na: 

<http://zena.centrum.cz/zdravi/hubnuti/clanek.phtml?id=793930>, 30. říjen 2013, [vid. 

2014-04-13] 

 Vím, co jím:Potravinová pyramida - návod na zdravý životní styl [online], dostupné na: 

<http://www.vimcojim.cz/cs/spotrebitel/zdrava-vyziva/vyvazena-strava/Potravinova-

pyramida---navod-na-zdravy-zivotni-styl__s638x7938.html>, 30.9.2013, [vid. 2015-03-

25] 

 Foodnet: Potravinová pyramida [online], dostupné na: 

<http://zdravi.foodnet.cz/cze/pages/potravinova-pyramida.html>, 2012, [vid. 2015-03-

25] 

http://www.hpb.gov.sg/HOPPortal/health-article/2638
http://www.foodandnutrition.org/Stone-Soup/May-2013/Update-Your-Plate-Smoothie-Breakdown/
http://www.foodandnutrition.org/Stone-Soup/May-2013/Update-Your-Plate-Smoothie-Breakdown/
http://www.fzv.cz/pyramida-fzv/
http://www.casopisimidz.sk/september-2007/potravinova-pyramida
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=192993
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=200991&resultClick=1
http://zena.centrum.cz/zdravi/hubnuti/clanek.phtml?id=793930
http://www.vimcojim.cz/cs/spotrebitel/zdrava-vyziva/vyvazena-strava/Potravinova-pyramida---navod-na-zdravy-zivotni-styl__s638x7938.html
http://www.vimcojim.cz/cs/spotrebitel/zdrava-vyziva/vyvazena-strava/Potravinova-pyramida---navod-na-zdravy-zivotni-styl__s638x7938.html
http://zdravi.foodnet.cz/cze/pages/potravinova-pyramida.html
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 Výživa dětí: Potravinová pyramida [online], dostupné na: <http://vyzivadeti.cz/zdrava-

vyziva/potravinova-pyramida/potravinova-pyramida>, [vid. 2015-03-25] 

 Výživa v nemoci: Potravinová pyramida – doporučení ke správné skladbě výživy 

[online], dostupné na: <http://www.vyzivavnemoci.cz/potravinova-pyramida/>, [vid. 

2015-03-25] 

 Žij zdravě: Potravinová pyramida dostupné na: <http://www.zijzdrave.cz/rady-

odborniku/materialy-pro-pedagogy/potravinova-pyramida/>, [vid. 2015-03-25] 

 STOB: Aktualizovaná potravinová pyramida Fóra zdravé výživy [online], dostupné na: 

<http://www.stobklub.cz/clanek/aktualizovana-potravinova-pyramida-fora-zdrave-

vyzivy/>, [vid. 2015-03-25] 

 Wiki knihovna: Výživová pyramida , dostupné na: 

http://wiki.knihovna.cz/index.php?title=V%C3%BD%C5%BEivov%C3%A1_pyramida  

 Výživoví poradci: Česká potravinová pyramida , dostupné na: http://www.vyzivovi-

poradci.cz/zajimave-clanky/ceska-potravinova-pyramida-9-2010277916-htm  

 Bez hladovění: Potravinová pyramida, dostupné na: 

http://www.bezhladoveni.cz/potravinova-pyramida/  

 Silueta do léta: Potravinová pyramida – vodítko pro správné stravování, dostupné na: 

http://www.siluetadoleta.cz/clanky/potravinova-pyramida-voditko-pro-spravne-

stravovani/  

 Hubneme s úsměvem: Potravinová pyramida CINDI, dostupné na: 

http://www.hubnemesusmevem.cz/clanky/potravinova-pyramida-cindi/ 

 Krásná: Potravinová pyramida – správný základ tvého jídelníčku, dostupné na: 

http://krasna.nova.cz/clanek/fitness/potravinova-pyramida-spravny-zaklad-tveho-

jidelnicku.html  

 Omega: Potravinová pyramida, dostupné na: http://www.omegasport.cz/potravinova-

pyramida/  

 Reálná výživa: Potravinová pyramida zdravé výživy, dostupné na: 

http://www.realnavyziva.cz/moderni-potravinova-pyramida-zdrave-vyzivy/ 

http://vyzivadeti.cz/zdrava-vyziva/potravinova-pyramida/potravinova-pyramida
http://vyzivadeti.cz/zdrava-vyziva/potravinova-pyramida/potravinova-pyramida
http://www.vyzivavnemoci.cz/potravinova-pyramida/
http://www.zijzdrave.cz/rady-odborniku/materialy-pro-pedagogy/potravinova-pyramida/
http://www.zijzdrave.cz/rady-odborniku/materialy-pro-pedagogy/potravinova-pyramida/
http://www.stobklub.cz/clanek/aktualizovana-potravinova-pyramida-fora-zdrave-vyzivy/
http://www.stobklub.cz/clanek/aktualizovana-potravinova-pyramida-fora-zdrave-vyzivy/
http://wiki.knihovna.cz/index.php?title=V%C3%BD%C5%BEivov%C3%A1_pyramida
http://www.vyzivovi-poradci.cz/zajimave-clanky/ceska-potravinova-pyramida-9-2010277916-htm
http://www.vyzivovi-poradci.cz/zajimave-clanky/ceska-potravinova-pyramida-9-2010277916-htm
http://www.bezhladoveni.cz/potravinova-pyramida/
http://www.siluetadoleta.cz/clanky/potravinova-pyramida-voditko-pro-spravne-stravovani/
http://www.siluetadoleta.cz/clanky/potravinova-pyramida-voditko-pro-spravne-stravovani/
http://www.hubnemesusmevem.cz/clanky/potravinova-pyramida-cindi/
http://krasna.nova.cz/clanek/fitness/potravinova-pyramida-spravny-zaklad-tveho-jidelnicku.html
http://krasna.nova.cz/clanek/fitness/potravinova-pyramida-spravny-zaklad-tveho-jidelnicku.html
http://www.omegasport.cz/potravinova-pyramida/
http://www.omegasport.cz/potravinova-pyramida/
http://www.realnavyziva.cz/moderni-potravinova-pyramida-zdrave-vyzivy/
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 Taneční a pohybové studio Hely: Potravinová pyramida, dostupné na: 

http://www.hely.cz/ostatni/potravinova-pyramida/ 

 Linkos: Potravinová pyramida, dostupné na: 

http://www.linkos.cz/slovnicek/potravinova-pyramida/ 

 Zdravá abeceda:Potravinová pyramida, dostupné na: 

http://archiv.zdravaabeceda.cz/vyziva-potravinova-pyramida.html 

 Receptář: Tuky a potravinová pyramida, dostupné na: 

http://www.ireceptar.cz/zdravi/tuky-a-potravinova-pyramida/ 

 Měním se: Potravinová pyramida, dostupné na: http://www.menimse.cz/potravinova-

pyramida 

 Výskumný ústav potravinárky: Potravinová banka dát, dostupné na: 

http://www.vup.sk/index.php?start&mainID=3&navID=34 

 Články RVP: Pyramida zdravé výživy, dostupné na: 

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1588/pyramida-zdrave-vyzivy.html/ 

 S dětmi proti obezitě: Můj talíř, z kterého jím, dostupné na: 

http://sdetmiprotiobezite.cz/?page_id=741 

 Výživa pro fitness: Potravinová pyramida – návod na zdravé stravování, dostupné na: 

http://www.vyziva-pro-fitness.cz/rs/zajimavosti/potravinova-pyramida-navod-na-

zdrave-stravovani/ 

 Zdravě, odborně: Potravinová pyramida racionální stravy, dostupné na: 

http://zdraveodborne.webnode.cz/album/fotogalerie/potravinova-pyramida-jpg/ 

 sJídelníček: Potravinová pyramida je výborný pomocník při hubnutí, dostupné na: 

http://sjidelnicek.cz/potravinova-pyramida/ 

 Tlukot srdce: Potravinová pyramida nebo talíř?, dostupné na: 

http://www.tlukotsrdce.cz/clanek/534/potravinova-pyramida-nebo-talir/ 

 Ústav preventivního lékařství.Lékařská fakulta MU v Brně:Výživa, dostupné na: 

http://www.cba.muni.cz/prevencenemoci/modules.php?name=Content&pa=showpage&

pid=5 

http://www.hely.cz/ostatni/potravinova-pyramida/
http://www.linkos.cz/slovnicek/potravinova-pyramida/
http://archiv.zdravaabeceda.cz/vyziva-potravinova-pyramida.html
http://www.ireceptar.cz/zdravi/tuky-a-potravinova-pyramida/
http://www.menimse.cz/potravinova-pyramida
http://www.menimse.cz/potravinova-pyramida
http://www.vup.sk/index.php?start&mainID=3&navID=34
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1588/pyramida-zdrave-vyzivy.html/
http://sdetmiprotiobezite.cz/?page_id=741
http://www.vyziva-pro-fitness.cz/rs/zajimavosti/potravinova-pyramida-navod-na-zdrave-stravovani/
http://www.vyziva-pro-fitness.cz/rs/zajimavosti/potravinova-pyramida-navod-na-zdrave-stravovani/
http://zdraveodborne.webnode.cz/album/fotogalerie/potravinova-pyramida-jpg/
http://sjidelnicek.cz/potravinova-pyramida/
http://www.tlukotsrdce.cz/clanek/534/potravinova-pyramida-nebo-talir/
http://www.muni.cz/to.cs/med/structure/110519.html
http://www.cba.muni.cz/prevencenemoci/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5
http://www.cba.muni.cz/prevencenemoci/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5
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Příloha 3: Vyobrazení pyramid v učebnicích přírodopisu 

 

 
Obrázek 13 Potravinová pyramida v učebnici nakladatelství SPN (Černík, Martinec, Vodová, 2009, 

s. 42) 

 

 
Obrázek 14 Potravinová pyramidu v učebnici nakladatelství Nová škola (Drozdová, Klinkovská, Lízal, 

2009, s. 68) 
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Obrázek 15 Potravinová pyramidu v pracovním sešitě nakladatelství Nová škola (Drozdová, 

Klinkovská, Lízal, 2009, s. 33) 

 

 
Obrázek 16 Potravinová pyramida v učebnici nakladatelství Fraus (Klepel, Bergstedt, Volkmar, 

Liebers, 2005, s. 19) 
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Obrázek 17 Potravinová pyramida v učebnici nakladatelství Fraus (Vaněčková, Skýbová, 

Markvartová, Hejda, 2006, s. 85) 

 

Příloha 4: Vyobrazení pyramid v učebnicích výchovy ke zdraví 

 
Obrázek 18 Potravinová pyramida v učebnici nakladatelství Grada (Čeledová, Čevela, 2010, s. 56) 
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Obrázek 19 Výživová pyramida v učebnici nakl. Fortuna (Marádová, Vodáková, 1997, s. 21) 

 

 
Obrázek 20 Potravinová pyramida v učebnici nakl. Fortuna (Marádová, 2000, s. 52) 
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Obrázek 21 Pyramida zdravé výživy v učebnici nakl. Fortuna (Marádová, Kubrichtová, 1997, s. 26) 

 

 
Obrázek 22 Výživový talíř v učebnici nakl. Fortuna (Marádová, 1999, s. 65) 
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Obrázek 23 Zastoupení jednotlivých živin v jídelníčku v učebnici nakl. Fortuna (Marádová, 1992, 

s. 29) 

 

 
Obrázek 24 Potravinová pyramida v učebnici nakl. Fraus (Janošková, Ondráčková, Čábalová, 

Šebková, Marková, 2004, s. 92) 
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Obrázek 25 Potravinová pyramida v učebnici nakl. Fraus (Janošková, Ondráčková, Čábalová, 

Šebková, Marková, 2005, s. 100) 

 

 
Obrázek 26 Potraviny, které mají žáci zařadit do jídelníčku v učebnici nakl. Fraus (Krejčí, Šulová, 

Rozum, Havlíková, 2011, s. 77) 
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Příloha 5: Vyobrazení pyramid v projektech 

 
Obrázek 27 Potravinová pyramida v projektu Pyramidáček (Gajdošová, Košťálová, 2006) 

 

 
Obrázek 28 Potravinová pyramida v projektu Zdravá pětka (Nadační fond Albert, 2012) 
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Obrázek 29 Zdravý talíř v projektu Zdravá pětka (Nadační fond Albert, 2012) 

 

 
Obrázek 30 Zdravý talíř v projektu Přirozená péče o zdraví dětí (Slimáková, 2000 - 2013) 
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Obrázek 31 Potravinová pyramida v projektu Víš, co jíš (MZ ČR, 2013) 

 

 
Obrázek 32 Zdravý talíř pro náctileté v projektu Víš, co jíš (MZ ČR, 2013) 
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Obrázek 33 Potravinová pyramida v projektu Pohyb a výživa (Březková, Mužíková, Matějová, 2014) 

 

 
Obrázek 34 Pyramida pohybu v projektu Pohyb a výživa (Březková, Mužíková, Matějová, 2014) 
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Obrázek 35 Talíř vytvoření USDA (USDA, 2013) 

 

 
Obrázek 36 Talíř v projektu Go for 2&5 (Western Australian Department of Health, 2013) 
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Obrázek 37 Pyramida vytvořená USDA (USDA, 2013) 

 

 
Obrázek 38 Výživový talíř v projektu Food and fun after school (Harvard School of Public Health 

Prevention Research Center, 2011) 
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Příloha 6: Ukázka vyplněného a nevyplněného dotazníku pro žáky 
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Dotazník 
Milí studenti, milé studentky, 

jmenuji se Nicole Martinková. Studuji navazující magisterský obor Učitelství pro 

střední školy, kombinaci biologie – výchova ke zdraví na Pedagogické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze.  

Píši diplomovou práci na téma Využití „pyramidy“ výživy v didaktických 

projektech výchovy ke zdraví a touto formou bych Vás ráda požádala o vyplnění svého 

krátkého anonymního dotazníku. 

Děkuji mnohokrát za Vaši spolupráci! 

1. Jsem: 

A.  chlapec 

B.  dívka 
2. K čemu podle Vás slouží potravinová pyramida? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Potravinová pyramida pracuje s pojmem „porce“. Co si představíte, když se 

řekne „1 porce“? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Kde jste viděli a slyšeli o potravinové pyramidě? 

A.  ve škole 

B.  v médiích 

C.  na internetu 

D.  nikdy jsem o ní neslyšel/a 

E.  jinde: (napište 

kde)_________________________________________________ 

5. Doplňte, jaké potraviny podle Vás patří do jednotlivých pater pyramidy: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Děkuji za vyplnění dotazníku!  

Nicole Martinková 
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Příloha 7: Ukázka vyplněného a nevyplněného formuláře rozhovoru s učiteli 
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Strukturovaný rozhovor s učiteli ZŠ 

3. Jsem: 

A.  žena 

B.  muž 

4. Mám aprobaci: 

_____________________________________________________________________ 

4. Potravinovou pyramidu: 

A.  nevyučuji 

B.  vyučuji v předmětu VZ 

C.  vyučuji v předmětu Př 

5. Potravinovou pyramidu vyučuji v: 

A.  6. ročníku 

B.  7. ročníku 

C.  8. ročníku 

D.  9. ročníku 

6. Ve výuce přírodopisu používám učebnice nakladatelství: 
A.  Scientia 

B.  Fortuna 

C.  Jinan 

D.  Česká geografická společnost 

E.  Fraus 

F.  Nová škola 

G.  SPN 

H.  Prodos 

7. Ve výuce výchovy ke zdraví používám učebnice nakladatelství: 
A.  Fortuna 

B.  Fraus 

C.  jiné: ___________________________________________________________ 

D.  nepoužívám učebnice 

8. Potravinová pyramida pracuje s pojmem „porce“. Co je podle Vás „1 porce“? 

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. Potravinovou pyramidu vyučuji i formou projektů: 
A.  ne 

B.  ano, jakých?_____________________________________________________ 

 


