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ABSTRAKT: 

Diplomová práce se zabývá problematikou „pyramidy“ výživy, která je aktuálně velmi 

využívaná ve výuce na základních školách. Cílem práce je zhodnotit možnosti didaktického 

využití modelu „pyramidy“ výživy ve výuce výchovy ke zdraví na základních školách a 

popřípadě navrhnout aktualizovanou formu „pyramidy“ výživy, kterou by mohly všechny 

školy využívat jednotně či vytvořit výukový projekt, který by byl zaměřen na pyramidu 

výživy. Teoretická část je psána formou literární rešerše. Věnuje se analýze odborných knih a 

jejich informací o výživových doporučeních formou „pyramidy“ výživy a analýze učebnic, 

Rámcového vzdělávacího programu a výukových programů pro žáky základních škol 

vzhledem k využívání „pyramidy“ výživy. Empirická část využívá metody kvantitativní i 

kvalitativní. Zaměřuje se na analýzu Školních vzdělávacích programů vybraných škol a 

v další část se věnuje zkoumání toho, jak učitelé základních škol využívají „pyramidu“ výživy 

ve výuce a jaké mají žáci znalosti týkající se potravinové pyramidy. A dále se empirická část 

věnuje shrnutí výsledků práce, závěrům a doporučením. Výstupem práce je na základě 

výsledků výzkumného šetření navrhnout koncepci výukového projektu tak, aby z něj žáci 

snáze pochopili, jak pracovat s potravinovou pyramidou. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

pyramida výživy - výchova ke zdraví - výukový projekt – základní škola 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT: 

This thesis deals with the "pyramid" nutrition that is currently mostly used in teaching in 

primary schools. The aim of the study is to evaluate the possibilities of didactic use model 

"pyramid" nutrition teaching health education in primary schools and where appropriate, 

propose an updated form of "pyramid" diet, which all schools could benefit from harmonized 

or create a tutorial project that focused on nutrition pyramid. The theoretical part is written in 

the form of a literature review. It deals with the analysis of books and information about 

dietary recommendations in the form of a "pyramid" nutrition and analyzing textbooks, 

Framework curriculum and educational programs for elementary school students due to the 

use of a "pyramid" nutrition. The empiric part uses quantitative and qualitative methods. It 

focuses on the analysis of school educational programs at selected schools and another part is 

dedicated to exploring how elementary school teachers use the "pyramid" nutrition in 

teaching and what students have knowledge of the food pyramid. A further empiric section 

devoted to a summary of the results of the work, conclusions and recommendations. The 

outcome of this work is based on research results suggest the concept of an educational 

program what makes it easier for students to understand how to work with the food pyramid. 

KEYWORDS: 

food pyramid - health education - educational project – upper primary school
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ÚVOD 

Zdravím a způsoby jeho dosažení se zabývá celý svět. V Evropě byl vytvořen program 

s názvem Zdraví 2020, který je osnovou evropské zdravotní politiky pro 21.století. Mezi 

jednu z prioritních oblastí patří investice do zdraví a tvorba podmínek pro růst osobní 

odpovědnosti občanů za jejich zdraví. Do tohoto bodu patří i zvyšování zdravotní 

gramotnosti, ke které v rámci školní docházky také přispíváme. Také podpora vzdělávání 

mezi vrstevníky (jakýsi mentoring mezi žáky) je nezbytností. Školy zdravotní gramotnost i 

spolupráci žáků podněcují pomocí programů na podporu zdraví. Žáci potom mohou 

pomoci i ostatním lidem kolem sebe, například rodičům, zdravě zestárnout (WHO, 2014). 

Jedním způsobem, jak podporovat zdravý způsob života, je změna jídelníčku. 

K úpravě jídelníčku nám může posloužit výživová či potravinová pyramida (jinde 

pyramida výživy, apod.), která nám nabízí graficky znázorněná výživová doporučení. 

Proto se jí práce věnuje z pohledu odborných knih, zabývajícími se dietami, zdravým 

životním stylem a výživou, a z pohledu učebnic využívaných na základních školách. 

Diplomová práce zjišťuje, jak moc pozornosti a prostoru je v odborné literatuře 

věnováno změně životního stylu a jídelníčku pomocí pyramidy výživy, a jak často učitelé 

na základních školách používají potravinovou pyramidu jako vhodný model stravování. 

Teoretická část má komparativní charakter – je v ní porovnávána odborná literatura, 

včetně webových stránek, a následně analyzovány různé učebnice přírodopisu a výchovy 

ke zdraví pro základní školy. V této části diplomové práce je věnován prostor také 

komparaci obrázků potravinových pyramid a jejich odlišností. Poslední součástí teoretické 

části je přehled výukových projektů nabízených školám a analýze Rámcového 

vzdělávacího programu z hlediska zařazení pyramidy výživy. 

Část empirická zkoumá Školní vzdělávací programy zkoumaných škol a zařazení 

správné výživy v nich, a další její část je založena na spolupráci se školami a učiteli. 

Výzkumné šetření probíhá pomocí strukturovaného rozhovoru vedeného s učiteli 

přírodopisu a výchovy ke zdraví, kde je cílem zjistit, jak často a ve kterých ročnících je 

využíván model pyramidy výživy. Druhá část výzkumného šetření se soustřeďuje na žáky 

samotné a jejich znalosti a představy o potravinové pyramidě. Tato část výzkumné sondy 

je uskutečněna formou krátkého anonymního dotazníku. 
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Výstupem diplomové práce je koncepce výukového projektu, který by usnadnil žákům 

lépe pochopit důležitost výživových doporučení, které nám předkládá potravinová 

pyramida. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Potravinová pyramida 

1.1 Historie 

Potravinová pyramida, výživová pyramida, pyramida výživy či pyramida zdravého 

stravování je grafické znázornění toho, jak by se populace daného státu měla stravovat. 

Vyvíjí se v průběhu let stejně, jako jsou odborníky vyvíjena výživová doporučení pro 

obyvatele dané země. 

První prezentace potravinové pyramidy proběhla roku 1974 ve Švédsku. Poté se 

začala šířit po Skandinávii a po úpravě se rozšířila i do dalších zemí, nejprve do Západního 

Německa, dále do Japonska, na Srí Lanku a v roce 1992 také do USA (ŠVÁB, 2012). 

Pro Českou republiku bylo vydáno první výživové doporučení v roce 1986 

Společností pro výživu. V roce 1989 byla doporučení inovována a v roce 1994 Rada 

výživy Ministerstva zdravotnictví České republiky vypracovala doporučení výživy 

zdravých obyvatel s názvem „Jezte zdravě, žijte zdravě“. Výživová doporučení pro 

obyvatele ČR byla vydána v roce 2004, opět Společností pro výživu, a v roce 2005 vydalo 

Ministerstvo zdravotnictví ČR informační leták s výživovými doporučeními. V roce 2012 

byla vydána nová doporučení, která zohledňují různé skupiny obyvatel – dětský věk, 

těhotné a kojící ženy a seniory. První pyramida byla navržena kolektivem, který vedla 

profesorka Brázdová v letech 1994-1995. V následujících letech byla několikrát 

inovována. Až v roce 2006 se stala oficiálně materiálem, propagujícím výživová 

doporučení (Česká verse nutriční pyramidy, 2012), (DOSTÁLOVÁ, a kol., 2012). 

Pro grafické znázornění výživových doporučení se nepoužívá jen potravinová 

pyramida, ale také například tabulka, spotřební koš nebo výživový talíř, který je 

v posledních letech čím dál oblíbenější. V USA od roku 2011 nahradil potravinovou 

pyramidu a stal se hlavním základním grafickým znázorněním výživových doporučení 

(USDA, 2011). 

Nevýhodou potravinové pyramidy je nejasnost definice pojmu porce a značné rozdíly 

v obsahu živin jednotlivých potravin v rámci pater (Česká verse nutriční pyramidy, 2012). 

„Potravinové pyramidy jsou vzdělávací pomůckou pro výuku diety.“ (SVAČINA; 

BRETŠNAJDROVÁ, 2008, s. 202). Jiná literatura uvádí, že „potravinová pyramida je 
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obrazové znázornění denního jídelního plánu, který slouží jako pomůcka pro volbu 

potravin, splňujících požadavky zdravé výživy.“ (KUDEROVÁ, 2005, s. 149). 

Pyramida vychází z doporučení Americké dietetické asociace a učí nás, jak vypadá 

optimální podíl jednotlivých skupin potravin v našem každodenním jídelníčku. 

Dodržováním výživových pravidel, které nám poskytuje potravinová pyramida, bychom 

měli předcházet vzniku obezity, jejíž incidence neustále stoupá. Nadace manželů 

Gatesových provedla mezi lety 1980 a 2013 analýzu vývoje obezity u dospělých a dětí. 

Díky této analýze bylo zjištěno, že během zkoumaných let vzrostlo procento mužů s BMI 

vyšším než 25 (včetně) z 28,8 % na 36,9 % a vzrostlo i procento obézních žen z 29,8 % na 

38,0 %. Co se týče chlapců a dívek s obezitou, je procento obézních chlapců 23,8 % a 

obézních dívek 22,6% (Celosvětový nárůst obezity v číslech, 2015), (HAINER, 1996). 

Potravinová pyramida se neustále proměňuje. Současné pojetí bylo vytvořeno Fórem 

zdravé výživy v roce 2013 a má zpravidla 4 patra. Pro usnadnění výběru vhodných 

potravin je k dispozici semaforový systém: červená - jezte výjimečně, žlutá – jezte jen 

omezeně, zelená - jezte nejčastěji. Kladem je také to, že je zahrnut pitný režim, což u 

starších typů pyramid nebývá viděno (FZV, 2013). 

1.2 Popis potravinové pyramidy 

V této podkapitole půjde především o vysvětlení obecného principu členění pyramidy 

na příkladu současného pojetí pyramidy výživy z roku 2013. 

Spodní patro sestává z potravin, které by měly být součástí našeho jídelníčku nejvíce – 

ovoce, zeleninu, obiloviny, luštěniny – obsahující zdravotně nezávadnou vodu a hlavně 

vlákninu, což je část stravy, kterou nerozkládají enzymy trávicího ústrojí člověka. 

Vláknině se také dá říkat neškrobové polysacharidy a lignin, obsahuje totiž celulózu, 

hemicelulózu, pentosany, β-glukany, resistentní škrob, pektiny, chinin a již zmíněný lignin. 

Energetický přínos vlákniny je sice malý, ale přesto je vláknina pro náš organismus 

nezastupitelná. Její hlavní funkcí je ochrana – působí preventivně v řadě neinfekčních 

onemocnění, např. u rakoviny tlustého střeva, onemocnění srdce a cév, diabetu, obezity a 

chronické zácpy. Další funkcí je zahušťování stolice a její pasáž. Také působí na vytváření 

prospěšných bakterií v tlustém střevě. Jednou nevýhodou vlákniny je, že snižuje 

vstřebatelnost železa, vápníku a zřejmě i některých vitaminů. Spotřeba vlákniny v České 

republice je velmi nízká, výjimku tvoří pouze vegetariáni. Doporučené denní množství je 
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asi 35 g vlákniny. Je velmi nezbytné také při takto vysokém přijmu vlákniny dodržovat 

pitný režim, tj. alespoň 2 l vody denně (PIŤHA, POLEDNE, 2009). 

Druhé patro je tvořeno potravinami, které by měly být v našem jídelníčku zastoupeny 

často – vločky, ryby, jejichž obvyklá porce je 120-140 g. Ryby jsou důležité nejen pro svůj 

vysoký obsah bílkovin, ale také pro svůj vysoký obsah nenasycených mastných kyselin, 

kam patří omega-3, typické pro ryby, a omega-6 mastné kyseliny. Další důležitou součástí 

tohoto patra jsou jogurty. Jogurty spolu s mlékem a sýry dodávají tělu dostatek vápníku i 

bílkovin. Je vhodnější konzumovat polotučné a nízkotučné výrobky, protože plnotučné 

obsahují nasycené tuky, které zvyšují produkci LDL cholesterolu. Další součástí patra jsou 

rostlinné oleje, nejzdravější je konzumace oleje řepkového a olivového. Pak to jsou čaje, 

především bylinné a ovocné, rýže a margaríny. Do skupiny potravin, které by z tohoto 

patra neměly být konzumovány příliš často, jsou těstoviny, mléko a brambory. Co se mléka 

týče, je zdravější konzumovat mléko polotučné a odtučněné. To samozřejmě neplatí pro 

děti, které by měly přijímat dostatek plnotučného mléka, kde jsou vitamíny A a D, 

nezbytné pro vývoj dětského organismu (HUNTER, GOVINDJI & kol., 2002). 

Ve třetím patře jsou k nalezení potraviny, které by neměly být konzumovány příliš 

často: maso, vejce, pečivo, alkohol a sýry. U vajec je doporučená roční spotřeba do 200 ks, 

a to jak vajec samotných, tak vajec zapracovaných do pečiva, těstovin, apod. Maso je 

hlavním zdrojem bílkovin, jejichž součástí je osm nepostradatelných aminokyselin, jež si 

tělo samo nedokáže vyrobit. Vhodné je vyvarovat se masa tučného – paštiky, vepřový 

bůček, skopové maso apod. Lépe je zpracovávat maso libové – hovězí, bílé maso (kuřecí, 

krůtí) (DEUTCH, THOMAS & HUNTER, 2002). 

A ve čtvrtém patře jsou potraviny, které by v našem jídelníčku měly tvořit pouze 

výjimečnou skupinu potravin. Zahrnuje uzeniny, cukrovinky, živočišné tuky, tvrdý alkohol 

a sladké limonády.  

1.3 Výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR 

Výživová doporučení by měla souhlasit s výživovými cíli pro Evropu, jež stanovil 

Regionální úřad pro Evropu WHO. Patří sem: 

 Upravení celkové energetické dávky u jednotlivých skupin obyvatelstva tak, aby 

energetická dávka korespondovala s pohybovým režimem. Mělo by být dosaženo 
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optimální tělesné hmotnosti v rozmezí BMI 18-25 u dospělých, u dětí s percentilem 

mezi 10 a 90 referenčních hodnot BMI nebo poměru hmotnosti k výšce dítěte. 

 Snížení příjmu tuků u dospělých tak, aby lehce pracující zkonzumovali cca 70 g za 

den a u více pracujících (tj. s vyšším energetickým výdejem) 75-80 g tuků za den. 

U dětí školního věku by příjem neměl překročit 35 % energetického příjmu. 

 Dosažení podílu nasycených, monoenových a polyenových mastných kyselin <1 : 

1,4 : 0,6>. Další částí tohoto bodu je dosažení poměru mastných kyselin řady 

omega-6 : omega-3 v poměru 5 : 1. 

 Snížení cholesterolu na maximální denní příjem 300 mg. 

 Snížení spotřeby jednoduchých cukrů u lehce pracujících dospělých na cca 60 g za 

den, zvýšit podíl polysacharidů. 

 Snížení spotřeby kuchyňské soli (NaCl) na 5 – 6 g za den, preferovat sůl 

obohacenou jódem. 

 Zvýšení příjmu vitamínu C (kyseliny askorbové) na 100 mg denně. 

 Zvýšení příjmu vlákniny na 30 g denně. 

 Zvýšení příjmu dalších ochranných látek (minerálů, vitamínů či dalších přírodních 

nutrientů), které by zvýšily antioxidační aktivitu a zajistily obranyschopnost 

organismu (zejm. Se, Zn, Ca, I, Cr, karoteny, vitamín E, apod.) (DOSTÁLOVÁ, a 

kol., 2012). 

Pro spotřebu potravin jsou vypracovány další body. Ve spotřebě potravin by mělo 

dojít k následujícímu: 

 Snížení příjmu živočišných tuků a naopak zvýšení podílu rostlinných olejů (hlavně 

olej řepkový a olivový), nejlépe bez tepelné úpravy. 

 Zvýšení příjmu ovoce a zeleniny, včetně ořechů jako prevence nádorových a 

kardiovaskulárních onemocnění a jako prostředek pro zvyšování obsahu vlákniny 

v potravě. Denní příjem je stanoven asi na 600 mg, včetně tepelně upravených 

pokrmů ze zeleniny a ovoce, v poměru zelenina : ovoce 2 : 1. (STŘEDA, 

MARÁDOVÁ, & ZIMA, 2010), v jiné literaruře je uváděn poměr 5 : 3 

(MACHOVÁ & KUBÁTOVÁ, 2009). 
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 Výrazné zvýšení spotřeby ryb a rybích výrobků. 

 Zvýšení příjmu luštěnin. Je to velmi bohatý zdroj kvalitních rostlinných bílkovin, 

majících nízký obsah tuku, nízkým glykemickým indexem a obsahem ochranných 

látek. 

 Zvýšení příjmu výrobků z obilovin. Vhodné je konzumovat obiloviny s vyšším 

podílem složek celého zrna. 

 Snížení spotřeby živočišných potravin, především tučných (vepřový bok, plnotučné 

mléko, uzeniny, cukrářské výrobky, apod.). 

 Snížení spotřeby vajec na 200 ks za rok. To znamená konzumaci maximálně 4 

vajec týdně.  

 Upravit příjem alkoholu tak, aby denní spotřeba u mužů nepřekročila 30 g čistého 

lihu (tj. 300 ml vína, 0,8 l piva či 70 ml lihovin) a u žen 20 g (tj. 200 ml vína, 0,5 l 

piva nebo 50 ml lihovin) (STŘEDA, MARÁDOVÁ & ZIMA, 2010). 

Je nutno dodržovat stravovací režim: jíst alespoň 3 hlavní jídla a 2 svačiny 

s tříhodinovou pauzou mezi jídly, tedy jíst pravidelně alespoň 4x až 5x denně. Nezbytností 

je dodržovat pitný režim s denním příjmem 1,5-2 l nápojů, nejlépe nedoslazovaných 

jednoduchými cukry (DOSTÁLOVÁ, a kol., 2012). 

Mezi vhodné způsoby přípravy pokrmů patří vaření či dušení pro zamezení přílišným 

ztrátám vitamínů, minerálů a dalších ochranných látek, používat tuk odpovídající 

technologickému postupu. Také je třeba nezapomínat na zachovávání podílu syrové 

zeleniny a ovoce (např. ve formě zeleninových a ovocných salátů, džusy, atd.) 

(MACHOVÁ & KUBÁTOVÁ, 2009). 

U některých skupin obyvatelstva, jako jsou děti, těhotné a kojící ženy a senioři, je 

zvláště důležité dodržovat pravidla stravování a brát zřetel na to, že tyto skupiny mají jiné 

nároky na složení a přísun živin než běžný člověk (DOSTÁLOVÁ, a kol., 2012). 

1.4 Stravování dětí a adolescentů 

Děti patří mezi skupiny obyvatelstva, které mají zvýšené nároky na výživu, proto je 

potřeba jim uzpůsobit výživová doporučení. 

Na stravování školních dětí se nejvíce podílí rodina a škola. 
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Jednou z důležitých živin jsou pro děti bílkoviny. Mají svůj nezastupitelný význam 

pro tvorbu vlastních tkáňových bílkovin, krevní plazmy či protilátek. 

Mezi hodnotné bílkoviny patří bílkoviny z hovězího masa, mléka a mléčných výrobků, 

dále je velmi hodnotný vaječný bílek a želatina. 

Další nezbytností jsou sacharidy, které by měly pokrývat 60 % denní dávky energie. 

Ovšem vyhýbat by se děti měly sacharóze a jiným rafinovaným cukrům, které s sebou 

přináší riziko obezity a zvýšenou kazivost zubů. 

Velmi důležitý je také pravidelný přísun vitaminu C, A, a vitamínů skupiny B, 

zejména B1 a B2. Nezastupitelnou roli hrají pro dětský organismus také stopové prvky, 

mezi které patří například vápník, fosfor, železo, měď, síra, hořčík a mangan. Vápník a 

fosfor mohou děti přijímat prostřednictvím mléka a mléčných výrobků, při jejich 

nedostatku hrozí špatná odolnost proti infekcím a správně nefunguje ani tvorba protilátek. 

Další vhodnou součástí jídelníčku by měl být dostatek ovoce a zeleniny, který nám 

přináší živiny, minerály, vitamíny, zdravotně nezávadnou vodu a nezbytnou vlákninu, jejíž 

příjem by měl být podporován nejen v ovoci, ale i v luštěninách a celozrnném pečivu. 

Vláknina člověka dobře zasytí a podporuje správnou peristaltiku střev. Dostatečný příjem 

tekutin je další nezbytnou součástí jídelníčku. Jídla by měla být prokládána tekutinami a 

nikdy by děti neměly jíst ve spěchu. 

Je třeba se také snažit omezit příjem sladkostí, protože nadbytek v nich obsaženého 

cukru většinou není spálen a mění se na tukovou tkáň. Není vhodné podporovat nadměrnou 

konzumaci uzenin a masných výrobků, které obsahují přebytek solí a koření a skrytých 

tuků. S tuky souvisí jeho klesající potřeba ze 4 g/kg na 1,5 g/kg u 10-16letých dětí. 

Dodržování pravidelného stravovacího režimu, který zahrnuje více menších denních 

dávek, které budou přijímány rovnoměrně v průběhu dne, je důležité nejen u dětí a 

adolescentů. Z denních jídel by měla zůstat nejbohatší snídaně, naopak večeře už by 

neměla být příliš obsažná a podáváme ji minimálně hodinu před spaním (KANTOR, 1994), 

(MARÁDOVÁ, 1988), (MARÁDOVÁ, 2010). 

1.5  Pojetí pyramid v literatuře 

Literatura uvádí velké množství pojetí potravinových pyramid, i z různých zemí světa. 

V této podkapitole byly vybrány pyramidy využívané v České republice a pro přehlednost 
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byly vytvořeny kategorie jednotlivých pyramid podle toho, jestli publikace uvádí pouze 

popis pyramidy bez jejího zobrazení, zda jsou obrázky pyramid barevné nebo černobílé či 

s popisky nebo bez nich nebo jestli je v knize místo potravinové pyramidy zobrazen 

výživový talíř. 

Popisy pyramid bez jejich zobrazení 

Latinskoamerická dietní pyramida 

Toto pojetí bylo navrženo v devadesátých letech 20. století Společností na ochranu 

tradic. 

Latinskoamerická dietní pyramida si zakládá na kombinaci výhod latinskoamerických 

pokrmů Aztéků, Inků a Mayů s recepty Kolumbovými a recepty ostatních cestovatelů. 

Pyramida má tři patra: první patro (základna) zařazuje ovoce, zeleninu, celozrnné 

obiloviny, těstoviny, fazole a ořechy. Do druhého patra se řadí konzumace ryb a korýšů, 

rostlinných olejů, mléčných výrobků a drůbeže, nejlépe každý den. A v nejvyšším patře 

najdeme potraviny, doporučené ke konzumaci jednou za týden jako je maso, sladkosti a 

vejce. Pyramida je doplněna každodenní fyzickou aktivitou, například tancem či chůzí. Za 

den je doporučeno vypít alespoň šest sklenic vody a umírněné množství alkoholu 

(RODRIGUEZOVÁ, 2008). 

Asijská dietní pyramida 

V posledních letech se strava Dálného východu stává stále oblíbenější. Vědecké 

výzkumy totiž ukázaly, že rostlinná strava má vliv na snižování rizik výskytu chronických 

onemocnění (př. rakovina, diabetes a KVO
1
). Tento model zahrnuje zvýšenou konzumaci 

obilovin, ovoce, luštěnin a zeleniny a sníženou konzumaci masa a mléčných výrobků, 

doplněnou pitím čajů a jiných druhů nápojů. Strava, která je základem pro Asijskou dietní 

pyramidu, je velmi bohatá na vlákninu, vitamíny a antioxidanty. Pyramida sestává ze čtyř 

úrovní podle toho, jak často se do jídelníčku zařazují (denně, týdně, měsíčně apod.), ovšem 

není zde uvedena velikost porcí ani počet jídel za den. Denně se proto dají konzumovat 

výše uvedené potraviny, týdně se smí požívat sladkosti, vejce a drůbeží maso a měsíčně 

červené maso. U tohoto modelu je třeba si dávat pozor na dostatečný přísun vápníku 

prostřednictvím zeleniny, protože model omezuje přísun mléčných výrobků, ze kterých 

jinak vápník získáváme (RODRIGUEZOVÁ, 2008). 

                                                 
1
 KVO – kardiovaskulární onemocnění 
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Moje pyramida 

Toto pojetí bylo do roku 2005 americkým modelem ideálního stravování. Je založen 

na individualitě každého člověka a rozděluje se na energetické úrovně, které člověku 

pomáhají najít pro něj správný způsob stravování (USDA, 2011). 

„Moje pyramida“ je následnicí potravní pyramidy z roku 1992, a zaměřuje se na 

dostatek fyzické aktivity, na postupné, nikoli rychlé, zlepšování. Stravování má být vždy 

přiměřené a rozmanité. Zdůrazněn je proto význam ovoce, zeleniny, celozrnných obilovin, 

netučného mléka a mléčných výrobků, libového masa, drůbeže a fazolí, ryb, vajec a 

ořechů. Naopak snížit by se měla konzumace živočišných tuků, soli a přidaných cukrů. 

Kladem tohoto pojetí pyramidy je, že ponechává možnost volby na člověku podle toho, 

kolik energie přijme a následně vydá (RODRIGUEZOVÁ, 2008). 

Následujících několik stran se bude věnovat jednotlivým pojetím pyramid v odborné 

literatuře z různých hledisek. V každém odstavci je rozebrána jedna kniha. 

Černobílé pyramidy bez popisu 

Středomořská potravní pyramida je typ dietního plánu (obr. 1 – Příloha 1) založený na 

zvyklostech, tradičních v Itálii, Řecku, Africe a na Blízkém východě. Základem pro 

sestavování této pyramidy je ochrana zdraví, u které hrají prim tradiční stravovací 

zvyklosti a udržitelné zemědělské postupy. Doporučuje každodenní aktivitu a chléb, ovoce, 

fazole, luštěniny, ořechy, zeleninu, olivový olej, sýr a jogurt. Jednou týdně jsou zařazeny 

například ryby, drůbež, vejce a sladkosti. Velký důraz je také kladen na minimální 

tepelnou úpravu potravin a dostatečnou konzumaci ovoce a zeleniny v čerstvém stavu. 

Nevýhodou této pyramidy je, že neudává žádnou četnost konzumovaných potravin, ani 

velikost jejich porcí (RODRIGUEZOVÁ, 2008). 

Další kniha pracuje s pyramidou (obr. 2 – Příloha 1), která je taktéž černobílá, ale 

obrázky už jsou alespoň rozpoznatelné. Zde se i vysvětluje, k čemu je vlastně potravinová 

pyramida – že se podle ní dají dobře vybrat vhodné potraviny pro hodnotnou stravu. Jsou 

zde popsána i kritéria pro zařazení jednotlivých potravin do pater pyramidy:   

1. glykemický index 

2. přítomnost probiotických bakterií, množství tuku a jeho kvalita 

3. zelenina a ovoce jsou řazeny podle obsahu vlákniny, vitamínů a dalších látek 
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Tato kniha doporučuje jídlo konzumovat 5x denně a nechávat mezi jídly čtyřhodinové 

intervaly (KUDEROVÁ, 2005). 

Kunová (2004) věnuje nové potravinové pyramidě (obr. 3 – Příloha 1) celou jednu 

kapitolu. Podle autorky je většina pojetí pyramid sestavována pro průměrného, a víceméně 

zdravého člověka. Objevuje se zde také informace o tom, že původní pojetí pyramidy ve 

spodním patře nabízí především obiloviny, které mají ovšem velmi vysokou energetickou 

hodnotu a zvyšují tak u uživatelů riziko obezity. Proto Fórum zdravé výživy volí nyní 

potraviny do pyramidy podle toho, aby byla zajištěna přiměřená dávka bílkovin, zdravých 

tuků, sacharidů a dostatek vitamínů, minerálů a vlákniny. Další podkapitola je věnována 

instrukcím, jak se má pracovat s pyramidou. Je zde zdůrazněn systém práce s pyramidou 

FZV
2
 - nejen, že jsou potraviny řazeny od nejvhodnějších (dole) po nejméně vhodné 

(nahoře), ale také ještě v rámci patra (vlevo jsou vhodnější, vpravo méně vhodné). Tato 

nová pyramida se vyhýbá dávkám či porcím a vychází spíše z denního příjmu a výdeje 

energie, který se liší u každého člověka. Pyramida je podle autorky „vodítkem k sestavení 

zdravé stravy“. Pro zařazování potravin do pyramidy byla klíčová tato kritéria: obsah 

vlákniny, vitamínů a glykemický index
3
. U mléka a mléčných výrobků je stěžejní obsah 

probiotických bakterií a množství obsaženého tuku. Obsah tuku byl také důležitým 

faktorem při zařazování masa. Zelenina a ovoce byly zařazeny podle obsahu vlákniny, 

vitamínů a fytoprotektivních látek (KUNOVÁ, 2004). 

Autoři Svačina a Bretšnajdrová (2008) pracují s pyramidou (obr. 4 – Příloha 1), která 

je rovněž vytištěná v černobílé barvě a v odstínech šedi, ale obrázky jsou dále od sebe. 

Pyramida je tím mnohem přehlednější. Navíc u každého patra je napsán počet porcí, které 

by se v rámci daného patra měly zkonzumovat (SVAČINA & BRETŠNAJDROVÁ, 2008). 

Černobílé pyramidy s popisem 

Kniha, která se zabývá výživou dětí do dvou let, pracuje s pyramidou, která je 

černobílá, obrázky na ní jsou příliš blízko u sebe, proto není vůbec čitelná a přehledná, jak 

by měla být, aby se s ní vůbec dalo pracovat (obr. 5 – Příloha 1). Je u ní alespoň v textu 

popis, co by dítě do dvou let mělo konzumovat a v jakém množství (KUDLOVÁ; 

MYDLILOVÁ, 2005). 

                                                 
2
 FZV – Fórum zdravé výživy 

3
 Glykemický index – uvádí, na jak dlouhou dobu nás potravina zasytí, jak moc potravina zvýší hladinu 

cukru v krvi 
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V publikaci autora Hainera (1996) je uvedena pyramida popisná (obr. 6 – Příloha 1), 

bez obrázků, za to jasná a s přesnými informacemi o porcích. Pyramidu doprovází text, ve 

kterém je i osvětleno, co se myslí jednou porcí pekárenského výrobku, který je k nalezení 

v prvním patře: například krajíc chleba, jeden menší dalamánek či rohlík, polovina vdolku, 

30 g čerstvých obilovin, ½ šálku rýže či těstovin. Za jednu porci zeleniny (druhé patro) 

považuje autor 1 středně velký brambor, 1 rajče, 1 šálek čerstvé či ½ šálku vařené 

zeleniny, stejně tak je to v případě ovoce. V dalším patře popisuje, co je porce mléčného 

výrobku či mléka: 1 šálek nízkotučného mléka, 1 šálek jogurtu, 50 g sýra. Ze skupin mas, 

masových výrobků a luštěnin je jedna porce 60-90 g vařeného libového masa (rybího či 

drůbežího) či ½ šálku vařených luštěnin. Vejce je v tomto patře počítáno jako ½ porce 

masa. V posledním patře se nalézají potraviny, které by měly být konzumovány omezeně, 

jako jsou tuky, oleje a sladkosti. Je zde také velmi správně zdůrazněno, že množství 

potravy je pro každého člověka různé a liší se podle věku, pohlaví a fyzické aktivity. 

Bohužel nepracuje s pitným režimem (HAINER, 1996). 

V další publikaci byla zobrazena pyramida o sedmi patrech (obr. 7 – Příloha 1). Pod 

touto pyramidou jsou v několika odstavcích sepsány instrukce, kolik potravin v daném 

patře se má denně zkonzumovat. U celozrnných potravin, které jsou zařazeny do spodního 

patra, je informace o tom, že energie, kterou poskytuje cukr z celozrnné mouky, se 

uvolňuje mnohem postupněji než při konzumaci mouky bílé. Trávení celozrnných výrobků 

je proto mnohem pomalejší. Na stejné úrovni s celozrnnými výrobky jsou rostlinné oleje, 

které snižují hladinu cholesterolu v krvi a navíc chrání srdce před náhlými srdečními 

příhodami. V dalším patře je vedle sebe ovoce a zelenina. Ovoce a zelenina mohou opět 

ovlivnit nejen činnost našeho srdce, náš krevní tlak, ale také jako ochrana před různými 

druhy rakoviny a působí jako prevence šedého zákalu u lidí nad 65 let. Třetí patro nabízí 

oříšky a luštěniny, které jsou vynikajícím zdrojem bílkovin, vlákniny, vitamínů a minerálů. 

Ořechy poskytují velké množství zdraví prospěšných tuků, které pozitivně ovlivňují  srdce. 

Další patro zahrnuje ryby, drůbež a vejce, které jsou neodmyslitelným zdrojem bílkovin. 

Vejce bývala vždy považována za nevhodná hlavně kvůli vysokému obsahu cholesterolu. 

Podle publikace je tomu naopak – vejce mají velmi vyvážené a ideální zastoupení bílkovin. 

V předposledním patře se nachází mléko a mléčné výrobky, které jsou nezbytné především 

ke správné stavbě kostí. Je zde ale potřeba upozornit na plnotučné výrobky, které mají 

velmi vysoký obsah tuku, proto je lepší preferovat nízkotučné nebo netučné potraviny. 

Poslední patro je rozděleno na dvě části: červené maso a živočišné tuky a bílou rýži, bílý 
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chléb, brambory, těstoviny a sladkosti. U masa je potřeba si hlídat, kolik ho člověk 

zkonzumuje, protože obsahuje vysoké množství nasycených mastných kyselin. Tím se 

může zvýšit hladina cholesterolu v krvi. Bílá mouka rychle zvyšuje hladinu cukru v krvi, 

což může vést k propuknutí cukrovky. Dále je pyramida doplněna ještě o fakt, že by 

stravování mělo být doprovázeno denním cvičením a že je nezbytné hlídat si váhu, 

eventuálně doplňovat vitamíny a minerály pomocí doplňků stravy. A jako poslední věc, 

kterou tato kniha doporučuje, je pít jeden alkoholický nápoj denně, který snižuje riziko 

srdečních chorob. U žen by se mělo jednat o jeden nápoj, u mužů o maximálně dva 

alkoholické nápoje denně (MATĚJÍČKOVÁ, 2007). 

Kniha Stanislava Hrubého (199-) také pracuje s potravinovou pyramidou, dokonce ve 

třech jejích podobách. Jedna pyramida je s černobílými obrázky, která není příliš přehledná 

(obr. 8 – Příloha 1). Ve spodním patře nejsou obrázky na talířích vůbec čitelné. Pyramida 

je ale o pár stránek dál pouze schematická (obr. 9 – Příloha 1), kde jsou potraviny vypsány 

slovy. Každý blok potravin je doplněn informací o porcích, což je velmi vhodné. Také je u 

těchto informací rovnou vysvětleno, co je v každém patře míněno jednou porcí. Na konci 

knihy mezi přílohami je ještě jedna pyramida, která je doplněna černobílými obrázky a 

navíc informacemi o porcích v daném patře. Je vlastně kombinací dvou pyramid, které 

jsem uvedla výše, tedy pyramida je černobílá, obrázky jsou focené, ale každé patro 

obsahuje popis (obr. 10 – Příloha 1). V základně pyramidy jsou přílohy (pečivo, rýže, 

těstoviny, knedlíky, luštěniny, ořechy). Jako jednu porci v tomto patře autor uvádí u 

brambor, těstovin, luštěnin a rýže 125 g, u pečiva 1 kus. V dalším patře je zelenina a 

ovoce. U zeleniny jsou porce počítány na gramy (300-500 g), ovoce je počítáno na kusy 

(3-5 kusů). Třetí patro zahrnuje mléko, mléčné výrobky a maso. Z masa vybíráme vždy ta 

libová. 1 porce masa odpovídá asi 50 g, 1 porce mléčného výrobku asi 150 ml, 50 g sýra 

nebo 250 ml mléka. Ve vrcholu pyramidy jsou k dispozici sladkosti a tuky, u kterých je 

informace, že mají být konzumovány co nejméně. Potraviny v jednotlivých patrech 

odpovídají vzorové pyramidě Fóra zdravé výživy pro rok 2013. Pouze pyramida není 

doplněna pitným režimem a pohybovou aktivitou (HRUBÝ, 199-). 

Výživový talíř místo pyramidy 

Kniha vydaná Akademií věd ČR zmiňuje spíše výživový talíř (obr. 11 - Příloha 1). 

Podle velikosti úseku je patrné, čeho by mělo být na našem talíři více a čeho naopak méně. 

Dva největší úseky zaujímá ovoce, zelenina a přílohy (luštěniny, brambory, těstoviny a 
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pečivo). Menší úsek zabírají mléčné výrobky a maso, a úsek nejmenší zahrnuje tuky. Tento 

talíř byl vytvořen v roce 1981. Pomocí něj se v Holandsku vyučovala výchova ke zdraví. 

Ve stejném roce se v Holandsku změnilo vnímání vlivu výživy v souvislosti se zvýšeným 

počtem případů kardiovaskulárních onemocnění. Mezi výživová doporučení byla tenkrát 

zařazena zvýšená konzumace ovoce a zeleniny a snížená konzumace tuků. Nezisková 

organizace pro výzkum kardiovaskulárních onemocnění v Nizozemí také v roce 1981 

zavedla veřejné kampaně, které upozorňovaly na riziko nadměrné konzumace tuků 

(Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005). 

1.6 Pojetí pyramid na webových stránkách 

Na webových stránkách je k dispozici nepřeberné množství potravinových pyramid – 

kreslených, focených, popisných, schematických, s rozdělením na jednotlivé celky v rámci 

pater i bez něj
4
. Většina pyramid se však shoduje v zařazení potravin do pater, ačkoli podle 

FZV bychom měli konzumovat především pečivo celozrnné a pečivo bílé jíst méně 

(zařazeno do předposledního patra) a naopak častěji konzumovat zeleninu a ovoce, kterou 

řadí do základny pyramidy. Starší typy pyramid zpravidla zařazují veškeré pečivo do 

základny, což už dnes neodpovídá výživovým doporučením. 

Jedna webová stránka dokonce zdarma poskytuje výukový software (nazývá se 

Agronavigátor), ve kterém si děti od 4 do 14 let mohou zaznamenávat, co za den snědly a 

program jim vypočítá, jak naplnily jednotlivá patra pyramidy. Program je ve slovenštině a 

byl vyvinut odborníky z Výzkumného ústavu potravinářského v Bratislavě.
5
 

Na webové stránce youtube je k dispozici instruktážní video k potravinové pyramidě, 

které jako svůj vzor využívá pyramidu schválenou Ministerstvem zdravotnictví ČR (obr. 

12 – Příloha 1).
6
 

1.7 Shrnutí 

V odborných publikacích, učebnicích i webových stránkách je velké množství 

vyobrazení výživových doporučení pro obyvatele České republiky. Nejedná se pouze o 

potravinovou pyramidu, ale také o výživový talíř. Samozřejmě je mezi těmito 

vyobrazeními spousta rozdílů. 

                                                 
4
 Webové stránky v Příloze 2 

5
 http://www.vup.sk/index.php?start 

6
 https://www.youtube.com/watch?v=eVUlkArbTeU 
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Některé pyramidy například vůbec neřeší pitný režim nebo pohybovou aktivitu. 

Některé mají pitný režim a pohybovou aktivitu zařazeny na úplný základ. S těmito dvěma 

okolnostmi by se mělo počítat při sestavování správného jídelníčku podle potravinové 

pyramidy. 

Ne vždy se také pyramidy shodnou v tom, zda zařadit mléko a mléčné výrobky 

v rámci třetího patra doleva či doprava. Záleží také na tom, zda pyramida pracuje se 

systémem, který zavedlo FZV (čím víc vpravo v rámci jednoho patra, tím konzumovat 

méně). To se většinou na webových stránkách nedá dohledat. 

Také se pyramidy liší v umístění luštěnin do daného patra. Některé je dávají do 

základny, jiné mezi mléčné výrobky do třetího patra. 

Někdy se pyramidy přou také ve velikosti porcí, ale jedná se většinou o rozdíl 

jednotek gramů či několika mililitrů. 

Výživová doporučení formou potravinové pyramidy mají řadu odpůrců i řadu 

zastánců. Mnoho odborníků zastává názor, že jíst se má všechno s mírou, hlavně aby strava 

byla pestrá a člověk ke svému zdraví přispíval navíc ještě pohybovou aktivitou. 

Empirická část se zaměřila na práci se Školními vzdělávacími programy vybraných 

škol, proto je další podkapitola věnována Rámcovému vzdělávacímu programu. Cílem 

následující podkapitoly je zjistit, jak je výživa zahrnuta do RVP, a následně v analýze ŠVP 

porovnat, jak školy naplňují výstupy a cíle, týkající se výživy, které jim RVP ukládá. 

1.8 Potravinová pyramida v RVP ZV 

V žádném oboru jsem nenašla konkrétně heslo „potravinová pyramida“. 

Z výzkumného šetření, kterému budou věnovány další kapitoly, je patrné, že výživa je 

vyučována s použitím potravinové pyramidy nejen v tématech výchovy ke zdraví, ale také 

v předmětu Přírodopis, bude se následující část věnovat učivu a cílům, které by měl žák 

splnit po dokončení studia, a které souvisejí s výživou a správným stravováním. 

Přírodopis  

V předmětu Přírodopis (dále jen Př), který patří spolu s chemií, fyzikou a zeměpisem 

do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, se podle Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) má žák naučit rozlišovat příčiny, případně 

příznaky běžných nemocí a uplatňovat zásady jejich prevence a léčby, objasnit význam 
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zdravého způsobu života. Sem by se dalo zařadit i zdravé stravování a spolu s ním i 

potravinová pyramida. 

Co se týče učiva, zde je uveden tematický celek o zdravém životním stylu a jeho 

pozitivních a negativních dopadech na naše zdraví. To, do kterého ročníku je 

problematika zařazena, je čistě v kompetenci dané školy. V přírodopise je učivo, týkající 

se správného stravování a výživy obecně zařazeno zpravidla do 8. ročníku. Zde mají 

vyučující možnost zařadit i potravinovou pyramidu. 

Oblast Člověk a příroda má časovou dotaci 21 hodin týdně, je proto na školách, jak si 

hodiny mezi jednotlivé předměty rozdělí. 

Témata předmětu výchova ke zdraví 

Výchova ke zdraví (dále jen VZ) je pro mnoho škol naprosto nový předmět, některé 

školy ho stále ještě nezapracovaly do svých školních vzdělávacích programů. Protože 

existuje možnost předměty integrovat, může být učivo výchovy ke zdraví zařazeno do 

jiných předmětů, například do přírodopisu či do občanské výchovy. 

Žák by po absolvování témat předmětu VZ měl umět posoudit různé způsoby chování 

lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozovat z nich osobní 

odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví, usilovat v rámci svých možností a 

zkušeností o aktivní podporu zdraví, vyjadřovat vlastní názor k problematice zdraví a 

diskutovat o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí a v neposlední řadě také 

dávat do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí 

a v rámci svých možností uplatňovat zdravé stravovací návyky. 

Učivo, které by závěrečné výstupy mělo rozvíjet, spadá do tématu Zdravý způsob 

života a péče o zdraví. Patří sem například výživa a zdraví (zásady zdravého stravování, 

dostatečný pitný režim, vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví; poruchy 

příjmu potravy). 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví, kam s VZ spadá i tělesná výchova, má časovou 

dotaci 10 hodin za týden a opět je na předmětové komisi, jak hodiny rozdělí. Zpravidla je 

však více hodin věnováno tělesné výchově (8) a na výchovu ke zdraví zbývají hodiny 

pouze 2 (JEŘÁBEK, TUPÝ & spol, 2013). 

V RVP ZV nikde nebyla zmínka o potravinové pyramidě, proto se další kapitola 

zabývá tím, jaké učebnice jsou ve školách používány při výuce přírodopisu a výchovy ke 
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zdraví a zda mají tedy učitelé možnost podle nich dětem a žákům vysvětlovat výživová 

doporučení zobrazená v pyramidě. 

2 Problematika potravinové pyramidy v učebnicích 

přírodopisu 

V každé učebnici přírodopisu je větší či menší zmínka o správném stravování a jeho 

zásadách. Vždy se tato zmínka objevuje v rámci kapitoly Trávicí soustava či v její 

návaznosti. 

První části se bude zabývat učebnicemi, které sice obsahují kapitoly o výživě, ale pro 

názornost nepoužívají potravinovou pyramidu. Druhá část je zaměřena na učebnice, které 

zobrazují výživová doporučení formou pyramidy výživy. 

Pyramida je podle ŠVP vybraných škol vyučována v přírodopisu osmého ročníku. 

Z řady učebnic od daného nakladatelství byly proto vybrány vždy jen učebnice pro osmý 

ročník základní školy. 

2.1 Nakladatelství Scientia 

Přírodopis III pro 8.ročník ZŠ se pouze zmiňuje, že je důležitá pravidelná 

životospráva a rozmanitý jídelníček s vysokým obsahem vlákniny, čerstvý vzduch a 

aktivní odpočinek. To není příliš obsáhlé, ale autoři možná počítají s předmětem Výchova 

ke zdraví, proto do této učebnice nebylo zařazeno více informací. Přesto by zde měly 

fungovat mezioborové vztahy a zásadám správného stravování by se učebnice přírodopisu 

měla věnovat poněkud detailněji. Učebnice má prodlouženou schvalovací doložku MŠMT
7
 

(DOBRUKA, VACKOVÁ, KRÁLOVÁ & BARTOŠ, 2010). 

2.2 Nakladatelství Fortuna 

Učebnice Ekologický přírodopis pro 8.ročník ZŠ uvádí, jaké by mělo být správné 

složení potravy – že poměr stravy závisí na věku, druhu činnosti a dalších zdravotních 

dispozicích konkrétního člověka. Dále platí, že čím víc člověk vydává energie, tím víc ji 

musí přijímat. Hladovějící člověk hubne o 500 g denně. Hladovění je možné až několik 

týdnů, bez vody však přežijeme asi 3 dny. Dále se v učebnici rozebírají složky potravy – 

bílkoviny (mající význam pro růst organismu a pro obnovu tkání, jsou základními 

                                                 
7
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
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stavebními látkami těla), tuky (získáváme z rostlin či ze živočichů – zde je více 

cholesterolu), sacharidy (ve formě škrobu – zdroj energie, celulózy obsažené v ovoci, 

zelenině a důležité pro činnost trávicí soustavy). Dále se zde zmiňují o vodě, jíž přijímáme 

v nápojích i potravě, denní příjem odpovídá výdeji (pitím denně přijímáme 1-2 l). Dále 

rozebírá vitamíny (účastní se dějů v buňkách, buď je přijímáme hotové nebo jako 

provitaminy, z nichž si tělo vitamin dotvoří) a minerální látky (hromadí se v buňkách a 

dodávají jim tvrdost, člověk potřebuje ve větším množství sloučeniny Ca, P, méně Na, K, 

Mg, I, Cl, a další). Další zásady, kolik bychom čeho měli jíst, ani žádná rizika 

z nadměrného příjmu energie či naopak z nedostatečného příjmu, zde nejsou k dispozici. 

Tato učebnice má prodlouženou schvalovací doložku MŠMT (KVASNIČKOVÁ, 

FAIERAJZLOVÁ, FRONĚK & PECINA, 1999). 

2.3 Nakladatelství Jinan 

Učebnice Přírodopis pro 8. ročník ZŠ se v jedné kapitole věnuje zásadám správného 

stravování. Říká, že správné stravování je založeno na vhodném množství i složení 

potravy. Záleží na faktorech, které se týkají konkrétního člověka – na věku, tělesné výšce, 

fyzické námaze, kterou daný člověk vynaloží a také na zdravotním stavu. V další části se 

učebnice věnuje hlavním složkám potravy: bílkovinám (dospělý člověk by prý měl přijímat 

1 g bílkovin na 1 kg tělesné hmotnosti, děti 3-4 g na 1 kg hmotnosti těla), tukům 

(preference rostlinných tuků před živočišnými), sacharidům (pocházejícím téměř výhradně 

z rostlin), minerálním látkám (solím Ca, Mg, K, Na, Fe, P) a stopovým prvkům (= 

organismus jich potřebuje jen velmi malé množství, tzv. stopy), vitaminům (organismus je 

přijímá jen v malém množství, jejich deficit způsobuje poruchy přeměn látek a tím některé 

nemoci, ovšem učebnice neuvádí příklady nemocí) a v poslední řadě se věnuje vodě 

(nepostradatelná součást potravy, nemohou bez ní probíhat žádné biologické děje, příjem  

formou nápojů, nebo jako součást některých potravin jako je ovoce a zelenina). Poslední 

částí tohoto odstavce je informace o „nebezpečných joulech“ – mluví se zde o nebezpečí 

energetické hodnoty potravin, o vysokých hodnotách tučných a sladkých potravin. Nejnižší 

energetickou hodnotu má zelenina. Je zde také zmínka o onemocnění, vzniklém 

z nadměrného příjmu energie – otylosti. Opět se zde mlčí o jakýchkoli dalších poruchách 

příjmu potravy. Tato učebnice nemá prodlouženou schvalovací doložku MŠMT 

(KOČÁREK & KOČÁREK, 2000). 
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2.4 Nakladatelství České geografické společnosti 

Další učebnice (Přírodopis pro 8.ročník) věnuje v rámci kapitoly Trávicí soustava 

jednu podkapitolu zásadám správné výživy. Zpočátku se věnuje hlavně základním složkám 

v potravě – cukrům jako pohotovému zdroji energie, vyskytujících se především ve 

slazených potravinách, v ovoci a škrobu v bramborách, mouce; bílkovinám, které jsou 

nepostradatelné pro výrobu důležitých stavebních látek v těle (bohaté na bílkoviny jsou 

nejen živočišné produkty, jako maso, vejce, mléko, ale také luštěniny). U bílkovin je také 

zmíněno, co způsobí jejich nedostatek - nižší odolnost organismu, pomalý vývoj 

kosterního svalstva, špatné hojení ran, a co naopak může způsobit jejich nadbytek - 

narušení rovnováhy v příjmu některých prvků (například zvýšená tvorba močoviny vede k 

ukládání krystalků kyseliny močové do kloubů a způsobuje onemocnění zvané dna). O 

tucích učebnice říká, že je naše tělo využívá jako vydatný zdroj energie a jako zdroj 

stavebních látek. Přílišná konzumace tučných jídel způsobuje obezitu. Učebnice se věnuje 

především tukům živočišným, na které má vyhrazenou přímo zvýrazněnou tabulku. Uvádí 

se v ní, že živočišné tuky obsahují látky, které naše tělo využívá na tvorbu cholesterolu, 

jenž je nezbytný pro utvoření buněčných membrán. Nadbytek cholesterolu našemu tělu 

však neprospívá a to ho ukládá v cévách, kde způsobuje onemocnění nazývané 

ateroskleróza. Dále je v této kapitole zmíněna problematika minerálních látek (solí Na, K, 

Ca, Fe), vody (dodávání do těla pitím, konzumací polévek, ovoce, zeleniny, tuhou 

potravou). Je vhodnější pít více než méně, s přebytkem vody si tělo poradí, s nedostatkem 

může dojít i k nevratnému narušení homeostázy s následkem smrti. Nejvhodnější jsou 

neslazené nápoje, pozor je třeba dát na minerálky, těch není vhodné konzumovat nadměrné 

množství, mohlo by dojít k nadbytečnému příjmu minerálů a v důsledku toho k porušení 

funkce některých orgánů. Dalším odstavcem jsou vitamíny, které si tělo nedokáže samo 

vytvořit a jejich nedostatek se projevuje zdravotními i vývojovými poruchami. Ke 

zdravému způsobu stravování patří pravidelný denní režim a konzumace střídmá, pestrá 

s vhodným rozložením do celého dne. V další části kapitoly je věnována pozornost 

problémům s nadváhou. Příjem a výdej energie má být v rovnováze a při vysokém příjmu 

energie se zvyšuje i hmotnost těla. Mírné zvýšení tělesné hmotnosti se nazývá nadváha, 

větší přírůstek tělesné hmotnosti je nazýván obezita. Obě tato onemocnění způsobují 

zatížení cévní soustavy, kostry, svalů, jater i ledvin. Příčinou nadváhy je snížená pohybová 

aktivita a nadměrná spotřeba tuků a cukrů. Jedna z dalších zvýrazněných tabulek je 
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věnována pravidlům, jak se nadváhy zbavit (omezení příjmu tučného masa a uzenin; 

preferování mléčných výrobků se sníženým obsahem tuku; omezení příjmu slazených 

výrobků cukrem a jejich nahrazení umělými sladidly, zvýšení výdeje energie pohybovou 

aktivitou). Další částí tohoto zvýrazněného rámečku je mentální anorexie – spousta dívek 

podléhá „ideálu krásy“. Nejvíce jsou ohroženy dívky mezi 13. a 16. rokem. Jsou zde 

popisovány průvodní příznaky. Malým písmem je zmíněna bulimie (po pocitech „žravosti“ 

následuje zvracení či ještě krutější hladovění). A poslední částí kapitoly o zásadách 

správného stravování je vegetariánství. Zde je popsán význam ovoce a zeleniny, jež 

obsahují vlákninu nezbytnou pro správné trávení, potřebné vitamíny a minerály. Mnozí 

lidé se proto rozhodli, že se budou stravovat pouze rostlinnou stravou. Někteří lidé 

odmítají veškeré živočišné produkty včetně vajec a mléka, jiní se stravují pouze syrovou 

rostlinnou stravou. Přísní vegetariáni však trpí nedostatkem bílkovin a dalších nezbytných 

látek. Tato učebnice se problematice věnuje velmi poctivě a text doplňuje i zajímavými 

obrázky, které působí na jednu stranu lákavě (zelenina, ovoce), na druhou stranu odpudivě 

(fotografie obézních lidí a lidí s anorexií). Tato učebnice nemá prodlouženou schvalovací 

doložku MŠMT (MALENINSKÝ & VACKOVÁ, 2005). 

2.5 Nakladatelství Septima 

Další z používaných učebnic (Přírodopis pro ZŠ pro sluchově postižené – Biologie 

člověka) se v jedné kapitole věnuje zásadám správného stravování. V první řadě zmiňuje 

základní složky potravy: cukry, které rozděluje na jednoduché cukry - laktózu, glukózu, 

sacharózu-řepný cukr a složitý cukr - škrob, tuky (tvořící tepelnou izolaci, chránící vnitřní 

orgány, tělo si je ukládá, zmiňuje také živočišné tuky jako příčinu srdečních chorob); 

bílkoviny (zodpovědné za správný růst a vývoj organismu). Rozděluje je na rostlinné, 

obsažené především v luštěninách, a živočišné, které obsahuje maso, vejce a mléko. Dále 

uvádí informace o vodě (denně bychom měli vypít asi 2 l), minerálních látkách (důležité 

pro stavbu zubů, kostí, funkci svalů, nervů, krve, hodně ML je obsaženo v ovoci, zelenině, 

celozrnné mouce, mléce a mléčných výrobcích, rybách a kuchyňské soli) a vitaminech, 

které jsou nezbytné hlavně v období růstu, stáří, nemoci, těhotenství a při zvýšené námaze. 

V dalším odstavci se věnuje nadváze (člověk nevydává tolik energie, co přijme) a hned na 

to poruchám příjmu potravy (anorexie – panická hrůza z nadváhy, takoví lidé přestanou 

absolutně přijímat potravu, léčba bývá dlouhá a obtížná; bulimie – období hladovění 
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střídají záchvaty žravosti). Tato učebnice nemá prodlouženou schvalovací doložku MŠMT 

(SKÝBOVÁ, 2008). 

2.6 Nakladatelství Prodos 

V učebnici Přírodopis 8 opět není zmínka o potravinové pyramidě. Věnuje se ale 

v kapitole Trávicí soustava zásadám zdravého stravování. Podle této učebnice by měl být 

dostatečný přijem pestré stravy v přiměřeném množství, tak aby byly příjem a výdej 

energie v rovnováze. Pokud v rovnováze nejsou, jedná se o přejídání a z něj plynoucí 

nadváhy a jejím obtížím, nebo se jedná o hladovění a z něj vyplývající podvýživě. Také by 

bylo podle učebnic vhodné používání přiměřeného množství pochutin jako je koření, ocet. 

Ty sice mají nulovou energetickou hodnotu, avšak podporují trávení a tvorbu trávicích 

šťáv. Důležité je správné tepelné zpracování potravin. Vhodné je například zeleninu a 

ovoce konzumovat v syrovém stavu, aby nebyly tepelnou úpravou zničeny vitamíny. 

Velmi důležitý přísun správných tekutin. Nevhodné jsou nápoje s vysokým obsahem 

cukrů, vhodnější je zdravotně nezávadná pitná voda či přírodní džusy. Učebnice 

upozorňuje na nebezpečnost alkoholu, který se řadí mezi drogy a podle toho by k němu 

mělo být přistupováno. Nehledě na to, že u nás oblíbené pivo má velmi vysokou 

energetickou hodnotu a u řady lidí může způsobit obezitu. Neméně důležitá je podle 

učebnice kultura stolování. Člověk by měl jíst v klidu, pomalu a samozřejmě by si před 

každým jídlem měl umýt ruce. Tato učebnice nemá prodlouženou schvalovací doložku 

MŠMT (KANTOREK, JURČÁK, FRONĚK & kol., 2005). 

Další část porovnávání učebnic se již bude věnovat učebnicím, které mají na svých 

stránkách některé z mnoha pojetí potravinových pyramid. 

2.7 Nakladatelství SPN 

V učebnici Přírodopis 8 pro základní školy – Biologie člověka se barevná pyramida 

výživy objevuje, ovšem bez jakéhokoli popisku (obr. 13 – Příloha 3). Ten musí žákům 

dodat vyučující bezprostředně po tom, co na pyramidu v učebnici narazí. Navíc jsou 

obrázky focené a nejsou jasné hranice mezi patry. Vypadá to ale, že jsou potraviny 

zařazeny do stejných pater jako je to v případě vzorové pyramidy FZV. 
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Učebnice zařadila pyramidu opět do kapitoly Trávicí soustava
8
 a věnuje se v ní mimo 

jiné i tomu, jaké existují základní živiny, že energetická potřeba závisí na věku, pohlaví, 

výšce, hmotnosti a aktivitě jedince. Těžce pracující lidé smí za den spotřebovat až 20 000 

kJ, naopak lidé se sedavým zaměstnáním jen 10 000 kJ. Zabývá se také tím, kolik by měl 

člověk za den vypít vody (asi 2 l) a jak jsou pro tělo důležité vitamíny a minerály. 

Vitamíny dále v tabulkách rozděluje na rozpustné ve vodě a rozpustné v tucích a 

vyjmenovává je i jejich zdroje. Opět je zde zmíněna energetická rovnováha a co nastane 

při jejím porušení, a na závěr se v kapitole věnuje hygieně potravy. Zde je vysvětlováno, 

jaká jsou hygienická pravidla při styku s potravinami, jinak hrozí alimentární nákaza, že by 

měla být konzumována pouze vodu, která je označená jako pitná, vždy je nezbytné pečlivě 

si mýt ruce a stejně pečlivě omývat i konzumovanou zeleninu a ovoce. Při nedodržování 

těchto pravidel mimo alimentární nákazy hrozí zácpy nebo žaludeční vředy. Tato učebnice 

má prodlouženou schvalovací doložku MŠMT, ovšem pouze do 11.4.2015 (ČERNÍK, 

MARTINEC & VODOVÁ, 2009). 

2.8 Nakladatelství Nová škola 

Zásadám vyvážené stravy a potravinové pyramidě i s popisky se věnuje učebnice 

Přírodopis – Biologie člověka. Strany 65 až 69 jsou speciálně věnované výživě. Tato 

kapitola navazuje na předchozí kapitolu s názvem Trávicí soustava. Začátek kapitoly 

Výživa
9
 se opět vrací k tomu, jaké existují základní živiny, proč jsou pro nás důležité, jak 

se dělí. Další jsou vitamíny, kde je najdeme, minerální látky a které z nich jsou pro nás 

nejdůležitější, voda a dodržování pitného režimu (alespoň 2 l denně) a přísady do jídel 

(rozdělují je na přírodní, což je koření; a umělé, kam patří sladidla a kypřidla). Jako další 

podkapitolou je energetická rovnováha, v ní je vysvětlení, co je to bazální metabolismus a 

jak funguje. Opět se zde objevuje poznámka, že lidé, kteří těžce fyzicky pracují, mají vyšší 

nároky na přísun energie. A poslední částí této kapitoly jsou onemocnění vyplývající 

z nesprávného stravování: otylost, mentální anorexie, mentální bulimie a jejich projevy a 

důsledky. 

Pyramida je malovaná (obr. 14 – Příloha 3), obrázky jsou čitelné. Patra odpovídají 

opět pyramidě FZV, pouze chybí pitný a pohybový režim. V rámci předposledního patra 

                                                 
8
 ČERNÍK, MARTINEC & VODOVÁ, 2009, s. 42 

9
 DROZDOVÁ, KLINKOVSKÁ & LÍZAL, 2009, s. 68 
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jsou vyměněny maso (vlevo) a mléčné výrobky (vpravo) (DROZDOVÁ, KLINKOVSKÁ 

& LÍZAL, 2009). 

Tato učebnice má i svůj pracovní sešit, kde je také jedna úloha věnována potravinové 

pyramidě (obr. 15 – Příloha 3). Učebnice i pracovní sešit mají prodlouženou schvalovací 

doložku MŠMT (DROZDOVÁ, KLINKOVSKÁ & LÍZAL, 2012). 

2.9 Nakladatelství Fraus 

Jedna z učebnic nakladatelství Fraus, konkrétně Člověk a příroda – Zdraví, má 

v rámci kapitoly Zdravý nebo nemocný z jídla a pití
10

, moc hezkou potravinovou pyramidu 

(obr. 16 – Příloha 3), která má každé patro rozdělené ještě na „podpatra“ podle vhodnosti 

daných potravin, a která ale bohužel pouze vysvětluje, jak často by měla být daná 

potravina konzumována, ale už neuvádí, v jakém množství. V rámci předposledního patra 

jsou v levé části uvedeny mléčné výrobky a mléko, v pravé části maso a ryby. Není 

zohledněn pitný ani pohybový režim. Tato učebnice nemá prodlouženou schvalovací 

doložku MŠMT (KLEPEL, BERGSTEDT, VOLKMAR & LIEBERS, 2005). 

Další učebnicí přírodopisu, ve které je k nalezení potravinová pyramida (obr. 17 – 

Příloha 3), je Přírodopis 8 pro základní školy a víceletá gymnázia. Pyramida je nazývána 

jako potravní, což může být poněkud matoucí, protože existuje také potravní řetězec, který 

určuje predátora a kořist v přírodě. Dále je tu zaznamenán pouze popisek, že pyramida 

„pomáhá určit, zda je přijímaná strava vyvážená“ (s. 85). Nejsou k dispozici popisky 

pyramidy, ani určení, kolik porcí v daném patře je optimální. V této učebnici je ale 

možnost provést s dětmi několik úkolů, které by jim měly přiblížit, jak se s pyramidou 

pracuje. Vyobrazení je shodné se staršími pojetími pyramid
11

, tedy má v základně 

obiloviny a v druhém patře ovoce a zeleninu. Bohužel ani zde nepočítají tvůrci pyramidy 

s pohybovým a pitným režimem. Tato učebnice má prodlouženou schvalovací doložku 

MŠMT (VANĚČKOVÁ, SKÝBOVÁ, MARKVARTOVÁ, HEJDA, 2006). 

                                                 
10

 KLEPEL, BERGSTEDT, VOLKMAR & LIEBERS, 2005, s. 19 
11

 VANĚČKOVÁ, SKÝBOVÁ, MARKVARTOVÁ, HEJDA, 2006, s. 85 
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3 Problematika potravinové pyramidy v učebnicích 

výchovy ke zdraví 

3.1 Nakladatelství Grada 

Při pátrání po učebnicích byla nalezena pouze jedna publikace s názvem Výchova ke 

zdraví – Vybrané kapitoly, jejíž obsah je koncepčně zpracován do podoby učebnice, avšak 

nemá schvalovací doložku MŠMT ani pro základní vzdělávání, ani pro střední vzdělávání. 

Pyramida zdravé výživy (obr. 18 – Příloha 4) je součástí kapitoly Zdravý životní 

styl
12

, o kterém učebnice uvádí, že je to „stěžejní determinanta zdraví“. Podle autorů 

zahrnuje zdravý životní styl formy dobrovolného chování v některých situacích života, 

v nichž záleží pouze na našem výběru z různých možností. Dále zde vyjmenovávají 

„rizikové faktory“ (kouření, nadměrná konzumace alkoholu, užívání drog, špatná výživa, 

nízká pohybová aktivita, stres a rizikové sexuální chování). Podkapitolou Zdravého 

životního stylu je kapitola Zdravá výživa, ve které je k dispozici schematický obrázek 

pyramidy zdravé výživy. Pyramida je černobílá, bez obrázků. Ale je z ní jasně patrné, co 

které patro obsahuje. K tomuto obrázku je v knížce popisek, jak správně přistupovat ke 

zdravé výživě, a to je častý pobyt venku na vzduchu, dostatečná pohybová aktivita, v jídle 

být střídmý, jíst častěji v menších porcích, vhodně si do dne jídlo rozprostřít, jíst v klidu, 

nespěchat a být v příjemném prostředí, dávat přednost bílkovinám a vitamínům před 

sacharidy a vyvarovat se kouření cigaret a nadměrné konzumace alkoholu. Bohužel 

pyramida opět neuvádí, kolik by mělo být zkonzumováno potravin v patrech, ani jak často 

(ČELEDOVÁ & ČEVELA, 2010). 

3.2 Nakladatelství Fortuna  

Další zkoumanou učebnicí jsou Praktické činnosti pro 6. – 9. ročník základních škol 

– Příprava pokrmů. Ta má hned ve třetí kapitole s názvem Technologie přípravy pokrmů 

na začátku výživovou pyramidu
13

, vyvedenou dvourozměrně (obr. 19 – Příloha 4). Je sice 

černobílá, ale jinak jsou obrázky čitelné a srozumitelné, avšak opět nevíme, jak často a 

hlavně kolik dané potraviny zkonzumovat. Patra nejsou rozdělená. Učebnice navíc 

nevysvětluje k pyramidě vůbec nic, ani proč je pyramida zařazena do této kapitoly, ani co 

znamená. Kapitola se dále věnuje tomu, jak připravovat pokrmy zdravě, seznamuje žáky 

                                                 
12

 ČELEDOVÁ & ČEVELA, 2010, s. 56 
13

 MARÁDOVÁ & VODÁKOVÁ, 1997, s. 21 
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s terminologií při přípravě pokrmů, učí žáky, jak upravovat zeleninu, jak si zeleninu 

pěstovat doma, nabízí různé druhy receptů, stejně tak je to u ovoce, brambor, obilovin, 

moučníků, mléka a samozřejmě masa. Tato učebnice má prodlouženou schvalovací 

doložku MŠMT (MARÁDOVÁ & VODÁKOVÁ, 1997). 

Další učebnicí je Rodinná výchova – Zdravý životní styl 1. Ta se podrobněji věnuje 

potravinové pyramidě v kapitole Talíř pod lupou
14

. Pyramida je opět dvourozměrná (obr. 

20 – Příloha 4), ale tady se vyskytují už i podrobnější popisky, kolik čeho v daném patře 

zkonzumovat a je zde i vysvětleno, co je míněno slovem „porce“. Pyramida není barevná. 

Kapitola Talíř pod lupou se kromě potravinové pyramidy zaměřuje na výživovou hodnotu 

potravy, vysvětluje, co to je, jaké jsou faktory, které i ovlivňují (např. hygienická jakost a 

zdravotní nezávadnost), dále se zde uvádí informaci o energetické hodnotě potravy a o 

tom, k čemu všemu naše tělo přijatou energii zpracovává (bazální metabolismus
15

, 

zpracování a přeměna potravy, tvorba tepla, pracovní výkon). Dalším odstavcem kapitoly 

je biologická hodnota potravy a její rozdělení na jednotlivé složky potravy (bílkoviny, tuky 

a sacharidy a jejich členění, minerální látky a vitamíny). Následující část kapitoly se 

věnuje tématu výživa a zdraví a popisuje zde rozvoj civilizačních onemocnění. Další 

odstavec se prolíná s učivem přírodopisu, a to biologickým zpracováváním potravy. 

Následně je popisováno, jak vypadá tradiční český jídelníček a historie stravování v České 

republice. Dále vysvětluje výživová doporučení formou, aby jim žáci porozuměli. Celá 

učebnice je prokládána praktickými úkoly, souvisejícími nejen s aktuálně vyučovaným 

tématem, ale i s tématy již odučenými a úkoly fungují i v rámci mezipředmětových vztahů. 

Tato učebnice nemá prodlouženou schvalovací doložku MŠMT (MARÁDOVÁ, 2000). 

Rodinná výchova – Hygienické návyky, Péče o zdraví zmiňuje velmi podobnou 

pyramidu, jaká je zobrazuje učebnice Rodinná výchova – Zdravý životní styl. Pyramida 

zde ale opět už neuvádí kolik potravin v rámci jednotlivých pater má být zkonzumováno, 

ani jak často je vhodné je jíst. Pyramida má obrys černý, obrázky v ní jsou vyvedené 

v modrozelené barvě (obr. 21 – Příloha 4). Je méně čitelná než černobílá pyramida 

v předchozí učebnici. Pyramida je zařazena v kapitole Výživa jako složka životosprávy
16

. 

Ta se zabývá zpočátku tím, jaké zásady je nutné dodržovat, aby se u nás neobjevila 

onemocnění, spojená se špatnou životosprávou, dále řeší správný stravovací a pitný režim 

                                                 
14

 MARÁDOVÁ, 2000, s. 52 
15

 Základní přeměna živin, energie, potřebná k životu člověka, který je v naprostém psychickém i fyzickém 

klidu 
16

MARÁDOVÁ, KUBRICHTOVÁ, 1997, s. 26 
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(kolik energie má pokrývat snídaně, kolik oběd, večeře a svačiny), energetickou stránku 

výživy (opět uvádí, k čemu využíváme přijatou energii, co musíme za fyzickou aktivitu, 

abychom danou potravinu energeticky „spálili“). Předposlední odstavec se věnuje 

zdravotním rizikům z potravy, čili alimentárním nákazám, tomu, jak pronikají cizorodé 

látky do potravy a co mohou způsobit (např. salmonelóza). A jako poslední odstavec si 

autoři vybrali nákup a skladování potravina učí děti, jak vhodně skladovat potraviny, tak, 

aby nebyly napadeny bakteriemi a aby ani jejich senzorické vlastnosti nebyly narušeny. 

Tato učebnice nemá prodlouženou schvalovací doložku MŠMT (MARÁDOVÁ & 

KUBRICHTOVÁ, 1997). 

Čtvrtá učebnice je Rodinná výchova – Zdravý životní styl 2. Ta pracuje s upravenou 

formou výživových doporučení. Tedy konkrétně nepracuje s pyramidou, ale pracuje 

s talířem, který obsahuje optimální rozložení příjmu živin (obr. 22 – Příloha 4). Talíř je 

součástí kapitoly Zdraví na talíři. Kapitola kromě talíře uvádí informace o historii 

stravování, jak se mají děti rozhodovat o tom, co budou jíst, o doporučeních pro správné 

stravování (zase v takové formě, aby se dětem tato doporučení co nejsnáze přiblížila), dále 

upozorňuje na nebezpečí poruch příjmu potravy, které dokládá kazuistikami. Talíř 

zastoupení jednotlivých skupin potravin je součástí kapitoly Výživové směry a výživová 

doporučení
17

. Z obrázku vyplývá, že největší podíl by měly tvořit obiloviny – těstoviny, 

pečivo, brambory, a to asi ze 45 %. Další významně zastoupenou skupinou potravin je 

ovoce a zelenina, která by měla být konzumována ze 30 %, ze 20 % by mělo být 

konzumováno mléko, mléčné výrobky a maso. Nejméně, a to z 5 %, by měly být 

zastoupeny cukry a sladkosti. K tomuto obrázku je v jednom odstavečku sepsáno shrnutí 

toho, co znamenají obrázky potravin v talíři. Talíř je černobílý, ale přehledný, je na něm 

poznat, co který obrázek znázorňuje za potravinu. Na další straně je pro srovnání příklad 

toho, jak vypadá makrobiotický talíř a v odstavci je shrnuto, co je to makrobiotika a co 

zahrnuje být makrobiotik. V posledním odstavci je popsáno, jak pronikají cizorodé látky 

do potravy a jak tomu člověk může předcházet. Tato učebnice nemá prodlouženou 

schvalovací doložku MŠMT (MARÁDOVÁ, 1999). 

V učebnici Rodinné výchovy – Výživa a příprava pokrmů byl nalezen opět stravovací 

talíř (obr. 23 – Příloha 4). Není v něm ale uvedeno, kolik které složky má být přijato. A 

není ani nikde vysvětleno, jestli velikost oddílů talíře nějak souvisí s velikostí porcí, které 

                                                 
17

 MARÁDOVÁ, 1999, s. 65 
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má být z dané složky přijato. Talíř je součástí kapitoly Příprava stravy v domácnosti
18

. 

Tato kapitola začíná zásadami pro sestavování jídelníčku – je třeba mít na zřeteli finanční 

náklady, zásobování trhu potravinami, čas, po který se bude pokrm připravovat, 

individuální potřeby členů rodiny a návaznost na stravování mimo domov. Dále je 

nezbytné se řídit pravidly: 

 jídelníček tvořit vždy na delší období, například na týden, aby nedošlo k opakování 

pokrmů, 

 zařazovat širokou nabídku potravin, které zajistí příjem všech potřebných živin, 

 hlídat správné rozložení stravy během dne, 

 jídlo připravovat jen v takovém množství, které se spotřebuje, 

 pokrmy by měly být chuťově odlišné, 

 využívat sezónní potraviny,  

 brát ohled na individuální potřeby členů rodiny, 

 sestavovat jídelníček s ohledem na časové možnosti rodiny, 

 vycházet z finančních možností rodiny. 

Další částí kapitoly je zařízení kuchyňského pracoviště – co by mělo být součástí 

kuchyně - nádobí, organizace kuchyně, kolik by mělo být odkládacích ploch, apod. 

Poslední část kapitoly je jak by měl vypadat rodinný stůl, kam by mělo dopadat světlo, 

jaké by měly být rozměry židlí i kuchyňského stolu tak, aby sezení bylo pohodlné a zdravé. 

Tato učebnice nemá prodlouženou schvalovací doložku MŠMT (MARÁDOVÁ, 1992). 

3.3 Nakladatelství Fraus 

Občanská výchova kombinovaná s Rodinnou výchovou pro 7. ročník zahrnuje v rámci 

kapitoly Zdravá výživa
19

 také jednu pyramidu zdravé výživy (obr. 24 – Příloha 4). Tato 

pyramida je přizpůsobená věku žáků, je obrázková (malovaná) a barevná, ale přesto je 

ještě navíc popsaná. Je ale bohužel bez informací o porcích.  

Kapitola Zdravá výživa je koncipovaná dobře. Začátek je úvodní, zahrnuje i historii 

stravování. V další části se učebnice zabývá tím, z jakých látek se skládá naše tělo a které 
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látky tím pádem naše tělo vyžaduje ke svému fungování. Kapitoly jsou doprovázeny 

různými úkoly. Jako další kapitolou jsou alternativní směry stravování a poruchy výživy, 

kde jsou žáci seznámeni s makrobiotikou, veganstvím a vegetariánstvím. Poslední částí je 

abeceda zdravé výživy, kde se autoři zaměřili na výživová doporučení a transformovali je 

tak, aby byli bližší žákům sedmého ročníku. Sem zařadili: pestrou stravu, vhodnou 

tělesnou váhu, pravidelný pohyb, snižování spotřeby uzenin, tučných mas a sladkostí, 

konzumaci dostatku zeleniny a ovoce, stravování v pravidelný čas, omezování soli, jídlo 

nehltat, dodržování pitného režimu. Další tři zásady si žáci mohou doplnit sami. Na konci 

kapitoly je zvýrazněné shrnutí. Tato učebnice má prodlouženou schvalovací doložku 

MŠMT (JANOŠKOVÁ, ONDRÁČKOVÁ, ČÁBALOVÁ, ŠEBKOVÁ, MARKOVÁ, 

2004). 

Učebnice Občanské a Rodinné výchovy pro 8. ročník má k dispozici další vyobrazení 

pyramidy, opět je upravená pro daný ročník. Zde je i informaci o porcích v daných patrech. 

Obrázky v pyramidě jsou velmi hezky čitelné, nejsou kreslené, ale focené (obr. 25 – 

Příloha 4). 

Pyramida je opět součástí kapitoly Zdravá výživa
20

, ve které jsou mimo jiné informace 

o historii stravování (jak se stravovali naši předkové), jak výživa působí na naše zdraví, 

dále se učebnice zabývá stručně způsobem zpracování potravy naším tělem. Součástí další 

kapitoly jsou výsledky nesprávné výživy – jako je podvýživa nebo obezita. Kapitoly jsou 

doprovázeny vhodnými obrázky. Dále se v učebnici opakuje učivo ze sedmého ročníku, 

což byly alternativní směry stravování a jejich rizika. Jako novinka se v učebnici objevuje 

kapitola o reklamě a hygieně potravin, v níž se žáci zabývají nežádoucími reklamami a 

způsoby uložení potravin v domácnosti a jejich vhodným a žádoucím zacházením. Na 

konci každé kapitoly je opět zvýrazněné shrnutí, které žákům usnadní přípravu na 

opakování učiva. 

V učebnici je trochu zvláštní, že se zabývá sice nežádoucí reklamou, ale v pyramidě 

přímo propaguje některé značky potravin. Tato učebnice má prodlouženou schvalovací 

doložku MŠMT (JANOŠKOVÁ, ONDRÁČKOVÁ, ČÁBALOVÁ, ŠEBKOVÁ, 

MARKOVÁ, 2005). 

V učebnici Výchova ke zdravému životnímu stylu není k dispozici pyramida výživy. 

Avšak s rozdělením potravin podle vhodnosti či škodlivosti našemu zdraví tato učebnice 

                                                 
20

 JANOŠKOVÁ, ONDRÁČKOVÁ, ČÁBALOVÁ, ŠEBKOVÁ, MARKOVÁ, 2005, s. 100 



29 

 

zabývá v rámci velké kapitoly Člověk a výživa
21

 (obr. 26 – Příloha 4). Další částí této 

kapitoly jsou informace o složkách našeho těla: voda, bílkoviny, tuk, minerální látky a 

sacharidy. Dále je zde rozebrán vývoj stravování ve světě a u nás po jednotlivých staletích. 

Na dalších stranách je zmíněno, na čem závisí spotřeba energie, přehled důležitých 

minerálních látek a vitamínů, jejich důležitost pro náš organismus (v tabulce), opět je zde 

vyhrazen prostor pro alternativní způsoby stravování, podvýživu, nadvýživu a onemocnění 

s nimi spojenými, nevhodné stravovací návyky a naopak zásady zdravé výživy, správnou 

tepelnou úpravu pokrmů, a řešení různých zdravotních komplikací. V poslední části 

kapitoly je zmínka o to, jak ovlivňuje reklama naše nakupování a stravování a má žáky 

vést ke zvýšené vnímavosti ke klamavosti reklam. Na konci kapitoly je celá jedna stránka 

věnovaná opakování. Kapitola se zdravé výživě věnuje na 21 stránkách, všechny texty jsou 

navíc doplněny jak nakreslenými, tak focenými obrázky. Tato učebnice má prodlouženou 

schvalovací doložku MŠMT (KREJČÍ, ŠULOVÁ, ROZUM, HAVLÍKOVÁ, 2011). 

4 Potravinová pyramida v projektech 

Potravinová pyramida jako grafické zobrazení výživových doporučení je často 

využívaným nástrojem pro sestavování školních projektů. Žáci si tak mohou sami 

prakticky vyzkoušet, jak se sestavuje jídelníček. Proto se ve velké většině škol učitelé 

věnují výuce výživy touto alternativní a interaktivní metodou nebo využijí pomoci 

odborníků, kteří zprostředkují výuku výživy. 

V první podkapitole jsou shromážděny projekty, které realizuje Česká republika a 

české školy, druhá podkapitola se potom zabývá projekty na zahraniční úrovni. 

4.1 Projekty v České republice 

 Pyramidáček 

Jedním z projektů, určeným primárně pro mateřské školy, ale dá se použít i na 

prvním stupni školy základní, je projekt Pyramidáček. 

Program se zaměřuje na výuku správné výživy, prostřednictvím potravinové 

pyramidy, podporuje a rozvíjí také pohybovou aktivitu. Děti si formou her, které jsou pro 

ně přirozené, osvojí základní pravidla zdravé výživy, zvládnou rozdělit potraviny podle 

jejich energetické hodnoty a vyzkouší si spoustu nových pohybových her. 
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K tomuto projektu vznikl manuál, který je členěn do několika částí: v první části se 

sami pedagogové seznamují s pravidly zdravé výživy, s potravinovou pyramidou, 

frekvencí stravování apod. Druhá část se již zaměřuje na výuku samotných dětí. Tato část 

je dělena do 6 kapitol, podle počtu pater v pyramidě. Každá kapitola je uvedena 

pohádkou, která by v dětem měla vzbudit motivaci k tématu a navodit příjemnou 

atmosféru. Dále je součástí manuálu také cíl, kterého by děti měly dosáhnout po skončení 

dané lekce. Následuje podrobný popis průběhu hodin (hry, výtvarná a hudební činnost, 

soutěže) a ke každé lekci je navíc přiřazen seznam pomůcek, které budou děti potřebovat. 

Pyramida je uzpůsobená věku dětí, proto také funguje na semaforovém systému – 

spodní patro je zelené, prostřední patro oranžové a nejvyšší patro červené. V pyramidě je 

do základny začleněna zelenina a ovoce, ovšem pouze některá. Například banány a 

hroznové víno jsou začleněny až do patra druhého (obr. 27 – Příloha 5). 

Na webových stránkách projektu najdeme spoustu materiálů ke stažení, například 

omalovánky, básničky a lotto
22

. O manuál je třeba si zažádat e-mailově. Materiál je mu 

zaslán buď na CD nebo v tištěné podobě. 

Program je podporován MZ ČR
23

 (GAJDOŠOVÁ, KOŠŤÁLOVÁ, 2006), 

(NEDBALOVÁ, 2009). 

 Zdravá Pětka 

Další projekt, který se zabývá zdravým životním stylem a pro názornost využívá 

potravinovou pyramidu, je celostátní projekt Zdravá pětka. Projekt je uzpůsoben jak pro 

mateřské školy, tak pro oba stupně základní školy. 

Název získal podle pěti zásad, které se snaží v rámci svých učebních bloků vštípit 

dětem a žákům: správnou skladbu jídelníčku, zařazení dostatku ovoce a zeleniny, 

optimální pitný režim, zásady hygieny a skladování potravin a přípravu zdravé svačiny. 

Tento projekt nabízí vlastní lektory, kteří navštíví školu a „proškolí“ zábavnou 

formou žáky v oblasti stravování. Výuka studentů a žáků může probíhat každý pracovní 

den přímo v prostorách školy. Vyučování většinou trvá dvě vyučovací hodiny. Žáků 

druhého stupně ZŠ se týká program Párty se Zdravou 5. Zde se jedná o dvě vyučovací 

hodiny vaření, kde žáci dostanou možnost si připravit studené občerstvení na párty. 
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Lektor jim při přípravě předává zkušenosti a rady ohledně správného stravování a 

vhodného stolování. Všechny pomůcky a poživatiny zajišťuje sám lektor Zdravé 5. 

Pro první stupeň ZŠ je využívána pro názornost potravinová pyramida. Ta je 

koncipovaná ještě podle starších pravidel, kdy se řadily obiloviny a přílohy do základny 

pyramidy a ovoce se zeleninou vystoupaly do druhého patra (obr. 28 – Příloha 5). 

Druhý stupeň ZŠ využívá názornost výživového talíře. Obrázek je opět názornější 

díky použití semaforového systému a je obohacen o pitný režim. Je z něj i snadno patrné, 

kolik porcí by mělo za den být zkonzumováno v rámci dané skupiny potravin (obr. 29 – 

Příloha 5). 

Pro získání materiálů je potřeba se na webových stránkách zaregistrovat. 

Nadační fond Albert, který projekt zaštiťuje, poskytuje služby školám zcela 

zdarma, stačí jen vyplnit registrační formulář Projekt je realizován od roku 2004 

společností Ahold (Nadační fond Albert, 2012). 

 Hravě žij zdravě 

V případě tohoto projektu jde o internetový vzdělávací kurz vhodný pro děti od 10 

do 14 let a zaměřuje se na změny ve stravovacích návycích. Navíc všechny páté ročníky 

základních škol v celé České republice se mohou zúčastnit soutěže. 

Zdůrazňuje, jak má být správně složen jídelníček a že stravovací režim má být 

pravidelný a má mít svůj systém. 

Kurz probíhá po dobu 4 týdnů, ve kterých žáci hrají různé vzdělávací hry. Na 

webových stránkách jsou k dispozici veškeré informace a materiály o zdravém stravování 

nejen pro děti, ale i pro rodiče. Jedná se o projekt, který sestává ze 4 lekcí, přičemž každá 

je zakončena testem a navazuje na ni Deníček, který pomůže dětem hlídat příjem a výdej 

energie. 

Namísto použití potravinové pyramidy je pro názornost použit model semaforu, 

přičemž u každé barvy jsou vyjmenovány příklady potravin, které by se k dané barvě daly 

zařadit. 

Materiály jsou k dispozici na webových stránkách projektu. Jsou určeny jak rodičům, 

tak dětem. 
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Program je opět podpořen MZ ČR (DIVOKÁ, 2013), (STOB, 2013), (Úspěch projektu 

„Hravě žij zdravě“, 2014). 

 Přirozená péče o zdraví dětí 

Tento projekt je primárně určen všem pedagogům základních škol, a realizuje ho 

občanské sdružení Labyrint Brno, o.s., hlavní garantkou tohoto projektu je Mgr. Margit 

Slimáková, Ph.D.  

Cílem projektu je propagovat další vzdělávání přirozenou péčí o zdraví dětí a zvýšit 

odbornost, vědomosti a dovednosti účastníků. Dalším dílčím cílem bylo, aby účastníci 

hned a snadno pochopili, co zahrnuje zdravá výživa a jak se chovat, abychom její zásady 

dodržovali. 

Výuka probíhala formou celodenních seminářů, kterých bylo 8 a byly realizovány 

v celkem 8 krajích ČR. 

Místo potravinové pyramidy je zde opět využit výživový talíř, který je velmi názorný a 

navíc „obložený venkovním pohybem, dobrou náladou a spánkem“. Nejsou v něm 

konkrétní potraviny, nýbrž především složky potravin, jako jsou polysacharidy nebo 

bílkoviny a tuky. Dále se v něm objevují dvě podstatné části, a to je ovoce a zelenina, 

které zabírají značně velkou výseč (obr. 30 – Příloha 5). 

Materiály nejsou přístupné, protože semináře jsou zpoplatněny. 

Projekt spolufinancuje Evropský sociální fond a částečně státní rozpočet ČR 

(SLIMÁKOVÁ, 2000 - 2013). 

 Víš, co jíš 

Tento program je určený vyučujícím a žákům 2. stupně základních škol. 

Projekt je členěn na 6 témat, která se dají procvičovat pomocí pracovního sešitu. Ten 

je specializován do dvou kategorií, a to pro žáky 6. a 7. ročníků a zvlášť pro žáky 8. a 9. 

ročníků. 

Pro přehlednost rozdělení potravin do skupin používá potravinovou pyramidu (obr. 31 

– Příloha 5), kterou si na této internetové stránce mohou žáci sami zkusit správně doplnit. 

Pro žáky 2. stupně je nabízen také výživový talíř (obr. 32 – Příloha 5). 

Program nabízí řadu her a materiálů pro zatraktivnění a zkvalitnění výuky. 
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Webová stránka vznikla především na podporu výukového programu Výživa ve 

výchově ke zdraví. Realizaci projektu zaštiťuje Informační centrum bezpečnosti potravin 

Ministerstva zemědělství, které spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy, 3. lékařskou fakultou UK, Ministerstvem zdravotnictví, Ústavem 

zemědělské ekonomiky a informací a Společností pro výživu (MZ ČR, 2013). 

 Pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a 

výživovém režimu žáků základních škol (Pohyb a výživa) 

Primárně je program určen pro pedagogy, žáky 1. stupně a jejich rodiče. 

Dlouhodobým cílem projektu je zlepšit pohybové a výživové chování žáků nejen ve 

škole, ale i mimo ní. 

K názornosti je zde opět použita nejen pyramida výživy (obr. 33 – Příloha 5), ale také 

pyramida sportu (obr. 34 – Příloha 5). 

Pyramida používá pro názornost krychličky, které znázorňují velikost porcí. Jedna 

porce v každém patře by měla odpovídat velikosti zaťaté pěsti či rozevřené dlani daného 

strávníka. V době růstu se zvětšuje i dlaň – to zdůrazňuje zvýšené nároky na příjem 

energie a živin. To by mělo podle autorů přiblížit velikosti porcí především dětem. Do 

obrazového znázornění pyramidy je také zapojena tzv. zákeřná kostka, která značí 

prázdné kalorie zastoupené například sladkostmi, slazenými limonádami či příliš tučnými 

pokrmy. Požití jedné zákeřné kostky nevadí, ale větší množství může škodit (obr. 31 – 

Příloha 5)  

Projekt vydává také svoje pracovní sešity, které člení podle ročníků a žáci si je mohou 

volně stáhnout z webových stránek. Materiály pro školy jsou dostupné po přihlášení. 

Hlavním nositelem projektu je Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), partnery jsou 

například Státní zdravotní ústav, Asociace školních sportovních klubů, Česká unie sportu 

nebo Nezávislá iniciativa – Česko se hýbe (NÚV, 2013), (BŘEZKOVÁ, MUŽÍKOVÁ, 

MATĚJOVÁ, 2014). 

 Potravinová pyramida: ovlivnění výživového chování dětské populace 

Projekt probíhal mezi 3000 žáky mladšího školního věku (4., 5. třída) v letech 1996-

1998. 
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Tématem projektu je ozdravení výuky výživy. Mezi hlavní cíle je zařazeno 

ovlivňování výběru potravin u vybrané populace dětí, zlepšování orientace ve výživových 

doporučení. 

Tento projekt je specifický v tom, že je zaměřen na romskou minoritu a 

handicapované děti. Rodiče žáků dostali do poštovních schránek instrukce na kalendářní 

měsíc a doporučení k aktivitám, které by měli se svými dětmi vykonávat. 

Potravinové skupiny byly probírány prostřednictvím potravinové pyramidy. Její 

vyobrazení není dostupné. 

Materiály byly zpracovávány průběhem projektu a předávány zúčastněným rodičům. 

Nejsou tedy veřejně k dispozici. 

Projekt realizovala brněnská Masarykova Univerzita (MASARYKOVA 

UNIVERZITA: LÉKAŘSKÁ FAKULTA, 2008-2013). 

 Putování za zdravým jídlem 

Tento interaktivní projekt byl zaveden pro zlepšení znalostí dětí 4. a 5. tříd. 

Cílem organizátorů je snaha formou her a soutěží ovlivnit postoje dětí ke stravování a 

k jídlu zdravých potravin. Postoje jsou ovlivňovány nejen teoreticky, ale také prakticky 

(nakupování potravin, hlídání energetických hodnot, apod.). 

Pilotní zkoušení proběhlo v roce 2005 a dodnes prošlo programem 12 škol 

v Královehradeckém kraji. 

Vhodná strava školních dětí je demonstrována za použití pyramidy výživy, jejíž 

vyobrazení bohužel není k dispozici. 

Na stránkách najdeme ke stažení manuál a podmínky realizace projektu ve škole. 

Realizátorem byl Zdravotní ústav, který má sídlo v Hradci Králové (DŘEVOVÁ, 

2009). 

 Všech pět pohromadě 

Semináře a školení, prostřednictvím kterých tento projekt probíhá, jsou určeny pro 

pedagogy 1. a 2. stupně základních škol, jsou poskytovány zcela zdarma a navíc učitel 

obdrží certifikát a publikaci Všech pět pohromadě. 
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Cílem tohoto projektu je právě tvorba didaktických materiálů pro výuku zdravé výživy 

a životního stylu na základních školách v České republice. 

Publikace Všech pět pohromadě je velmi netradiční a je vydána formou šanonu, ve 

kterém je k nalezení řada námětů pro didaktické hry, týkající se zdravé výživy. V tomto 

šanonu je kolem stovky úkolů, rozdělených podle skupin potravin v potravinové 

pyramidě, jejíž vyobrazení není dostupné, a také náměty na projektové dny či skupinové 

práce. Od roku 2014 je dostupná bezplatně v elektronické verzi ve vědomostní 

knihovně
24

, kde je třeba se zaregistrovat. 

Teorii zpracoval Státní zdravotní ústav, realizaci projektu podporuje Nadační fond 

Albert. Projekt probíhal od dubna 2012 do prosince 2013 (NADAČNÍ FOND ALBERT, 

2009), (VENKOVSKÝ PROSTOR, 2009 – 2013). 

 Zrcadlo výživy 

Zde se jedná o projekt v rámci Libereckého kraje, ve kterém bylo zjišťováno, jak by se 

měla zefektivnit výuka výchovy ke zdraví tak, aby se zkvalitnil zdravotní stav žáků 

základních a středních škol, a dále, jak motivovat pedagogy, aby vyučovali inovativně. 

Mezi cíle je zařazena samozřejmě probuzení odpovědnosti žáka za vlastní zdraví, 

hravou a motivační formou žáka přimět k tomu, aby si v obchodě vybíral zdravé 

potraviny a uměl si je doma také zdravě připravit. Také se projekt snaží podpořit místní 

výrobce potravin a jejich seznámení s žáky. 

Jednou z hlavních aktivit projektu je realizace projektových dnů na školách, kdy 

pověřený odborník povede exkurze, přednášky, bude koordinátorem různých úkolů a 

bude pomáhat žákům při přípravě pokrmů. Připraveny jsou i odborné semináře a 

přednášky pro učitele. Zde se učitelé dozvídají o tom, jak mají vyučovat, aby to žáky 

motivovalo a aby se jejich znalosti mohly přetvářet v dovednosti. 

Pro názornost i tento projekt využívá potravinovou pyramidu a zařazuje ji do 

projektového dne. Vzorová pyramida však není k dispozici. 

Semináře jsou doplněny publikací, která obsahuje mimo jiné také návrhy na 

projektové dny apod. Metodická příručka je zdarma ke stažení. 

                                                 
24

 http://www.inovativni-vyuka.cz/vedomostni-knihovna.htm 

http://www.inovativni-vyuka.cz/vedomostni-knihovna.htm
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Realizátorem tohoto projektu je Venkovský prostor o.p.s., finance byly poskytnuty 

Evropským sociálním fondem a ze státního rozpočtu České republiky. Projekt probíhal 

od roku 2008 do roku 2010 (VENKOVSKÝ PROSTOR, 2008), (VENKOVSKÝ 

PROSTOR, 2008). 

 Skutečně zdravá škola 

Tento program vznikl spíše jako iniciativa několika lidí, kteří se snaží prosadit změny 

ve školním stravování, mezi které řadí například více zeleniny, snížení cukrů 

v kupovaných polotovarech, zákaz dochucování jídel glutamátem. Iniciativa chce 

především aktualizovat výživová doporučení pro školní jídelny. 

Také se snaží o aktualizaci potravinové pyramidy, která by se podle autorů měla 

transformovat na výživový talíř. Iniciativa zastává názor, že talíř je údajně pro uživatele 

přehlednější a snáze se s ním dá pracovat. Za ideál považují výživový talíř MyPlate 

(obr. 35 – Příloha 5), který zpracovala americká USDA (SEDLÁČEK, 2014). 

Odborníci ze Společnosti pro výživu ale s talířem, navrhovaným iniciativou, 

nesouhlasí, zdá se jim nesmyslný, především z hlediska rozvržení jednotlivých živin ve 

stravě, dále prý iniciativa uvádí nepřesné informace a očerňuje MŠMT a MZ ČR 

(STROSSEROVÁ, 2014). 

4.2 Zahraniční projekty 

 Go for 2&5 

Jde o kampaň, v níž je cílem zvýšit konzumaci ovoce a zeleniny a osvětlit jejich 

pozitivní ovlivňování lidského zdraví. Autoři se snaží o zvýšení denní konzumace ovoce 

na 2 porce a zeleniny na 5 porcí. 

Kampaň je v provozu od roku 2006 a zaměřuje se na členy rodiny, kteří zajišťují 

nákupy a vaří v domácnosti jídla, ale také se věnuje dětem. Kampaň pracuje s reklamními 

sděleními v médiích (televizi, rádiu, novinách), informačními letáky. 

Webové stránky obsahují dostupné publikace ke stažení, například informační 

brožury, recepty, pracovní listy pro děti. 

K přehledu potravinových skupin je použit výživový talíř (obr. 36 – Příloha 5). 

Projekt realizuje Western Australian Department of Health (WESTERN 

AUSTRALIAN DEPARTMENT OF HEALTH, 2013). 



37 

 

 Let's GO!  

Program Let´s go vznikl v USA a patří mezi nejuznávanější svého druhu. Snaží se 

předcházet obezitě u dětí od narození do 18. roku věku. 

Za cíl si tento projekt klade zvýšení fyzické aktivity a snahu o podpoření správného 

stravování. Snaží se o to prostřednictvím politiky a životního prostředí. 

Celý projekt je složen ze šesti oborů, které se snaží jakýmkoli způsobem ovlivnit 

okolí, ve kterém se děti pohybují. Jednotlivými obory jsou zde míněny rané dětství, 

škola, komunita, pracovní místo, volný čas a zdravotní péče. Odborní lektoři zajišťují 

školám proškolení ředitelů a dalších zaměstnanců školy, a snaží poskytnout pomoc se 

zařazením projektu do běhu školy. 

Průběh celého projektu doprovází číselná zpráva 5210, která slouží dětem jako 

motivace. V symbolice tohoto čísla se skrývají některá výživová doporučení a omezení, 

která děti vedou ke změně životního stylu. Například číslice 5 ukazuje na fakt, že by děti 

měly sníst minimálně 5 porcí ovoce a zeleniny za den. Číslice 2 udává maximální počet 

hodin, které by děti měly strávit denně před televizí nebo počítačem. Číslice 1 značí 

minimální počet hodin, které je vhodné strávit jakoukoli fyzickou aktivitou. Poslední 

číslice 0 ukazuje, jaké množství jednoduchých cukrů by děti měly vypít v nápojích. 

Potravinové skupiny se předvádějí pomocí výživového talíře (převzatý od USDA, 

projekt MyPlate) (obr. 35 - Příloha 5), potravinové pyramidy (opět od USDA, projekt 

MyPyramid) (obr. 37 - Příloha 5) a pomocí semaforového systému. 

K dispozici jsou zdroje na webových stránkách projektu, které obsahují mimo jiné i 

aktivity a náměty na výuku trvající 10 týdnů. 

Primárně se projekt zaměřuje na děti a mládež ve státě Maine. Spolupráce však 

funguje po celých Spojených státech amerických. 

Projekt realizuje Maine Medical Center (MAINE MEDICAL CENTER, 2012). 

 Food & Fun After School 

Tento projekt je specializován na děti mladšího i staršího školního věku a byl vytvořen 

v Bostonu. 

Za cíl si projekt vytyčil rozvoj zdravých návyků pomocí akcí, které probíhají mimo 

školu. 
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Program se skládá z jedenácti lekcí, obsahujících recepty na zdravé svačiny a náměty 

na tělesné a jiné aktivity. Dohromady je zde k nalezení více než 70 aktivit. Jednotlivé 

lekce mají své tematické zaměření: ovoce a zelenina, slazené nápoje (jednoduchými 

cukry), celozrnné výrobky, zdravé a nezdravé tuky, zdravé svačiny, pohybová aktivita, 

omezení času, který děti stráví u TV a PC a dostatečný pitný režim. Zpracovaná metodika 

je ke stažení na webových stránkách projektu (zdarma). 

Materiály vznikly za přispění Harvard School of Public Health Prevention Research 

Center on Nutrition and Physical Activity a organizace YMCA z USA. 

Pro přehled potravinových skupin je použit schematický a přehledný výživový talíř 

(obr. 38 - Příloha 5). 

Celý projekt vznikl na Harvard School of Public Health Prevention Research Center 

(HARVARD SCHOOL OF PUBLIC HEALTH PREVENTION RESEARCH CENTER, 

2011). 

 Dig in!  

Program je specializován na žáky 5. a 6. ročníků a vytvořili ho odborníci z Alexandrie 

ve Virginii. 

Projekt si klade za cíl poutavě žákům vysvětlit, jak se pěstují a sklízí rostliny, jak se 

dají spolehlivě poznat a připravovat jídla z ovoce a zeleniny a pokoušejí se tak zvýšit 

jejich konzumaci. Materiály pro učitele i žáky odborníci projektu rozdělili do deseti lekcí. 

Protože se jedná o projekt, navržený pro „malé zahradníky“, jsou sem zařazeny 

příručky o zahradničení pro děti, leták s informacemi o projektu, brožura s informacemi o 

zahradničení, ovoci a zelenině pro rodiče žáků a různé pracovní listy pro žáky. 

Výše uvedené materiály se opět dají bez jakéhokoli problému dohledat na webových 

stránkách programu a zdarma stáhnout. 

V rámci projektu jsou děti seznámeny s výživovým talířem MyPlate (obr. 35 – 

Příloha 5). 

Program realizuje USDA
25

 (USDA, 2013). 

 Serving Up MyPlate: A Yummy Curriculum 

                                                 
25

 USDA – United States Department of Agriculture 
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Tento projekt zaměřil svou pozornost na žáky od 1. do 6. ročníku a opět byl vytvořen 

odborníky z Alexandrie v americkém státě Virginie. 

Cílem projektu je motivace cílové skupiny dětí ke konzumaci potravin ze všech pater 

pyramidy, ale také se snaží o integraci výživy či nutriční výchovy do vzdělávacího 

kurikula. Žáci by si v rámci projektu měli také uvědomit důležitost pohybové aktivity, 

která je nedílnou součástí zdravého životního stylu. 

Pro tento účel odborníci pracující na projektu vytvořili celou řadu materiálů jak pro 

učitele, tak samozřejmě pro žáky a jejich rodiče. Učitelské metodiky jsou rozdělené podle 

věku žáků. Zde jsou také tři návody na hodiny, ve kterých děti získají počáteční přehled o 

výživě a dozví se o tom, co všechno zahrnuje stav „být zdravý“. Další součástí materiálů 

jsou například motivační písničky ke každé vyučované lekci, informační brožura pro 

rodiče a také různé plakáty pro školní jídelny. 

Protože garantem tohoto projektu je USDA, opět se hlavním názorným představitelem 

potravinových kategorií stává výživový talíř MyPlate (obr. 35 - Příloha 5) (USDA, 2013). 

 Let's move 

Hlavní tváří tohoto projektu a zároveň jeho iniciátorkou se stala první dáma Michelle 

Obamová. Místo vzniku tohoto projektu není zveřejněno. 

Projekt je určen těm, kteří jakýmkoli způsobem mohou ovlivnit stravování či obezitu 

dětí a mládeže. Do těchto skupin patří například rodiče, učitelé a vychovatelé, vláda a 

všechny její složky, odborníci na výživu, komunitní a náboženské organizace a další 

soukromé sektory. 

Projekt Let's move zahájil řadu projektů v celých Spojených státech Amerických. Jeho 

cílem je pomoct organizacím, jejichž zaměstnanci se stýkají s dětmi ohroženými 

obezitou. Tato nemoc je především v USA velmi běžná a počet případů neustále roste. 

Celý program je složen z celkem devíti menších projektů, které ovšem stále 

zachovávají myšlenku a cíle původního programu Let's move. 

První projekt nese název Let's Move! Cities, Towns and Counties. Zde je věnována 

pozornost především zástupcům měst a krajů, kteří jsou voleni lidmi, a kteří mají na 

starost zdravý životní styl. Pokud se dané město či kraj rozhodne do projektu zapojit, 

musí dodržet celkem pět měřitelných cílů. 
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Druhý projekt je Chefs Move to Schools. Cílem je přesvědčit kuchaře ve městě k tomu, 

aby se zapojili do činnosti škol a školních jídelen a podpořili tak tvorbu zdravého 

prostředí školy. 

Projekt číslo tři se jmenuje Let’s Move Faith and Communities a pomáhá organizacím, 

zaměřeným na náboženství a komunitní společenstva, hlásat informace o zdravém 

životním stylu. Jelikož jsou náboženské organizace velmi oblíbené u americké veřejnosti, 

jsou důležitým partnerem při boji s dětskou obezitou. 

Čtvrtý projekt - Let’s Move Outside – nabádá děti i jejich rodiče, aby více využívali 

aktivity, které jsou pořádány venku. Nápady na takové outdoorové aktivity, co je k nim 

potřeba za vybavení apod., najdou na webových stránkách projektu. 

Pátým projektem je Let’s Move! Museums and Gardens. V tomto případě jde o 

záležitost na úrovni státu, kdy jde především o zpřístupnění informací o zdravém 

životním stylu pomocí expozic v muzeích nebo v rámci školních a mimoškolních 

kroužků. 

Let’s Move! in Indian Country je šestým z projektů a zabývá se možnostmi, které by 

snížily počty obézních dětí Amerických Indiánů a domorodců na Aljašce. 

Sedmý projekt Let's Move! Child Care, který je vlastně sdružením dobrovolníků, 

nabádá zřizovatele škol a vychovatele k tomu, aby pomáhali dětem v oblasti zdravého 

stravování a životního stylu. 

Předposlední projekt Let’s Move! in the Clinic se snaží najít možnosti motivace 

personálu zdravotnických zařízení a jak ho naučit komunikovat a diskutovat s pacienty o 

tématu dětské obezity. 

Posledním projektem se stal Let's Move Salad Bars Schools. V tomto projektu jde o 

zpřístupnění výběru čerstvého ovoce a zeleniny dětem ve školách. 

Ve všech dílčích projektech je zdůrazňováno používání výživového talíře (obr. 35 - 

Příloha 5) od USDA (OBAMA, 2010). 

 Project Lean - Leaders Encouraging Activity and Nutrition 

Projekt vznikl v Kalifornii a specializuje se na široký okruh mládeže, nespecifikuje 

věk. 

Hlavním cílem je prevence obezity a jiných civilizačních onemocnění. 
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K této problematice je na webových stránkách nepřeberné množství materiálů, 

například letáky a brožury propagující wellness, pohybovou aktivitu, standardy pro školní 

potraviny a nápoje, apod. Do projektu je zahrnut také manuál výuky pro učitele, který se 

skládá z osmi lekcí, a manuál pro rodiče, který má lekcí šest. 

Projekt používá potravinovou pyramidu MyPyramid, vytvořenou USDA (obr. 37 - 

Příloha 5). 

Realizátorem je Public Health Institute spolu s California Department of Public Health 

(PUBLIC HEALTH INSTITUTE, 2013). 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

Vyučování ke zdravému životnímu stylu (u nás Výchova ke zdraví) bylo zavedeno na 

2. stupeň základních škol již ve většině zemí světa. Mnoho škol také využívá programy 

podpory zdraví, tábory, workshopy či média pro přiblížení problematiky zdraví žákům 

školy. Největší pozornost je věnována reprodukčnímu zdraví (United Nations Population 

Fund, 2004). 

PaedDr. Eva Marádová, CSc. (2014) doporučuje využívat model potravinové 

pyramidy v 6. ročníku v bloku Zdraví na talíři (s. 59). Pozornost byla proto zaměřena na 

Školní vzdělávací programy zkoumaných škol a jejich zařazení výživy a výživových 

doporučení do svých učebních plánů (MARÁDOVÁ, 2014). 

4.3 Potravinová pyramida v ŠVP vybraných škol 

Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) vychází z RVP ZV, ale z velké části je 

v působnosti dané školy. Škola si může vybrat, kolik hodin věnuje danému předmětu, jak 

využije tzv. disponibilní hodiny, škola se může profilovat tak, aby se odlišila od ostatních 

škol. Také učivo si školy mohou rozvrhnout podle své vlastní potřeby (HOŠTIČKA, 

2006). 

V žádném ŠVP jsem nenašla zařazenou potravinovou pyramidu jako součást učiva 

výživa, ale některé ze škol mají potravinovou pyramidu zapracovanou do svého 

tematického plánu. 

4.3.1 Základní školy v Mladé Boleslavi 

 Základní škola Dr. Edvarda Beneše 

Základní škola Dr. Edvarda Beneše sídlí v Laurinově ulici v Mladé Boleslavi. Její 

ŠVP nese název Škola bez stresu, jemuž se snaží dostát především vhodným 

přístupem pedagogů k žákům a podporou spolupráce mezi žáky. 

Škola je zapojena do řady projektů, zdravé výživy se však týkají pouze dva, a to 

Ovoce do škol a Školní mléko. 

V rámci předmětu Př je věnována pozornost výživě v učivu s názvem Trávicí 

soustava. Žák by podle tohoto ŠVP měl umět vysvětlit, jak naše tělo získává energii. 
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To je jediná věc, související s výživou. Toto téma je součástí učiva biologie člověka 

v osmém ročníku. Do mezipředmětových vztahů spadá chemie (při probírání 

jednotlivých živin potravy a jejich přeměně v energii), fyzika (v souvislosti se 

zákonem zachování energie) a zeměpis (zde se dá upozornit na výživové problémy 

zemí třetího světa). Jako učební pomůcky jsou používány názorné obrazy trávicí 

soustavy a modely chrupu. 

Tato škola vůbec nevyučuje výchovu ke zdraví. Nevěnuje se ani výuce rodinné 

výchovy, která výchově ke zdraví předcházela. Z témat rodinné výchovy je v rámci 

dobrovolnosti zařazen pouze výukový předmět Péče o dítě. Učivo výchovy ke zdraví 

je ale integrováno do občanské výchovy. 

V šestém ročníku v předmětu Občanská výchova je věnována pozornost rodině a 

rodinným vztahům, dále vztahům ve vrstevnické skupině. Žák by tedy měl umět 

vysvětlit, co znamená pojem rodina, manželství, rodičovství, zformulovat funkce 

rodiny, popsat, co je civilní a církevní sňatek. Také správně uvede funkce jednotlivých 

členů rodiny a vysvětlí pojmy jako je náhradní rodinná výchova, ústavní výchovné 

zařízení, pěstounská péče, adopce. 

V sedmém ročníku je věnována pozornost komunikaci v rodině, ve škole mezi 

spolužáky. U každého žáka by mělo být výstupem například uvedení příkladů správné 

a nesprávné komunikace, demonstrování příkladů slovní a mimoslovní komunikace a 

rozdíly mezi komunikací formální a neformální. 

Osmý ročník se prolíná s učivem přírodopisu – je zde probíráno období dospívání a 

fyzické a psychické změny, které ho doprovázejí. Dalším tématem je zvládání stresu a 

znalost pravidel správné životosprávy. 

Devátý ročník se již nezabývá v občanské výchově ničím, co by se týkalo přímo 

témat výchovy ke zdraví. Mezioborové vztahy výše uvedených výstupů splňují 

přírodopis, osobnostní a sociální výchova, český jazyk, dějepis či mediální výchova 

(ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - „Škola 

bez stresu“, 2014). 

 Základní škola Komenského náměstí 

Tato základní škola se sídlem na Komenského náměstí je zaměřena na rozšířenou 

výuku jazyků a její ŠVP má název FRIENDS. 
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Co se zdravé výživy týče, je škola zapojená do projektu Ovoce do škol. Více 

informací o projektech je k nalezení na webové adrese školy
26

. 

V ŠVP této základní školy se dá dohledat, že přírodopis je vyučován od 6. do 8. 

ročníku 2 hodiny týdně, v 9. ročníku pouze jednu hodinu týdně. 

V přírodopisu je učivo o zdravém životním stylu situováno do 8. ročníku do 

tematického celku Zdraví a nemoc. Mezi výstupy je zařazeno rozlišování příznaků a 

příčin běžných nemocí a uplatnění zásad jejich prevence a léčby a aplikace 

předlékařské první pomoci při poranění a jiném poškození těla. 

Výchova ke zdraví je realizována ještě prostřednictvím hodin rodinné výchovy, 

jedenkrát týdně v 6. a 7. ročníku. 

V šestém ročníku se žáci setkají s učivem pěti tematických celků – zdravý způsob 

života a péče o zdraví, rizika ohrožující zdraví, podpora zdraví, první pomoc a cyklus 

roku v rodině). Zdravý způsob života zahrnuje například základy sexuální výchovy, 

pravidelný denní režim, střídání práce a odpočinku, tělesnou hygienu a podporu 

zdravého životního stylu a pohybové aktivity. Zde je také prostor pro zkoumání 

žádoucí a nežádoucí reklamy. V dalším tematickém celku je věnována pozornost 

prevenci úrazů, chování v provozu, rizikovému chování (sem škola zařadila alkohol, 

kouření, nebezpečné látky, návykové látky, nebezpečný internet a kriminalitu 

mládeže), šikaně a ochraně člověka za mimořádných událostí. Třetí celek se zabývá 

domovem a rodinou, organizací činností v domácnosti, vlivy vnějšího prostředí na 

zdraví člověka, mezilidskými vztahy, morálními postoji a komunikací v rodině. Na 

tomto místě jsou uvedena i dětská krizová centra a informace a kontakty na linku 

důvěry. Tematický celek První pomoc se zaměřuje na zásady poskytování první 

pomoci a poslední tematický celek Cyklus roku v rodině má za cíl naučit žáky cyklus 

dne, týdne a roku, denní rytmy, organizaci volného času a svátky v rodině. 

Sedmý ročník je orientován opět do pěti tematických celků (Péče o zdraví, Vztahy 

mezi lidmi, Osobnostní a sociální rozvoj, Bezpečné chování a První pomoc). V Péči o 

zdraví se žáci učí zdravé výživě, pohybové aktivitě, poruchám příjmu potravy, ochraně 

před přenosnými chorobami a cestám jejich přenosu, prevenci kardiovaskulárních 

onemocnění a duševních onemocnění, péči o nemocné a pomoci postiženým a 
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hendikepovaným. Učivo tematického celku Vztahy mezi lidmi je směřováno na školu, 

rodinu, kolektiv, vztahy a konflikty, rodinné svátky a tradice, společenské chování a 

stolování, úpravu zevnějšku, estetiku, etiku, módu a oblečení, bydlení a zařizování 

bytu. V učivu tematického celku Osobnostní a sociální rozvoj najdeme učivo, týkající 

se sebepoznání a sebepojetí, utváření vlastní identity, psychohygieny – zde se žáci učí 

relaxační techniky a kompenzaci stresu. Dále se tu nalézá učivo, zaměřující se na 

komunikaci, kooperaci a empatii v mezilidských vztazích, tvorbu a zaujímání 

hodnotových postojů a péči o dítě. Pro celek Bezpečné chování je typické učivo o 

autodestruktivních závislostech, skrytých formách násilí, pravidlech osobního bezpečí 

a ochrany zdraví. Je tu místo také pro šikanu a ochranu za mimořádných událostí, kde 

se žáci učí varovným signálům, evakuaci a prevenci. V posledním tematickém celku 

První pomoc jsou žáci informováni o zásadách poskytování první pomoci (ŠKOLNÍ 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – FRIENDS, 2014). 

 Základní škola Dukelská 

Tato základní škola, sídlící v ulici Dukelská, má jako jediná v Mladé Boleslavi 

statut Zdravá škola, její ŠVP se jmenuje Škola plná pohybu. 

Škola je součástí projektů Zdravá škola, Fairtradová škola a samozřejmě projektu 

Ovoce do škol. Podporuje zdravý způsob života, kde jen to jde – pořídila zdravé 

automaty do školy (v rámci projektu Happysnack), zřídila Klubkavárnu, kde si žáci 

mohou pořídit nějakou zdravou svačinu nebo drobné školní pomůcky, pečlivě dodržují 

pravidla zdravého stravování i ve školní jídelně. Co se aktivního pohybu týče, pořádá 

škola mnoho akcí, které zdravý pohyb podporují: například lyžařský výcvikový kurz, 

vánoční turnaj ve futsale a přehazované, neverending futsal, turnaj v ringu či sportovní 

kurz. Informace o projektech jsou dostupné na webových stránkách školy
27

. 

Přírodopis je na této škole vyučován od 6. do 8. ročníku 2 hodiny týdně, v 9. 

ročníku pouze jednu hodinu týdně. Výživa je zařazena do Př pro osmý ročník, do 

tématu Trávicí soustava. Mezipředmětový vztah zajišťuje v tomto případě škola 

prostřednictvím mediální výchovy a sledování reklam. 

Zde se poprvé objevuje předmět s názvem Výchova ke zdraví. VZ se vyučuje 

pouze v 6. a 9. ročníku, jedenkrát týdně. Cílové výstupy kopírují koncept RVP. 
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V mezipředmětových vztazích se zde projevuje Výchova k přemýšlení v evropských a 

globálních souvislostech. Potravinová pyramida je s největší pravděpodobností 

součástí tématu Zdravý způsob života a péče o zdraví. 

Témata šestého a devátého ročníku se překrývají. Žáci by měli po ukončení 

základní školní docházky umět: respektovat přijatá pravidla soužití mezi spolužáky, 

respektovat změny v období dospívání a vhodně na ně reagovat, respektovat význam 

sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli, chápat 

význam sexuální zdrženlivosti (v rámci tematického celku Změny v životě člověka a 

jejich reflexe), vysvětlit na příkladech přímé souvislosti mezi duševním a sociálním 

zdravím, posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví 

i zdraví druhých, dávat do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem 

civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňovat zdravé stravovací návyky, 

uplatňovat osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti 

s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěřit se se zdravotním 

problémem a v případě potřeby vyhledat odbornou pomoc (v rámci tematického celku 

Zdravý způsob života a péče o zdraví). 

Dále by mělo být žákovou schopností: projevovat odpovědný vztah k sobě samému, 

k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu; dobrovolně se podílet na 

programech podpory zdraví v rámci školy a obce, samostatně využívat osvojené 

kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, 

překonávání únavy a předcházení stresovým situacím, respektovat význam sexuality v 

souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; uvádět do 

souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek 

a životní perspektivu mladého člověka; uplatňovat osvojené sociální dovednosti a 

modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; v 

případě potřeby vyhledat odbornou pomoc sobě nebo druhým, vyhodnotit na základě 

svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; 

uplatňovat osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi, 

projevovat odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; 

aktivně předcházet situacím ohrožení zdraví, a osobního bezpečí, v případě potřeby 

poskytnout adekvátní první pomoc, uplatňovat adekvátní způsoby chování a ochrany v 
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modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí (jako součást 

tematického celku Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence). 

Mezi výstupy tematického celku Osobnostní a sociální rozvoj patří, že žák by měl 

zvládnout: vyjádřit vlastní názor k problematice zdraví a diskutovat o něm v kruhu 

vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí, vysvětlit role členů komunity (rodiny, třídy, 

spolku) a uvést příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu 

(vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví (ŠKOLNÍ 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola plná pohybu, 2013). 

 Základní škola Kosmonosy 

ŠVP základní školy v Kosmonosech má název Škola v pohybu. 

Proto se také škola účastní mnoha sportovních událostí – turnaje v miniflorbalu 

(které se účastní i dívky), přespolního běhu, školní olympiády, turnaje 

v minibasketbalu, ve vybíjené a dalších sportech. 

V přírodopise, který je vyučován v 6.-9. ročníku dvakrát týdně – do 6. - 8. ročníku 

jsou zařazeny i disponibilní hodiny. V osmém ročníku se žáci opět věnují výživě 

v rámci kapitoly Trávicí soustava, kdy je žákovým úkolem vysvětlit, jak lidské tělo 

získává energii. Zde se dostává ke slovu mezipředmětový vztah se zeměpisem, kdy se 

dá diskutovat nad problémy zemí třetího světa s hladomorem. V tomto předmětu je 

také ale prostor pro téma Člověk a zdraví, kde má žák za úkol objasnit význam 

zdravého způsobu života a vliv životního prostředí na naše zdraví. Škola ale klade 

důraz spíše na problematiku kouření, alkoholismus a nebezpečí návykových látek. 

Výchova ke zdraví je realizována v 7. a 8. ročníku jedenkrát týdně. Je spolu 

s tělesnou výchovou zařazena opět do oblasti Člověk a zdraví. 

V sedmém ročníku se téma Rodina a zdraví dotkne problematiky zdravé výživy 

prostřednictvím cíle „žák vysvětlí přínos zdravé výživy a zdravého životního stylu pro 

celkové zdraví člověka“. K tomuto tématu probíhá také ukázka stolování ve školní 

jídelně. 

V osmém ročníku se potom toto téma rozvíjí – žák už ví, jak podporovat zdravý 

životní styl svůj i svého okolí a je schopen se podílet na programech podpory zdraví 

v rámci školy i v rámci svého volného času. Chrání se také před stresem pomocí 

relaxačních a kompenzačních technik. Zde přichází ke slovu tělesná výchova, pracovní 
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činnosti či zeměpis jako předměty, které úzce souvisí s tématem (ŠKOLNÍ 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Škola na zámku, 2014). 

4.3.2 Základní školy v Praze 

 Fakultní základní škola Brdičkova 

Základní škola sídlí v ulici Brdičkova na Praze 13. Její ŠVP není nijak zaměřený 

ani nenese žádný speciální název. 

Na škole působí celý školní rok občanské sdružení Mise, které zprostředkovává 

celodenní programy zaměřené na prevenci zneužívání drog a jiných návykových látek. 

Přírodopis je realizován ve všech ročnících druhého stupně. Výživa je součástí 

osmého ročníku, výstupem žáka osmého ročníku by mělo být objasnit význam 

zdravého způsobu života. Přírodopis je vyučován dvě hodiny v týdnu v ročníku 6. a 8., 

jedenkrát v týdnu v ročníku 7. a 9. Do mezipředmětových vztahů škola zařazuje 

environmentální výchovu, výchovu ke zdraví (téma zdravý životní styl a první 

pomoc). 

Výchova ke zdraví je vyučována v 7., 8. a 9. ročníku a v každém ročníku se 

vyučuje jednu hodinu týdně. 

Sedmý ročník je založen na komunikaci v rodině, na zakládání manželství, 

civilizačních nemocech a zdravém životním stylu. 

Do zdravého životního stylu je zahrnut denní režim, složky zdravého životního 

stylu. Dalším tématem zdravého životního stylu je stavba zdravého jídelníčku, 

doporučení pro zdravou výživu, základní složky potravy a s výživou související 

poruchy příjmu potravy. Žák by měl umět posoudit na konkrétním příkladu ideální 

zastoupení potravin a nápojů v denním jídelníčku daného člověka a vysvětlit 

souvislosti mezi zdravým a nezdravým stravováním a následným rozvojem 

civilizačních chorob. Toto téma spolupracuje s tématy přírodopisu, mediální a 

environmentální výchovy. 

Osmý ročník se soustřeďuje především na první pomoc a sexuální výchovu. 

Devátý ročník plynule navazuje na témata sexuální výchovy a pokračuje hlavním 

tématem, což jsou návykové látky. Jako poslední téma je probírána ochrana za 

mimořádných událostí (ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, 2014). 
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 Základní škola generálporučíka Františka Peřiny 

ŠVP Základní školy generálporučíka Františka Peřiny, sídlící na Praze 5, má název 

Domino – škola má prý spojovat jednotlivosti v celek a podporovat společenskost. 

Škola se účastní mnoha projektů, například Projekt Tučňáci, Projekt EU, Projekt 

Voda, Projekt Les, Projekt Den Země, Projekt Noc s Andersenem. Také se účastní 

projektu prevence sociálně patologických jevů, aby se u jejích žáků předcházelo 

negativním společenským jevům. 

Přírodopis je realizován ve všech ročnících druhého stupně a vyučuje se dvakrát 

v týdnu. V první části informací o předmětu nejsou informace členěny podle ročníků, 

nýbrž pouze podle učiva. Zdravý životní styl je zahrnut do biologie člověka a žák by 

měl umět určit jeho dopady na lidské zdraví. V další části už je učivo přehledně 

začleněno do tabulek. Informace o výživě jsou předmětem osmého ročníku, v tématu 

trávicí soustava, kdy má žák navrhnout způsoby správného stravování, aplikovat 

znalosti o složení potravy a zvládne vysvětlit nezbytnost dodržování pitného režimu. 

Jako úzce související předmět je zde uvedena výchova ke zdraví. 

Výchova ke zdraví probíhá od 6. do 9. ročníku, každý týden jednu vyučovací 

hodinu. Žák by měl umět po absolvování tohoto předmětu vyjádřit názor k 

problematice zdraví a diskutovat o něm v kruhu kamarádů, rodičů a v nejbližším okolí, 

dávat do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních 

nemocí a v rámci svých možností uplatňovat zdravé stravovací návyky. Co se týče 

učiva výživy a zdraví, měl by žák znát základní pravidla zdravého stravování, vliv 

životních podmínek a způsobu stravování na zdraví a vyjmenovat některé z poruch 

příjmu potravy a stručně je charakterizovat. 

V šestém ročníku je věnována pozornost rodině a rodinným pravidlům, dále právě 

výše zmíněné výživě a zdravému životnímu stylu. Zde je cílovými výstupy například 

rozlišování mezi zdravými a nezdravými potravinami, orientace na etiketách potravin, 

argumentace proti přesolovaným a přeslazeným výrobkům, uplatnění denního 

stravovacího a pitného režimu v osobním životě. Dále se v tomto ročníku vyučují 

základy sexuální výchovy, prevence zneužívání návykových látek a osobní bezpečí. 

V sedmém ročníku se začíná s mezigeneračními vztahy, hodnotou a podporou 

zdraví a následně se probírá kapitola Zdraví na talíři, kam se zahrnuje denní režim, 



50 

 

výživová hodnota potravin, výběr a skladování potravin a základy správného 

stolování. Žák by měl projevit následující osvojené znalosti a dovednosti: orientace 

v údajích o minimální trvanlivosti potravin a o jejich složení, vhodnost zastoupení 

jednotlivých potravin a nápojů v jídelníčku. Dále se pokračuje v tématu sexuální 

výchova a návykové látky, které je nadále rozšiřováno. 

Osmý ročník je zahájen osobnostním a sociálním rozvojem, kde se žáci snaží 

pochopit sami sebe a respektovat také názory druhých. Dalším tématem je celostní 

pojetí člověka, jak ve zdraví, tak v nemoci. Na tuto kapitolu navazuje výživa jako 

součást životního stylu, kde se rozebírá, jak výživa ovlivňuje naše zdraví, výživa 

jednotlivých skupin obyvatelstva a alternativní výživa. V této kapitole mají žáci 

zvládnout sestavit jídelníček podle zásad zdravého stravování, posoudit nedostatky 

alternativním výživových směrů a sestavit jídelníček pro určitou specifickou skupinu 

osob. V další části školního roku je věnována pozornost sexualitě a reprodukci, 

plánovanému rodičovství a pohlavně přenosným chorobám. Posledním tématem 

osmého ročníku je zneužívání návykových látek, patologické hráčství a jiné závislosti. 

A poslední devátý ročník opakuje pravidla soužití mezi lidmi a celkově mezilidské 

vztahy, v kapitole zdravý životní styl se zaměřuje na stres a s ním související relaxační 

techniky. Žák po absolvování devátého ročníku by měl být zodpovědný nejen za zdraví 

své, ale i svých blízkých. V další části se žáci budou učit, jak správně sestavovat 

zdravý jídelníček, jak výživa a životní styl ovlivňuje lidské zdraví a naučí se také více 

do hloubky, jak se starat o potraviny a dodržovat správné hygienické podmínky 

stravování. Následně se dojde k širšímu a hlubšímu pojetí dospělosti a s ní 

souvisejícími problémy, jako je opět plánované rodičovství a choroby spojené 

s pohlavním stykem (AIDS a další). Předposledním tématem jsou autodestruktivní 

závislosti, jako je zneužívání návykových látek a také centra odborné pomoci, aby žáci 

popřípadě věděli, kam se v případě nouze obrátit a kde jim bude poskytnuta adekvátní 

pomoc. Posledním tématem je bezpečnost. Sem škola zařazuje problematiku part a 

sekt, ochranu za mimořádných událostí, první pomoc a právní následky při 

nepřiměřené obraně a manipulativní reklamu. Do mezipředmětových vztahů řadí 

český jazyk, chemii, přírodopis a občanskou výchovu (ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ 

PROGRAM – Domino, 2010). 



51 

 

 

 Základní škola Mládí 

ŠVP má motivační název Co se v Mládí naučíš – rozšířená výuka jazyků. Škola 

sídlí v ulici Mládí na Praze 13. 

Projekty, které na škole probíhají, se vzhledem k zaměření školy zabývají spíše 

výukou a procvičováním cizích jazyků – škola se účastní soutěže Video pohlednice 

z mého města, jejíž patronkou je Velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a 

Severního Irska. Mezi dlouhodobé projekty na ZŠ Mládí patří projektové dny na téma 

Evropský den jazyků, Den zdraví, Den Země a dále například Halloween a 

Palačinkový běh. 

Vyučovací hodiny přírodopisu jsou do ročníků rozvrženy následovně: od 6. do 8. 

ročníku je přírodopis vyučován dvakrát v týdnu, v 9. ročníku pak pouze jedenkrát. 

Životní styl se vyučuje v osmém ročníku, v tématu biologie člověka. V rámci 

životního stylu je řešen „pozitivní a negativní dopad prostředí a životního stylu na 

zdraví člověka, význam zdravého způsobu života“. 

Výchova ke zdraví je vyučována od 7. do 9. ročníku, v každém jednou týdně. Cíle, 

kterých by měl žák na konci studia dosáhnout, přesně korespondují s RVP („vyjádří 

vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v 

nejbližším okolí, dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem 

civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky“). 

V sedmém ročníku je ve zdravé výživě věnována pozornost především základům 

stravovacích návyků, pitnému režimu, žáci se učí, jaké jsou základní živiny potřebné 

ke správnému fungování našeho těla, co se stane při nadbytku energie a co naopak 

nastane při jeho nedostatku a jak na člověka působí reklama. Mezi ostatní témata VZ 

v sedmém ročníku patří rodina a vztahy mezi lidmi, osobnostní výchova, kam je 

zařazena i psychologie, následně se žáci zabývají zdroji a příčinami nemocí, konec 

roku se lehce dotkne sexuální výchovy a prevence závislostí. 

Osmý ročník umožňuje žákům sami sebe poznat, poznat také druhy a formy soužití. 

Žáci se učí, jak se správně bezpečně chovat při mimořádných událostech, jak správně 

poskytnout první pomoc. Konec školního roku se opět zabývá sexuální výchovou a 

návykovými látkami. 
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Pro devátý ročník je typická volba povolání, v čemž má také výuka VZ žákům 

pomoct, dalším tématem je osobnostní výchova, prevence rizikového životního stylu. 

Znovu do větší hloubky se žáci učí, jak se chovat při mimořádných událostech a jak 

bezpečně komunikovat. Samozřejmě se na konci školního roku opět vrací téma 

sexuální výchovy, kde se rozebírá rodičovství mladistvých, umělé přerušení 

těhotenství a promiskuitu (ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Co se v Mládí 

naučíš, 2013). 

Shrnutí 

Všechny zkoumané školy nějakým způsobem zařazují do výuky problematiku správné 

výživy. Ať už je to v konkrétním předmětu výchova ke zdraví nebo je toto téma 

integrováno například do přírodopisu nebo do občanské výchovy. Ani v jednom ŠVP se 

neobjevila zmínka o tom, že by byla výživová doporučení vyučována pomocí pyramidy 

výživy. 

Každá škola je zapojená do nějakého projektu, některé se týkají zdravé výživy a 

zdravého životního stylu, včetně sportování, žádná škola se však nevěnuje některému 

z projektů, v jehož náplni je potravinová pyramida či zdravý talíř. 

5 Cíl práce 

Cílem a náplní diplomové práce je nejprve shrnout různá pojetí potravinových 

pyramid, které popisuje odborná literatura a které jsou dostupné na webových stránkách. 

Dalším tématem teoretické části je zhodnotit RVP ZV, učebnice přírodopisu a výchovy ke 

zdraví a české a zahraniční projekty z hlediska využívání potravinové pyramidy jako 

názorné pomůcky pro prezentaci výživových doporučení. 

Empirická část se zabývá ŠVP zkoumaných škol a tím, jak a kde se v jejich učebních 

plánech nachází potravinová pyramida nebo kam by se dala zařadit. Další cíl empirické 

části je zjistit od učitelů vybraných základních škol v Mladé Boleslavi a v Praze, zda 

využívají potravinovou pyramidu jako jednu z metod, které vysvětlují výživová 

doporučení, a jakým způsobem ji aplikují ve výuce. Dalším dílčím cílem bylo zjistit, kolik 

si žáci z výuky, ve které se učitel zaměřil na výuku výživových doporučení formou 

výživové pyramidy, po uplynutí určité doby pamatují a jaký je jejich názor na 

potravinovou pyramidu jako na pomůcku pro správné stravování. 
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6 Výběr škol, učitelů a žáků a jejich charakteristika 

Vzorek obsahoval sedm škol – tři základní školy v Praze a čtyři základní školy 

v Mladé Boleslavi a blízkém okolí. Počet základních škol v Mladé Boleslavi byl vybrány 

kvůli tomu, aby počet žáků alespoň přibližně odpovídal počtu žáků na základních školách 

v Praze. 

K výzkumnému šetření byli vybráni žáci devátých ročníků, a to především kvůli 

odstupu od poslední zmínky o potravinové pyramidě ve výuce. Cílem bylo zjistit, kolik si 

žáci pamatují z výuky s odstupem času a s jakými znalostmi opouští školu. 

Co se týče vyučujících, ti byli vybráni podle předmětu, který vyučují. Především byli 

vybráni učitelé přírodopisu a výchovy ke zdraví, nehledě na jejich vystudovanou aprobaci. 

Výzkumná sonda proběhla na následujících školách v Praze: ZŠ Mládí Praha 13, ZŠ 

Brdičkova Praha 13 a ZŠ genpor. Františka Peřiny Praha 6. V Mladé Boleslavi bylo 

výzkumné šetření provedeno na ZŠ Dukelská, ZŠ Dr. E. Beneše, ZŠ Komenského náměstí 

91 a ZŠ Kosmonosy. 

Důležité je především z výsledků výzkumného šetření zjistit, jaké znalosti mají žáci o 

potravinové pyramidě, zda vědí, jak s pyramidou pracovat, jaké jsou rozdíly ve znalostech 

chlapců a dívek, a jestli učitelé pracují s potravinovou pyramidou v projektech nebo zda ji 

vyučují pouze frontálně. Proto jsem si položila následující výzkumné otázky. 

7 Výzkumné otázky 

Otázka č. 1: 

Mají dívky větší znalosti o potravinové pyramidě než chlapci? 

V mnoha výzkumech se prokázalo, že dívky mají lepší paměť a dosahují lepších 

školních výsledků než chlapci. Navíc dívky mají o prostředky ke zdravé životosprávě a k 

hubnutí větší zájem než chlapci (LANGMEIER, KREJČÍŘOVÁ, 2006). 

Otázka č. 2: 

Mají žáci v Praze větší vědomosti o potravinové pyramidě než žáci v Mladé Boleslavi? 

Mladá Boleslav je menší město, lidé si v ní mají blíž. V menším městě se proto budou 

učitelé moci více věnovat svým žákům, a to nejen ve výuce přírodopisu a výchovy ke 

zdraví, ale i v jiných předmětech. 



54 

 

Otázka č. 3: 

Vnímají žáci, že znalosti o potravinové pyramidě nabyli ve školním vyučování? 

Jinde než ve škole zpravidla žáci potravinovou pyramidu a informace o ní 

nevyhledávají. Jen malá skupina žáků bude vědět, kde pyramidu najít a kde se s ní 

seznámit (například na internetu), a to jen proto, že například drží nějakou dietu. 

Otázka č. 4: 

Jsou využívány projekty, zabývající se pyramidou, ve výuce? 

Na učitele jsou kladeny nároky, aby děti zaujal. Proto učitelé využijí možnosti dát 

žákům skupinovou práci, ve které například zpracují plakát (např. pyramidu). 

8 Metody výzkumného šetření 

Cílem empirické části diplomové práce bylo zjistit, jaké znalosti mají žáci v oblasti 

výživy a jak dokáží pracovat s pyramidou výživy jako názornou pomůckou pro správné 

stravování. Metodou pro zjištění tohoto cíle bylo zvoleno dotazníkové šetření mezi žáky 

devátých ročníků. Z kurikulárních dokumentů škol vyplynulo, že potravinová pyramida 

byla součástí vyučování zpravidla v rozmezí mezi 6. a 8. ročníkem. Proto byli za 

výzkumný vzorek zvoleni žáci devátých ročníků, aby bylo zjištěno, kolik znalostí 

z problematiky zdravé výživy si pamatují s odstupem času. Metodou výzkumného šetření 

mezi žáky, kde jsem hledala odpovědi na dílčí výzkumné otázky, byl zvolen dotazník. 

Dotazník pro žáky: 

V úvodu byli žáci poučeni o tom, k jakému účelu bude vyplněný dotazník použit, byli 

informováni o tom, že dotazník je anonymní a že v otázce číslo 4 mají zvolit jen jednu 

odpověď. 

V dotazníku bylo použito pět otázek, z nichž dvě byly uzavřené a tři otevřené. 

Dotazník měli žáci vyplněn během deseti minut. 

Ukázka vyplněného i nevyplněného dotazníku je zařazena do příloh na konci práce 

(Příloha 6). 

Dalším cílem empirické části je zjistit, jak je učiteli využívána pyramida výživy jako 

ukázka správného stravování ve výuce na základních školách. Jako metoda byl zvolen 
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strukturovaný rozhovor s vyučujícími, kde jsem pouze písemně zaznamenávala odpovědi 

učitelů. 

Rozhovor s učiteli: 

Učitelé byli informováni o tom, za jakým účelem je rozhovor vykonáván a jak bude 

s rozhovorem naloženo. 

V rozhovoru bylo použito osm otázek, z nichž číslo 2, 7, a 8 byly otázky otevřené a 

zbylé otázky uzavřené s výběrem možností. Vyplněný i nevyplněný formulář k rozhovoru 

je součástí příloh na konci práce (Příloha 7). 

9 Postup výzkumného šetření 

Výzkumné šetření bylo uskutečněno od prosince 2014 do ledna 2015. Probíhalo bez 

komplikací. Ředitelé s výzkumným šetřením souhlasili. Pouze jeden ředitel chtěl potvrzené 

doporučení od Pedagogické fakulty UK v Praze pro ujištění, že informace získané ve škole 

nebudou použity k jiným účelům než k tvorbě diplomové práce. 

Dotazníky byly předloženy celkem 288 žákům buď v hodině přírodopisu nebo hodině 

výchovy ke zdraví se souhlasem daného vyučujícího i ředitele školy. 137 se jich zúčastnilo 

v Mladé Boleslavi, z toho bylo 62 chlapců a 75 dívek, a 151 v Praze, z nichž bylo 71 

chlapců a 80 dívek. 

Dotazy byly pokládány osobně vyučujícím přírodopisu a výchovy ke zdraví na 

příslušných školách se souhlasem ředitele školy. Rozhovor byl proveden s celkem 13 

učiteli. Šest z nich bylo z Prahy, sedm z Mladé Boleslavi. 

Celkem se výzkumného šetření zúčastnilo 7 škol – 4 školy v Mladé Boleslavi a 3 

školy v Praze. 

 Počet chlapců 
Počet chlapců 

v % 
Počet dívek Počet dívek v % 

Mladá Boleslav 62 45,3 % 75 54,7 % 

Praha 71 47,1 % 80 52,9 % 

Celkem 133  155  

Tabulka 1 Počty žáků ve zkoumaných školách 

 

 



56 

 

 Počet učitelů Př, VZ Počet žen Počet mužů 

Mladá Boleslav 7 5 2 

Praha 6 5 1 

Celkem 13 10 3 

Tabulka 2 Počty učitelů ve zkoumaných školách 

10 Výsledky výzkumného šetření 

10.1 Výsledky dotazníkového šetření u žáků 

Otázka č. 1: Jsem: (na výběr bylo chlapec, dívka) 

Jak ukazuje tabulka 1, v Praze bylo dotázáno celkem 151 žáků, z toho 80 dívek a 71 

chlapců. V Mladé Boleslavi se do dotazníkového šetření zapojilo 137 žáků, z toho 75 dívek 

a 62 chlapců.  

Celkem se do dotazníkového šetření zapojilo 288 žáků z obou měst. Je patrné, že větší 

procento zaujímají dívky. V Praze se jedná o 55 % ze všech dotazovaných žáků, v Mladé 

Boleslavi jde o 53 %. 

Otázka č. 2: K čemu podle Vás slouží potravinová pyramida? 

Tato otázka byla otevřená, proto byly odpovědi rozděleny do kategorií, které jsou 

uvedeny níže v tabulce č. 3. Pod tabulkou jsou k dispozici příklady doslovných odpovědí 

žáků. 
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Počet 

odpovědí v 

Praze 

Procentuální 

zastoupení 

odpovědí v 

Praze 

Počet 

odpovědí v 

MB 

Procentuální 

zastoupení 

odpovědí v MB 

A: Zdravé stravování, 

životospráva, jídelníček 
61 

40,4 % 55 40,2 % 

B: Nevím 22 
14,6 % 27 19,7 % 

C: Omezení obezity, 

pomůcka při dietě 
6 

4 % 3 2,2 % 

D: Kolik máme jíst 

různých druhů potravin 
10 

6,6 % 18 13,1 % 

E: Rozdělení potravin 

podle kritérií 
15 

9,9 % 15 10,9 % 

F: Jiná odpověď 37 
24,5 % 19 13,9 % 

Tabulka 3 Kategorie odpovědí k otázce č. 2 a jejich počty v jednotlivých městech 

 

 
Graf 1 Procentuální zastoupení odpovědí v Praze 
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Graf 2 Procentuální zastoupení odpovědí v MB 

Polovina dívek ze škol ve vybraných městech by potravinovou pyramidu využila jako 

pomůcku ke zdravému stravování, k sestavení zdravého jídelníčku nebo ke zdravé a 

správné životosprávě. Ke konkrétním odpovědím dívek patřilo například: „ke zdravé 

výživě; abychom věděli, co je zdravé a co je dobré jíst; k zdravému životnímu stylu; 

abychom věděli, co je zdravé; ke složení jídelníčku“. 

Stejně tak v této otázce označilo nejvíce chlapců odpověď spadající do kategorie 

zdravé stravování, životospráva a jídelníček. V Praze tuto odpověď napsalo 29,6 % 

chlapců, v Mladé Boleslavi to bylo 27,4 %. Mezi konkrétní chlapecké odpovědi patřilo: 

„ke zdravým jídelním návykům; ke třízení jídla podle zdravosti; k zdravému životnímu 

stylu; k správnému jídelníčku; k správnému stravování; abychom věděli, jak správně jíst“. 

Druhou nejčastější odpovědí v Mladé Boleslavi byla odpověď „nevím“ či „netuším“. 

Tuto odpověď napsalo 24,2 % chlapců a 16 % dívek. 

V Praze se jako druhá nejčastější odpověď objevily odpovědi z kategorie „jiné“. Zde 

se našly odpovědi jako například: „aby lidé věděli, co je nejdůležitější; k rozlišení skupin 

potravin; k určení poměru potravin, jak by měly být zkonzumovány; aby se vědělo, kdo má 

jaké jídlo na jakém místě; k rozvržení jídla či kdo co jí a kdo co loví“. 

Nejméně žáků by potravinovou pyramidu využilo jako prostředek k omezení obezity 

či k držení diety. 
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Otázka č. 3: Potravinová pyramida pracuje s pojmem „porce“. Co si představíte, 

když se řekne „1 porce“? 

Otázka číslo 3 se dotazovala žáků na jejich názor ohledně velikosti jedné porce jídla. 

Otázka byla otevřená, proto byly odpovědi zařazeny do následujících kategorií. 

 
Počet odpovědí 

v Praze 

Procentuální 

zastoupení 

odpovědí v Praze 

Počet 

odpovědí 

v MB 

Procentuální 

zastoupení 

odpovědí v MB 

A: 1 kus 
10 6,6 % 3 2,2 % 

B: Určitá dávka 

jídla, vede k 

zasycení 

55 36,4 % 59 43 % 

C: Nevím 
8 5,3 % 13 9,5 % 

D: 1 talíř jídla 
29 19,2 % 20 14,6 % 

E: Určitá 

hmotnost jídla 9 6 % 5 3,7 % 

F: Jiná 

odpověď 40 26,5 % 37 27 % 

Tabulka 4 Kategorie odpovědí k otázce č. 3 a jejich počty v jednotlivých městech 
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Graf 3 Procentuální zastoupení odpovědí podle pohlaví v MB 

 

 
Graf 4 Procentuální zastoupení odpovědí podle pohlaví v Praze 

Z výsledků šetření vyplývá, že v Mladé Boleslavi nejvíce žáků zvolilo odpověď B – 

porce je pro ně určité množství jídla, která vede k zasycení daného člověka (48,4 % 

chlapců a 38,7 % dívek). Druhou nejčastější odpovědí byla odpověď F – jiné. Zde se 

objevily odpovědi jako například: u chlapců:“1 jídlo; normální příděl, skupina jídla; jedna 

část pyramidy; jídlo na jeden den; 1 díl z jídla“, u dívek: „1 chod; 1 porce pro 1 člověka; 

podíl dané suroviny; více masa, méně sladkostí; to, co se má sníst za jeden den; jídlo pro 1 

osobu s daným množstvím kalorií; normální porce“. 
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Téměř polovina chlapců v Praze (49,3 %) si myslí, že jedna porce je „určité množství 

či dávka jídla; množství jídla pro 1 člověka; 1 část denního příjmu; příděl jídla, aby 

zasytil, ale nebyl příliš tučný“. Naopak 35 % pražských dívek by jednu porci definovalo 

spíše jako „menší doplněk k jídlu; počet od každého oddílu z pyramidy; ani moc, ani málo; 

každý chod za den; kolik člověk sní“, což spadalo pod odpověď F. 

Otázka č. 4: Kde jste viděli a slyšeli o potravinové pyramidě? 

Tato otázka zjišťovala, kde žáci přišli ke svým znalostem o potravinové pyramidě. Na 

výběr měli 5 odpovědí, z nichž vybírali pouze jednu. 

 Počet 

odpovědí v 

Praze 

Procentuální 

zastoupení 

odpovědí v Praze 

Počet odpovědí 

v MB 

Procentuální 

zastoupení 

odpovědí v MB 

Ve škole 135 89,4 % 97 70,8 % 

V médiích 0 0 % 5 3,7 % 

Na internetu 8 5,3 % 14 10,2 % 

Nikdy jsem o ní 

neslyšel/a 
6 4 % 14 10,2 % 

Jinde 2 1,3 % 7 5,1 % 

Tabulka 5 Počty odpovědí  a jejich procentuální zastoupení v jednotlivých městech 

 

 
Graf 5 Procentuální zastoupení odpovědí na ot. č. 4 v MB 
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Graf 6 Procentuální zastoupení odpovědí na ot. č. 4 v Praze 

V obou městech se o potravinové pyramidě žáci dozvěděli nejčastěji ve škole. V Praze 

to bylo 88,7 % chlapců a 90 % dívek, v Mladé Boleslavi se jednalo o 67,7 % chlapců a 

73,3 % dívek. Nejmenší procento žáků se dozvědělo o potravinové pyramidě z médií. 

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

Pátá otázka zjišťovala, zda žáci vědí, které potraviny patří do potravinové pyramidy, 

zda je zařadí do správného patra a tím pádem jestli ví, jak s pyramidou pracovat. Žáci měli 

do předložené prázdné pyramidy zapsat příklady potravin. 

V této otázce byla opět vytvořena pravidla, podle kterých byly žáky vyplněné 

pyramidy zařazovány do skupin. 

1. skupina Pyramida podle FZV (ovoce, zelenina v základně) 

2. skupina Nevím, netuším 

3. skupina Pyramida obráceně (sladkosti dole, zelenina nahoře) 

4. skupina Pyramida podle starších doporučení 

5. skupina Jiné 

Tabulka 6 Skupiny odpovědí na otázku č. 5 

Pro odpovědi, které byly zahrnuty do 5. skupiny byly ještě zařazeny následující 

podkategorie. 
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1. podkategorie špatné odpovědi 

2. podkategorie správné skupiny potravin, špatné patro 

3. podkategorie chybějící celé patro 

4. podkategorie chybějící jedna skupina potravin 

Tabulka 7 Přehled podkategorií u odpovědi "jiné" 

 

 
Graf 7 Procentuální zastoupení odpovědí u ot. č. 5 v MB 

 

 
Graf 8 Procentuální zastoupení odpovědí u ot. č. 5 v Praze 

I v této otázce se města shodnou. Nejvíce žáků v obou městech vyplnilo pyramidu tak, 

že byla zařazena do kategorie „jiné“. Níže uvádím grafy, které znázorňují procenta 

odpovědí z dané kategorie. 
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Graf 9 Nejčastější podkategorie odpovědi "jiné" v Mladé Boleslavi 

 

 
Graf 10 Nejčastější podkategorie odpovědi "jiné" v Praze 

Z výsledků šetření vyplývá, že ve skupině „jiné“ se mezi nejčastější odpovědi zařadily 

pyramidy s jednou absentující skupinou potravin. V Mladé Boleslavi tuto odpověď zvolilo 

více chlapců než v Praze, naopak celé nevyplněné patro se objevovalo nejvíce u pražských 

dívek. Naopak ale pražské dívky nevyplnily ani jednu pyramidu tak, že by se dala zahrnout 

do podkategorie „špatné odpovědi“. 

V Mladé Boleslavi se jako druhá nejčastější odpověď objevila odpověď za D (19,4 % 

chlapců, 21,3 % dívek) – žáci zde vyplňovali pyramidu podle starších výživových 
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doporučení, ve kterých najdeme v základně pečivo a přílohy. V současném pojetí 

potravinové pyramidy najdeme v základně ovoce a zeleninu, kterou doplňuje pitný režim. 

10.2 Výsledky výzkumného šetření u učitelů 

Otázka č. 1: Jsem: (na výběr bylo muž, žena) 

Výzkumného šetření se zúčastnilo 7 vyučujících v Mladé Boleslavi a 6 vyučujících 

v Praze. Z toho bylo 10 žen a 3 muži. 

Otázka č. 2: Mám aprobaci: 

Tato otázka se zaměřila na aprobaci vyučujících, jejímž prostřednictvím bylo 

zjišťováno, zda učí výchovu ke zdraví aprobovaní učitelé či nikoli. Odpovědi byly 

zařazeny do kategorií. 

Ani v jedné škole není aprobovaný učitel výchovy ke zdraví. Aprobace k výuce 

přírodopisu či biologie se většinou pojí s dalším předmětem, v těchto případech například 

s chemií (ve 44 % případů), tělesnou výchovou, pracovními činnostmi či zeměpisem, 

občas se objeví přírodopis i samostatně bez druhého oboru. Co se týče občanské výchovy 

či základů společenských věd, ve výzkumném šetření byly objeveny v kombinaci 

s dějepisem, zeměpisem či českým jazykem. V kategorii „jiná“ je umístěna aprobace pro 1. 

stupeň základní školy, jejíž držitelka vyučuje výchovu ke zdraví stejně jako výše zmínění 

biologové a přírodopisci. 

Otázka č. 3: Potravinovou pyramidu: (na výběr bylo z možností nevyučuji, vyučuji 

v předmětu VZ a vyučuji v předmětu Př) 

V této otázce byly učitelé dotazováni, ve kterém předmětu se s žáky věnují 

problematice potravinové pyramidy, zda je to záležitost pouze výchovy ke zdraví nebo se jí 

zabývají i v přírodopisu. 
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Graf 11 Potravinová pyramida ve vyučovaných předmětech 

Nejvíce je potravinová pyramida vyučována ve výchove ke zdraví (v MB je to 

z 57,1 %, v Praze z 50 %), ačkoli žádný z učitelů není aprobovaný. Pouze jeden vyučující 

nepoužívá pro názornost potravinovou pyramidu ve výuce. 

Otázka č. 4: V jakém ročníku vyučujete potravinovou pyramidu? 

V této bylo stěžejní zjistit, v jakém ročníku je potravinová pyramida vyučována, 

protože v RVP ZV i ŠVP daných škol jsem našla tematické okruhy, do kterých by se 

potravinová pyramida dala zařadit, avšak konkrétně heslo „potravinová pyramida“ jsem 

nenašla nikde. 

Protože učitelé v této otázce mohli volit více odpovědí, nejsou výsledky převáděny do 

grafu, ale shrnuty je v tabulce. 

Město 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

Mladá Boleslav 3 1 4 1 

Praha 3 2 2 0 

Tabulka 8 Počty odpovědí v jednotlivých městech 

Potravinová pyramida prolíná všemi ročníky, kromě devátých ročníků v Praze. V ZŠ 

Mládí je pyramida vyučována v 6.,7. i 8. ročníku, jeden učitel ji vyučuje v 6. (Př) a 7. 

(VZ), druhý učitel v 6. a 8. ročníku, v obou v rámci přírodopisu. V ZŠ generálporučíka Fr. 
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Peřiny jedna vyučující neučí výživová doporučení formou pyramidy vůbec, druhá v 6. 

ročníku (VZ). V ZŠ Brdičkova je na pyramidu upozorňováno v 7. (ve VZ) a 8. ročníku (v 

Př). 

Školy v Mladé Boleslavi vyučují obecně pyramidu ve všech ročnících druhého stupně 

základní školy. Na 5.ZŠ je pyramida vyučována jednou vyučující v 6. a 9. ročníku v rámci 

výchovy ke zdraví, druhou vyučující v 8. ročníku v přírodopisu. 2.ZŠ nemá předmět 

výchova ke zdraví, ale jemu předcházející rodinnou výchovu, ve které je vyučována výživa 

za pomoci potravinové pyramidy u žáků 6. ročníku. ZŠ Dr. E. Beneše vyučuje 

potravinovou pyramidu pouze v rámci přírodopisu 8. ročníku. Na ZŠ Kosmonosy se 

zaměřují na pyramidu v 7. a 8. ročníku ve výchově ke zdraví a v 8. ročníku navíc ještě i 

v přírodopise. 

Otázka č. 5: Ve výuce přírodopisu používám učebnice nakladatelství: 

Tato otázka byla položena především proto, aby se dalo posoudit, zda školy používají 

učebnice přírodopisu, obsahující potravinovou pyramidu, a vyučující mají tedy příležitost 

podle některého z pojetí pyramid vysvětlit žákům výživová doporučení. 

 
Graf 12 Používané učebnice Př 

Ve zkoumaných školách se vůbec nepoužívají učebnice nakladatelství České 

geografické společnosti, Nová škola, SPN a Prodos. 

Nejčastěji používané učebnice přírodopisu (31 % zkoumaných škol) jsou učebnice 

nakladatelství Fraus. V Mladé Boleslavi vyučují všechny zkoumané školy podle těchto 
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učebnic. Další používané učebnice jsou od nakladatelství Fortuna a Scientia (obě 15 %). 

31 % dotazovaných učitelů nevyučuje přírodopis, proto ani nepoužívá žádné z uvedených 

učebnic. 

Otázka č. 6: Ve výuce výchovy ke zdraví používám učebnice nakladatelství: 

Obdobně jako u otázky č. 5 i zde byla pozornost zaměřena na učebnice. Cílem této 

otázky bylo zjistit, jaké učebnice jsou školami využívány pro výuku výchovy ke zdraví, a 

zda jsou v některé z nich prostřednictvím potravinové pyramidy vysvětlena výživová 

doporučení. 

 
Graf 13 Používané učebnice VZ 

Více než 50 % učitelů používá učebnice nakladatelství Fraus (54 %). 23 % dotázaných 

učitelů vůbec neučí výchovu ke zdraví a dalších 23 % při výuce nepoužívá učebnice. Ve 

zkoumaných školách se vůbec nepoužívají učebnice nakladatelství Fortuna. 

Otázka č. 7: Potravinová pyramida pracuje s pojmem „porce“. Co je podle Vás „1 

porce“? 

Tato otázka zjišťovala, jakou představu mají učitelé o pojmu „porce“. Odpovědi byly 

zařazeny do stejných kategorií jako v případě žáků u otázky číslo 3. 
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Graf 14 Procentuální zastoupení odpovědí na ot. č. 7 

39 % učitelů zvolilo odpověď, která spadala do kategorie „jiné“. Do této odpovědi byla 

zahrnuta konkrétně tato vysvětlení: „strava na talíři určité energetické hodnoty; 1 porce 

obilovin=1 krajíc chleba, 1 porce rýže, ..; podle obrazu (autor Steifel) je porce určitá 

gramáž dané potraviny; spíše vysvětluji, co je v kterém patře vhodné; 1 krajíček chleba, 1 

rohlík, 125 g těstovin, brambor, vloček, 1 kus ovoce nebo zeleniny, sklenice mléka, 1 

jogurt“. Další častou odpovědí je, že 1 porce je optimální dávka pro konkrétního člověka. 

Tu zvolilo 23 % učitelů. Odpověď 1 denní jídlo a určité množství jídla zvolilo shodně 

15 % dotázaných. 

Otázka č. 8: Potravinovou pyramidu vyučuji i formou projektů:(dotazovaní volili ze 

dvou odpovědí – ne, ano, jakých?) 

Tato otázka byla položena proto, aby se zjistilo, zda se žáci učí výživová doporučení 

interaktivně či pouze metodou výkladu. 
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Graf 15 Procentuální počet škol, které realizují projekty a škol, které je nerealizují 

62 % škol realizuje nějaký svůj projekt, v rámci kterého se děti a žáci setkávají a 

seznamují s potravinovou pyramidou. 

V Praze na ZŠ Mládí se jedná o projekt Trénuj jako kosmonaut, který probíhá ve 

spolupráci s Českou kosmickou kanceláří a je realizován prostřednictvím přírodopisu. ZŠ 

Brdičkova realizuje aktivity s potravinovou pyramidou pomocí tvorby plakátů, stejně tak to 

probíhá na 2. ZŠ v Mladé Boleslavi. 

Na ZŠ Kosmonosy si zase žáci sledují přes víkend, co reálně zkonzumují, zapisují si to 

a na základě získaných informací si sestaví jídelníček. Nebo pomocí obrazu od firmy 

Steifel doplňují žáci tzv. „slepou“ pyramidu. Na 5. ZŠ si žáci sami vytvoří svou pyramidu 

a následně nad ní diskutují a předávají si navzájem svoje názory. 

38 % vyučujících nepoužívá pro zpestření výuky žádný projekt. 
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11 Shrnutí výsledků výzkumného šetření 

Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, kolik znalostí mají žáci devátých ročníků 

v Mladé Boleslavi a v Praze o potravinové pyramidě, zda mimo jiné vědí, jak s pyramidou 

pracovat a k čemu je vlastně vhodná. Dalším cílem bylo zjistit, jak často a v jaké formě 

učitelé základních škol využívají potravinovou pyramidu jako model pro zdravé 

stravování. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 7 škol, v nichž bylo zapojeno 288 žáků 9. 

ročníku – v Mladé Boleslavi to bylo 137 a v Praze 151. Celkem bylo dotázáno 133 chlapců 

a 155 dívek. 

Z výsledků výzkumné sondy vyplývá, že velká většina žáků ví, že pyramida výživy 

slouží k nastolení zdravého životního stylu. Pouze 14,6 % žáků v Praze a 19,8 % v Mladé 

Boleslavi vůbec nevědělo, co je potravinová pyramida k čemu se dá využít, a 24,5 % 

pražských žáků a 13,7 % mladoboleslavských žáků napsalo formulace, ze kterých se 

nedalo pochopit, co tím konkrétně autor myslel nebo to byly odpovědi špatné. Mezi takové 

odpovědi patřilo například: „abychom věděli, co se z čeho skládá; aby si člověk představil, 

na jaké úrovni je s jídlem; aby se vědělo, kdo koho jí a čím se ten někdo živí“ (dívky MB) 

nebo „způsob stravy; rozložení potravy v jídle; k rovnováze mezi jídly; k přehledu, co jsme 

jedli; k ničemu; abychom věděli, co je důležitý“ (chlapci MB). V Praze se objevily nejasné 

odpovědi jako: „k vyznání se mezi určitými jídly; aby se zjistilo, kdo má jaký jídlo na 

jakým místě; když jíme něco zdravého a naopak kalorického; k tomu, aby v tom byl nějaký 

řád; k určení poměru potravin, jak by měly být konzumovány; aby člověk věděl, kdo co 

sní“ (dívky Praha) nebo například „k jídlu, několik jídel za den; k řetězci a určení 

množství; strašení; kdo co jí a kdo co loví; abychom věděli, co jíme; k rozeznání potravin, z 

čeho jsou; k seřazení jídla do pyramidy“ (chlapci Praha). Někteří žáci si potravinovou 

pyramidu očividně spletli s potravní pyramidou neboli potravním řetězcem, který popisuje 

potravní vztahy mezi organismy v daném ekosystému. U žáků, kteří odpovídali „kdo co jí 

a kdo co loví“ nebo „kdo koho jí a čím se ten kdo živí“, jsem se dívala především na 

poslední otázku, kde měli žáci vyplnit potraviny, které by zařadili do potravinové 

pyramidy. Všichni tito žáci měli pyramidu vyplněnou jako potravní (např. obilí->hlodavec-

>dravec->člověk). Nejspíš byli tito žáci nepozorní a nesprávně si přečetli zadání otázky. 
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Další otázka se snažila zjistit, co si žáci představí pod pojmem porce. Zde se objevila 

řada rozličných odpovědí. 

Nejčastější odpovědí bylo „určité množství jídla, vedoucí k zasycení“ a různé formy 

této odpovědi. Tuto variantu zvolilo celkem 39,6 % žáků (43,1 % v Mladé Boleslavi a 

36,4 % v Praze). Častěji tuto odpověď volili chlapci (v Praze 49,3 % a v MB 48,4 % 

chlapců). 

Druhou nejčastější odpovědí byla odpověď „jiné“. Tuto možnost zvolilo 29,4 % žáků. 

V tomto případě se objevily odpovědi jako například: „1 chod; normální porce; podíl dané 

suroviny; jídlo pro 1 osobu s určitým množstvím kalorií; 1 pokrm; jedna řada z pyramidy; 

jeden plátek masa a lžíce přílohy“ (dívky MB) a „1 díl z jídla; 5 knedlíků, maso, omáčka; 

skupina jídla; zmrzliny“ (chlapci MB). V Praze žáci napsali například, že porce je: „menší 

dávka nebo 1 naběračka; 1 řízek a bramborový salát; kolik člověk sní; určitá část každého 

patra pyramidy; spojení různých potravin na talíři; musí obsahovat bílkoviny, sacharidy; 

snídaně, oběd, svačina, večeře; normální porce, podle toho, jestli oběd, večeře“ (dívky 

Praha) a „Grander
28

, hranolky; obiloviny, ml.výrobky; steak, hranolky, cola; jídlo, které 

dostanu; čím víc, tím líp; od každé věci něco v jednom jídle“ (chlapci Praha). Odpověď 

z kategorie „jiné“ volily více dívky (v MB 28 %, v Praze 35 %). 

Také odpověď „1 talíř“ byla volena častěji dívkami než chlapci. 

Z odpovědí jsem měla pocit, že většina žáků nemá konkrétní představu o tom, co 

znamená, když se řekne jedna porce. Proto volili obšírnější odpovědi, které v podstatě nic 

neříkaly. Pouze necelých 40 % žáků zvolilo odpověď, že porce je určité množství jídla, 

které vede k zasycení, což byla odpověď konkrétní a jasná. Pouze malé množství žáků si 

pod pojmem porce představí 1 kus nějaké potraviny (pouze 4,5 %), což bylo překvapující, 

protože zkoumané učebnice, které jsou používány ve školách a znázorňují grafické 

vyjádření výživových doporučení formou potravinové pyramidy, buď nevyjadřují vůbec 

množství potravin, které se z daného patra má zkonzumovat, nebo je toto množství 

vyjádřeno v kusech nebo gramech. 

V otázce číslo 4 jsem se snažila zjistit, kde se žáci setkali s potravinovou pyramidou 

nebo kde o ní slyšeli. 

                                                 
28

 Sendvič v síti rychlého občerstvení KFC 
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Nejvíce žáků o potravinové pyramidě má nějaké znalosti ze školy (celkem 80,6 % 

žáků). 7,6 % žáků se o potravinové pyramidě dozvěděli z internetu a 6,9 % žáků o 

potravinové pyramidě nikdy neslyšelo, což je poněkud zvláštní, když jejich spolužáci mají 

znalosti ze školy. Mohlo by to být tím, že už chtěli mít dotazník rychle hotový a nechtěli 

vyplňovat následující otázku. Na tuto skupinu žáků jsem se zaměřila. Zajímalo mě, jestli 

mají o pyramidě nějaké znalosti, ačkoli o ní údajně nikdy neslyšeli. Chlapci v MB ve 

většině případů neví, k čemu je pyramida, ale naopak vědí, co je porce (určité množství, 

talíř), a doplnění potravin do pyramidy také neodpovídalo žádným pravidlům. Dívky v MB 

ve většině případů vědí, k čemu je pyramida, také mají představu o tom, co je jedna porce, 

a potraviny v pyramidě buď nekorelují s žádnými pravidly nebo je pyramida vyplněná 

správnými potravinami, ale patra jsou ve špatném pořadí. V Praze chlapci vědí, k čemu je 

pyramida určená, mají představu o porci, ale potraviny v pyramidě neodpovídají. Dívky 

také vědí, k čemu je pyramida, nemají příliš představu o porci a potraviny v pyramidě 

neodpovídají. Je překvapující, že žáci, kteří o potravinové pyramidě nikdy neslyšeli často 

lépe vědí, k čemu se jim pyramida v životě může hodit než ti žáci, kteří uvedli, že se 

s pyramidou setkali ve škole. 

Pátá otázka byla zaměřena na vyplňování prázdné pyramidy doplněním potravin do 

jednotlivých pater. 

V této otázce se vyskytlo nejvíce odpovědí za e „jiné“ (61 % v MB, 48,3 % v Praze). 

Tato otázka ještě byla rozdělena na několik podkategorií, z nichž nejčastěji použitá byla 

pyramida vyplněná, ale chyběla v ní vždy jedna důležitá skupina potravin (například 

sladkosti, mléčné výrobky, ovoce a zelenina). Tato podkategorie se objevila v 48,7 % 

případů chlapců a u 64,4 % dívek z Mladé Boleslavi. I v Praze se tato varianta vyskytla 

nejčastěji (47,2 % chlapců, 43,2 % dívek). Druhou nejčastější podkategorií byla absence 

celého jednoho patra. Zde se v několika případech stalo, že kromě nevyplněného patra byla 

jinak pyramida vyplněná správně, ale bohužel jsem tuto pyramidu nemohla zařadit do 

správných odpovědí, protože nebylo jasné, co by žák do prázdného patra doplnil. Tato 

varianta byla zvolena ve 21,4 % odpovědí v Mladé Boleslavi a ve 24,6 % případů v Praze. 

Z výzkumného šetření vyplynulo, že pouze 8 žáků v Mladé Boleslavi a 17 žáků v Praze 

dokáží správně vyplnit potravinovou pyramidu tak, jak ji sestavilo FZV. 

Také 20 % žáků v MB a téměř 14 % žáků v Praze dokáže sestavit potravinovou 

pyramidu podle starších výživových doporučení, kde byly ovoce a zelenina řazeny až do 



74 

 

druhého patra. Tento trend je nejspíš způsoben tím, že ve všech analyzovaných učebnicích 

je pyramida se staršími doporučeními a učitelé ji takto s největší pravděpodobností 

využívají a dále ji neaktualizují. V Praze se také ukázalo, že 21,8 % žáků správně doplnilo 

skupiny potravin, ale neuvědomilo si, že nejčastěji máme konzumovat potraviny ze 

základny, nikoli z vrcholu pyramidy. To je nejspíš tím, že si žáci myslí, že ty potraviny, 

které jsou na vrcholu pyramidy, jsou ty nejzdravější. Protože většina jiných druhů pyramid 

je koncipována tak, že čím výš je daná vlastnost, potřeba apod., tím je brána jako 

důležitější. Pyramida byla „vzhůru nohama“ vyplněna v téměř 16 % případů, čímž se 

v četnosti odpověď zařadila na třetí místo. 

Rozhovor, jehož výsledky byly zapisovány do formuláře, proběhl u 6 učitelů v Praze a 

u 7 učitelů v Mladé Boleslavi. Učitelé byli vybráni podle toho, zda vyučují výchovu ke 

zdraví či přírodopis. Na jejich reálné aprobaci při výběru nezáleželo. 

Bylo dotázáno celkem 13 učitelů, z toho bylo 10 žen a 3 muži. Učitelé byli vybráni 

podle toho, jestli vyučují výchovu ke zdraví nebo přírodopis nebo kombinaci obojího. 

Všichni učitelé, kteří vyučují přírodopis, ho mají i vystudovaný. Ovšem výchovu ke 

zdraví neměl vystudovanou ani jeden z učitelů, který ji učil. Neaprobovanost učitelů 

výchovy ke zdraví je nejspíš zapříčiněna tím, že tento obor je nový a na vysoké škole je ke 

studiu k dispozici teprve několik málo let. Ředitelé škol byli nuceni nějakými učiteli tento 

nový obor obsadit. A je tu možnost, že tito neaprobovaní učitelé výchovy ke zdraví neumí 

správnou formou předat informace k potravinové pyramidě, a proto žáci nevědí, kam 

kterou potravinu zařadit a jak funguje princip potravinové pyramidy. 

Z aprobací převažovala ze 30 % kombinace biologie - chemie, ze 38 % se objevila jiná 

kombinace, například český jazyk - občanská výchova, dějepis - občanská výchova, 1. 

stupeň ZŠ či zeměpis - základy společenských věd. Všichni učitelé, kteří jsou v těchto 

38 %, vyučují výchovu ke zdraví, jejíž témata jsou zařazena do osnov občanské výchovy, 

rodinné výchovy či přímo do samostatného předmětu výchova ke zdraví. 

1 učitel nepoužívá potravinovou pyramidu při výuce s dětmi a žáky vůbec. V této škole 

používají učebnici přírodopisu nakladatelství Jinan, která neobsahuje žádnou zmínku o 

potravinové pyramidě. 38,5 % vysvětluje zákonitosti pyramidy v hodinách přírodopisu a 

53,9 % učitelů vyučuje výživová doporučení formou pyramidy ve výuce výchovy ke 

zdraví. 
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V Mladé Boleslavi prolíná potravinová pyramida napříč všemi ročníky. V přírodopise 

je potravinová pyramida probírána v rámci tématu biologie člověka, konkrétně v učivu 

trávicí soustava, kde se téma prolne s výživou. Toto učivo je ve všech školách probíráno v 

8. ročníku. Někteří učitelé dělají úvod do této problematiky již v 6.ročníku (2 učitelé z 13 

dotázaných – oba ze ZŠ Mládí v rámci projektu Mise X - Staň se kosmonautem). 

Potravinová pyramida je také vyučována v předmětu výchova ke zdraví, většinou 

v 6.ročníku (4 ze 7 vyučujících VZ), dále v 7.ročníku (3 ze 7 vyučujících VZ), v jednom 

případě se k pyramidě vrací ještě v 8.ročníku (ZŠ Kosmonosy) a jednou v 9.ročníku 

(5.ZŠ). 

Pátá otázka se zaměřila na zjišťování toho, jaké učebnice přírodopisu jsou ve školách 

používány. V Mladé Boleslavi se ve 100 % vyučuje z učebnic nakladatelství Fraus. 

Aprobovaní učitelé v Praze nejčastěji používají učebnice nakladatelství Scientia a Fortuna. 

Jedna ze škol používá k výuce učebnice přírodopisu nakladatelství Jinan. Všechny tyto 

učebnice postrádají úplně zmínku či obrázek potravinové pyramidy. Přesto 2 ze 3 

vyučujících přírodopisu si pomáhají při výuce výživových doporučení potravinovou 

pyramidou. Jeden z nich využívá pyramidu z učebnice nakladatelství Fraus. 

Šestá otázka se zabývala učebnicemi výchovy ke zdraví. 54 % dotázaných učitelů 

používá k výuce opět učebnice nakladatelství Fraus. Tato učebnice je rodinná výchova 

kombinovaná s občanskou výchovou a potravinová pyramida je v učebnicích pro 7. a 8. 

ročník. 23 % učitelů při výuce nepoužívá učebnice. Využívají ale ve vyučování buď 

pyramidu v učebnici nakladatelství Fraus nebo plakát s potravinovou pyramidou od značky 

Steifel. 23 % dotázaných učitelů neučí výchovu ke zdraví. 

V další otázce jsem zjišťovala, co pro samotné učitele znamená pojem porce. 

Objevovaly se odpovědi, že porce je „strava na talíři určité energetické hodnoty“(5.ZŠ), 

„1 krajíček chleba, 1 rohlík, 125 g těstovin, brambor, vloček, 1 kus ovoce nebo zeleniny, 

sklenice mléka, 1 jogurt,..“(ZŠ Brdičkova), „1 porce obilovin=1 krajíc chleba, 1 porce 

rýže,..“(ZŠ Mládí). Dostalo se mi také odpovědi „nepracuji konkrétně s pojmem „porce“, 

spíše vysvětluji, co je v kterém patře vhodné“ nebo „porce je široký pojem, ale obraz 

používaný v hodině je na gramy, tak používám gramy“. Tyto odpovědi zvolilo 39 % 

vyučujících. Další častou odpovědí byla odpověď „určitá dávka pro daného člověka“, 

kterou zvolilo 23 % učitelů. 2 učitelé napsali, že porce je „jedno jídlo“. Jeden z nich 

potravinovou pyramidu neučí. Další dva učitelé zvolili odpověď, že porce je „určité 
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množství jídla“. I na odpovědích učitelů bylo zřejmé, že nemají ucelenou představu o 

velikosti jedné porce. Proto pro ně musí být velmi obtížné předávat informace o velikosti 

porce žákům a žákovské znalosti a představy o velikosti porce tomu nasvědčují. 

V poslední otázce jsem se ptala, jestli učitelé oživují výuku výživových doporučení 

zobrazených v pyramidě nějakým vlastním projektem, do kterého by se zapojila celá třída. 

38 % dotázaných učitelů nedělá s dětmi žádné projekty, které by využívaly potravinovou 

pyramidu. Naopak zbylých 62 % využívá pyramidu v projektech. Ve třech případech žáci 

ve skupinách tvoří pyramidu tak, že vystřihují či vymalovávají jednotlivé potraviny do 

pater a tvoří plakáty, které se následně vyvěšují buď ve škole nebo v kmenové třídě. Tak 

tomu je na ZŠ Brdičkova (1 učitel) a na 2.ZŠ. Na 5.ZŠ si v jednom případě vytvoří svou 

vlastní pyramidu, na kterou navazuje diskuze o tom, zda jsou potraviny správně zařazeny 

do pater a proč. Na ZŠ Mládí probíhá projekt Mise X - Trénuj jako kosmonaut, ve 

spolupráci s Českou kosmickou kanceláří, kde je taktéž využita pyramida výživy. Jedná se 

o projekt, kde děti z více než 20 zemí světa mají za úkol plnit stejné úkoly a na základě 

nich porovnávat své výsledky. Žák je zde zábavnou formou přiveden k aktivní účasti na 

tvorbě zdravého životního stylu, pohybové aktivitě a zdravé výživy. Další informace a 

fotodokumentace je k dispozici na webových stránkách školy
29

. Na ZŠ Kosmonosy jeden 

vyučující využívá již zmiňovaný obraz, na kterém je z jedné strany vyplněná pyramida a 

z druhé strany „slepá“. Úkolem žáků potom je správně doplnit druhy potravin do 

jednotlivých pater. Druhý učitel na této škole preferuje žákovskou práci doma – žáci mají 

přes víkend za úkol sledovat, co jedí, zapisovat si to na arch papíru a na základě takto 

získaných dat si ve výuce sestaví vlastní jídelníček. 

3.ZŠ v Mladé Boleslavi nemá do svého ŠVP zapracovaný samostatný předmět výchova 

ke zdraví a její témata jsou integrována do předmětu občanská výchova. Přesto se na této 

škole vyskytlo nejvíce žáků, kteří doplnili správně potraviny do prázdné pyramidy. 

Z celkového počtu 32 žáků devátých ročníku na této škole správně doplnilo pyramidu 18 

žáků, což je 56,3 %. Takového výsledku nedosáhla žádná jiná škola. Potravinovou 

pyramidu znají žáci z přírodopisu, výuka však není zpestřena žádnou interaktivní metodou. 

                                                 
29

 http://www.zsmladi.cz/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=314&cntnt01returnid=15 

http://www.zsmladi.cz/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=314&cntnt01returnid=15
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12 Vyhodnocení výzkumných otázek 

Otázka č. 1: 

Znění otázky: Mají dívky větší znalosti o potravinové pyramidě než chlapci? 

12 dívek a 10 chlapců mělo z celkového počtu 288 žáků celý dotazník správně. V další 

části byly vyhodnocovány znalosti pouze o potravinové pyramidě, tedy jestli žáci vědí, 

k čemu se pyramida dá použít a zda vědí, kam zařadit jednotlivé typy potravin a proč. Zde 

se vyskytlo již více žáků: 25 dívek, 7 chlapců. 

Celkem je tedy žáků, kteří se orientují v problematice, velmi málo – 37 dívek 

z celkového počtu 155 a 17 chlapců z celkových 133. 

 
Graf 16 Procentuální zastoupení správných odpovědí 

Počet správných odpovědí dívek je o více než 10 % vyšší než u chlapců. 

Z výzkumného šetření tedy vyplývá, že dívky mají lepší znalosti a umí lépe zacházet 

s potravinovou pyramidou než chlapci. 

Díky výsledkům získaným v dotazníkovém šetření bylo zjištěno, že dívky odpovídaly 

na pokládané otázky častěji správně než chlapci. 
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Otázka č. 2: 

Znění otázky: Mají žáci v Praze větší vědomosti o potravinové pyramidě než žáci 

v Mladé Boleslavi? 

Stejně jako u první výzkumné otázky se i druhá otázka zabývala znalostmi žáků, 

tentokrát ovšem z pohledu jednotlivých měst. V Mladé Boleslavi bylo bezchybných 7 

dívek a 8 chlapců, v Praze správně na všechny otázky odpovědělo 5 dívek a 2 chlapci.  

Znalosti o potravinové pyramidě, tedy to, k čemu pyramida je a kam se řadí jednotlivé 

potraviny a proč, má také 16 dívek a 2 chlapci v Praze a 9 dívek a 5 chlapců v Mladé 

Boleslavi. 

 
Graf 17 Procentuální zastoupení odpovědí v jednotlivých městech 

Z výsledků vyplývá, že v Mladé Boleslavi bylo více žáků, kteří znali správné 

odpovědi na otázky z dotazníku. Správných odpovědí bylo v Mladé Boleslavi o 4,6 % více. 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že v Mladé Boleslavi je větší počet žáků, 

kteří ví, jak pracovat s potravinovou pyramidou. 

Otázka č. 3: 

Znění otázky: Vnímají žáci, že znalosti o potravinové pyramidě nabyli ve školním 

vyučování? 
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Na místo, kde žáci načerpali své znalosti o potravinové pyramidy, se zaměřila otázka 

číslo 3 v žákovském dotazníku. 

 
Graf 18 Kde děti získaly znalosti o potravinové pyramidě 

Více než 80 % dotázaných žáků odpovědělo, že se poprvé doslechlo o potravinové 

pyramidě a naučilo se s ní pracovat právě během školního vyučování. 

Odpověď na otázku je jednoznačná: Ano, většina žáků nabyla své vědomosti o 

potravinové pyramidě ve školním vzdělávání. 

Otázka č. 4: 

Jsou využívány projekty, zabývající se pyramidou, ve výuce? 

Odpověď jsem hledala v rozhovoru s učiteli pod otázkou číslo 8. 

Z grafu 15 je patrné, že 62 % vyučujících na zkoumaných základních školách využívá 

projekty pro zpestření výuky nebo pro to, aby žáci lépe pochopili problematiku 

potravinové pyramidy. 38 % vyučujících naopak projekt k vyučování nepoužívá. Práci 

s pyramidou předávají žákům prostřednictvím frontálního vyučování. 

Z výzkumného šetření vyplynulo, že učitelé častěji používají projekty, když žákům 

chtějí předat informace o výživových doporučeních formou potravinové pyramidy. 



80 

 

13 Doporučení pro pedagogickou praxi 

Inspirací pro tvorbu výukového programu, který by se zabýval hlouběji výživovými 

doporučeními, byly právě výsledky výzkumného šetření na základních školách. 

Výsledky sice vykazují jistou informovanost žáků o potravinové pyramidě, ale práce 

s ní již není vyhovující. 

Při vytváření koncepce výukového programu byly dodrženy všechny zásady pro 

rozvoj klíčových kompetencí a pro naplnění očekávaných výstupů, které jsou udány v 

Rámcovém vzdělávacím programu. 

Projekt je připraven k realizaci v rámci vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (buď 

v předmětu výchova ke zdraví nebo v tématu Výživa, integrovaného do jiného předmětu). 

Součástí koncepce projektu jsou přípravy pro tři vyučovací hodiny 9. ročníku, které se 

zabývají celoškolním projektem. V přípravách je rozpis jednotlivých aktivit pro žáky, aby 

lépe pochopili, jak pracovat s potravinovou pyramidou. Dále je v rámci mezipředmětových 

vztahů navržena spolupráce s oborem Informační a komunikační technologie a Výtvarná 

výchova. V koncepci je k nalezení také formulář s návrhem dotazníku pro 1. a 2 stupeň ZŠ 

a pro učitele školy. 

Přípravy i formulář dotazníku byly vytvořeny autorkou pro potřeby diplomové práce. 
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NÁZEV PROJEKTU K VÝUCE VÝŽIVOVÝCH DOPORUČENÍ FORMOU 

PYRAMIDY VÝŽIVY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY: 

„JAK SE STRAVUJE NAŠE ŠKOLA?“ 

Cíl projektu: Přimět žáky zamyslet se nad problematikou správné životosprávy a 

výživy, kdy jim jako názorná pomůcka slouží pyramida výživy 

PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU pro 9. ročník ZŠ 

Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví 

Ročník/třída: 9.A, 9.B 

Název tematického celku: Zdravý způsob života  

Název hodiny: Úvod do problematiky výživových doporučení 

Časová dotace: 45 minut (10:00 – 10:45)  

Vstupní požadavky na žáky (prekoncepty): 

 Žák popíše, co jsou to výživová doporučení. 

 Žák vysvětlí princip fungování pyramidy výživy. 

Obecný cíl: Uvést žáky motivační formou do problematiky výživových doporučení. 

Kompetence (jaké kompetence budou ve výuce rozvíjeny a čím): 

 k učení – motivační forma výuky (brainstorming) 

 komunikativní – práce ve skupinách, vyjádření a obhájení vlastního názoru před 

celou třídou, formulace vlastních myšlenek 

 sociální a personální – pravidla komunikace ve skupině (každý má právo na svůj 

názor, z nikoho si neutahujeme, každý názor se počítá, nepoužíváme sprostá slova) 

Očekávané výstupy: 

 Žák uvede, jak by se měla stravovat jeho cílová skupina (žáci v určité třídě). 

 Žák vyjádří svůj vlastní názor na problematiku výživových doporučení formou 

pyramidy výživy. 

 Žák správně doplní pyramidu výživy pro svojí cílovou skupinu dětí. 
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Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Pomůcky: velký arch papíru, sešit, psací potřeby, 5 barev fixů, kartičky pro rozdělení žáků 

do skupin, kartičky s názvy tříd 

Technické vybavení: PC a tabule 

Vyučovací metody: Slovní, brainstorming. 

Postup: 

1. V úvodu hodiny se žáci rozdělí do pěti skupin buď po pěti nebo po šesti. Mohou se 

rozdělit sami (pokud už jsou na tento typ práce zvyklí) nebo se rozdělí formou losu - 

učitel připraví kartičky (podle počtu žáků) s číslicemi od jedné do pěti, které si žáci 

budou tahat z neprůhledného sáčku. Žáci se stejnou číslicí tvoří skupinu. (5 minut) 

2. Následně si skupiny vyberou ve třídě místo k sezení – mohou to být rohy třídy, ale 

žáci si mohou libovolně vybrat. Žáci si sednou tak, aby k sobě byli čelem a mohli spolu 

komunikovat. (5 minut) 

3. Žáci si v každé skupině zvolí jednoho vedoucího, kterého vyšlou losovat kartičku 

s číslem ročníku (1. – 9.), ten se pro ně stane cílovou skupinou. Jedna kartička bude 

zahrnovat i učitele školy. (2 minuty) 

4. Do každé skupiny je rozdán velký arch papíru a několik fixů různých barev. Úkolem 

žáků je do středu papíru napsat číslo ročníku, který si vylosovali. 9.A bude losovat 

třídy 1. stupně, 9.B bude losovat třídy 2. stupně a učitele. Každý ze žáků ve skupině si 

vezme jednu barvu fixu a všichni píší, co je napadne k tématu: „Jak se podle mě 

stravuje naše cílová skupina?“. (10 minut) 

5. Dalším bodem hodiny je brainstorming, každý nápad se zapisuje na tabuli. Nejprve 

odprezentuje svoje nápady skupina s číslem 1, ostatní žáci ve třídě mohou následně 

reagovat. Na základě nápadů se s pomocí učitele vytvoří vzorová pyramida výživy pro 

děti a pro dospělé, která se zakreslí na tabuli. Schematické pyramidy si žáci namalují do 

sešitu. (18 minut) 

6. Následuje závěrečné shrnutí hodiny a pokyny k hodině příští. Žáci jsou vyzváni, 

aby si na příští hodinu donesli notebooky (ti, kdo mají tu možnost a chtějí) – budou mít 

možnost si je přes den nechat zamknout u učitele ve skříňce. Byl by vhodný alespoň 

jeden notebook ve třídě. (5 minut) 
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PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU pro 9. ročník ZŠ 

Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví 

Ročník/třída: 9.A, 9.B 

Název tematického celku: Zdravý způsob života  

Název hodiny: Výživa a stravování v naší škole 

Časová dotace: 45 minut (10:00 – 10:45)  

Vstupní požadavky na žáky (prekoncepty):  

 Žák popíše, co jsou to výživová doporučení. 

 Žák vysvětlí princip fungování pyramidy výživy. 

 Žák na příkladu uvede výživová doporučení pro děti, mládež, adolescenty a 

dospělé. 

Obecný cíl: Naučit žáky zpracovávat získaná data z výzkumu. 

Kompetence (jaké kompetence budou ve výuce rozvíjeny a čím):  

 k učení – neobvyklá forma práce (obcházení tříd s dotazníky) 

 komunikativní – práce ve skupinách, umění vyjádřit se srozumitelně i před cizími 

lidmi 

 sociální a personální – pravidla komunikace ve skupině (každý má právo na svůj 

názor, z nikoho si neutahujeme, každý názor se počítá, nepoužíváme sprostá slova), 

nebát se mluvit před ostatními 

 občanské – zapojení do celoškolního projektu 

 pracovní – tvorba a zpracovávání dotazníků 

Očekávané výstupy:  

 Žák uvede, jak by se měla stravovat jeho cílová skupina (třída ve škole). 

 Žák vytvoří dotazník určený žákům a učitelům ZŠ. 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 
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Pomůcky: formulář s dotazníky (do každé třídy podle počtu žáků), PC 

Technické vybavení: PC a tabule 

Postup: 

1. V úvodu hodiny se žáci rozdělí do stejných skupin, do jakých byli rozděleni minulou 

hodinu, a rozsadí se do stejných míst ve třídě. (1 minuta) 

2. Nyní je úkolem žáků na základě informací z minulé hodiny sestavit formulář 

dotazníku tak, aby se dal použít na prvním stupni (tento dotazník bude vyrábět 9.A), na 

druhém stupni a učitelský dotazník (tento dotazník vyrábí 9.B). Žáci navrhují, jaké 

otázky by se v daných dotaznících měly objevit a jak by měly být vzhledem k věku 

dotazovaných pokládány. Učitel zde funguje jako koordinátor a schvaluje nápady a 

formulace žáků, popřípadě nasměruje žáky ke správným formulacím. Příklady 

formulářů níže. (10 minut) 

3. Ucelený dotazník je následně jedním žákem nebo více žáky přepisován do 

notebooku, aby se dal vytisknout a rozdat ve třídách. Jeden žák zapisuje, ostatní jeden 

po druhém diktují otázky a odpovědi. (5 minut) Po ukončení zapisování a formátování 

textu dotazníku ho učitel vytiskne a rozdá do skupin. (5 minut) 

4. Žákům jsou předány instrukce pro následnou činnost. Žáci se v rámci skupin rozdělí 

ještě na dvě či tři skupinky (pokud má skupina na starost tři šesté ročníky, rozdělí se 

na tři skupinky). Každá z takto utvořených skupinek půjde do jedné třídy svého 

cílového ročníku. V těchto cílových ročnících dají instrukce k dotazníku (dotazník je 

anonymní, vyplnit pouze jednu odpověď, výsledky budou do příštího týdne, třída se 

zúčastní prezentace výsledků). Žáci, kteří zpracovávají dotazník v 9. ročníku (skupina v 

9.B), nejprve dotazník rozdají v paralelní třídě a po návratu do učebny ho rozdají také 

svým spolužákům, zahrnou i sebe. Na to, aby žáci třídy obešli a získali data, mají 20 

minut. Pokud mají hotovo dříve, vrací se zpět do třídy. Žáci, kteří se zajímají o 

učitelskou skupinu, dají dotazník učitelům v době, kdy třída, ve které učitel působí, má 

před sebou svůj vlastní dotazník. 

5. Po uplynutí 20 minut se žáci opět sejdou ve třídě, kde jim budou předány informace 

k další samostatné práci: jeden žák ze skupiny bude mít za úkol zpracovat výsledky 

dívek, jeden výsledky chlapců, jeden udělá souhrnný výstup (buď plakát, 
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prezentaci, fotodokumentaci, video,..) a jeden následně odprezentuje výsledky 

cílové skupině žáků. (4 minuty) 
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Pokračování projektu mimo hodiny výchovy ke zdraví 

V další části projektu bude v jednom týdnu fungovat mezioborová spolupráce, kdy 

žáci budou mít možnost tvořit grafy v hodinách informační a komunikační technologie, 

vyzkouší si to každý. Žáci si v rámci skupinek mohou rozdělit zpracovávání otázek – např. 

každý ve skupině zpracuje dvě otázky, je to čistě v kompetencích žáků. Důležitý je i 

postup, jakým k výsledku dospěli. Pokud budou žáci zdatní a budou mít rychle odvedenou 

práci, mohou v těchto hodinách zpracovat i prezentaci, kterou následně předvedou 

„svému“ cílovému ročníku. Do prezentace žáci zahrnou výsledky svého výzkumu v 

jednotlivých ročnících a prostřednictvím potravinové pyramidy, kterou sestavili pro svůj 

cílový ročník v první hodině projektu, cílové skupině žáků vysvětlí pravidla správného 

stravování u dětí jejich věku. 

Ve výtvarné výchově zase žáci mohou zpracovat plakát, který bude zobrazovat to, 

s jakými znalostmi žáci do projektu šli („Co jsme si mysleli?“), jaká byla skutečnost na 

jejich škole („Co jsme se dozvěděli?“) a jak by to ideálně mělo vypadat („Jak to má 

být.“). Všechny tyto výstupy budou zpracovány do tvaru pyramidy s tím, že to, co se má 

jíst nejčastěji, bude zařazeno do základny pyramidy a to, co se má konzumovat jen velmi 

zřídka, do vrcholu pyramidy. Žáci ve výtvarné výchově budou moci potraviny vystřihovat 

z letáků či malovat sami na papíry a pak je vystřihat a nalepit na velký plakát. Tyto plakáty 

se budou vystavovat ve škole na hlavní chodbě. 
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PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU pro 9. ročník ZŠ 

Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví 

Ročník/třída: 9.A, 9.B 

Název tematického celku: Zdravý způsob života  

Název hodiny: Výživa a stravování v naší škole 

Časová dotace: 45 minut (10:00 – 10:45)  

Vstupní požadavky na žáky (prekoncepty): 

 Žák popíše, co jsou to výživová doporučení. 

 Žák vysvětlí princip fungování pyramidy výživy. 

 Žák na příkladu uvede výživová doporučení pro děti, mládež, adolescenty a 

dospělé. 

Obecný cíl: Kontrola výsledků výzkumu. 

Kompetence (jaké kompetence budou ve výuce rozvíjeny a čím): 

 k učení – neobvyklá forma práce 

 komunikativní – práce ve skupinách 

 sociální a personální – pravidla komunikace ve skupině (každý má právo na svůj 

názor, z nikoho si neutahujeme, každý názor se počítá, nepoužíváme sprostá slova), 

nebát se mluvit před ostatními 

 občanské – zapojení do celoškolního projektu 

 pracovní – tvorba a zpracovávání dotazníků 

Očekávané výstupy: 

 Žák uvede, jak by se měla stravovat jeho cílová skupina (třída ve škole). 

 Žák zpracuje dotazník určený žákům a učitelům ZŠ. 

 Žák odprezentuje v daném ročníku výsledky výzkumu.  

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Pomůcky: PPT prezentace, PC 
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Technické vybavení: PC a tabule 

Postup: 

1. V této hodině proběhne prezentace výsledků výzkumného šetření všem ročníkům 

školy, které si výsledky přijdou poslechnout do třídy, kde je vyučována výchova ke 

zdraví. Prezentace začne podle níže zmíněného harmonogramu, tedy už o velké 

přestávce. 

Časový harmonogram pro první stupeň (9.A): 

9:40 – 9:50 1. ročníky 

9:50 – 10:00 2. ročníky 

10:00 – 10:10 3. ročníky 

10:10 – 10:20 4. ročníky 

10:20 – 10:30 5. ročníky 

Časový harmonogram pro 2. stupeň (9.B): 

9:40 – 9:50 učitelé 

9:50 – 10:00 6. ročníky 

10:00 – 10:10 7. ročníky 

10:10 – 10:20 8. ročníky 

10:20 – 10:30 9. ročníky 

Každá prezentace bude trvat do 10 minut, v tomto čase je zahrnut i prostor pro 

případné dotazy. 

2. Blok prezentací bude končit v 10:30. Po poslední prezentaci budeme reflektovat 

proběhlé výzkumné šetření, tedy: jaké bylo zpracovávání dat, zda fungovala 

spolupráce mezi žáky, jestli bylo těžké si v rámci skupiny rozdělit úkoly, zda bylo těžké 

prezentovat svoje výsledky před jinými žáky a učiteli a především, se budeme bavit o 

tom, jakých výsledků se dopátrali, kterých konkrétních chyb si ve stravování 

všimli, a co by se dalo dělat pro to, aby třídy dopadly lépe. (15 minut) 
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3. Celý projekt budou žáci prezentovat na školním Dni zdraví pomocí svých 

prezentací, které budou pro tuto příležitost sloučeny do prezentace prvního stupně, 

prezentaci druhého stupně a prezentaci stravování učitelů. 

Hodnocení projektu 

Hodnocení bude probíhat na základě splnění určitých kritérií – podle pravidel 

sestavený dotazník, žáci se v ročnících, kde provádí výzkum, musí chovat slušně, sdělit 

žákům i učitelům, jakého cílu chceme tímto šetřením dosáhnout, sdělit žákům i učitelům 

všechny informace o dotazníku (anonymní, pouze jedna odpověď, 15-20 minut na 

vyplnění). Dalším kritériem je tvorba grafů, žáci přiloží i postup, kterým k výsledkům 

došli, a prezentace, která musí obsahovat: jména „výzkumníků“, cílový ročník, tabulky a 

grafy znázorňující výsledky šetření a pyramidu vytvořenou speciálně pro daný cílový 

ročník, na které žáci devátých ročníků vysvětlí výživová doporučení, a tím i princip 

fungování potravinové pyramidy. Posledním kritériem pro hodnocení projektu je plakát 

vytvořený ve výtvarné výchově, hodnotí se i originalita a způsob zpracování. 
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FORMULÁŘ DOTAZNÍKU PRO 1.STUPEŇ 

1. Jsem: 

 dívka 

 chlapec 

2. Snídám: 

 rohlík, chléb 

 tmavý rohlík, slunečnicový chléb 

 vločky s mlékem 

 nesnídám 

 něco jiného (co?)______________________________________________________ 

3. Na pečivo si dávám: 

 máslo, šunku, sýr, salám 

 Ramu, šunku, sýr, salám 

 marmeládu 

 nutellu 

 něco jiného (co?)______________________________________________________ 

4. K svačině nejčastěji mám: 

 pečivo s máslem (Ramou) a šunkou se sýrem, ovoce 

 jogurt, ovoce 

 pečivo s máslem (Ramou), šunkou, sýrem, zelenina 

 nesvačím 

 něco jiného (co?)______________________________________________________ 

5. K obědu si nejradši dám: 

 rybu 

 maso vepřové, hovězí 

 maso kuřecí, krůtí 

 sladké jídlo (buchtičky, sladké plněné knedlíky) 

 něco jiného (co?)______________________________________________________ 

6. Z příloh si nejčastěji dám: 

 těstoviny (špagety, vrtule,..) 

 rýži 

 brambory 

 čočku, hrách, fazole 
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 nejím přílohy 

 něco jiného (co?)______________________________________________________ 

7. Většinou piju: 

 sladké nápoje (Coca colu, Fantu, Sprite, Kofolu, džusy) 

 mléko 

 vodu 

 čaj 

 něco jiného (co?)______________________________________________________ 

8. Za den vypiju: 

 1 – 4 skleničky 

 5- 10 skleniček 

 víc než 10 skleniček 

9. Za den sním: 

 1 kousek zeleniny 

 2 – 5 kousků zeleniny 

 víc než 5 kousků zeleniny 

 vůbec nejím zeleninu 

10. Za den sním: 

 1 kousek ovoce 

 2 - 5 kousků ovoce 

 víc než 5 kousků ovoce 

 vůbec nejím ovoce 

11. V týdnu si dám: 

 jednu sladkost (čokoládovou tyčinku, dortík, ..) 

 jednu sladkost denně 

 dvě sladkosti 

 nejím sladkosti 

12. Ve volném čase cvičím, sportuji: 

 ano, několikrát v týdnu 

 ano, jednou v týdnu 

 ne, nesportuji 
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FORMULÁŘ DOTAZNÍKU PRO 2.STUPEŇ 

1. Jsem: 

 dívka 

 chlapec 

2. Snídám: 

 rohlík, chléb 

 tmavý rohlík, slunečnicový chléb 

 vločky s mlékem 

 nesnídám 

 něco jiného (co?)______________________________________________________ 

3. Na pečivo si dávám: 

 máslo, šunku, sýr, salám 

 Ramu, šunku, sýr, salám 

 marmeládu 

 nutellu 

 něco jiného (co?)______________________________________________________ 

4. K svačině nejčastěji mám: 

 pečivo s máslem (Ramou) a šunkou se sýrem, ovoce 

 jogurt, ovoce 

 pečivo s máslem (Ramou), šunkou, sýrem, zelenina 

 nesvačím 

 něco jiného (co?)______________________________________________________ 

5. Nejraději obědvám: 

 rybu 

 maso vepřové, hovězí 

 maso kuřecí, krůtí 

 sladké jídlo (buchtičky, sladké plněné knedlíky) 

 něco jiného (co?)______________________________________________________ 

6. Z příloh si nejčastěji vybírám: 

 těstoviny (špagety, vrtule,..) 

 rýži 

 brambory 

 luštěniny (čočka, hrách, fazole) 

 nejím přílohy 
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 něco jiného (co?)______________________________________________________ 

7. Z nápojů si nejčastěji vyberu: 

 sladké nápoje (Coca colu, Fantu, Sprite, Kofolu, džusy) 

 mléko 

 vodu 

 čaj 

 něco jiného (co?)______________________________________________________ 

8. Za den vypiju: 

 do 1 litru tekutin (1 – 4 skleničky) 

 1 – 2,5 litru tekutin (5- 10 skleniček) 

 více než 2,5 litru tekutin (víc než 10 skleniček) 

9. Za den sním: 

 1 kus zeleniny 

 2 – 5 kusů zeleniny 

 víc než 5 kusů zeleniny 

 vůbec nejím zeleninu 

10. Za den sním: 

 1 kus ovoce 

 2 - 5 kusů ovoce 

 víc než 5 kusů ovoce 

 vůbec nejím ovoce 

11. V týdnu si dám: 

 jednu sladkost (čokoládovou tyčinku, dort, ..) 

 jednu sladkost denně 

 dvě sladkosti 

 nejím sladkosti 

12. Ve volném čase cvičím, sportuji: 

 ano, několikrát v týdnu 

 ano, jednou v týdnu 

 ne, nesportuji 
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FORMULÁŘ DOTAZNÍKU PRO UČITELE 

1. Jsem: 

 žena 

 muž 

2. Snídám: 

 bílé pečivo 

celozrnné pečivo 

 vločky s mlékem 

 nesnídám 

 něco jiného (co?)______________________________________________________ 

3. Pečivo konzumuji s: 

 máslem, šunkou, sýrem, salámem 

 margarínem, šunkou, sýrem, salámem 

 marmeládou 

 nutellou 

 něco jiného (co?)______________________________________________________ 

4. K svačině si nejčastěji připravuji: 

 pečivo s máslem (Ramou) a šunkou se sýrem, ovoce 

 jogurt, ovoce 

 pečivo s máslem (Ramou), šunkou, sýrem, zelenina 

 nesvačím 

 něco jiného (co?)______________________________________________________ 

5. Obědvám nejraději: 

 rybu 

 maso vepřové, hovězí 

 maso kuřecí, krůtí 

 sladké jídlo (buchtičky, sladké plněné knedlíky) 

 něco jiného (co?)______________________________________________________ 

6. Z příloh nejčastěji vybírám: 

 těstoviny (špagety, vrtule,..) 

 rýži 

 brambory 

 luštěniny 

 nejím přílohy 
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 něco jiného (co?)______________________________________________________ 

7. Z nápojů nejčastěji konzumuji: 

 sladké nápoje (Coca colu, Fantu, Sprite, Kofolu, džusy) 

 mléko 

 vodu 

 čaj 

 kávu 

 něco jiného (co?)______________________________________________________ 

8. Moje denní konzumace nápojů je: 

 do 1 litru tekutin 

 1 – 2 litry tekutin 

 více než 2 litry tekutin 

9. Za den zkonzumuji: 

 1 kus zeleniny 

 2 – 5 kusů zeleniny 

 víc než 5 kusů zeleniny 

 nejím zeleninu 

10. Za den zkonzumuji: 

 1 kus ovoce 

 2 - 5 kusů ovoce 

 víc než 5 kusů ovoce 

 nejím ovoce 

11. Týdně sním: 

 jednu sladkost  

 jednu sladkost denně 

 dvě sladkosti 

 nejím sladkosti 

12. Ve volném čase cvičím, sportuji: 

 ano, několikrát v týdnu 

 ano, jednou v týdnu 

 ne, nesportuji 
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14 Závěr 

Problematika výživy a výživových doporučení je velmi častým tématem. Vzhledem 

k nárůstu obezity v celosvětové populaci se odborníci výživou zabývají čím dál více. 

Teoretická část se věnovala porovnávání odborné literatury, v níž se objevily obrázky 

potravinové pyramidy, buď s popisem nebo bez něj. Dále bylo v této části zjišťováno, jaké 

učebnice přírodopisu a výchovy ke zdraví se používají ve vyučování a jak přistupují k 

problematice výživy, výživových doporučení a především pyramidy výživy. Poslední část 

byla věnována analýze Rámcového vzdělávacího programu a výčtu projektů v České 

republice a v zahraničí, které při své realizaci využívají potravinovou pyramidu, a jejich 

náplni. 

Cílem práce bylo zjistit, jaké mají žáci znalosti o potravinové pyramidě a zda vědí, jak 

s pyramidou pracovat, a jak moc je tento model výživových doporučení využíván učiteli na 

základních školách a v jaké formě. 

Empirická část se zabývala analýzou Školních vzdělávacích programů zkoumaných 

škol z pohledu potravinové pyramidy. Část zpracovávaná ve školách je provedena formou 

dotazníků a rozhovorů s učiteli základních škol v Praze a Mladé Boleslavi, a výsledky 

tohoto šetření byly prezentovány v tabulkách a grafech. 

Z výzkumného šetření, které bylo realizováno na základních školách v Praze a Mladé 

Boleslavi vyplynulo několik informací, týkajících se znalostí informací o tématu 

potravinové pyramidy a jejím využívání ve vyučování. 

Žáci často vědí, co je potravinová pyramida. Co je ale problematické, je orientace 

v pyramidě a práce s ní. Velké množství žáků ví, které potraviny nebo skupiny potravin 

patří do pyramidy, ale nejsou si už jistí, kam která potravina patří, zda do základny 

pyramidy nebo do jejího vrcholu. Častým problémem je také určení velikosti porce 

potraviny. Na odpovědích bylo zřejmé, že žáci hledají různé formulace, ale jistí si nejsou. 

U žáků v Mladé Boleslavi bylo zaznamenáno více správných odpovědí. Zde se 

objevilo více správných odpovědí než v Praze. Více přesnějších odpovědí bylo nalezeno 

také v dotaznících vyplněných děvčaty. I formulace dívčích odpovědí odpovídaly tomu, že 

informace o potravinové pyramidě děvčata někdy slyšela a vnímala je. 
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Tyto informace nejčastěji žáci získali ve školním vyučování. V menších procentech se 

o pyramidě žáci doslechli na internetu, v médiích nebo o ní neslyšeli vůbec. 

Projekty, které jsou nabízeny odborníky, jsou velmi dobře a motivačně vymyšlené, 

avšak ředitelé ani učitelé dotázaných škol je vůbec nevyužívají. Místo toho se učitelé snaží 

zapojit do výuky svoje projekty, které ale na žáky nemají velký vliv. 

Téměř všichni dotázaní učitelé využívají pyramidy dostupné v učebnicích přírodopisu 

a výchovy ke zdraví, obě od nakladatelství Fraus. Ani jeden učitel není aprobovaný na 

výchovu ke zdraví, ačkoli některé ze škol přímo předmět výchova ke zdraví mají ve svých 

školních vzdělávacích programech. Všichni učitelé přírodopisu jsou naopak aprobovaní. 

Některé školy vyučují témata výchovy ke zdraví buď integrovaná v občanské 

výchově, rodinné výchově a přírodopisu. Pouze jedna škola využívá místo potravinové 

pyramidy výživový talíř, který je podle vyučujícího mnohem více přehledný. Ani sami 

učitelé nemají ustálenou představu o tom, jak je velká jedna porce. 

Na těchto výsledcích byl koncipován výukový projekt, který se zabývá celoškolní 

stravovací osvětou. Žáci devátých ročníků se v celé škole snaží zmapovat stravování 

pomocí dotazníku, připraví si pro jednotlivé ročníky prezentaci výsledků výzkumného 

šetření a na příkladu pyramidy výživy předvedou, jak by se cílová skupina měla správně 

stravovat. Také na příkladech uvedou, jak by měla vypadat velikost jedné porce pro 

konkrétního člověka. Tím by měl pojem „porce“ přestat být abstraktní pro žáky i pro 

učitele. 

Výukový projekt by tedy mohl být uplatněn nejen v tématech výchovy ke zdraví, ale i 

v jiných předmětech. 
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