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ABSTRAKT: 

Diplomová práce je zaměřena na stravování dospívajících a jejich znalostmi o výživě. 

V teoretické části je charakterizován bio-psycho-sociální vývoj dospívajícího jedince. 

Z hlediska nutričního chování jsou zde uvedeny faktory, které mohou ovlivnit 

stravovací návyky jedince, a výživová doporučení určená pro dospívající jedince. 

Zařazeny jsou do teoretické části data z výzkumů zaměřených na nutriční chování 

dospívajícího prováděná v rámci České republiky a důsledky nedostatečné a nadměrné 

výživy. V poslední části je objasněna implementace témat výživy do Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a uvedeny vybrané výukové programy 

a projekty zaměřené na podporu zdravého stravování, určené pro školy. 

Cílem praktické části je zmapovat, jak se stravují a jaké mají znalosti žáci osmých 

a devátých ročníků druhého stupně tří vybraných pražských základních škol a žáci 

třetích a čtvrtých ročníků nižšího stupně dvou vybraných pražských osmiletých 

gymnázií. K ověření tohoto cíle je využito kvantitativní metody dotazníkového šetření 

a kvalitativní metody analýzy školních vzdělávacích programů jednotlivých škol. Bylo 

zjištěno, že znalosti vybraného výzkumného vzorku žáků nemají velký vliv na jejich 

stravování. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

dospívání, výživa, nutriční chování, rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání, nižší sekundární vzdělávání 



ABSTRACT: 

The thesis focuses on eating habits of adolescents and their knowledge of nutrition. 

In the theoretical part, the bio-psycho-social development of growing up individuals is 

characterized. From the nutritional behaviour’s point of view, factors are mentioned that 

may influence eating habits of individuals along with nutritional recommendations 

for adolescent individuals. Data from research focused on nutritional behaviour 

of adolescents conducted in Czech republic and the consequences of insufficient and 

excessive nutrition is included into the theoretical part. The last part clarifies 

the implementation of nutritional themes into the Framework Education Programme 

for Elementary Education and education programmes and projects focusing 

on supporting healthy eating habits intended for schools. 

Goal of the practical part is to map the eating habits and knowledge of eight and ninth 

grade second stage students of three primary schools in Prague and third and fourth 

grade students of two grammar schools. To test this goal, the quantitative approach 

of questionnaire survey and qualitative methods of analysis of school curricula were 

used. The research result says that the knowledge of the selected research sample 

of students does not have a significant impact on their eating habits. 

KEYWORDS: 

adolescence, nutrition, nutritional behavior, Framework Education Programme 

for Elementary Education, lower secondary education



 

 

Obsah 

ÚVOD ............................................................................................................................... 8 

TEORETICKÁ ČÁST .................................................................................................... 10 

1 Problematika nutričního chování dospívajících a vymezení období dospívání ...... 10 

2 Vývojové změny v dospívání .................................................................................. 12 

2.1 Biologické změny ............................................................................................. 12 

2.2 Změny v oblasti psychického vývoje ............................................................... 13 

2.3 Dospívající a jeho vztah k okolí ....................................................................... 14 

2.3.1 Vztah k dospělým, rodičům a učiteli ....................................................... 15 

2.3.2 Role dospívajícího ve vrstevnické skupině ............................................. 16 

3 Dospívající a výživa ................................................................................................ 18 

3.1 Faktory ovlivňující nutriční chování ................................................................ 19 

3.1.1 Biologické a psychické faktory ............................................................... 19 

3.1.2 Sociální faktory ....................................................................................... 20 

3.2 Nutriční chování dospívajících ......................................................................... 21 

3.2.1 Stravovací režim dospívajících ............................................................... 22 

3.2.2 Preference vybraných potravin dospívajících ......................................... 22 

3.2.3 Oblíbenost školních automatů a bufetů u dospívajících ......................... 23 

3.3 Výživová doporučení pro období dospívání ..................................................... 24 

3.3.1 Potřeba bílkovin, tuků a sacharidů u dospívajícího................................. 25 

3.3.2 Potřeba vitaminů a minerálních látek v dospívání .................................. 27 

3.3.3 Pitný režim .............................................................................................. 28 

3.3.4 Doporučené složky potravy pro dospívajícího jedince ........................... 28 

3.4 Důsledky nedostatečné a nadměrné výživy v dospívání .................................. 29 

3.4.1 Mentální anorexie a bulimie .................................................................... 30 

3.4.2 Nadváha a obezita ................................................................................... 31 

3.5 Uplatňování alternativního stravování u dospívajících .................................... 33 

4 Problematika výživy v nižším sekundárním vzdělávání ......................................... 35 

4.1 Výživa a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání .................... 36 

4.1.1 Konkrétní vzdělávací oblasti RVP ZV zaměřené na výživu ................... 36 



 

 

4.2 Projekty zaměřené na podporu zdravého stravování v nižším sekundárním 

vzdělávání ................................................................................................................... 37 

4.2.1 Výukové programy .................................................................................. 38 

4.2.2 Vybrané projekty ..................................................................................... 39 

PRAKTICKÁ ČÁST ...................................................................................................... 41 

5 Výzkumné šetření .................................................................................................... 41 

5.1 Cíle výzkumného šetření .................................................................................. 41 

5.2 Metody výzkumného šetření............................................................................. 43 

5.3 Charakteristika výzkumného vzorku ................................................................ 44 

5.3.1 Zkoumané školy ...................................................................................... 44 

5.3.2 Respondenti ............................................................................................. 47 

5.4 Vyhodnocení získaných dat .............................................................................. 49 

5.4.1 Otázky týkající se nutričního chování ..................................................... 49 

5.4.2 Znalosti o výživě ..................................................................................... 70 

5.5 Diskuze ke stanoveným předpokladům ............................................................ 81 

5.6 Komparace dat .................................................................................................. 83 

6 Projektový den ......................................................................................................... 85 

ZÁVĚR ........................................................................................................................... 88 

Seznam použitých zdrojů ................................................................................................ 90 

Seznam příloh ................................................................................................................. 96 



 

8 

ÚVOD 

Stravovací návyky si začíná dospívající budovat již v dětství, kde se na stravování 

podílí především rodina. Jak ukazují výzkumy, které jsou realizované v České 

republice, zaměřené na stravování dětí a dospívajících, stoupá počet jedinců s nadváhou 

nebo obezitou. Z tohoto důvodu jsem si vybrala téma stravování dospívajících. 

Primárně mě zajímalo, co může být příčinou této vzrůstající tendence a jaké se nabízejí 

možnosti zlepšení bilance obézních lidí. 

Diplomová práce je zaměřena na nutriční chování dospívajících a jejich znalosti 

o výživě na vybraných gymnáziích a základních školách v Praze. Jejím cílem je 

zmapovat, jak se stravují žáci druhého stupně vybraných základních škol a nižšího 

stupně vybraných osmiletých gymnázií, s důrazem na automaty na nápoje, potraviny, 

školní bufety a návštěvy „fast food“ občerstvení. Dalším cílem je, jaké jsou jejich 

znalosti z oblasti výživy a zda tyto znalosti mohou mít vliv na nutriční chování. Práce 

je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. 

Teoretická část je zaměřena na charakteristiku vývojových změn v období dospívání, 

výživová doporučení pro danou skupinu a také vlivy, které mohou ovlivňovat 

stravovací návyky jedince s odkazem na některé výzkumy, s tématikou nutričního 

chování dětí a dospívajících, realizované v České republice.  

A protože stravování dospívajících už v tomto období ovlivňuje nejen rodina ale také 

škola, je zde nastíněna problematika implementace výživy do Rámcového vzdělávacího 

programu základního vzdělávání a následně školního vzdělávacího programu 

jednotlivých škol. Poslední kapitola teoretické části se zabývá vybranými projekty 

zaměřenými na problematiku výživy. Zde uvedené projekty jsou rozděleny na dvě 

skupiny a to na projekty, které mohou učitelé využít přímo ve výuce nebo projekty 

zaměřené na přímé ovlivňování v rámci nabízení zdravých produktů (užívání automatů 

na mléko a mléčné výrobky nebo ovoce na školách). 

Praktická část diplomové práce je zaměřena na zmapování nutričních návyků žáků 

osmých a devátých ročníků základních škol a žáků třetích a čtvrtých ročníků na nižším 

stupni osmiletých gymnázií v Praze a jejich znalosti o výživě. Pro sběr dat do výzkumné 
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části je zvolena metoda kvantitativního výzkumu formou dotazníkového šetření. 

Dotazníkové šetření je zaměřené na dvě oblasti, na stravování dospívajícího a jeho 

získané znalosti o výživě. V rámci sběru dat je využito i kvalitativního výzkumu a to 

analýzy školního vzdělávacího programu na jednotlivých školách zaměřené 

na implementaci témat výživy do jednotlivých ročníků a předmětů, vyučovaných 

na zúčastněných školách. 

Na závěr práce je vytvořen projektový den, který má napomoci žákům gymnázií 

a základních škol utvořit si vlastní jídelníček podle výživových doporučení a má 

napomoci určité spolupráci mezi základní školou a víceletým gymnáziem. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Problematika nutričního chování dospívajících 

a vymezení období dospívání 

Na základě studia literárních pramenů je teoretická část zaměřena na dospívajícího 

jedince a zapojení školy do problematiky podpory zdraví z hlediska utváření nutričních 

návyků dospívajících. V souvislosti s touto problematikou je zde charakterizován bio-

psycho-sociální vývoj dospívajícího a zdůrazněna rizika spojená s jeho špatnými 

stravovacími (nutričními) návyky, které mohou jeho vývoj poškodit. Možnosti 

vzdělávání dospívajících v oblasti výživy jsou propojeny s informacemi o vybraných 

projektech určených pro školská zařízení, která mají za úkol podporovat a upevňovat 

správné nutriční chování. 

Na stravování jedince má velký vliv také vrstevnická skupina a celé jeho okolí, proto je 

zde poukázáno na sociální vývoj dospívajícího jedince a zdůrazněna tak doba, kdy se 

odpoutává od rodičů a začíná se stravovat sám, vytváří si pouta se svými vrstevníky 

a bývá jimi ovlivňován. Dospívání neboli adolescence
1
, jak je definováno v některých 

publikacích, je vývojovou etapou mezi dětstvím a dospělostí. Protože v rámci 

výzkumného šetření byli osloveni žáci ve věku 13 – 16 let, je příhodné zmínit vývojové 

období zvané pubescence. Toto období Vágnerová (2012) zahrnuje do rané fáze 

dospívání. 

Podle Vágnerové (2009) probíhá dospívání mezi 10. a 20. rokem života (v některých 

studiích se uvádí za horní hranici 21. rok života), kdy prožívá mnoho změn, jež ho 

mohou ovlivňovat po celý život. Z pohledu vzdělávání začíná dospívání přechodem 

z prvního stupně základní školy na druhý stupeň a je ukončeno v době, kdy dospívající 

                                                 

1
 Podle pedagogického slovníku existují tři přístupy vymezení adolescence. Podle prvního nastupuje 

adolescence až po ukončení puberty, druhý přístup pracuje s myšlenkou, že puberta představuje první fázi 

adolescence (tzv. ranou adolescenci) a třetí přístup považuje za adolescenci celé období dospívání 

a pubertu definuje pouze jako období pohlavního dozrávání. (Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J. 2009) 
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buď dokončil profesní přípravu a nastoupil do zaměstnání nebo již studuje na vysoké 

škole. (Vágnerová, 2012; Hartl, Hartlová, 2009) 

Během celého období se odehrává v jedinci mnoho důležitých změn ve sféře 

biologické, psychické, emoční a sociální. Zdravý vývoj dospívajícího jedince je z velké 

části ovlivňován sociálním prostředím, v němž žije, zdravotní péčí a také 

vybudovanými stravovacími návyky, které si přenáší v prvé řadě z dětství. 
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2 Vývojové změny v dospívání 

Dospívání se dělí podle Vágnerové (2012) na dvě fáze - rané a pozdní
2
. Časné 

dospívání je období mezi 10. a 15. rokem a pozdní dospívání se počítá přibližně mezi 

15. až 21 rokem života dospívajícího jedince. První fáze dospívání začíná důležitým 

biologickým mezníkem, jak již bylo zmíněno, který je označován jako puberta
3
 (jedinec 

je nazýván jako pubescent). Dospívající prochází zásadními změnami svého růstu a to 

v oblasti bio-psycho-sociální. (Vágnerová, 2012) 

2.1 Biologické změny 

Na začátku období prochází dospívající především tělesnými změnami. Charakteristické 

je pohlavní dozrávání (v pubertě), které se projevuje u obou pohlaví, ale rozdílným 

způsobem, v podobě tzv. sekundárních pohlavních znaků
4
. Dívky všeobecně dozrávají 

až o dva roky dříve než chlapci. Biologické změny probíhají u obou pohlaví rozdílně.  

Chlapci se vytahují do výšky a nabývá jim svalová hmota. Jejich postava se stává 

mohutnější, jejich chlapecké rysy se tvarují v mužské a začíná růst ochlupení v podobě 

vousů a ochlupení v okolí pupku, na hrudníku a v intimních partiích. V tomto období se 

vyvíjí reprodukční soustava (roste pohlavní úd a varlata), dochází také k první poluci 

a hlasové mutaci (spíše v rané fázi, okolo 12. – 14. roku). (Vágnerová, 2012; 

Merkunová, Orel, 2008) 

Dívkám přibývá tuková hmota, která je příčinou změn v tělesných proporcích hlavně 

v oblasti stehen a hýždí. To bývá příčinou pozvolného zvyšování tělesné hmotnosti. 

Okolo 12. roku dívky dostávají první menses, který je známkou jejich pohlavního 

dozrávání, a začínají růst také prsa a ochlupení zejména v oblasti intimních partiích 

                                                 
2
 Podle P. Macka (2003) se období dospívání odehrává ve třech fázích. První fázi nazývá jako časná, 

druhá fáze je nazývána jako střední a poslední jako pozdní. 
3
 Puberta (pubescence) je období, kdy dochází k hormonálním změnám a pohlavnímu dozrávání. 

(Hartl, P., Hartlová, H., 2009) 
4
 Jedná se o znaky, zejména v oblasti změn stavby lidského těla a jeho ochlupení, které jsou 

charakteristické pro období dospívání. (Hartl, P., Hartlová, H., 2009) 
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a podpaží. Některá děvčata se stydí a snaží se schovávat za volnější oblečení, zpočátku 

mohou mít tendence napodobovat chlapce, nechtějí si připustit ženské rysy a bojí se, 

že je bude jejich skupina vrstevníků odmítat.
 
(Vágnerová, 2012) 

2.2 Změny v oblasti psychického vývoje 

Dospívající v tomto období hledá sám sebe (svou identitu) a celkově se mění jeho 

uvažování o životě. Má potřebu osamostatnění se a to nejen v názorech ale i postojích 

a jednání. Rozvíjí se více abstraktní myšlení, které je ovlivněno minimální vlastní 

zkušeností. Často si neuvědomují následky svých činů (např. trestná činnost, 

kriminalita). Typická je také nerozhodnost dospívajícího, která úzce souvisí s hledáním 

identity. Každý dospívající jedinec má své individuální psychické potřeby. 

Základními psychickými potřebami v dospívání podle Vágnerové
5
 jsou: 

 potřeba jistoty a bezpečí – dospívající myslí na minulost, ale už uvažuje 

i o budoucnosti 

 potřeba seberealizace – chce se nějak realizovat, tzn. přemýšlí o sobě a má 

tendenci se nějakým způsobem projevit 

 potřeba otevřené budoucnosti – budoucnost představuje nové příležitosti 

Sebevědomí a sebedůvěra v tomto období je velmi proměnlivá. Někteří jedinci bývají 

středem posměchu. Mají nízké sebevědomí a to znamená, že se bojí projevit svůj názor, 

mají pocit, že všechno dělají špatně. To vyplývá z vysoké citové nevyrovnanosti. 

Ti, kteří mají vysoké sebevědomí, se často stávají vůdci vytvořené skupiny.
 
(Vágnerová, 

2012) 

Dospívající trpí častými změnami nálad (někdy se chtějí vrátit do dětských let a často se 

už chtějí stát dospělým). Jejich názory bývají neucelené a v závislosti na jejich náladě 

proměnlivé. Bývají impulzivní a v mnoha případech jednají neuvědoměle, mohou tak 

přicházet do konfliktu s okolím. Častokrát se uchylují k unáhleným rozhodnutím 

a jejich hledání identity se může odrazit v experimentování v mnoha oblastech, 

např. způsobech stravování, stylu oblékání a dalších.
 
(Vágnerová, 2012) 

                                                 
5
 VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: Dětství a dospívání. 2012. s. 387 
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2.3 Dospívající a jeho vztah k okolí 

Dospívající prochází během dospívání několika důležitými mezníky v sociální oblasti. 

Musí čelit rizikovým faktorům, které jsou pro toto období typické a které mohou vést 

k rizikovému chování (ke kriminalitě, poruchám příjmů potravy, závislostem 

na návykových látkách apod.). Prvním mezníkem tohoto období je přechod z prvního 

stupně základní školy na druhý stupeň. Kdy druhý stupeň je znakem vyšších studijních 

nároků na dospívajícího, se kterými se musí vyrovnat. Zvýšení nároků na dospívajícího 

může vést ke zhoršení jeho prospěchu. Přestože si uvědomuje důležitost vzdělání 

do budoucna, není pro něj škola prioritou. (Vágnerová, 2012; Macek, 2003) 

Druhým mezníkem v období dospívání, je ukončení povinné školní docházky a nástup 

do jiné vzdělávací instituce (střední škola atd.). Pro dospívajícího to znamená příchod 

do nového kolektivu a seznamování se s novým prostředím, kde si musí vytvářet nové 

vztahy se svými vrstevníky a dospělými, kteří zde hrají roli učitelů. Prochází vysokou 

zátěží (zařazení do skupiny, třídy) a ještě vyššími nároky na vzdělávání. Dospívající 

jedinec má velké tendence k osamostatňování, proto výbornou příležitostí 

pro osamostatnění je přechod na střední školu s internátem, pro rodiče to často znamená 

přestávající kontrolu nad chováním a zdravým životním stylem jejich dítěte. 

(Vágnerová, 2012; Macek, 2003) 

Využití volného času v tomto věku je klíčové a úzce souvisí s návyky trávení volného 

času v dětském věku, kde se tyto návyky vytvářejí a postupně upevňují. Trávení 

volného času má velký vliv na životní styl dospívajícího a může se odrážet na školních 

výsledcích. Existuje mnoho možností, jak jedinec může trávit volný čas, například 

návštěvou nějakého sportovního či kulturního klubu nebo zájmových kroužků (toto 

nabízejí například Domy dětí a mládeže). (Vágnerová, 2012) 

Není ovšem výjimkou ani trávení volného času u počítače nebo televize, v těchto 

případech mohou být jedinci společně se špatnými stravovacími návyky ohroženi 

onemocněními týkající se nadváhy, obezity a dalších. 
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2.3.1 Vztah k dospělým, rodičům a učiteli 

Charakteristickým znakem dospívání v oblasti sociálních vztahů k dospělým je 

tzv. experimentování s různými rolemi (např. role žáka ve škole, role kamaráda, role 

potomka a podobně). Od dospělého vyžadují jedinci partnerství, rovnoměrný vztah 

a spravedlivé jednání. Ze strany dospívajícího jedince se dospělý setkává s velkou 

kritikou a netolerantními postoji. Jedinci v tomto období bývají nepřístupní k postojům 

dospělých, jejich názory mají menší váhu a preferují spíše názory vrstevníků. 

(Vágnerová, 2012) 

Zatímco v dětském věku jsou děti stále vázány na rodiče, chovají k nim velkou 

náklonnost a důvěru, dospívající v první fázi dospívání vztahy se svými rodiči rozvazují 

a v mnohých případech mezi nimi dochází ke střetům. Hádky a neshody bývají 

na denním pořádku. Rodiče se také musí vyrovnávat s myšlenkou, že jejich dítě dospívá 

a může mít vlastní názor. Konflikt tedy nastává především při rozdílnosti v názorech 

a vzájemné komunikaci. Nalezení kompromisu bývá leckdy obtížné, protože si 

dospívající jedinec často stojí za svým názorem a rodič také a ani jedna strana nechce 

od svého postoje nebo názoru ustoupit. Na konci druhé fáze se opět obrací na své rodiče 

a svěřují se jim. (Vágnerová, 2012) Protože jsou vůči svému okolí (resp. dospělým 

osobám) velmi kritičtí, nestojí v mnoha případech o slovní radu nebo jakoukoliv pomoc. 

Nechtějí připustit názor druhých a vše chtějí řešit podle svého vlastního uvažování. 

V opačném případě nejsou ochotni vést zodpovědnost za své chování. 

Kritičnost se odráží i ve vztahu k učiteli. Dospívající vyžadují od učitele určité 

vlastnosti (smysl pro humor, vstřícnost atd.) a chování, které nebude v rozporu s jejich 

přesvědčením o rovnocennosti a partnerství (podobné jako ve vztahu k dospělým 

a rodičům). Partnerství chápe z hlediska spravedlnosti k jejich výsledkům a hodnocení 

nebo vyslechnutí při problémech vznikajících ve škole (učitel se podle dospívajícího má 

postavit na jeho stranu, to znamená v jeho prospěch a neprojevovat vůči němu 

autoritativní či nadřazený přístup). Pokud ale učitel požaduje plnění zadání po žákovi 

(resp. dospívajícím), setkává se s negativními postoji k plnění úkolů a stanovených 

pravidel a požadavků.  
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Žáci v období dospívání mají tendenci demonstrovat a negovat učitele. Proto podle 

dospívajících má být výuka směřována k efektivním metodám výuky, požadují, aby se 

něco ve vyučovacích hodinách dělo a vyučování nebylo založeno pouze na výkladu. 

(Vágnerová, 2012) 

2.3.2 Role dospívajícího ve vrstevnické skupině 

Dospívající si nevytváří v tomto období pouze vlastní identitu (individuální identita), 

ale stává se součástí společenství (nejčastěji svých vrstevníků), kde si utváří vztahy 

mezi svými vrstevníky (tzv. skupinová identita
6
). Mezi vrstevníky tráví dospívající více 

času než v dětském věku. Na jedné straně společně podnikají různé aktivity, které mají 

pozitivní vliv na jejich vývoj (např. společenské hry, tematické výlety), negativně na ně 

může působit, že se nechají snadno ovlivnit k aktivitám, jež mohou uškodit nejen jim 

samým ale i celé skupině (trestní činnost, záškoláctví apod.). (Vágnerová, 2012) 

Na základě členství ve vrstevnické skupině získává dospívající jedinec několik rolí – 

roli blízkého přítele, roli dospívajícího a roli člena party
7
. Všechny tři role mají svůj 

význam a jedinec si je uvědomuje. Vrstevnická skupina dodává jedinci jistotu a bezpečí 

(není na případné problémy sám) a navíc mu vytváří sociální oporu. (Vágnerová, 2012) 

Důležitou skupinou vrstevníků je školní kolektiv ve třídě, kde mohou fungovat v jiném 

vztahu než mimo prostředí školy. Ve třídě musí fungovat určité souznění, 

protože jedinec z této skupiny vystoupit nemůže a nemůže ji ani vyměnit za jinou. 

Proto se velmi často rozdělí do několika menších podskupin, které mají svého vůdce 

a dochází zde někdy ke konfliktům (např. šikana ve školách). 

Prioritou v tomto období u chlapců i dívek je péče o zevnějšek a s tím související strach 

ze sociálního vyloučení z vrstevnické skupiny, kdy je častou příčinou pomalejší vývoj 

v době dospívání. U chlapců to znamená například pomalejší tělesný růst (bývá často 

považován za slabšího člena skupiny, riziko šikany) a u dívek to jsou menší prsa 

                                                 
6
 Skupinová identita představuje ztotožnění se s nějakou skupinou lidí. (Hartl, P. Hartlová, H., 2009) 

7
 VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie, 2012. s. 397 
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a pozdější nástup první menstruace. Dospívající v tomto věku hledají vlastní identitu
8
 

a vyloučení ze skupiny je pro ně velkým zklamáním a někdy také zásahem do jejich 

představ o světě a často příčinou rizikového chování (např. kouření, pití alkoholu, 

nezdravé stravovací návyky). Další příčinou vyloučení ze skupiny bývá také nadměrná 

hmotnost jedince, obézní dospívající mohou mít problém se začlenit a bývají středem 

posměchu. (Vágnerová, 2012) 

Od svých vrstevníků a především z rodiny dospívající jedinci přejímají různé návyky, 

mezi které patří nutriční (neboli stravovací) návyky. 

                                                 
8
 Identita znamená ztotožňování se s nějakou skupinou nebo se sebou samým. (Hartl, P. Hartlová, H., 

2009) 
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3 Dospívající a výživa 

Základem pro zdravý růst a vývoj dětí a dospívajících je důležitá vyvážená strava 

a podpora zdravého životního stylu. Protože se v současné době mění celkový pohled 

na stravování z hlediska rychlosti přípravy pokrmů, finančních nákladů na jídlo nebo 

preference alternativního stravování, jsou mezi dospívajícími oblíbená hlavně zařízení 

nabízející rychlé občerstvení (tzv. „fast food“) a alternativní stravování.  

(Nesrstová, 2010) 

Obecně si nutriční návyky jedinec začíná vytvářet již v dětském věku a přenáší si je 

až do dospělosti i stáří. Při utváření nutričního chování záleží nejen na věku a pohlaví 

jedince ale také na kulturních a stravovacích zvyklostech v rodině. Některé chyby 

rodičů, kterých se dopouštějí při nutriční výchově, popsaly autorky Fraňková, 

Pařízková, Malichová (2013), které se zaobírají hlavně tím, že nutriční návyky jsou 

naučené v rodině a jsou předávány dál. Mezi tyto chyby patří především neznalost 

v oblasti výživových hodnot a pravidel, která jsou potřeba dodržovat při přípravě 

pokrmů a jejich konzumace. Úzce s tím souvisí jídelníček, v mnoha případech špatně 

postavený vzhledem k věku jedince. Ti, kteří mají oblíbená jídla z rodiny a opakovaně 

je konzumují (riziko vzniku stereotypního stravování), mohou mít později problém 

ve škole a školních jídelnách, kde jsou omezené možnosti výběru jídla. (Fraňková, 

Pařízková, Malichová, 2013) 

Na téma nutričního chování a zdravého životního stylu dospívajících bylo provedeno 

několik výzkumů. Jedním z nich je také „Zdraví a životní styl“ od autorů Michala 

Kalmana a Jany Vašíčkové, jehož výsledky byly zveřejněny ve stejnojmenné publikaci 

v roce 2013 v rámci projektu „Tvorba národní sítě podpory pohybové aktivity“. 

(Kalman, Vašíčková, 2013) 
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3.1 Faktory ovlivňující nutriční chování  

Každý jedinec, resp. dospívající, je v tomto období snadno ovlivnitelný a je ovlivňován 

ze všech stran různými faktory. To má dopad na životní styl jedince, tzn. i jeho 

stravování, proto je věnována velká pozornost výživě v dospívání. Hlavními faktory 

jsou v oblasti biologické, ekonomické, fyzické, sociální a psychické
9
. 

3.1.1 Biologické a psychické faktory 

Jedním z předních biologických vlivů zasahujících do nutričního chování je uváděn 

hlad, který je signálem toho, že se má člověk najíst. S tím je úzce spojená určitá touha 

po jídle a chuť na jídlo.
 10

 Dospívající jedinci preferují často sladké pokrmy a sladkou 

chuť. V současné době plné polotovarů a potravin z automatů (např. bagety, Coca coly 

apod.) je tato věková skupina ohrožena nezdravým stravováním ve škole i mimo ni, 

i přesto se ve školách objevují automaty a různé bufety s rychlým občerstvením (viz 

kapitola č. 3. 2. 3). 

Z hlediska psychických faktorů se klade velký důraz na vyhýbání se stresu a stresovým 

situacím (při výběru jídla, konzumaci nebo prostředí, kde se jedinec stravuje). Stres 

při jídle může být častým spouštěčem některých onemocnění, jakými mohou být 

například vředy a další. Stres úzce souvisí s nadměrnou konzumací jídla nebo naopak 

může způsobovat poruchy spojené s nedostatečným příjmem potravy. Bylo také 

prokázáno, že na stravování má velký podíl rozpoložení a nálada jedince. Nálada může 

ovlivnit chuť případně nechuť k jídlu. Na stravování jedince má vliv také smyslová 

jakost jídla (u jídla, které dobře vypadá a má výraznější chuť, lze předpokládat, že ho 

jedinec snáze sní, než jídlo neupravené na talíři a s odpudivým pachem). 

(Fraňková, Pařízková, Malichová, 2013) 

Mezi psychologické faktory patří vliv médií (TV, rádio, billboardy apod.) a reklamy. 

Reklamy mají velký podíl na způsobu stravování (co je v danou dobu módní, rychlé 

                                                 
9
 EUFIC – Přehled 04/2005. Faktory ovlivňující výběr potravin. [online] [2014-11-03]. Dostupné 

z WWW: <http://www.eufic.org/article/cs/expid/review-food-choice/> 
10

 EUFIC – Přehled 04/2005. Faktory ovlivňující výběr potravin. [online] [2014-11-03]. Dostupné 

z WWW: <http://www.eufic.org/article/cs/expid/review-food-choice/> 
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na přípravu nebo chutné a levné). (Pánek, Pokorný, Dostálová, 2002; Marádová, Středa, 

Zima, 2010) 

Prostřednictvím potravin mohou také dospívající vyjadřovat své postoje nebo názory. 

Trendem současné doby je alternativní stravování (např. vegetariánství, veganství), 

které povětšinou přejímají od svých rodičů nebo se s nimi seznamují prostřednictvím již 

zmíněných médií (např. televizní reklamy, internet) a ve školských zařízeních (nejen 

v rámci výuky Výchovy ke zdraví, ale i při běžném chodu školy). 

3.1.2 Sociální faktory 

Z hlediska sociálního jsou dospívající ovlivňováni ve způsobu stravování svými 

vrstevníky, rodiči, školním stravováním, kulturními zvyky nebo médii. Ve vrstevnické 

skupině se bojí možného sociálního vyloučení v případě jiných návyků, než schvaluje 

skupina. V rodině se v dětském věku naučili určitým nutričním návykům a v dospívání 

ve většině pouze tyto vzorce využívají a aplikují.  

V období dospívání sehrává hlavní roli spolupráce školy a rodičů z hlediska stravování 

dospívajícího. Záleží na tom, kde se jedinec stravuje, zda si kupuje potraviny sám 

(navštěvuje restaurace, nebo zařízení nabízející „fast food“
 11

), stravuje se doma nebo 

dochází do školní jídelny. Úzkou souvislost se stravováním má finanční situace 

jednotlivých rodin (výše kapesného, návštěva jídelny apod.). Dospívající si často 

vybírají sami, co budou jíst. Jak bylo výše řečeno, dívky si v tomto věku velmi zakládají 

na postavě a celkovém vzhledu, experimentují s různými dietami, a proto zde hrozí 

velké riziko nedostatečné konzumace potravin, které může ve výsledku ohrozit jejich 

život (Fraňková, Pařízková, Malichová, 2013) 

Po stránce ekonomické může být výše kapesného pobídkou ke stravování se 

v restauracích nebo občerstveních nabízejících „fast food“ nebo nakupování 

v automatech (mezi adolescenty oblíbené, viz kapitola 3. 2. 3) a naopak nízké nebo 

žádné kapesné může být příčinou některé z poruch příjmu potravy (podváha, mentální 

                                                 
11

 Fast food v překladu do češtiny znamená rychlé občerstvení. Síť rychlých občerstvení využívá různé 

techniky přípravy pokrmů, těmto přípravám se říká „Convenience food“. Výrobky označované 

convenience bývají již nějakým způsobem opracovány. (Marádová, E., 2010) 
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anorexie atd.). Velkou roli hraje finanční dostupnost potravin (často má přednost nákup 

nezdravých levnějších potravin před zdravějšími) nebo vzdělání rodičů resp. matky. 

Fraňková, Pařízková, Malichová (2013) uvádějí, že matka se základním vzděláním 

nakupuje více potraviny již hotové či polotovary a na rozdíl od toho matka 

s vysokoškolským nebo středním vzděláním dává přednost stravování v lepších 

restauracích.
 
(Fraňková, Pařízková, Malichová, 2013) 

Vliv může mít na stravování jedince i náboženské přesvědčení. Každé náboženství má 

jiné pokyny ve stravování (muslimové nesmí jíst vepřové maso, v Indii je zakázána 

konzumace hovězího masa a další.) Záleží na tom, k jaké kultuře se člověk přiklání. 

To platí i v případě dospívajících. Pokud budou rodiče věřící, předpokládá se, 

že i dospívající bude mít k takovému stravování také sklony a nebude to považovat 

za zvláštní nebo odlišné. (Pánek, Pokorný. Dostálová, 2002) 

3.2 Nutriční chování dospívajících 

Protože je období dospívání plné změn a to nejen ve stravovacích zvyklostech, 

tělesných změnách ale i životním stylu, jsou prováděná v České republice různá šetření 

pro zmapování již zmíněných problematik.
12 

Jedním z nich je mezinárodní výzkum, 

který se zabývá tím, jak chování může ovlivňovat zdraví dětí a mládeže. Kalman a 

Vašíčková (2013) uvádějí, že se tento výzkum poprvé uskutečnil v roce 1982 v rámci 

Evropy a poté se pod záštitou Světové zdravotnické organizace stal studií známou jako 

Health Behaviour in School-Aged Children: A WHO Cross-National Study [HBSC]
13

. 

V České republice byla studie HBSC provedena poprvé v roce 1994 a je opakována 

každé čtyři roky. Za cílovou skupinu byl stanoven výzkumný vzorek dětí ve věku 11 – 

15 let. Mezi sledované oblasti zdravého životního stylu v této studii jsou zařazeny 

i otázky výživy, konkrétně, stravovací režim dětí a mládeže, spotřeba jednotlivých 

                                                 
12

 Autory těchto výzkumů jsou například MUDr. P. Tláskal, Csc. (zaměřuje se na oblasti jídelních 

zvyklostí u školních dětí) nebo MUDr. J. Rážová Ph.D. (využívání školních kantýn, automatů 

na nápoje a potraviny). 
13

 KALMAN, M., VAŠÍČKOVÁ, J. (eds.). Zdraví a životní styl dětí a školáků. 2013. s. 18 
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potravinových produktů a problematika poruch příjmu potravy (př. mentální anorexie, 

obezita). (Kalman, Vašíčková, 2013) 

3.2.1 Stravovací režim dospívajících 

Velkým problémem u dospívajících je nepravidelné stravování, které může mít vliv 

na jejich pozdější zdravotní stav. Vynechávání jídel, ať už hlavních nebo svačin, může 

souviset s některou z poruch příjmu potravy (obézní jedinci mají větší chuť k jídlu než 

anorektici apod.). Stravovací zvyklosti se s ohledem na věk jedince mění (viz výše).  

Hlavním rozdílem od dětského věku je vynechávání snídaní u dospívajících. Obědy jsou 

provozovány především ve školních jídelnách, které navštěvuje více než polovina 

dotazovaných jedinců. Jídlo, které dospívající nejčastěji vynechávají, jsou odpolední 

svačiny, i když se ukázalo podle HSBC, že polovina dospívajících ujídá mezi jídly ještě 

jiné pokrmy. V rodině mohou být učeni na stravu rychlou a zároveň chutnou, ale přesto 

nezdravou (aby zabrala příprava jídla co nejméně času). (Kalman, Vašíčková, 2013) 

Z hlediska dodržování pitného režimu v tomto věku jedinci vyhledávají spíše nápoje 

s vysokým obsahem cukru, kterými jsou míněny především sladké šťávy a sycené 

sladké limonády, než pitnou neslazenou vodu a případně neslazené čaje.  

3.2.2 Preference vybraných potravin dospívajících 

Ve výzkumu se dále ukázalo, že dospívající preferují spíše chuti slané (např. smažené 

bramborové lupínky) a sladké (sladkosti, čokolády atd.).
14

 Vybírají si potraviny, které 

mají téměř nulovou hodnotu. Jsou velmi často vybíraví a také mlsní. Předpokládá se ale, 

že tyto špatné návyky si jedinec přenáší z rodiny. Ten, kdo byl v dětském věku 

odměňován různými potravinami (např. sladkosti), může mít tendenci vyhledávat 

a konzumovat nezdravé potraviny. 

Velkým problémem v současné době je již zmíněná konzumace sladkostí. Jak ukázaly 

výsledky výzkumu HSCB, minimálně jedenkrát denně konzumuje sladké více než jedna 

čtvrtina dotázaných, i když v průběhu několika let se celkový příjem sladkostí snížil. 

                                                 
14

 Tento výsledek dokazují i další výzkumy, které se zaměřují na téma obezity a nadváhy. 
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Dále bylo zjištěno, že konzumují sladkosti více dívky než chlapci (u konzumace 

sladkých nápojů je to naopak). (Kalman, Vašíčková, 2013) 

Mezi dospívajícími není příliš oblíbená, a na předních místech potravinového žebříčku, 

spotřeba ovoce a zeleniny, i když je důležitá pro správnou mineralizaci kostí 

a zminimalizování rizika vzniku kardiovaskulárních a cévních onemocnění. Vzhledem 

ke znepokojujícím výsledkům se ukázalo, že častěji konzumují ovoce a zeleninu dívky 

než chlapci. Lze se domnívat, že snižující se spotřeba těchto surovin je zapříčiněna 

hlavně klesající kontrolou ze strany rodičů a větší samostatností jedince. Výzkum 

ukazuje, že více oblíbené je ovoce než zelenina u dospívajících. (Kalman, Vašíčková, 

2013) 

Ve srovnání se spotřebou ovoce a zeleniny, kdy se spotřeba snižuje, přibývá spotřeba 

masa a nízkotučných produktů u chlapců i dívek v tomto věku. U chlapců je zvýšená 

především spotřeba masa, které je hlavním zdrojem železa a napomáhá jedincům 

ke správnému vývoji svalů, na rozdíl od dívek, které preferují konzumaci nízkotučných 

výrobků (častým důvodem je hlavně experiment a nespokojenost s vlastní postavou). 

S tím souvisí i množství spotřeby mléčných výrobků a mléka na den se snižuje 

s ohledem na stáří jedince (čím starší jedinec, tím menší spotřeba na den). (Kalman, 

Vašíčková, 2013) 

Výzkum sice ukázal, že konzumace ovoce je stále u dospívajících na předních místech, 

i přesto se u nich ukazují tendence nakupovat potraviny v zařízeních nabízejících rychlé 

občerstvení, jehož příprava spočívá v používání potravin s vysokým obsahem tuku, soli, 

koření nebo naopak cukru.  

3.2.3 Oblíbenost školních automatů a bufetů u dospívajících 

Středem zájmu není pouze denní stravovací režim a spotřeba jednotlivých potravin 

dospívajících během dne, ale je nutné zdůraznit některé výzkumy zaměřené na školní 

stravování, provozování automatů a bufetů ve školách. Podle výzkumu
15 

realizovaného 

                                                 
15

 Výzkum byl prováděn krajskými hygienickými stanicemi v České republice (největší zastoupení měla 

hygienická stanice v Praze). (Rážová, Trestrová, Pilnáčková) 
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v roce 2011, jehož tématem bylo školní stravování, kam bylo zařazeno stravování 

ve školních bufetech a užívání automatů žáky ve škole, hraje důležitou roli podpora 

zdravého stravování dospívajících jedinců.  

Tento výzkum je znám pod názvem „Monitoring nabídky stravování v základních 

školách“
16

 a byl proveden v několika základních školách České republiky. Jedním 

ze stěžejních témat výzkumu bylo, jaké potraviny jsou v automatech a bufetech 

prodávány, a které potraviny preferují žáci 1. i 2. stupně. 

Školní automaty jsou na základních školách rozšířené
17

. Bylo zjištěno, že na školách se 

nejčastěji objevují automaty na slazené sycené nápoje (chlazené), automaty na trvanlivé 

sladké potraviny (např. cukrovinky, sušenky) a na předních místech jsou také automaty 

s bagetami a slané potraviny (u dospívajících populární „chipsy“, „křupky“, krekry 

a další), které se objevují i v nabídce školních bufetů
18

. V současné době jsou stále více 

provozovány na základních školách školní bufety (29 %). Jsou známé nabídkou 

rychlého občerstvení, např. párků v rohlíku, plněných housek a jídel s vysokým 

obsahem cukru a soli. 

Ve výsledcích se ukázalo, že podpora zdravého stravování u dětí a dospívajících není 

dostatečně podchycena, proto je potřeba v další části připomenout základní výživová 

doporučení pro dospívající. 

3.3 Výživová doporučení pro období dospívání 

Dospívající jedinec prochází změnami v biologické, psychické i sociální oblasti. 

Z důvodu podpory jeho zdraví a z hlediska prevence před civilizačními onemocněními 

spojenými s výživou, se zvyšuje celkový příjem všech živin. Jeho míra a množství je 

závislý na výdeji energie jedince (předpokládá se vyšší aktivita jedince). Základem 

pro správný a zdravý vývoj je doporučován (platí pro všechny věkové skupiny) 

                                                 
16

 RÁŽOVÁ, J., TRESTROVÁ, Z., PILNÁČKOVÁ, J. Monitoring nabídky potravin na školách. 

[online] [cit. 2015-02-14]. Dostupné z WWW: <http://www.vyzivaspol.cz/res/data/009/001164.pdf> 
17

 Z celkového výzkumného vzorku škol má 12 % základních škol ve svých budovách automaty 

na potraviny nebo nápoje. (Rážová, Trestrová, Pilnáčková) 
18 

Ve výzkumu používán název školní kantýna. (Rážová, Trestrová, Pilnáčková) 
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pravidelný stravovací režim, to znamená 5 až 6 jídel denně s časovými pauzami 

3 až 3,5 hodiny.
19

 

 snídaně – slouží jako start do dne, je nejdůležitějším jídlem celého dne, 

doporučuje se podávat potraviny s vyšším obsahem bílkovin a sacharidů 

(snídaně představuje 20 % z celkového denního příjmu) 

 dopolední svačina - vhodné je mezi snídaní a obědem jíst především ovoce 

pro doplnění energetických ztrát během dopoledne (představuje 5 –

 10 % z celkového denního příjmu) 

 oběd – je druhým vydatnějším jídlem dne (má doplňovat ztrátu energie 

za dopoledne, představuje 35 % z celkového denního příjmu) 

 odpolední svačina – vhodná je zelenina (představuje 5 – 10 % z celkového 

denního příjmu) 

 večeře (případně druhá večeře) - musí být podávána minimálně jednu hodinu 

před spánkem (představuje 25 – 30 % z celkového denního příjmu) 

Nadměrný příjem potravy způsobuje nadváhu a v pozdějším věku může mít vliv 

na rozvoj kardiovaskulárních onemocnění, diabetes mellitus typu II a další stavy 

ohrožující zdraví člověka. Na rozdíl od toho nedostatečný příjem je příčinou pro rozvoj 

mentální anorexie (viz kapitola 3. 4. 2). 

3.3.1 Potřeba bílkovin, tuků a sacharidů u dospívajícího 

Strava, kterou dospívající přijímá, má být rozmanitá, pestrá a má zajišťovat pravidelný 

přísun všech důležitých živin potřebných pro jeho zdravý vývoj. Doporučovaný poměr 

příjmu základních živin, mezi které patří bílkoviny, tuky a sacharidy, 

                                                 
19

 Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky, 16. 4. 2012. [online] [2014-12-22]. 

Dostupné z WWW: <http://www.vyzivaspol.cz/rubrika-dokumenty/konecne-zneni-vyzivovych-

doporuceni.html> 
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je 10 - 15 % : 20 - 30 % : 55 - 60 %.
20

 Vitaminy, minerální látky a stopové prvky 

(mikronutrienty) mají své zastoupení v podobě přibližně 1 %. (Dylevský, 2000) 

Pro období dospívání jsou nenahraditelnou složkou potravy bílkoviny (proteiny). 

Dospívající jedinec potřebuje zvýšený příjem bílkovin ke svému vývoji. Doporučenou 

denní dávkou je 1,5 - 2 g/kg. V trávicím systému se tyto živiny rozkládají 

na aminokyseliny, které mohou být nezbytné (tělo si je nedokáže vytvořit samo a musí 

být přijímáno potravou) nebo postradatelné. Bílkoviny se rozdělují podle obsahu těchto 

aminokyselin na plnohodnotné (živočišné) a neplnohodnotné (rostlinné). Nejbohatším 

zdrojem bílkovin je především maso (přibližně 20 %), vejce (13 %) a luštěniny (24 %). 

Jako zdroj energie tyto živiny organismus využívá až po vyčerpání všech zásob 

sacharidů a tuků v těle (například u mentální anorexie). (Fraňková, Pařízková, 

Malichová, 2013; Kubátová, Machová, 2009; Marádová, 2010) 

Sacharidy (cukry) jsou hlavním zdrojem energie. Jsou rozlišovány sacharidy 

využitelné (monosacharidy, disacharidy, polysacharidy) a nevyužitelné (vláknina). 

Vláknina, obsažená například v ovoci, zelenině a především celozrnném pečivu, se řadí 

mezi nevyužitelné sacharidy. Dospívající přijímá hlavně sacharidy rostlinného původu, 

které jsou hlavním zdrojem těchto živin. Nejvyšší obsah sacharidů je v obilovinách 

(65 – 90 %), ovoci a zelenině (90 %), bramborách a luštěninách. Doporučenou denní 

dávkou pro dospívajícího je přibližně 90 - 95 g/den (počítá se u jedinců s malou 

fyzickou aktivitou). Zvýšený příjem sacharidů je u lidí se zvýšenou fyzickou aktivitou. 

Trendem v současné době je příjem především rafinovaného (řepného) cukru 

(sladkosti), který by měl být omezen na minimum. Vysoká spotřeba těchto cukrů 

způsobuje vznik zubního kazu nebo nadváhu. U diabetických dospívajících bývá cukr 

nahrazován umělými sladidly (potraviny pro diabetiky jsou označované jako DIA 

potraviny. (Marádová, 2010) 

Nejbohatším zdrojem energie jsou tuky (lipidy). Jsou součástí buněk, kde tvoří 

základní stavební materiál tukových zásob jedince a tukové tkáně v okolí některých 

                                                 
20

  Pro potřeby práce je doporučený poměr uveden v rozpětí několika procent, protože v každé publikaci 

je tento poměr uváděn s jinými čísly. Jiný poměr uvádí např. Pánek, Pokorný a Dostálová (2002), Kde 

56 % představují sacharidy, 30 % tuky a 14 % bílkoviny. 



 

27 

orgánů. Tuky obsahují mastné kyseliny (nasycené, mononenasycené a polynenasycené) 

a jsou bohaté na vitaminy rozpustné v tucích (vitamin A, D, E, K) Rozdělují se 

na rostlinné (oleje, margaríny atd.) a živočišné (řadí se sem máslo, vepřové sádlo 

a další). Cholesterol, který je obsažen v tucích živočišného původu, může způsobit 

zdravotní problémy u jedinců konzumujících příliš potravin s vysokým obsahem tuků 

živočišného původu (tučné maso atd.). Při tepelných úpravách tuků smažením mohou 

vznikat látky karcinogenní, které jsou zdraví jedince nebezpečné a tuky se v tomto 

případě stávají méně stravitelnými. Vhodnější pro dospívajícího jedince jsou tuky 

rostlinného původu a zpracovávané při vaření, dušení nebo pečení. Pro dospívajícího je 

důležitý příjem tuků nenasycených. Výše denního maximálního příjmu tuků ve stravě se 

uvádí pro dospívajícího 1,5 g/kg za den. (Marádová, 2010) 

3.3.2 Potřeba vitaminů a minerálních látek v dospívání 

Nezbytné jsou v období dospívání také látky, které jsou označovány jako tzv. 

mikronutriční. Je to skupina látek, které jedinec přijímá v nepatrném množství, i přesto 

jsou pro něj důležité. Do této skupiny jsou zařazeny minerální látky a vitamíny. 

(Merkunová, Orel, 2008) 

Zvýšená potřeba vitaminů v potravě dospívajících je uváděna zejména u vitaminů A 

(rozpustný v tucích), B1, B2, C (rozpustných ve vodě). Při nedostatečném příjmu 

zmíněných vitaminů pociťuje jedinec únavu, bývá často podrážděný a nemá chuť 

k jídlu, tento stav je označován jako hypovitaminóza (snížený příjem vitaminů). Proto je 

velmi důležitá v tomto věku spotřeba ovoce a zeleniny, které jsou bohaté na vitaminy A 

a C (největším zdrojem vitaminu C je citron). Vitamin B1 je obsažen v játrech, 

celozrnném pečivu, luštěninách. Vitamin B2 je obsažen především v kvasnicích, 

luštěninách a mase (zejména hovězím a telecím). Nižší příjem vitaminů má za následek 

hypovitaminózu a naopak následkem zvýšeného příjmu vitaminů je hypervitaminóza. 

(Marádová, 2010; Pánek, Pokorný, Dostálová, 2002) 

V příjmu minerálních látek jsou nejdůležitějšími vápník, železo, hořčík a jód. 

V největším množství jsou minerální látky obsaženy v kostech člověka. Vápník je 

důležitý u chlapců pro správný vývoj kostí (při růstu do výšky). Nejlepším zdrojem 
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vápníku jsou mléčné výrobky a mléko. U dívek hraje velkou roli příjem železa v období 

příchodu menstruace, kdy dochází ke krevním ztrátám. Železo lze získat z červeného 

masa. Nedostatečným příjmem jódu hrozí u jedince vznik strumy
21

 v pozdějším věku. 

Aby byl zabezpečen příjem jódu z potravy, je v České republice sůl jodizovaná 

na rozdíl od přímořských států, které se mnohem snáze ke zdroji dostanou. Běžným 

příjmem potravy je zajištěna doporučená denní dávka dospívajícího všech zmíněných 

vitaminů i minerálních látek. (Marádová, 2010) 

3.3.3 Pitný režim 

V tomto věku mívají jedinci problém s dodržováním pitného režimu (resp. 

s dostatečným příjmem tekutin) a případná zvýšená aktivita může vést k dehydrataci. 

Pro dospívající ve věku od 14- 16 let je doporučován příjem tekutin pouze z nápojů 

od 1330 ml do 1530 ml. Množství přijímaných tekutin se odvíjí od klimatických 

podmínek, ve kterých se jedinec pohybuje, dále jeho stavu a fyzické aktivitě 

(při pohybové aktivitě a v horkém počasí se denní doporučená dávka zvyšuje). Správný 

pitný režim zajišťuje vyšší soustředěnost a koncentraci při různých činnostech 

a zlepšuje krátkodobou paměť. (Fujáková, Matějová, 2013) 

Pokud dospívající vykonává vyšší fyzickou aktivitu (sport rekreační i profesionální), 

vylučuje ze svého těla soli, které je potřeba následně doplnit ve formě nápojů s obsahem 

sodíku, draslíku, hořčíku i vápníku. Nejsou doporučovány (v současné době velmi 

populární) slazené nápoje, nápoje s obsahem kofeinu a obsahem oxidu uhličitého 

a sladidel. 
 
(Fujáková, Matějová, 2013) 

3.3.4 Doporučené složky potravy pro dospívajícího jedince 

Pro lepší přehlednost vhodnosti a nevhodnosti některých potravin byla vytvořena tzv. 

potravinová pyramida, kde je názorně ukázáno, kolik porcí
22

 jednotlivých potravin 

                                                 
21 

Struma značí poruchu funkce štítné žlázy, která se při nedostatečném příjmu jódu zvětšuje, souvisí 

s celkovou únavou, depresivními stavy a zhoršenou výkonností jedince. (Marádová, E., 2010) 
22

  Počty porcí je potřeba brát s rezervou, mohou být dost často zavádějící. U obézního člověka může mít 

porce jinou velikost než u člověka s normální hmotností. (Pánek, Pokorný, Dostálová, 2002) 
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(od potřeby nejčastěji konzumovaných po nejméně konzumované potraviny) za den by 

měl jedinec přijmout. 

Na nejnižším stupni jsou uváděny potraviny, které mají být konzumovány v nejvyšší 

míře za den (6 – 11 porcí) jako je pečivo (hlavně celozrnné) a luštěniny (čočka, hrách 

apod.). Směrem k vrcholu pyramidy se ocitá v dalším patře ovoce a zelenina 

s doporučením konzumace 3 – 5 porcí denně. Ve třetím patře jsou umístěny mléčné 

výrobky, maso (je preferováno hlavně libové maso) a vejce v maximálním počtu 4 vejce 

za týden, včetně obsahu vajec v jiných potravinách (pečivo, polévka atd.). Na vrcholu 

výživové pyramidy jsou umístěny produkty, které nejsou vhodné ke každodenní 

konzumaci, spíše k občasné až výjimečné. (Marádová, 2010) 

Z této pyramidy vyplývají doporučení nejen pro dospívajícího, který v tomto věku má 

konzumovat hlavně produkty s vysokým obsahem bílkovin (např. mléčné výrobky), 

vápníku a naopak omezit příjem uzeninových výrobků, slaných a pikantních produktů, 

tučných jídel, konzerv a sladkých jídel, ale i pro celou populaci. 

3.4 Důsledky nedostatečné a nadměrné výživy v dospívání 

Experimentování dospívajících se neobjevuje pouze v oblasti sociálních rolích, ale 

i v oblasti stravování a jejich životním stylu. S uvedenými změnami vzhledu a chování 

dospívajícího jedince úzce souvisí nadměrný nebo nedostatečný příjem potravy, který 

má za následek nadváhu a obezitu nebo naopak mentální anorexii a mentální bulimii. 

V současné době se začíná objevovat specifický typ stravování označovaný jako 

porucha a tím je tzv. orthorexie
23

.  

Společné mají jedinci trpící těmito poruchami především špatně vybudované stravovací 

návyky, které mohou vážně poškodit jeho vývoj tělesný (vyšší kazivost zubů, řídnutí 

kostí apod.) i psychický (přehnaná soustředěnost na jídlo). Dopad mají změny 

i na ztrátu zájmu o kontakt s okolím. 

                                                 
23

 lat. Orthorexia nervosa - jedná se o psychickou poruchu, která se projevuje neustálým hlídáním si 

zdravého stravování. Člověk trpící orthorexií má neustálou potřebu kupovat pouze zdravé potraviny. 

Je závislý na zdravých potravinách a nedokáže sníst jídlo, které si sám nepřipraví. 
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Mají vysoký vliv, jak již bylo výše uvedeno, na další působení jedince ve společnosti 

a jeho zdraví. Podle prováděných výzkumů je prokázán nárůst obézních dětí 

a dospívajících a objevuje se také u této skupiny nárůst jedinců trpících mentální 

anorexií a bulimií. V současné době jsou do škol zaváděny preventivní programy 

zaměřující se právě na mentální anorexii, mentální bulimii, nadváhu a obezitu v rámci 

Výchovy ke zdraví. (Machová, Boledovičová, Schönbauerová, Mojžíšová, 2013) 

3.4.1 Mentální anorexie a bulimie 

Častěji se mentální anorexie a mentální bulimie vyskytuje u dospívajících dívek. 

Důvodem bývá strach z tloušťky, které má za důsledek hlídání si tělesné hmotnosti. 

V tomto věku dívkám záleží především na tělesném vzhledu. I podle výzkumů, se dívky 

více zaměřují na svojí postavu než chlapci. V otázkách u dívek a chlapců s normálním 

BMI odpovídají dívky častěji, že si připadají tlusté, než chlapci, u kterých je to naopak. 

V tomto věku dívky ohrožuje nízká tělesná hmotnost a mohou snadněji sklouznout 

k těmto poruchám. Příčinou vzniku mentální anorexie a bulimie bývá experimentování 

s různými dietami (v rodině jde o hlavní téma), medializování hubených lidí nebo také 

potravinový trh s produkty „light“. (Kalman, Vašíčková, 2013) 

Hlavním znakem mentální anorexie je nechuť k jídlu a nízká tělesná hmotnost. 

Vyskytuje se u dívek. Je charakteristická v počátečním omezování v počtu 

konzumovaných jídel za den a kontrola kalorií v potravinách, které pokračuje v úplné 

vynechávání základních jídel (tedy omezení příjmu základní živin) a nadměrné kontrole 

hmotnosti. Tělesnou hmotnost si kontrolují i prostřednictvím nadměrné pohybové 

aktivity. U anorektických jedinců v poslední fázi začne tělo čerpat ze zásob energie, 

které si předtím vytvořilo. (Fraňková, Pařízková, Malichová, 2013; Marádová, 2010) 

Tito jedinci jsou při jídle ve společnosti opatrní, snaží se být nenápadní a hledají různé 

způsoby, jak se nejlépe vyhnout jídlu. Zároveň chtějí, aby se na to přišlo, co nejpozději, 

proto se víceméně odhalí anorexie u jedince již v pokročilém stádiu, kdy je potřeba 

zásah odborníka. Ten zahájí nejen psychologickou a sociální léčbu v podobě zařazení 

a obnovy vztahů se společností, ale i léčbu výživnou, která zahrnuje hlavně pomalý 
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přísun všech základních živin (v závažných případech se může jednat o výživu 

podávanou nitrožilně). 

Důsledkem nedostatečného příjmu potravy může být také mentální bulimie, která je 

charakteristická bezhlavým přejídáním se a následném vyvolání zvracení, které bývá 

podporováno různými medikamenty (např. projímadly) nebo mechanickým vkládáním 

prstů do krku. Mentální bulimii předchází v mnoha případech mentální anorexie. 

U jedince, který jí trpí, se často střídají stavy přejídání se a zvracení, tzn. jedinci si 

hlídají tělesnou hmotnost, cvičí a zároveň se u nich vyskytuje obrovská touha po jídle 

(jídlo jsou schopné získávat i za cenu krádeže). Opakované zvracení může způsobovat 

další zdravotní problémy. Žaludeční šťávy dráždí oblasti krku a jícen a poškozují zubní 

sklovinu (vyšší riziko vzniku zubního kazu). Objevuje se nejčastěji u dívek od 16 let. 

(Fraňková, Pařízková, Malichová, 2013; Marádová, 2010) 

Jedinec trpící těmito poruchami prožívá změny v oblasti psychické a fyzické. Změny se 

ale projevují i v chování jedince (resp. dívky). Objevuje se úzkost, strach, ustrašenost, 

podrážděnost, nízké sebevědomí, deprese a ztráta kontaktu s okolím. Mají vliv také 

na poruchy menstruačního cyklu až jeho úplné vymizení a v krajním případě dochází 

i ke smrti jedince (celkové vyčerpání organismu). Cíl léčby je shodný u obou poruch 

a to navrátit jedince do společnosti, upravit jeho jídelní zvyklosti a zvýšit u postižených 

osob BMI
24

 nad 17,5. (Fraňková, Pařízková, Malichová, 2013; Machová, Kubátová, 

2009) 

3.4.2 Nadváha a obezita 

Oproti nedostatečnému příjmu potravy stojí nadměrný příjem potravy, který je spojen se 

stravováním v dospívání a má za následek nadváhu a obezitu. Příčinou jejich vzniku 

bývá nevyváženost v příjmu a výdeji energie za den, v tomto případě se u dospívajícího 

zvyšuje tělesná hmotnost. Jak ukazují současné výzkumy, přibývá dětí a dospívajících 

trpících právě nadváhou nebo obezitou. „Dětská nadváha a obezita představují 

                                                 
24

 Body Mass Index – index vztahu mezi výškou a hmotností jedince. Za normální hmotnost je 

považována hodnota mezi 18 – 25. 
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zdravotní a ve svých důsledcích i závažný sociální problém nejen v ČR.“
25

 Podle 

výsledků výzkumu HSCB v roce 2010 trpí nadváhou nebo obezitou celkově asi 54 % 

české populace z toho průměrně 19 % chlapců a 9 % dívek. Dokládají to výzkumy 

nejen v České republice, ale i záznamy výzkumů Evropské unie. (Bílá kniha, 2007; 

Stránský, 2010) 

Za jedince s nadváhou je považován jedinec mající BMI vyšší než 25 (s ohledem na věk 

a pohlaví). Obezita je posuzována u jedince, u kterého je BMI vyšší než 30. Obsah tuku 

v těle jedince se pohybuje mezi 30 – 50 % tělesné hmotnosti. Tuk se ukládá především 

v podkožním vazivu a v okolí vnitřních orgánů. To může mít nepříznivý vliv 

na zdravotní stav jedince (vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cholesterolu), 

v budoucnu může trpět kardiovaskulárními a cévními onemocněními. Z důvodu 

nadměrné tělesné hmotnosti jedince mohou být zatíženy i klouby, vyšší 

pravděpodobnost vzniku cukrovky, zvýšená hladina LDL cholesterolu nebo porušená 

glukózová tolerance. (Stránský, 2010) 

Mezi vnější faktory ovlivňující vznik nadváhy a obezity jsou zařazeny na první místa 

nízká pohybová aktivita, konzumace potravin s vysokým obsahem tuku a cukru 

podporující zvyšování tělesné hmotnosti (např. bramborové lupínky, hranolky, 

sladkosti, dezerty) a konzumace větších porcí jídla než je potřeba (přejídání). 
 
Sklony 

ke vzniku nadváhy a obezity mají především jedinci, kteří jsou „překrmováni“ před 

13. rokem.
26

 (Kunešová, Tláskal, 2013) 

Prevencí obezity může být zvýšení pohybové aktivity u dospívajících, vybudování 

správných stravovacích návyků v dětství a konzumace potravin s nízkou energetickou 

hodnotou. Při vzniku obezity je důležitá redukce hmotnosti například redukčními 

dietami a odborné výživové poradenství v této oblasti. (Pánek, Pokorný, Dostálová, 

2002) 

                                                 
25 

KALMAN, M., VAŠÍČKOVÁ, J. (eds.) Zdraví a životní styl dětí a školáků. 2013. s. 90 
26 

 Největším problémem je vznik obezity u dětí. Obézní děti se mohou stát v dospělosti těžce obézními. 

(Pánek, Pokorný, Dostálová, 2002) 
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3.5 Uplatňování alternativního stravování u dospívajících 

V době experimentování s výživou se někteří dospívající jedinci přiklánějí 

k alternativnímu stravování, mezi které je zařazováno především vegetariánství, 

veganství nebo také organická nebo makrobiotická strava. Všechny tyto směry mají 

společné, že jsou v jejich jídelníčku vynechávány některé potraviny, jež často nahrazují 

jinými potravinami podobného složení.  

Někteří jedinci se stravují alternativně kvůli zdravotním potížím, někteří proto, že se 

chtějí prosadit v nějaké sociální skupině. Jejich směr je ovlivňován sociálním 

prostředím nebo si jedinci alternativní stravování přenáší z dětství od svých rodičů až 

do dospělosti, kde představuje jejich jakýsi životní styl. S ohledem na všechny tyto 

skutečnosti nejsou příliš vhodné pro děti a dospívající, kde je kladen důraz na zdravý 

a správný vývoj jedince, protože nebývá v plné výši zajištěna konzumace všech 

potřebných živin pro vývoj jedince. (Fořt, 2007) 

Vegetariánství je nejčastěji se objevující alternativou ve stravování, která se vyznačuje 

vynechávání konzumace masa a masných výrobků z denního jídelníčku jedince. Existují 

ještě další formy vegetariánství a to například frutariánství nebo lakto-ovo-

vegetariánská strava. U jedinců vyznávajících některý z těchto směrů se mohou objevit 

různé nedostatky ve výživě. Záleží na tom, z jaké části jsou nedostatkové. Frutariánství 

se vyznačuje konzumací pouze ovoce. Do diskuzí přichází lakto-ovo-vegetariánská 

strava, která nebývá považována za nedostatkovou, umožňuje konzumaci vajec, 

mléčných výrobků a mléka a zařazuje někdy také maso z drůbeže a ryb. (Fořt, 2007; 

Marádová, 2010) 

Alternativa vyhýbající se konzumaci živočišných výrobků (tzn. všechny druhy masa, 

mléčné výrobky, mléko, vejce) se nazývá veganství. U jedinců konzumujících 

veganskou stravu se mohou objevit problémy a to ve smyslu nedostatku živočišných 

bílkovin a dalších živin potřebných pro zdravý vývoj. V současné době se objevuje více 

dospívajících, kteří se k tomuto stravování hlásí a vyznávají ho. (Fořt, 2007) 

Mezi další alternativní stravování patří organická strava a makrobiotická strava. 

Oblíbená je především strava organická, která si zakládá na konzumaci potravin 
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označených BIO. Biopotraviny jsou pěstované bez chemických přísad a postřiků 

většinou na farmách a pro konzumenta to znamená hlavně vyšší cenu, kterou si bude 

muset zaplatit. Tyto alternativy ve stravování se u dospívajících příliš neobjevují. (Fořt, 

2007; Marádová, 2010) 
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4 Problematika výživy v nižším sekundárním 

vzdělávání 

Pojem výživa definují Pánek, Pokorný a Dostálová (2002) jako proces, který jedince 

vede k určitým výsledkům a tím se rozumí především jeho stravování a faktory 

ovlivňující stravování. Dále říkají, že jde o proces uspokojování potřeb jedince (dodání 

energie, výstavba tkání a celkovou ochranu organismu před nepříznivými situacemi – 

nemocemi apod.). Výživa má velký vliv na vznik civilizačních chorob, proto Světová 

zdravotnická organizace vydala několik dokumentů zabývající se problematikou 

celkové podpory zdraví obyvatelstva. S podporou zdraví úzce souvisí také problematika 

výživy. 

Konkrétně vydala Světová zdravotnická organizace (dále jen WHO) v roce 2014 (v 

českém znění) dokument s názvem „Národní strategie ochrany a podpory zdraví 

a prevence nemoci - Zdraví 2020“
27

, který navazuje na dokument Zdraví 21 

(„Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví 21“). 

Důvodem, proč vznikly tyto dokumenty, jak bylo již výše řečeno, je zlepšení 

zdravotního stavu obyvatelstva České republiky. V obou strategiích jsou zahrnuty 

všechny věkové kategorie, od novorozenců po seniory. Výjimkou nejsou 

ani dospívající, kteří mají být, podle Zdraví 2020 (a také Zdraví 21) vzděláváni 

především v oblasti podpory zdraví, předpokládá se, že jejich získané znalosti prakticky 

využijí ve svém životním stylu (v oblastech správných stravovacích návyků, péčí o tělo, 

péčí o své okolí apod.) a budou schopni je předávat okolí. (Zdraví 21, 2003; Zdraví 

2020, 2014) 

Na základě strategie podpory zdraví a zlepšení zdravotního stavu populace je výuka 

o oblastech výživy zahrnuta do učebních plánů podle Rámcového vzdělávacího 

                                                 
27

 (Národní strategie podpory zdraví a ochrany zdraví a prevence nemoci – Zdraví 2020, 2014) 
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programu pro základní vzdělávání na nižším stupni sekundárního vzdělávání
28 

v několika vzdělávacích oblastech a zasahuje do několika vzdělávacích oborů. (RVP 

ZV, 2013) 

4.1 Výživa a Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) slouží každé 

škole jako návod pro tvorbu Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP). RVP ZV 

naznačuje, jaké znalosti a dovednosti (resp. kompetence) má mít žák vystupující 

z primárního a nižšího sekundárního vzdělávání. Autory ŠVP je učitelský sbor 

pod vedením ředitele školy. Podle ŠVP si učitel jednotlivých předmětů vytváří vlastní 

tematické učební plány společně s hodinovými dotacemi určenými pro jednotlivá 

témata. (RVP, 2013) 

Témata z výživy jsou zahrnuta v RVP ZV ve vzdělávacích oblastech pro výuku 

na druhém stupni základní školy a nižšího stupně gymnázií
29

 „Člověk a zdraví“ pod 

učivem „Zdravý způsob života a péče o zdraví“ a „Člověk a svět práce“ v rámci učiva 

„Příprava pokrmů“, okrajově jsou také zmíněné v oblasti Člověk a příroda 

ve vzdělávacím oboru Přírodopis, konkrétně v biologii člověka, kde se hovoří 

o trávicím traktu, vylučovací soustavě a o životním stylu jedince. (RVP ZV, 2013) 

4.1.1 Konkrétní vzdělávací oblasti RVP ZV zaměřené na výživu 

V průběhu 6. - 9. třídy na základní škole nebo prvního až čtvrtého ročníku na víceletém 

gymnáziu získává žák celkově v oblasti výživy základní přehled o správném stravování, 

sestavování jídelníčků, pitném režimu, možných rizicích vznikajících při špatném 

nutričním chování (poruchy příjmu potravy), skladování potravin a přípravy 

jednoduchých jídel formou přímé výuky nebo v rámci školních i mimoškolních 

                                                 
28

 Podle Mezinárodní klasifikace vzdělání patří do úrovně nižšího sekundárního vzdělávání (ISCED 2) 

mimo jiné 2. stupeň základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií (první a druhý ročník 

šestiletých gymnázií a první až čtvrtý ročník osmiletých gymnázií). (CZ ISCED 2011) 
29 

Pro první stupeň je problematika výživa implementována do vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“. 

(RVP ZV, 2013) 
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projektů. Žák se nakonec soustředí na jednotlivé zásady zdravého životního stylu a má 

si uvědomit spojitost s případnými negativními dopady na jeho zdraví. (RVP ZV, 2013) 

Vzdělávací oblast „Člověk a zdraví“ je společná pro vzdělávací obory - tělesnou 

výchovu a výchovu ke zdraví. Oba tyto obory jsou zaměřené na podporu zdraví jedince 

(resp. žáka) a jeho okolí. O výživě tedy lze vyučovat nejen ve výchově ke zdraví 

ale i v rámci tělesné výchovy, to záleží převážně na možnostech školy. (RVP ZV, 2013) 

V oblasti „Člověk a svět práce“ se témata výživy objevují na rozdíl od předchozí 

vzdělávací oblasti v praktickém využití získaných vědomostí a to především v sestavení 

jídelníčku, přípravách jednoduchých jídel, zásadách stolování a v neposlední řadě 

využívání technického vybavení kuchyně a dodržování určitě hygieny při stolování. Žák 

se učí výběru správných potravin, jejich nákupu i skladování. (RVP ZV, 2013) 

V rámci RVP ZV je úkolem vyučujícího a celé školy nejen předávat žákovi vědomosti 

o různém učivu, ale také ovlivňovat jeho zdraví ve škole jako celku a to v rámci 

zapojení se do nabízených projektů zaměřených na podporu zdravého stravování, které 

se v současné době objevují. (RVP ZV, 2013) 

4.2 Projekty zaměřené na podporu zdravého stravování 

v nižším sekundárním vzdělávání 

Děti a dospívající jsou považováni za nejrizikovější skupinu v utváření správných 

nutričních návyků. Na základě plnění Národní strategie Zdraví 2020 a RVP ZV, jsou 

v České republice podporovány projekty zaměřené na oblast výživy v nejrůznějším 

provedení a pro různé skupiny lidí a programy, které provádějí určitá preventivní 

opatření. Nejvíce se tyto projekty orientují do školního prostředí, a to předškolních 

a školních institucí.  

Důležitým programem spadajícím také do této oblasti je „Škola podporující zdraví“, 

školou s tímto statusem se může stát, kterákoliv základní nebo mateřská škola, 

která splňuje požadavky Školy podporující zdraví a může být poté zapsána do Národní 

sítě programu Škola podporující zdraví. (Fialová, 2012) 
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Potom jsou to jednotlivé projekty, do kterých se zapojují jednotlivé mateřské i základní 

školy podle vlastního uvážení, co je pro zdraví jejich dětí prospěšné. Například 

do mateřských škol jsou orientovány především projekty jako „Zdravá abeceda“ 

a na prvním stupni základní školy je to projekt s názvem „Zdravé zuby“. Projekt, 

který je orientován společně do mateřských i základních škol, se nazývá „Zdravá 

pětka“. (Březková, Mužíková, 2013) 

Zvláštní skupinou projektů jsou „Víš, co jíš“ (určené především pro druhý stupeň 

základní školy) a projekt vytvořený pro stravování ve školních jídelnách, 

který se jmenuje „Škola plná zdraví“. Projekt nazvaný „Hravě žij zdravě“ je založen 

na internetové soutěži určené pro žáky ve věku 10 – 14 let. (Březková, Mužíková, 2013) 

Všechny tyto projekty programy mají za cíl v dětech a dospívajících ukotvit správné 

stravovací návyky, celkově tak zlepšit jejich nutriční návyky a předcházet 

onemocněním spojených s nadváhou, obezitou a dalších onemocnění u dětí 

a dospívajících. 

4.2.1 Výukové programy 

Program s názvem „Výživa ve výchově ke zdraví“ (známý pod názvem „Víš, co jíš“) 

je určen prvotně pro žáky druhého stupně základní školy a jejich pedagogy. Patří 

do skupiny výukových programů. Pedagogové vyučující výživu nejsou vázáni na výuku 

všech oblastí, mohou si vybírat pouze výukovou část, která se specializuje na jejich 

dané téma. V rámci tohoto projektu jsou poskytovány nejen pedagogům ale i žákům 

výukové materiály, kde je problematika výživy rozdělena do šesti základních skupin, 

ke každé skupině je pracovní sešit určený žákům buď 6. a 7. tříd nebo 8. a 9. tříd. Vše je 

připravováno a podáváno zábavnou a naučnou formou.  

V rámci tohoto projektu byl vytvořen výukový materiál „Výživa ve výchově ke zdraví – 

výukový program pro pedagogy na 2. stupni“
30

, jenž má napomoci pedagogům 

                                                 
30

 Výukový program vznikl za spolupráce Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva 

zemědělství, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Společnosti pro výživu. 

Je dostupný na internetových stránkách: 

http://www.viscojis.cz/teens/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=186 
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na druhém stupni při plnění současných požadavků výuky na základních školách 

společně s uvedením doporučené dotace vyučovacích hodin pro jednotlivá témata. 

Projekt s názvem „Zdravá pětka“ je určen také pro mateřské i základní školy. 

Pro každý stupeň je vytvořen program s ohledem k věku žáků. Pro žáky druhého stupně 

základní školy se nazývá projekt „Party se zdravou 5“, který je založen na vyučovacím 

bloku trvajícím dvě vyučovací hodiny. Součástí tohoto projektu je příprava studeného 

pokrmu samotnými žáky.
31

 

4.2.2 Vybrané projekty  

Některé projekty podporující zdravé stravovací návyky jsou založené na dodávce 

zdravých produktů přímo do škol. Patří mezi ně „Mléko do škol“, „Ovoce do škol“
32

 

a „Škola plná zdraví“. Všechny tři projekty mají za cíl v dospívajících podpořit správné 

nutriční chování nenásilnou formou a mají být pro rodiče finančně nenáročné. Finančně 

podporované Evropskou unií je „Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“, tyto dva projekty 

jsou provozovány v několika evropských zemích. 

Projekt „Mléko do škol“ je určen pro mateřské, základní i střední školy. Byl vytvořen 

jako odezva na nízkou spotřebu vápníku u dospívajících a jako podpora jejich zdravého 

životního stylu. Do projektu se může zapojit jakákoliv škola, která má zájem 

o každodenní nabídku mléka a mléčných výrobků (sýry, jogurty apod.) svým žákům. 

Projekt je provozován ve 27 evropských státech (př. Belgie, Německo, Francie, 

Španělsko a další).
33 

 

Na podobném principu pracuje i „Ovoce a zelenina do škol“ (dříve „Ovoce do škol“), 

který je určen pro žáky prvního stupně základní školy. Do projektu je zapojeno asi 85 % 

                                                 
31

 Výukové programy. [online] [cit. 2015-03-14]. Dostupné z WWW: <http://www.zdrava5.cz/pro-

skoly/programy> 
32

 Tento projekt byl v roce 2014 přejmenován na „Ovoce a zelenina do škol“, Informace jsou dostupné 

na internetových stránkách: http://www.ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx?aid=167 
33

 Co je to evropský program Mléko do škol? [online] [cit. 2015-02 06]. Dostupné z WWW: 

http://ec.europa.eu/agriculture/drinkitup/school_milk_in_my_country_cs.htm 
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základních škol v České republice a má zajistit zvýšení příjmu ovoce a zeleniny u této 

věkové kategorie a zabránit tak rozvoji dětské obezity.
34

 

Naopak „Škola plná zdraví“ zajišťuje v rámci tohoto projektu do škol zeleninu. 

Primárně je projekt určen pro mateřské a základní školy. Cílem tohoto projektu je 

zakotvit v dětech oblibu zeleniny. Projekt je pod ochranou Společnosti pro výživu.
35

 

Všechny uvedené projekty a výukové programy mají za cíl podpořit v žácích 

mateřských a základních škol správné stravovací návyky, jak v rovině teoretické 

(formou výuky) tak praktické (automaty na mléčné výrobky apod.). 

                                                 
34

 Projekt Ovoce do škol mění svůj název. [online] [cit. 2015-02-26]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx?aid=167> 
35

 Projekt Škola plná zdraví. [online] [cit. 2015-03-14]. Dostupné z WWW: 

<http://www.skolaplnazdravi.cz/skola-plna-zdravi.php> 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

5 Výzkumné šetření 

V teoretické části je nastíněna problematika související se stravováním dospívajícího, 

jeho vývojové změny, postavení výživy v RVP ZV a další možnosti podporování zdraví 

v rámci projektů a výukových programů zaměřených na podporu zdravého stravování 

ve školách. Je tedy příhodné zmapovat, jak se stravují dospívající a jakým způsobem se 

škola podílí na podpoře zdravého stravování. 

Výzkumné šetření se zabývá stravovacími návyky žáků na konkrétních školách 

a zapojení témat výživy do ŠVP. 

5.1 Cíle výzkumného šetření 

Cílem výzkumného šetření bylo zmapovat nutriční chování žáků osmých a devátých tříd 

na druhém stupni vybraných základních škol a třetího a čtvrtého ročníku nižšího stupně 

vybraných osmiletých gymnázií.  

Dalším cílem bylo zjistit, jaké znalosti o výživě mají žáci vybraných škol s ohledem 

na implementaci témat výživy do jejich školních vzdělávacích programů a zda mohou 

mít znalosti vliv na stravování žáka. 

Nutriční chování dospívajících bylo sledováno ve dvou oblastech. První oblastí 

bylo užívání automatů na nápoje, potraviny a nakupování ve školních bufetech. Druhá 

oblast byla soustředěna na návštěvy zařízení nabízející rychlá občerstvení („fast food“). 

Na základě vybraných oblastí bylo zvoleno pět předpokladů. 

Předpoklad č. 1 a: Více než 70 % z celkového počtu žáků využívá automat 

na nápoje ve škole. 

Odůvodnění předpokladu č. 1 a: 

Výsledky výzkumů orientovaných na oblast využívání školních automatů 

(např. monitoring Rážové, Trestrové a Pilnáčkové) ukazují na to, že žáci základních 

škol využívají automaty na nápoje alespoň jednou denně. 



 

42 

Předpoklad č. 1 b: Více než 70 % z celkového počtu žáků využívá automat 

na potraviny ve škole. 

Odůvodnění předpokladu č. 1 b: 

Výsledky téhož monitoringu (Rážová, Trestrová, Pilnáčková) ukázaly, že žáci taktéž 

navštěvují automaty na potraviny alespoň jednou denně. 

Předpoklad č. 2: Žáci, kteří si nenosí svačinu do školy, si více nakupují 

v automatech na potraviny ve škole nebo školních bufetech než žáci, kteří si 

svačinu nosí. 

Odůvodnění předpokladu č. 2: 

Předpokladem tohoto tvrzení je, že žáci, kteří si nosí do školy svačinu, nemají poté 

důvod si nakupovat jiné potraviny v automatech nebo školním bufetu 

Předpoklad č. 3: Více než polovina žáků gymnázií a základních škol alespoň 

nepravidelně navštěvuje zařízení nabízejících rychlé občerstvení (tzv. „fast food“). 

Odůvodnění předpokladu č. 3:  

V současné době jsou zařízení nabízející rychlé občerstvení velmi oblíbená nejen u celé 

populace ale i u dospívajících jedinců. 

Předpoklad č. 4: Úspěšnější ve znalostech o výživě jsou žáci třetích a čtvrtých 

ročníků vybraných gymnázií než žáci osmých a devátých ročníků vybraných 

základních škol. 

Odůvodnění předpokladu č. 4: 

Předpokladem tohoto tvrzení je, že studium na gymnáziu má vyšší požadavky na žáka 

než studium na základní škole, protože gymnázium je výběrová škola a žáci jsou 

na tento druh školy vybíráni na základě přijímacího řízení. 
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5.2 Metody výzkumného šetření 

Sběr dat potřebných k výzkumnému šetření této práce byl proveden v několika krocích. 

Nejprve byl vytvořen dotazník na základě předem stanovených předpokladů. Dotazník 

(viz příloha č. 1) obsahuje otevřené a uzavřené otázky a je rozdělen na tři části 

označenými římskými číslicemi: 

I. Identifikační údaje (tzn. otázky týkající se pohlaví a věku respondentů, 

data jsou zanesena do kapitoly č. 5. 3. 2, v rámci charakteristiky 

respondentů) 

II. Otázky týkající se nutričního chování (tzn. otázky týkající 

se stravovacího režimu žáka, užívání automatů a školních bufetů, 

vyhodnocené otázky této části jsou zanesena do kapitoly 5. 4. 1) 

III. Znalosti o výživě (tzn. této části je uvedeno sedm tvrzení, u kterých žáci 

posuzovali jejich správnost případně nesprávnost a z 22 náhodně 

vybraných potravin měli posoudit, kterým potravinám by se měl člověk 

vyhýbat, získaná data jsou vyhodnocena v kapitole 5. 4. 2) 

Následně bylo provedeno dotazníkové šetření. Dotazníky byly rozdány žákům osmých 

a devátých tříd druhého stupně tří základních škol a žákům třetích a čtvrtých ročníků 

nižšího stupně dvou osmiletých gymnázií v Praze. Dotazníky vyplňovali žáci v časovém 

rozsahu 10 - 15 minut. Před vyplňováním byli požádáni o vyplnění všech otázek. 

Dotazníků bylo rozdáno 226, návratnost byla stoprocentní. 

Dále bylo prozkoumáno prostředí, ve kterém jsou vybraná školská zařízení umístěna. 

Průzkum prostředí byl orientován na: 

1) obchodní centra, jejichž součástí jsou občerstvení fast food 

2) restaurace, které by mohly ovlivnit žáky ve stravování během pauzy na oběd 

nebo po skončení výuky 

3) večerky neboli obchodní řetězce, které mohou mít vliv na žákovo nakupování 

potravin před vyučováním (např. svačiny) nebo při pauze na oběd (oběd) 
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Jako poslední byla provedena analýza Školního vzdělávacího programu z hlediska 

implementace výživy do výuky vzdělávacích oborů v osmém a devátém ročníku 

základních škol a třetím a čtvrtém ročníku nižšího stupně osmiletých gymnázií. Analýza 

ŠVP byla soustředěna na 3 oblasti: 

1) Ve kterých vzdělávacích oborech se témata výživy vyskytují? 

2) V jakých ročnících se o výživě vyučuje na vybraných školách? 

3) O kterých tématech se ve vybraných školách vyučuje? 

5.3 Charakteristika výzkumného vzorku 

5.3.1 Zkoumané školy 

Pro potřeby výzkumného šetření bylo osloveno pět vzdělávacích institucí. Prvotně byly 

osloveny dvě základní školy - Základní škola na Praze 10 – Malešicích a Základní škola 

na Praze 4 – Chodově, pro vyrovnání počtu respondentů byla oslovena ještě jedna 

Základní škola na Praze 6 – Řepy. Oslovena byla také dvě pražská  

gymnázia - Gymnázium na Praze 10 - Vršovicích a Gymnázium na Praze 4 – Michle. 

Tři školy spolupracují s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy (Gymnázium 

na Praze 10 a základní školy na Praze 4 a Praze 6) a dvě školy, které nejsou fakultní 

(Gymnázium na Praze 4 a Základní škola na Praze 10). 

Gymnázium A (dále označeno GY A) 

Lokalita: Praha 4 - Michle 

Umístění školy: Gymnázium se nachází v městské části Prahy 4, odkud se k nejbližšímu 

obchodnímu centru lze dostat přibližně za 10 minut autobusovou přepravou. Přímo 

u školy se nachází malá kavárna s nabídkou sladkých potravin (dorty, koláče apod.), 

stánek s pizzou a večerka pro příležitostné nakupování baget a dalších potravin. 

Možnosti stravování: Z hlediska stravování se zde žáci stravují ve školní jídelně. Dále 

jim škola nabízí stravování se ve školním bufetu nebo nákup nápojů v automatech 

na teplé a studené nápoje. 
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Implementace výživy do ŠVP: Problematika výživy je implementována do několika 

předmětů. Ve třetím ročníku osmiletého cyklu je to Anatomie člověka a výchova 

ke zdraví a ve volitelném předmětu ZŽ (zdravý způsob života a prevence rizik), 

v devátém ročníku se některá témata vyskytují v Biologii a ve volitelném předmětu 

Biologie a chemie kolem nás. Témata z výživy jsou orientována především na zdravý 

režim dne. 

Gymnázium B (dále označeno GY B) 

Lokalita: Praha 10 - Vršovice 

Umístění školy: Poblíž školy (1 zastávka tramvají) se nachází obchodní centrum, 

kde jsou k dispozici fast food občerstvení a jiné restaurace. Nedaleko také lze nalézt 

večerku, kde je k dispozici sortiment v podobě obložených baget, slazených nápojů atd. 

Možnosti stravování: K dispozici jsou zde žákům i všem zaměstnancům školy automaty 

s občerstvením a školní bufet. Školní jídelna je také součástí školy. 

Implementace výživy do ŠVP: Problematika výživy je implementována primárně 

do předmětu Tělesná výchova od prvního až do čtvrtého ročníku osmiletého gymnázia. 

V ŠVP jsou uvedena témata zdravého životního stylu, správné výživy a pitného režimu. 

Základní škola A (dále označeno ZŠ A) 

Lokalita: Praha 4 – Chodov 

Umístění školy: Škola se nachází blízko (přibližně 10 minut chůze) obchodního centra, 

kde jsou k dispozici různé restaurace a občerstvení nabízející fast food. Naproti škole (2 

minuty chůze) lze navštívit restauraci a obchod nabízející bagety, cukroviny a další. 

Možnosti stravování: Ve škole mohou žáci nakupovat v automatu na nápoje a automatu 

na potraviny. Školní bufet ve škole nemají. 

Implementace výživy do ŠVP: Problematika výživy je na této škole implementována 

do předmětu Přírodopis (v sedmých a osmých ročnících) a Občanská výchova. 

V ŠVP jsou uvedená především témata výživy spojená se zdravím. 
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Základní škola B (dále označeno ZŠ B) 

Lokalita: Praha 10 – Malešice  

Umístění školy: Základní škola je umístěna ve velmi klidné lokalitě na Praze 10 – 

Malešice. V bezprostřední blízkosti není žádné obchodní centrum, fast food občerstvení 

ani večerka. 

Možnosti stravování: Tato škola je zapojena do programu EKOŠKOLA. V rámci tohoto 

programu tedy žákům nabízí v automatech na potraviny mléčné výrobky, mléko, ovoce 

nebo také cereální tyčinky. K dispozici mají také žáci automat na nápoje a školní 

jídelnu. 

Implementace výživy do ŠVP: Problematika výživy je do školního vzdělávacího 

programu ZŠ B v předmětu Výchova ke zdraví od 6. do 8. ročníku. Předmět Praktické 

činnosti v 7. ročníku zahrnuje také přípravu pokrmů. V rámci průřezového tématu 

mediální výchovy je uvedeno téma reklamy a potraviny. 

Základní škola C (dále označeno ZŠ C) 

Lokalita: Praha 6 – Řepy 

Umístění školy: Škola se nachází v klidné části Prahy 6 – Řepy, k dispozici je přibližně 

5 min od školy obchod s nabídkou všech potravin včetně sladkostí baget, a dalších 

pochutin. Dále se zde nachází cukrárna.  

Možnosti stravování: V této škole mají k dispozici žáci školní jídelnu, dále školní bufet, 

který nahrazuje automat na potraviny, a automat na teplé nápoje. 

Implementace výživy do ŠVP: Problematika výživy je implementována do předmětu 

výchova ke zdraví, v každém ročníku na druhém stupni ZŠ C (6. – 9. ročník). V ŠVP 

lze nalézt témata vlivu výživy na zdraví, stravovací režim, příprava pokrmů a zásady 

hygieny. 
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5.3.2 Respondenti 

Celkem se dotazníkového šetření zúčastnilo 226 žáků tří pražských základních škol 

a dvou pražských osmiletých gymnázií. 

  

Graf č. 1 Zastoupení žáků jednotlivých škol v % 

Výzkumného šetření se zúčastnilo 113 respondentů (50 %) nižšího stupně dvou 

osmiletých gymnázií v Praze. Z toho 58 respondentů GY A (26 %) a 55 respondentů 

GY B (24 %), dále 113 respondentů (50 %) základních škol a z toho 49 respondentů 

ZŠ A (22 %), 25 respondentů ZŠ B (11 %) a 39 respondentů ZŠ C (17 %). (Graf č. 1) 

Výzkumného šetření se zúčastnilo 113 chlapců a 113 dívek. 

 
počet žáků % 

GY A     

3. ročník 28 12 

4. ročník 30 13 

GY B     

3. ročník 25 11 

4. ročník 30 13 

ZŠ A     

8. ročník 26 12 

9. ročník 23 10 

ZŠ B     

8. ročník 12 5 

9. ročník 13 6 

ZŠ C     

8. ročník 13 6 

9. ročník 26 12 

celkem 226 100 

Tabulka č. 1: Počet respondentů podle ročníků v jednotlivých školách 
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Z GY A byla vybrána náhodně jedna třída 3. ročníku (28 respondentů) a jedna třída 

4. ročníku (30 respondentů). Taktéž byla vybrána náhodně jedna třída 3. ročníku 

(25 respondentů) a jedna třída 4. ročníku (30 respondentů) z GY B. Na ZŠ B byli 

respondenti kvůli nízkému počtu vybráni ze dvou tříd 8. ročníku (12 respondentů) 

a dvou tříd 9. ročníku (13 respondentů). Pro doplnění počtu respondentů základních 

škol byli osloveni žáci jedné třídy 8. ročníku (13 respondentů) a dvou tříd 9. ročníku 

(26 respondentů) na ZŠ C.  

 

Graf č. 2:Počet respondentů podle ročníků v % 

Graf č. 2 ukazuje zastoupení respondentů podle ročníků. Třetí ročníky osmiletých 

vybraných gymnázií jsou zastoupeny 53 respondenty (23 %) a čtvrté ročníky 

60 respondenty (27 %). Z osmých ročníků základních škol byla nasbírána data 

od 51 respondentů (23 %) a deváté ročníky jsou zastoupeny 62 respondenty (27 %). 

věk GY A GY B ZŠ A ZŠ B ZŠ C celkem v % 

13 let 11 11 9 4 1 36 16 

14 let 28 23 24 9 18 102 45 

15 let  19 20 16 10 20 85 38 

16 let 0 1 0 2 0 3 1 

celkem 58 55 49 25 39 226 100 

Tabulka č. 2: Počet respondentů podle věku a v % 

Podle tabulky č. 2 se dotazníkového šetření zúčastnili respondenti ve věku 13 let 

(16 %), 14 let (45 %), 15 let (38 %) a respondenti ve věku 16 let (1 %). 
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5.4 Vyhodnocení získaných dat 

Dotazník (viz příloha č. 1) je rozdělen na dvě části označené římskými číslicemi. Část 

nazvaná II. Otázky týkající se nutričního chování je orientována na stravování 

dospívajícího a část nazvaná III. Znalosti o výživě zahrnuje otázky, které měly posloužit 

ke zmapování úspěšnosti vybraných osmiletých gymnázií a základních škol v Praze 

ve znalostech o výživě. 

5.4.1 Otázky týkající se nutričního chování 

V této části jsou otázky číslo 1 - 8 orientované na stravování dospívajícího, otázky č. 17 

a 18 na experimentování s dietami a č. 21 na oblíbená jídla u respondentů. Otázky číslo 

9 - 16 se orientují na využívání automatů na nápoje a potraviny, návštěvy školních 

bufetů a otázky č. 19 -20 se týkají návštěv fast food občerstvení.  

A) STRAVOVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH 

Zde bylo sledováno, zda respondenti každý den snídají, nosí svačinu do školy, 

navštěvují školní jídelnu, svačí odpoledne, jak dlouho před spaním večeří, jaké je jejich 

oblíbené jídlo a jestli už zkoušeli nějakou dietu. Jedná se o otázky č. 1 – 8 (stravovací 

režim), 17, 18 (diety) a č. 21 (oblíbené jídlo). 

Snídaně (ke snídani se vztahují otázky číslo 1, 2 a 3) 

Otázka č. 1: Snídáte doma, než jdete do školy?  

V této otázce měli respondenti na výběr ze sedmi možností, poslední možnost byla 

otevřená a odpovědi respondentů byly zaneseny do tabulky č. 4. Modrou barvou jsou 

zvýrazněny rozdíly mezi odpověďmi respondentů GY AB a ZŠ ABC v %. 
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  GY AB   ZŠ ABC       

  počet % počet % celkem % 

ano, každý den 82 73 63 56 145 64 

ano, jednou za 
týden 3 3 8 7 11 5 

ano, jednou za 
dva dny 9 8 5 4 14 6 

ne, jím až po cestě 
do školy 1 1 2 2 3 1 

ne, ve škole se 
najím 8 7 15 13 23 10 

ne, nestíhám to 4 4 16 14 20 9 

jiné 6 5 4 4 10 4 

celkem 113 100 113 100 226 100 

Tabulka. č. 3: „Snídáte doma, než jdete do školy?“ – odpovědi respondentů v % 

Z výsledků uvedených v tabulce č. 3 (zvýrazněno modrou barvou) je vidět, že více 

respondentů (73 %) z gymnázií snídá každý den než respondentů (56 %) ze základních 

škol. Naopak více respondentů (14 %) základních škol nestíhá snídat než respondentů 

(4 %) gymnázií.  

 

Graf č. 3: „Snídáte doma, než jdete do školy?“ – odpovědi všech respondentů v % 

Podle grafu č. 3 se ukázalo, že z celkového počtu respondentů snídá každý den 64 % 

respondentů, 6 % respondentů jednou za dva dny a 5 % respondentů snídá jednou 

za týden, než jdou do školy. 1 % respondentů odpovědělo, že jí až po cestě do školy, 

10 % respondentů jí ve škole a 9 % respondentů nesnídá vůbec, protože to nestíhá. 

Možnost jiné uvedla 4 % respondentů. 
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GY AB počet ZŠ ABC počet 

jak kdy 3 nemám chuť 1 

jednou za dva týdny 1 jen o víkendu 1 

skoro nejím ráno – je mi pak špatně 1 když stíhám (občas) 1 

někdy, když stíhám 1 někdy 1 

Tabulka č. 4: Shrnutí odpovědí uvedených v možnosti JINÉ respondentů gymnázií 

a základních škol u otázky č. 1 

Podle tabulky č. 4 lze usoudit, že respondenti, kteří zaškrtli poslední možnost jiné, 

snídají doma, než jdou do školy nepravidelně. Jeden respondent odpověděl, že v týdnu, 

kdy chodí do školy, nestíhá snídat a snídá tedy jen o víkendu. 

Po shrnutí všech odpovědí otázky č. 1 lze tedy říci, že z celkového počtu respondentů 

snídá alespoň jednou týdně 171 respondentů a 56 respondentů nesnídá doma. 

Otázka č. 2: Jaké potraviny nejčastěji snídáte?  

Na výběr měli respondenti ze šesti možností, do poslední možnosti mohli respondenti 

napsat potraviny, které nebyly v nabízených možnostech, tyto potraviny jsou uvedené 

v tabulce č. 5 (potraviny jsou rozdělené do osmi kategorií). V otázce č. 1 uvedlo celkem 

46 respondentů, že ráno, než jde do školy, nesnídá, takže lze předpokládat, že tito 

respondenti odpovídali na otázku č. 2, co všeobecně nejčastěji snídají (např. o víkendu 

nebo uváděli snídani, kterou si nosí do školy). 

  GY AB   ZŠ ABC   celkem   

  počet % počet % počet % 

slané pečivo, 
nejčastěji s máslem  9 7 17 14 26 10 

slané pečivo nejčastěji 
se salámem/sýrem 26 20 20 16 46 18 

cereálie s mlékem 49 38 39 32 88 35 

nic 4 3 13 11 17 7 

sladké pečivo 20 16 13 11 33 13 

jiné 20 16 20 16 40 16 

celkem 128  100 122 100  250 100 

Tabulka. č. 5: „Jaké potraviny nejčastěji snídáte?“- odpovědi respondentů v % 

Tabulka č. 5 ukazuje, že celkem 35 % respondentů nejčastěji snídá cereálie s mlékem, 

na druhém místě nejčastěji snídají respondenti slané pečivo se salámem/sýrem (18 %), 

na třetím místě se objevila možnost jiné (16 %). Čtvrté místo zaujímá sladké pečivo 
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(13 %), dále slané pečivo s máslem (10 %) a 7 % respondentů uvedlo, že nic nesnídá.  

snídaně GY AB ZŠ ABC celkem 

mléčná snídaně 6 5 11 

mléčné produkty + obiloviny/ovoce/vejce 7 6 13 

mléčný produkt + nápoj 1 0 1 

sladké pečivo/ovoce 0 3 3 

pečivo + obloha/sladké pečivo 2 1 3 

ovocná snídaně 0 3 3 

sladká snídaně 2 0 2 

neurčeno 2 2 4 

Tabulka č. 6: Odpovědi respondentů gymnázií a základních škol uvedené v možnosti 

JINÉ v otázce č. 2 

Podle tabulky č. 6 nejčastěji kromě nabízených možností snídají mléčné produkty 

s cereáliemi nebo ovocem nebo vejci (13). Mezi další oblíbené potraviny k snídani patří 

mezi respondenty mléčná (sladká) snídaně ve formě jogurtů (11 respondentů), ovesné 

a krupicové kaše a ovoce (viz příloha č. 3). Zde nejsou žádné rozpoznatelné rozdíly 

mezi snídaní respondentů základních škol a gymnázií. 

Otázka č. 3: Jaký nápoj nejraději pijete ráno k snídani? 

Respondenti měli v této otázce na výběr ze sedmi možností, možnost jiné byla otevřená, 

zde mohli respondenti napsat nápoje jiné, než jsou uvedené v nabídce, jejich odpovědi 

byly rozděleny do pěti kategorií a zaneseny do tabulky č. 7. 

  GY AB   ZŠ ABC   celkem   

  počet % počet % počet % 

čaj 65 54 57 47 122 51 

kávu 12 10 9 7 21 9 

teplé mléko 6 5 6 5 12 5 

studené mléko 7 6 12 10 19 8 

limonádu 2 2 5 4 7 3 

vodu 12 10 15 12 27 11 

jiné 16 13 17 14 33 14 

celkem 120 100 121 100 241 100 

Tabulka č. 7: „Jaký nápoj nejraději pijete ráno k snídani?“ – odpovědi respondentů 

v % 

Tabulka č. 7 znázorňuje, že více jak polovina respondentů z celkového počtu uvedla čaj 

(51 %), dále vodu (11 %), kávu (9 %), studené mléko (8 %) a teplé mléko (5 %) 
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a limonádu (3 %). 14 % uvedlo jiný nápoj, než který byl v nabídce (viz tabulka č. 7) 

Mezi odpověďmi respondentů GY AB a ZŠ ABC nebyly nalezeny výrazné rozdíly. 

nápoje k snídani GY AB ZŠ ABC celkem 

mléčné nápoje 6 7 13 

studené nápoje (slazené) 5 5 10 

teplé nápoje 2 0 2 

žádné nápoje 2 5 7 

Neurčeno 1 0 1 

Tabulka č. 8: Přehled nápojů k snídani uvedených v možnosti JINÉ v otázce č. 3 

Jako další nápoje uváděli respondenti nejčastěji mléčné nápoje (13 respondentů), 

kde uváděli nejčastěji kakao, dále studené slazené nápoje (10) a celkem 7 respondentů 

uvedlo, že nic ke snídani nepije (viz příloha č. 4) 

Dopolední svačina (ohledně dopolední svačiny se týkaly otázky číslo 4 a 5, 

kde respondenti odpovídali, zda si nosí do školy svačinu a jakou svačinu preferují) 

Otázka č. 4: Nosíte si do školy svačinu? 

V otázce č. 4 bylo na výběr ze sedmi možností odpovědi, po zaškrtnutí možnosti jiné, 

respondenti napsali své odpovědi (uvedeno v tabulce č. 10). Rozdíly v % mezi 

respondenty GY AB a ZŠ ABC jsou zvýrazněny modrou barvou. 

  GY AB   ZŠ ABC   celkem   

  počet % počet % počet % 

ano, každý den 88 78 75 66 163 72 

ano, jednou za týden  3 3 1 1 4 2 

ano, jednou za dva dny 7 6 4 4 11 5 

nepravidelně 3 3 5 4 8 4 

ne, svačinu si kupuji z místního 
bufetu/automatu 2 2 4 4 6 3 

ne, nemám čas si ji připravovat 9 8 20 18 29 13 

jiné 1 1 4 4 5 2 

celkem 113 100 113 100 226 100 

Tabulka č. 9: „Nosíte si do školy svačinu?“ – odpovědi respondentů v % 

V tabulce č. 9 lze nalézt rozdíl mezi respondenty GY AB a ZŠ ABC. Více respondentů 

ZŠ ABC (18 %) si nenosí svačinu do školy, protože si ji nestíhá připravovat oproti 

respondentům z GY AB (8 %) a doma každý den snídá více respondentů GY AB 

(78 %) než respondentů ZŠ ABC (66 %).  
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Graf č. 4 „Nosíte si do školy svačinu?“ – odpovědi všech respondentů v % 

Graf č. 4 znázorňuje, že 72 % respondentů z celkového počtu si nosí svačinu do školy 

každý den, 5 % respondentů si nosí svačinu jednou za dva dny, 2 % jednou za týden 

a nepravidelně si nosí svačinu 4 % respondentů, dále 3 % respondentů si svačinu 

nenosí, ale kupuje si ji z místního bufetu nebo automatu (podle toho, co je ve škole 

dostupné) a 13 % respondentů si svačinu nemá čas připravovat. Odpovědi v možnosti 

jiné, kterou uvedla 2 % respondentů, jsou uvedeny v tabulce č. 10. 

Možnost – jiné   

ano, někdy spojena se snídaní 1 

po cestě se stavím v obchodě a koupím si jí 1 

ano, ale často ne 1 

jak kdy někdy si ji kupuji, někdy si ji nosím 1 

občas – většinou ne 1 

Tabulka č. 10: Odpovědi respondentů všech škol v možnosti JINÉ u otázky č. 4 

Dle tabulky č. 10 lze předpokládat, že si tito respondenti nosí do školy svačinu pouze 

nepravidelně. 

Otázka č. 5: Jakou svačinu preferujete? 

Tato otázka byla otevřená, odpovědi jsou zanesené do tabulek č 11, 12. Odpovědi 

respondentů GY AB byly rozděleny do šesti kategorií a osmi kategorií u respondentů 

ZŠ ABC. 3 respondenti GY AB a 5 respondentů ZŠ ABC odpověď neuvedli (dva 

respondenti GY AB zřejmě na tuto otázku neodpověděli, protože v otázce č. 4 napsali, 

že si nemají čas připravovat svačinu do školy). 
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Svačina - GY AB počet 

nevyplněno 3 

slané/sladké pečivo 15 

pečivo + ovoce/zelenina/sladkost 18 

pečivo + obloha (máslo/salám/sýr) 25 

pečivo + obloha + ovoce/zelenina/sladkost/mléčný produkt 27 

celozrnné pečivo + obloha + ovoce/ zelenina 6 

ovoce/zelenina/cereálie/sladkost/mléčné produkty 16 

neurčeno 3 

Tabulka č. 11: Preference svačin respondentů gymnázií 

Podle tabulky č. 11 se ukázalo, že respondenti gymnázií preferují především pečivo 

s oblohou a ovocem nebo zeleninou, sladkostí nebo mléčným produktem 

(27 respondentů). Mezi oblíbené svačiny také patří pečivo s oblohou (25), pouze sladké 

nebo slané pečivo uvedlo 15 respondentů a celozrnné pečivo s oblohou a ovocem nebo 

zeleninou 6 respondentů.  

Svačina – ZŠ ABC celkem 

nevyplněno 5 

slané/sladké pečivo + ovoce/sušenka 12 

pečivo + ovoce/zelenina/sladkost 10 

pečivo + obloha (máslo/salám/sýr) 30 

pečivo + obloha + ovoce/zelenina/sladkost/mléčný produkt/pití 29 

celozrnné pečivo + obloha + ovoce/ zelenina/ pití 13 

ovoce/zelenina/cereálie/sladkost/mléčné produkty 4 

uzeniny 1 

nápoj 1 

neurčeno 13 

Tabulka č. 12 Preference svačin respondentů základních škol 

Respondenti ZŠ ABC nejčastěji uváděli jako oblíbenou svačinu pečivo s oblohou (30), 

pečivo s oblohou a ovocem, zeleninou, sladkostí, mléčným produktem nebo pitím (29), 

celozrnné pečivo s oblohou a ovocem nebo zeleninou nebo pitím (13). Samotné pečivo 

s ovoce, zeleninou nebo sladkostí uvedlo 10 respondentů.  

Z tabulek č. 11 a 12 je zřejmé, že respondenti preferují nejčastěji pečivo s oblohou 

v kombinaci s ovocem, zeleninou nebo sladkostí (nejčastěji v podobě sušenky). 

(viz příloha č. 5)  
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Oběd (oběda se týkala pouze otázka číslo 6) 

Otázka č. 6: Navštěvujete školní jídelnu? 

Respondenti měli na výběr ze čtyř možností, poslední možnost jiné byla otevřená 

(odpovědi jsou rozdělena do sedmi skupin a uvedeny v tabulce č. 14). Modrou barvou 

jsou zvýrazněny rozdíly v % mezi odpověďmi respondenti GY AB a ZŠ ABC. 

  GY AB   ZŠ ABC   celkem   

  počet % počet % počet % 

ano, každý den 59 52 70 62 129 57 

nikdy 7 6 18 16 25 11 

ano, ale jen když je v 
nabídce jídlo, které jím 37 33 17 15 54 24 

jiné 10 9 8 7 18 8 

celkem 113 100 113 100 226 100 

Tabulka č. 13: „Navštěvujete školní jídelnu?“ – odpovědi respondentů v % 

Častěji navštěvují školní jídelnu respondenti ze základních škol (62 % ZŠ ABC uvedlo, 

že ji navštěvuje každý den). Pro srovnání se nabízí vyzdvihnout i to, že více 

respondentů GY AB (33 %) navštěvuje školní jídelnu pouze za předpokladu, když je 

jídlo, které jí, než respondentů ZŠ ABC. Nikdy nenavštěvuje školní jídelnu 

16 % respondentů ZŠ ABC a 6 % respondentů GY AB.  

 

Graf č. 5 „Navštěvujete školní jídelnu?“ – odpovědi všech respondentů v % 

Podle grafu č. 5 je zřejmé, že více než polovina, tedy 57 % respondentů navštěvuje 

školní jídelnu každý den, dalších 24 % respondentů navštěvuje školní jídelnu pouze 

tehdy, když je v nabídce jídlo, které jedí, 11 % respondentů nenavštěvuje školní jídelnu 

nikdy a posledních 8 % respondentů uvedlo možnost jiné (viz tabulka č. 13). 
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Školní jídelna počet 

max 3x/4x za týden 5 

občas 5 

ano s nechutí 1 

jím doma/ nosím si oběd 3 

podle odpoledních aktivit 2 

už ne 1 

podle vzhledu jídla 1 

Tabulka č. 14: Odpovědi respondentů všech škol v možnosti JINÉ u otázky č. 6 

Podle tabulky č. 14 je vidět, že tázaní respondenti navštěvují školní jídelnu 

nepravidelně, podle doby čekání na výdej oběda nebo podle dalších odpoledních aktivit. 

Odpolední svačina (k odpolední svačině se vztahovala otázka č. 7) 

Otázka č. 7: Co nejraději odpoledne svačíte? 

Respondenti v této otázce měli na výběr ze šesti možností, z toho poslední možnost 

JINÉ umožnila respondentům uvést vlastní výběr odpolední svačiny. Pro možnost JINÉ 

byla vytvořena tabulka č. 16, kde jsou uvedené všechny odpovědi, které uváděli 

respondenti, tyto odpovědi jsou roztříděny do sedmi kategorií. Modrou barvou jsou 

zvýrazněny rozdíly v % mezi odpověďmi respondentů GY AB a ZŠ ABC. 

  GY AB   ZŠ ABC   celkem   

  počet % počet % počet % 

ovoce 41 32 54 43 95 37 

zeleninu 10 8 9 7 19 7 

slané pečivo 26 20 21 17 47 18 

sladké pečivo 16 13 14 11 30 12 

odpoledne 
nesvačím 17 13 15 12 32 13 

jiné 18 14 14 11 32 13 

celkem 128 100 127 100 255 100 

Tabulka č. 15: „Co nejraději odpoledne svačíte?“ – odpovědi všech respondentů v % 

Při srovnávání respondentů gymnázií a základních škol se ukázalo, že respondenti 

základních škol odpoledne svačí více ovoce (43 %) než respondentů gymnázií (32 %). 

Výsledky z ostatních odpovědí nejsou výrazně rozdílné. (viz tabulka č. 15) 
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Graf č. 6 „Co nejraději odpoledne svačíte?“ – odpovědi všech respondentů v % 

Na grafu č. 6 lze vidět, že nejčastější odpolední svačinou u respondentů gymnázií 

i základních škol je ovoce (37 %), druhou nejčastější svačinou je slané pečivo (18 %). 

Méně často si respondenti vybírají sladké pečivo (12 %) a zeleninu (7 %). 

13 % respondentů uvedlo, že odpoledne nesvačí a stejné procento (13 %) uvedlo 

možnost JINÉ (odpovědi jsou uvedené v tabulce č. 16). 

Svačina – možnost JINÉ GY AB ZŠ ABC celkem 

neuvedeno 0 1 1 

mléko, mléčné produkty 3 2 5 

mléčné produkty + pečivo/ovoce/zelenina 0 3 3 

mléčné produkty + pečivo/sladkost 7 0 7 

mléko, cereálie 2 0 2 

cereálie 0 1 1 

sladkosti 2 2 4 

fast food 0 2 2 

neurčeno 4 3 7 

Tabulka č. 16: Odpovědi respondentů všech škol v možnosti JINÉ u otázky č. 7 

Tabulka č. 16 znázorňuje odpovědi uvedené v možnosti JINÉ, podle této tabulky 

se ukázalo, že respondenti odpoledne mají nejraději ke svačině mléko a mléčné 

produkty (5) s pečivem, ovocem nebo zeleninou nebo sladkostí (7). 2 respondenti uvedli 

jídlo nazývané fast food. (viz příloha č. 6) 
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Večeře (třetího hlavního jídla dne - večeře se týkala pouze otázka č. 8) 

Otázka č. 8: Jak dlouho před spaním večeříte nejčastěji? 

Otázka č. 8 byla uzavřená, na výběr měli respondenti z pěti možností. Modrou barvou 

jsou zvýrazněny rozdíly v odpovědích respondentů GY AB a ZŠ ABC uvedených v %. 

  GY AB   ZŠ ABC   celkem   

  počet % počet % počet % 

méně než 30 min 3 3 11 10 14 6 

více než 30 min 8 7 15 13 23 10 

více než 1 hodinu 26 23 24 21 50 22 

více než 2 hodiny 47 41 39 35 86 38 

3 a více hodin 30 26 24 21 54 24 

celkem 114 100 113 100 227 100 

Tabulka č. 17: „Jak dlouho před spaním nejčastěji večeříte?“ – odpovědi respondentů 

Tabulka č. 17 ukazuje, že více respondentů ZŠ ABC (10 %) večeří do 30 minut 

před spaním než respondentů GY AB (3 %). Na druhou stranu respondenti GY AB 

(41 %) večeří více než dvě hodiny před spaním častěji než respondenti ZŠ ABC (35 %). 

Žádné další výrazné rozdíly nebyly zaznamenány. 

 

Graf č. 7 „Jak dlouho před spaním večeříte nejčastěji?“ – odpovědi všech respondentů 

v % 

Podle grafu č. 7 je zřetelné, že nejvíce respondentů (38 %) večeří minimálně dvě hodiny 

před tím než jdou spát. Minimálně tři hodiny před spaním večeří 24 % respondentů 

a 22 % minimálně jednu hodinu. 10 % respondentů večeří minimálně 30 minut 

před spaním a nejmenší počet respondentů (6 %) večeří méně než 30 minut 

před spaním. 
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Diety (k dietám se vztahují dotazníkové otázky č. 17 a 18, které měly za úkol vytvořit 

obraz toho, zda respondenti už zkoušeli nějaké diety) 

Otázka č. 17: Už jste někdy zkoušel/a nějakou dietu? 

Jednalo se o uzavřenou otázku, kde měli respondenti na výběr ze dvou možností, na tuto 

otázku odpovědělo všech 226 respondentů. 

  GY AB   ZŠ ABC   celkem   

  počet % počet % počet % 

ano 22 19 23 20 45 20 

ne 91 81 90 80 181 80 

celkem 113 100 113 100 226 100 

Tabulka č. 18: „Už jste někdy zkoušel/a nějakou dietu?“ – odpovědi respondentů v % 

U této otázky nebyly zaznamenány výrazné rozdíly v odpovědích. 19 % respondentů 

GY AB a 20 % respondentů ZŠ ABC zkoušelo nějakou dietu. S jakými dietami již 

experimentovali, je uvedeno pod následující otázkou (č. 18). 

 

Graf č. 8 „Už jste někdy zkoušel/a nějakou dietu?“ – odpovědi respondentů v % 

Graf č. 8 znázorňuje procentuální zastoupení odpovědí v otázce č. 17. Bylo zjištěno, 

že celkem 20 % respondentů už někdy zkoušelo nějakou dietu a 80 % zúčastněných 

žádnou dietu nezkoušelo. 
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Otázka č. 18: Pokud ano, uveďte prosím jakou: 

Na tuto otázku odpovídalo 22 respondentů GY AB a 23 respondentů ZŠ ABC, kteří 

na předchozí otázku odpověděli ano. Odpovědi byly rozděleny do několika kategorií 

a jsou uvedeny v tabulkách č. 19 a 20.  

GY AB počet 

menší porce 2 

pravidelná strava + ovoce 3 

bez sladkého 4 

více ovoce/ zeleniny 2 

ze zdravotních důvodů/kvůli sportu 4 

pravidelná strava + cvičení 2 

Jiné 4 

Tabulka č. 19: Přehled diet respondentů gymnázií 

ZŠ ABC počet 

menší porce 1 

menší porce +cvičení 1 

bez sladkého/smaženého 5 

více ovoce/ zeleniny + sport, cvičení 4 

pravidelná strava 2 

ze zdravotních důvodů/kvůli sportu 1 

zdravá strava + cvičení 2 

dietní strava 2 

Jiné 2 

bez masa/tuku 2 

Tabulka č. 20: Přehled diet respondentů základních škol 

Tabulky č. 19 a 20 ukazují, že respondenti GY AB a ZŠ ABC nejčastěji upravovali 

v rámci dietního režimu svůj jídelníček (bez sladkého, bez tuku) a soustředili se na 

pravidelné stravování. (odpovědi respondentů v příloze č. 7) 

Oblíbená jídla u dospívajících (oblíbená jídla uváděli respondenti pod otázkou č. 21) 

Otázka č. 21: Jaké je Vaše oblíbené jídlo? 

Jednalo se o otevřenou otázku. Důvodem jejího zařazení do dotazníku mezi poslední 

otázky II. části týkající se stravování bylo shrnutí celé této části. Podle uvedených 

odpovědí bylo vytvořeno dvanáct kategorií, do kterých byly poté odpovědi zařazeny. 

12 respondentů z celkového počtu respondentů tuto otázku nevyplnilo. Tabulka č. 20 

znázorňuje pouze vytvořené kategorie, všechna jídla jsou v tabulkách přílohy č. 8. 
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Oblíbená jídla  GY AB ZŠ ABC celkem 

nevyplněno 5 7 12 

fast food 17 18 35 

těstoviny 18 34 52 

ryby/mořské plody 12 0 12 

masové pokrmy + příloha 18 27 45 

zahraniční kuchyně 35 16 51 

sladké pokrmy 5 4 9 

polévky/omáčky 12 16 28 

rýžové pokrmy 4 6 10 

zelenina/zeleninové saláty/ovoce 8 11 19 

bezmasá jídla 0 4 4 

mléčné produkty 0 1 1 

neurčeno 5 7 12 

Tabulka č. 21: Oblíbená jídla respondentů gymnázií a základních škol 

Podle tabulky č. 21 se ukázalo, že mezi nejoblíbenější jídla u respondentů základních 

škol a gymnázií patří těstoviny (52) a zahraniční kuchyně (51). Do zahraniční kuchyně 

byla zařazena pizza, která je mezi respondenty všech škol velmi oblíbená. 

U respondentů GY AB je vyšší oblíbenost zahraniční kuchyně (35) a u respondentů ZŠ 

ABC mají více oblíbené těstoviny (včetně pokrmů s těstovinami). (viz příloha č. 8) 

B) VYUŽÍVÁNÍ AUTOMATŮ, BUFETU A FAST FOOD OBČERSTVENÍ  

Otázky č. 9 – 16 jsou orientovány na stravování se ve školních bufetech a nákupu 

v automatech na nápoje nebo potraviny. Patří sem i otázky č. 19 a 20, ty jsou zaměřeny 

na stravování ve fast food občerstvení. 

Otázka č. 9: Máte ve škole bufet? 

Účelem této otázky bylo zjistit, zda mají na školách školní bufet. Díky stoprocentní 

shodnosti odpovědí respondentů byla vytvořena tabulka č. 19. 

  GY A GY B ZŠ A ZŠ B ZŠ C 

školní bufet ANO ANO NE NE ANO 

Tabulka č. 22: Přehled škol, které mají a nemají školní bufet 

Podle tabulky č. 22 se ukázalo, že v obou gymnáziích (GY A, GY B) a jedné základní 

škole (ZŠ C) mají školní bufet. Ve dvou základních školách (ZŠ A, ZŠ B) školní bufet 

nemají. 
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Otázka č. 10: Pokud ano, nakupujete v něm nějaké potraviny/nápoje, popřípadě 

uveďte jaké? 

Na tuto otázku odpovídalo 152 respondentů GY A, GY B, ZŠ C, protože uvedli, že mají 

školní bufet ve škole. Otázka byla otevřená a odpovědi jsou zanesené do tabulky č. 23, 

24 a 25. Odpovědi byly rozřazeny do několika kategorií u každé školy. 

GY A počet 

nevyplněno 4 

sladkosti/sladké pečivo 20 

pečivo/slané pečivo 5 

nápoje 15 

obložené pečivo 14 

nic 19 

Tabulka č. 23: Seznam potravin/nápojů, které nakupují respondenti GY A ve školním 

bufetu 

Podle tabulky č. 23 je zřejmé, že respondenti GY A nakupují ve školním bufetu 

především sladkosti nebo sladké pečivo (20 respondentů), nápoje (15) a obložené 

pečivo (15). 19 respondentů uvedlo, že ve školním bufetu nenakupuje nic, 4 respondenti 

tuto otázku nevyplnili, u této skupiny tedy předpokládat, že zde také nenakupují. 

GY B počet 

sladkosti/sladké pečivo 31 

pečivo/slané pečivo 12 

nápoje 43 

obložené pečivo 4 

zmrzliny 5 

mléčné produkty + sušenka/ovoce 1 

nic 8 

Tabulka č. 24: Seznam potravin/nápojů, které nakupují respondenti GY B ve školním 

bufetu 

Respondenti GY B podle tabulky č. 24 nejčastěji nakupují ve školním bufetu nápoje 

(41), sladkosti a sladké pečivo (31) a pečivo nebo slané pečivo (12). 8 respondentů 

nenakupuje ve školním bufetu nic. 
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ZŠ C Počet 

nevyplněno 2 

sladkosti/sladké pečivo 25 

pečivo/slané pečivo 11 

nápoje 16 

obložené pečivo 6 

nepravidelně 3 

slané 4 

neurčeno 2 

nic 3 

Tabulka č. 25: Seznam potravin/nápojů, které nakupují respondenti ZŠ C ve školním 

bufetu 

I ve škole ZŠ C se potvrdilo, že respondenti nejčastěji nakupují ve školním bufetu 

sladkosti nebo sladké pečivo (25), nápoje (16), pečivo nebo slané pečivo (11). 

Pod skupinou slané jsou zařazeny odpovědi respondentů, kteří uvedli, že nakupují 

ve školním bufetu slané chipsy (4). 3 respondenti uvedli, že zde nic nenakupují. 

V tabulkách č. 23 - 25 se ukázalo, že u respondentů všech zúčastněných škol v otázce 

č. 10 jsou nejčastější nákupy ve školních bufetech sladkostí nebo sladkého pečiva 

a nápojů. 

Otázka č. 11: Máte ve škole automat na nápoje? 

Vyhodnocení této otázky bylo problematické u ZŠ C, protože 26 respondentů uvedlo, 

že automat na nápoje mají a 13 respondentů uvedlo, že tento automat nemají. Po bližším 

seznámení se školou, lze předpokládat, že automat na teplé nápoje, který je zde 

k dispozici, nepovažovali respondenti za automat na nápoje. V dotazníku toto nebylo 

blíže specifikováno. Respondenti GY A, GY B, ZŠ A, ZŠ B se shodli na tom, 

že v budovách školy mají automat na nápoje. 

  GY A GY B ZŠ A ZŠ B ZŠ C 

automat na nápoje ANO ANO ANO ANO ANO 

Tabulka č. 26: Přehled škol, které mají automat na nápoje 

Tabulka č. 26 ukazuje, že ve všech školách mají automat na nápoje i s ohledem na to, 

že v ZŠ C se nachází automat na teplé nápoje. 
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Otázka č. 12: Pokud ano, nakupujete v něm? 

Tato otázka se týkala 213 respondentů, kteří v předchozí otázce odpověděli, že ve škole 

mají automat na nápoje (pouze 13 z celkového počtu respondentů uvedlo, že ve škole 

automat na nápoje nemají), tzn. respondenti GY A, GY B, ZŠ A, ZŠ B a 26 respondentů 

ZŠ C. Modrou barvou jsou zvýrazněné rozdíly mezi odpověďmi respondentů GY AB 

a ZŠ ABC v %. 

  GY AB   ZŠ ABC   celkem   

  počet % počet % počet % 

ano, každý den 0 0 1 1 1 1 

nepravidelně 62 55 66 66 128 60 

ne 51 45 33 33 84 39 

celkem 113 100 100 100 213 100 

Tabulka č. 27: Užívání automatu na nápoje respondenty gymnázií a základních škol 

Z tabulky č. 27 je zřejmé, že celkem 60 % respondentů nakupuje v automatu na nápoje 

nepravidelně a necelých 40 % respondentů zde nenakupuje. Zanedbatelné necelé 1 % 

představuje jednoho respondenta, který nakupuje v automatu na nápoje každý den. 

Více respondentů ZŠ ABC (66 %) nakupuje v automatu na nápoje nepravidelně než 

respondentů GY AB (55 %). 

Otázka č. 13: Pokud ano/nepravidelně, jaké nápoje zde většinou nakupujete? 

Na tuto otázku odpovídalo 132 respondentů, kteří na předchozí otázku odpověděli – 

ano, každý den nebo nepravidelně. Na výběr měli ze 4 možností, kdy poslední možnost 

byla otevřená a nabízela respondentům napsat nápoje, jež v nabídce nebyly uvedeny 

(viz tabulka č. 29). Modrou barvou jsou zvýrazněné rozdíly mezi odpověďmi 

respondentů GY AB a ZŠ ABC v %. 

  GY AB   ZŠ ABC   celkem   

  počet % počet % počet % 

neslazené nápoje 23 36 19 28 42 32 

kolové nápoje (např. Coca 
Cola, energy drink) 13 20 0 0 13 10 

slazené nápoje (např. 
Fanta, Sprite) 19 30 31 46 50 38 

jiné 9 14 18 26 27 20 

celkem 64 100 68 100 132 100 

Tabulka č. 28: Nápoje, které respondenti nakupují v automatech na nápoje ve škole v % 
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Rozdíly jsou vidět pouze u slazených nápojů, kdy je více nakupují respondenti 

ZŠ ABC (46 %) než respondentů GY AB (30 %). V ostatních položkách nebyly 

zaznamenány výrazné rozdíly. Možnost jiné uváděli respondenti základních škol více 

(26 %), protože výsledky této možnosti jsou ovlivněny respondenty ZŠ C, kde mají 

automat na teplé nápoje a ty v nabídce této otázky nebyly uvedeny. 

nápoje GY AB ZŠ ABC celkem 

ochucené ledové čaje 6 3 9 

džusy 2 6 8 

ochucené minerální vody 1 3 4 

neochucené nápoje 1 0 1 

teplé nápoje 0 7 7 

Tabulka č. 29: Odpovědi respondentů všech škol v možnosti JINÉ u otázky č. 13 

Kromě nabízených možností uváděli podle tabulky č. 28 nákup ochucených ledových 

čajů (9), džusů (8) a teplé nápoje (7 respondentů ZŠ C). 

Užívání automatů na potraviny (zahrnuje otázky č. 14 až 16) 

Otázka č. 14: Máte ve škole automat na potraviny? 

V otázce č. 14 měli respondenti na výběr ze dvou možností (ANO-NE), jednalo se 

o otázku uzavřenou. Na základě odpovědí byla vytvořena tabulka č. 30. 

  GY A GY B ZŠ A ZŠ B ZŠ C  

automat na potraviny ANO ANO ANO ANO  NE 

Tabulka č. 30: Přehled škol, které mají automat na potraviny 

Na obou gymnáziích (GY A, GY B) a dvou základních školách (ZŠ A, ZŠ B) mají 

automat na potraviny. Lze předpokládat, že v ZŠ A a ZŠ B, kde není školní bufet, 

je nahrazován automatem na potraviny. ZŠ C automat na potraviny nemá. 
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Otázka č. 15: Pokud ano, jak často jej využíváte? 

Na tuto otázku odpovídali respondenti GY A, GY B, ZŠ A, ZŠ B, kteří v otázce č. 14 

odpověděli kladně (ANO – 187 respondentů). 

  GY AB   ZŠ ABC   celkem   

  počet % počet % počet % 

ano, každý den 0 0 2 3 2 1 

nepravidelně 58 51 37 50 95 51 

nikdy 55 49 35 47 90 48 

celkem 113 100 74 100 187 100 

Tabulka č. 31: Užívání automatu na potraviny respondenty gymnázií a základních škol 

Zde se ukázalo, že více jak polovina respondentů využívá automat na potraviny 

nepravidelně (51 %) a 48 % respondentů automat na potraviny nevyužívá nikdy. 

1 % představují dva respondenti, kteří nakupují v automatech na potraviny každý den. 

Otázka č. 16: Pokud každý den/nepravidelně, jaké potraviny zde nejčastěji 

nakupujete? 

Odpovídali respondenti, kteří na otázku č. 15 odpověděli, že nakupují každý den nebo 

nepravidelně (97 respondentů). Odpovědi jsou naznačeny v tabulce č. 24 a jsou 

zařazeny do vytvořených do šesti kategorií. Respondenti ZŠ C se této otázky 

neúčastnili, protože ve škole automat na potraviny nemají. 10 respondentů nevyplnilo 

tuto otázku, i přesto že v otázce č. 15 vyplnili každý den nebo nepravidelně. 

Potraviny GY AB ZŠ ABC celkem 

nevyplněno 4 6 10 

sladkosti 11 1 12 

sladké tyčinky/sušenky 51 23 74 

cereální tyčinky 0 1 1 

ovoce 0 1 1 

bagety 0 16 16 

neurčeno 1 4 5 

Tabulka č. 32: Potraviny, které nakupují respondenti gymnázií a základních škol 

v automatech na potraviny ve škole 

Nejvíce respondentů nakupuje podle tabulky č. 32 sladké tyčinky nebo sušenky (74). 

Také se ukázalo, že více respondentů GY AB (51) využívá automat na potraviny 

k nákupu sladkých sušenek nebo tyčinek než respondentů ZŠ AB (23).  
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Stravování ve fast food občerstvení (na stravování se v zařízeních nabízejících fast food 

občerstvení jsou zaměřeny dotazníkové otázky č. 19 a 20) 

Otázka č. 19: Navštěvujete zařízení nabízející rychlé občerstvení (tzv. fast food)? 

Otázka č. 19 byla uzavřená a respondentům nabízela tři možnosti odpovědí. 

  GY AB   ZŠ ABC   celkem   

  počet % počet % počet % 

ano, každý den 20 18 2 2 22 10 

někdy 76 67 101 89 177 78 

nikdy 17 15 10 9 27 12 

celkem 113 100 113 100 226 100 

Tabulka č. 33: „Navštěvujete zařízení nabízející rychlé občerstvení (tzv. fast food)?“ – 

odpovědi respondentů v % 

Více respondentů ZŠ ABC (89 %) navštěvuje zařízení nabízející tzv. fast food 

než respondentů z GY AB (67 %). Naopak více respondentů GY AB (18 %) uvedlo, 

že navštěvuje rychlá občerstvení každý den. 

 

Graf č. 9 „Navštěvujete zařízení nabízející rychlé občerstvení (tzv. fast food)?“ – 

odpovědi všech studentů v % 

Podle grafu č. 9 se ukázalo, že pouhých 12 % všech respondentů nenavštěvuje zařízení 

nabízející rychlé občerstvení (tzv. fast food). Někdy navštěvuje tato zařízení 78 % 

respondentů. Každý den navštěvuje fast food občerstvení 10 % respondentů. 
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Otázka č. 20: Pokud ano/někdy, uveďte prosím Vaše nejoblíbenější zařízení 

nabízející rychlé občerstvení? 

Na tuto otázku odpovídalo 199 respondentů, že navštěvují fast food občerstvení 

(nepravidelně, každý den), z tohoto počtu 9 respondentů na tuto otázku neodpovědělo. 

Názvy oblíbených občerstvení žáků pražských gymnázií jsou uvedeny v tabulce č. 34. 

zařízení GY AB ZŠ ABC celkem 

nevyplněno 2 7 9 

KFC 56 63 119 

McDonald´s 25 34 59 

Bageterie 14 4 18 

Burger King 1 6 7 

pizza 6 5 11 

Delmart bistro 1 0 1 

neurčeno 1 10 11 

pekařství, uzenářství 1 0 1 

asijská občerstvení 2 6 8 

Ugova salaterie 0 1 1 

Jogotérie 0 1 1 

Tabulka č. 34: Oblíbená zařízení nabízející rychlé občerstvení podle respondentů 

gymnázií a základních škol 

Z tabulky č. 34 je zřejmá oblíbenost fast food občerstvení u respondentů gymnázií, 

které navštěvuje více než polovina respondentů. Když se vezme v úvahu umístění obou 

gymnázií, lze předpokládat, že má vliv okolní prostředí na stravování žáků. 

U respondentů základních škol je také zřejmé, že jsou velmi oblíbená zařízení nabízející 

fast food občerstvení, i když se každá základní škola nachází v jiném prostředí.  

Po vyhodnocení všech odpovědí lze předpokládat, že všichni respondenti vědí, 

co znamená fast food občerstvení, kromě odpovědí v kategorii NEURČENO 

(10 respondentů), kde jsou zařazeny pokrmy, které především respondenti základních 

škol uváděli do této otázky. Na prvních místech oblíbenosti jsou všeobecně známá 

zařízení nabízející fast food občerstvení (KFC a McDonald´s).  
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5.4.2 Znalosti o výživě 

Záměrem části III. Znalosti o výživě bylo zjistit, jaké mají znalosti žáci osmých 

a devátých tříd základních škol a žáci třetích a čtvrtých ročníků osmiletých gymnázií, 

v jakých předmětech probíhá výuka o tématech výživy a jaká témata nejvíce žáky 

zaujali.  

Otázka č. 22: Uveďte, v jakém předmětu se učíte o výživě? 

Jednalo se o otevřenou otázku a záměrem bylo zjistit, zda respondenti základních škol 

a gymnázií mají přehled o tom, v jakých předmětech se vyučuje o tématech výživy. Zde 

respondenti odpovídali různě. Výsledky jsou zaznamenány do tabulek č. 25 – 29. 

Odpovědi respondentů byly následně konzultovány s provedenou analýzou ŠVP 

na jednotlivých školách v kapitole č. 5. 3. 1. 

GY A 3. roč. 4. roč. celkem 

nevyplněno 6 3 9 

ZŽ (zdraví životní styl a prevence rizik) 16 7 23 

anatomie člověka a výchova ke zdraví 1 0 1 

biologie 1 6 7 

biologie a chemie kolem nás  0 9 9 

asi v žádném 4 9 13 

Tabulka č. 35: Předměty, ve kterých se podle respondentů GY A vyučuje o výživě 

Jak ukazuje tabulka č. 35, 23 respondentů GY AB se shodlo na tom, že se témata výživy 

objevují ve výukovém předmětu nazvaném Zdraví životní styl a prevence rizik (23), 

dále Biologie (7) a Biologie a chemie kolem nás (9) a nakonec v Anatomii člověka 

a výchově ke zdraví (1). 13 respondentů z obou ročníků GY A uvedlo, že se v žádném 

předmětu neobjevují témata výživy. 

Podle ŠVP GY A jsou témata výživy vyučována především ve vzdělávacím oboru 

Anatomie člověka a výchova ke zdraví a Zdraví životní styl a prevence rizik v osmých 

ročnících. V devátých ročnících se objevují témata výživy v předmětu Biologie 

a volitelném předmětu Biologie a chemie kolem nás. 
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GY B 3. roč. 4. roč. celkem 

nevyplněno 1 0 1 

angličtina 5 2 7 

francouzština 0 1 1 

přírodopis 7 15 22 

výchova k občanství 4 7 11 

v žádném 10 14 24 

zatím se jí nevěnujeme speciálně 1 0 1 

Tabulka č. 36: Předměty, ve kterých se podle respondentů GY B vyučuje o výživě 

Dle respondentů GY B se ve škole vyučuje o tématech výživy ve vzdělávacím předmětu 

Přírodopis (především respondenti 9. ročníku). 24 respondentů uvedlo, že se neučí 

o výživě v žádném předmětu. (viz tabulka č. 36) 

Podle ŠVP GY B jsou primárně témata výživy implementována ve vzdělávacím oboru 

Tělesná výchova (v prvním až čtvrtým ročníku nižšího stupně gymnázia), který neuvedl 

žádný z respondentů třetího a čtvrtého ročníku.  

ZŠ A 8. roč. 9. roč. celkem 

nevyplněno 5 1 6 

výchova ke zdraví 16 1 17 

přírodopis 14 21 35 

občanská výchova 3 3 6 

chemie 0 2 2 

nevím 1 0 1 

Tabulka č. 37: Předměty, ve kterých se podle respondentů ZŠ A vyučuje o výživě¨ 

Tabulka č. 37 ukazuje, že podle respondentů se učí o tématech výživy především 

ve Výchově ke zdraví (17) a Přírodopise (35). Podle ŠVP ZŠ A je zřejmé, že témata 

výživy jsou vyučována primárně v Přírodopise (v 8. ročníků). 

ZŠ B 8. roč. 9. roč. celkem 

výchova ke zdraví 12 7 19 

občanská výchova 4 5 9 

přírodopis 1 2 3 

v žádném 0 1 1 

Tabulka č. 38: Předměty, ve kterých se podle respondentů ZŠ B vyučuje o výživě 

Respondenti ZŠ B uváděli jako předměty výuky témat výživy Výchovu ke zdraví (19) 

a Občanskou výchovu (9). 3 respondenti uvedli Přírodopis. 

Podle ŠVP jsou témata z výživy primárně vyučována ve Výchově ke zdraví v 6. až 8. 

ročníku, témata výživy také přesahují do výuky přírodopisu.  
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ZŠ C 8. roč. 9. roč. celkem 

výchova ke zdraví 13 26 39 

občanská výchova 2 0 2 

kuchyňky (praktické činnosti) 1 0 1 

Tabulka č. 39: Předměty, ve kterých se podle respondentů ZŠ C vyučuje o výživě 

Na ZŠ C se podle respondentů vyučuje o výživě především ve Výchově ke zdraví (39), 

2 respondenti uvedli občanskou výchovu a jeden respondent praktické činnosti. 

Podle ŠVP ZŠ C se primárně o výživě vyučuje v předmětu Výchova ke zdraví v každém 

ročníku druhého stupně. 

Otázka č. 23: O kterých tématech ve výživě jste se již učili? 

Tato otázka byla otevřená. Respondentům bylo umožněno napsat témata z výživy, 

na které si vzpomněli a která si pamatují z výuky. Odpovědi byly rozděleny do několika 

kategorií kvůli přehlednosti a zapsány do tabulek.  

GY A 3. roč. 4. roč. celkem 

nevyplněno 14 14 28 

zdravá/nezdravá výživa 8 3 11 

diety 0 1 1 

složky potravy 1 7 8 

návykové látky 1 0 1 

neurčeno 2 2 4 

žádné 0 3 3 

Tabulka č. 40: Témata z výživy, o nichž se respondenti GY A učí na jejich škole 

Tuto otázku nevyplnilo 28 respondentů GY A a 3 respondenti uvedli, že se o žádných 

tématech neučili. Podle respondentů 3. a 4. ročníku GY A se na jejich škole vyučuje 

hlavně o výživových doporučeních (co mají jíst, co je pro jejich zdraví škodlivé apod.) 

a o složení potravy (vitaminy, bílkoviny apod.) a složkách potravy. 

GY B 3. roč. 4. roč. celkem 

zdravá/nezdravá výživa 8 3 11 

složky potravy/složení potravy 3 9 12 

životní styl 1 3 4 

stravování v zahraničí 0 1 1 

neurčeno 3 3 6 

žádné 4 14 18 

Tabulka č. 41: Témata z výživy, o nichž se respondenti GY B učí na jejich škole 
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O podobných tématech se vyučuje i na GY B, to ukazuje tabulka č. 41, kde také jsou 

nejčastěji jmenovaná výživová doporučení a složky potravy a její složení. 

18 respondentů odpovědělo, že se o žádných tématech neučili. 

ZŠ A 8. roč. 9. roč. celkem 

nevyplněno 12 5 17 

výživová doporučení 5 11 16 

poruchy příjmu potravy 0 1 1 

biologie člověka 0 3 3 

Složky potravy/složení potravy 0 4 4 

neurčeno 2 1 3 

žádné 4 0 4 

Tabulka č. 42: Témata z výživy, o nichž se respondenti ZŠ A učí na jejich škole 

Podle odpovědí respondentů ZŠ A je zřejmé, že škola má podobný obsah učiva jako 

na gymnáziích, protože nejčastější odpovědí respondentů byla výživová doporučení 

(viz tabulka č. 42). 3 respondenti uvedli témata z biologie člověka, která úzce souvisí 

s výživou (trávicí soustava, vylučovací soustava). 17 respondentů na tuto otázku 

neodpovědělo a 3 respondenti uvedli, že se o žádných tématech neučili. 

ZŠ B 8. roč. 9. roč.  celkem 

nevyplněno 3 0 3 

zdravá/nezdravá výživa 5 4 9 

složky potravy/složení potravy 2 0 2 

poruchy příjmu potravy 1 6 7 

životní styl 0 1 1 

neurčeno 2 1 3 

žádné 0 0 0 

Tabulka č. 43: Témata z výživy, o nichž se respondenti ZŠ B učí na jejich škole 

Tabulka č. 43 ukazuje, že i v ZŠ B se učí o výživových doporučeních, která uvedlo 

9 respondentů. Na druhém místě uváděli poruchy příjmu potravy, které úzce souvisejí 

se stravováním člověka. 3 respondenti ZŠ B tuto otázku nevyplnili a 3 respondenti 

uvedli neurčitou odpověď. 
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ZŠ C 8. roč. 9. roč. celkem 

nevyplněno 0 3 3 

zdravá/nezdravá výživa 7 7 14 

složky potravy/složení potravy 2 4 6 

diety/ následky diet 3 3 6 

poruchy příjmu potravy 0 1 1 

neurčeno 1 6 7 

Tabulka č. 44: Témata z výživy, o nichž se respondenti ZŠ C učí na jejich škole 

Témata z výživy uvedená respondenty ZŠ C jsou uvedená v tabulce č. 44, kde je vidět, 

že i zde jsou na předních místech výživová doporučení a složení potravy. Na druhém 

místě byly uváděny diety a následky dietního stravování (nemoci a poruchy příjmu 

potravy). Pouze 3 respondenti tuto otázku nevyplnili. 

Podle tabulek č. 40 - 44 lze předpokládat, že na všech zkoumaných školách se nejčastěji 

do výukových témat o výživě zařazují výživová doporučení.  

Otázka č. 24: Jaké téma ve výživě Vás nejvíce zaujalo? 

Otázka č. 24 byla otevřená. Odpovědi byly zapsány do tabulek, každá tabulka 

představuje odpovědi jedné školy. U respondentů, kteří nevyplnili tuto otázku, lze 

předpokládat, že ji nevyplnili, protože je žádné téma z výživy nezaujalo. 

GY A 3. roč. 4. roč. celkem 

nevyplněno 18 16 34 

zdravé jídlo 1 2 3 

velké rozdíly mezi lidmi v ohledu výživy 1 0 1 

pojídání hmyzu 1 0 1 

slazené nápoje 1 2 3 

drogy 1 0 1 

správný jídelníček 0 1 1 

sacharidy 0 1 1 

veganství 0 1 1 

alkohol 0 1 1 

nevím 2 0 2 

žádné 3 7 10 

Tabulka č. 45: Nejzajímavější témata z výživy pro respondenty GY A 

V odpovědích respondentů 3. a 4. ročníku GY A nejsou podstatné rozdíly, 

34 respondentů tuto otázku nevyplnilo a 10 respondentů uvedlo, že je žádné téma 

nezaujalo. I přesto je podle tabulky č. 45 zřejmé, že respondenty nejvíce zajímají témata 

týkající se zdravého stravování a správného jídelníčku. 
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GY B 3. roč. 4. roč. celkem 

nevyplněno 12 5 17 

vyvážené množství stravy denně 1 3 4 

jelikož jsme to ještě neprobírali tak asi nic 2 0 2 

diety 1 0 1 

luštěniny 1 0 1 

anorexie, sacharidy – jaký vliv na tělo 1 0 1 

zas tak mě to nezajímá 1 1 2 

životní styl 0 2 2 

alkohol 0 0 0 

bílkoviny 0 3 3 

jídlo 0 1 1 

všechno 1 1 2 

výživa v islámských státech 0 1 1 

složení potravin 0 1 1 

nevím 2 0 2 

žádné 3 13 16 

Tabulka č. 46: Nejzajímavější témata z výživy pro respondenty GY B 

Jak ukázala tabulka č. 46, respondenty GY B nejvíce zaujalo složení potravin 

(bílkoviny, sacharidy apod.), diety a výživová doporučení. 17 respondentů tuto otázku 

nevyplnilo a 18 uvedlo, že neví, které je zaujalo nebo je nezaujalo žádné. 

ZŠ A 8. roč. 9. roč. celkem 

nevyplněno 17 9 26 

jak správně jíst 1 2 3 

co určité potraviny obsahují 1 0 1 

že se za týden má sníst jedno vejce 1 0 1 

metabolismus 0 2 2 

anorexie 0 2 2 

zdravá výživa 0 1 1 

všechno 0 1 1 

že by se měli jíst i svačiny 0 1 1 

pitný režim, zdravý životní styl 0 1 1 

co bychom neměli jíst 0 1 1 

zdravá strava 0 1 1 

nevím 1 0 1 

žádné 5 2 7 

Tabulka č. 47: Nejzajímavější témata z výživy pro respondenty ZŠ A  

Respondentů ZŠ A nevyplnilo tuto otázku 26 a 8 jich uvedlo, že je nezaujalo žádné 

nebo nevědí. Ostatní respondenty zaujala hlavně doporučení jak se stravovat (zdravá 

výživa, co by měli jíst a co ne apod.), jeden respondent uvedl poruchy příjmu potravy, 

konkrétně anorexii. Více neodpovídali respondenti z 8. ročníků. (viz tabulka č. 47) 
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ZŠ B 8. roč. 9. roč. celkem 

nevyplněno 6 1 7 

nemoci způsobené špatnou stravou 1 0 1 

zdravá výživa 0 1 1 

tuky 0 1 1 

poruchy příjmu potravy 1 5 6 

vitaminy 0 1 1 

nevím 1 0 1 

žádné 4 3 7 

Tabulka č. 48: Nejzajímavější témata z výživy pro respondenty ZŠ B 

U respondentů ZŠ B se také ukázalo, že nejvíce zaujalo respondenty téma poruchy 

příjmu potravy (6). 7 respondentů otázku č. 24 nevyplnilo a celkem 8 uvedlo, že je 

žádné téma (7) nezaujalo nebo že neví (1). 

ZŠ C 8. roč. 9. roč. celkem 

nevyplněno 3 2 5 

zdravá výživa 2 0 2 

asi výživové směry (veganství, vegetariánství) 1 0 1 

téma vitamíny 1 0 1 

sladké potraviny 1 0 1 

přejídání 1 0 1 

dieta 0 2 2 

pořádek denního režimu 0 1 1 

všechny 0 2 2 

poruchy příjmu potravy 0 2 2 

všeobecné informace o výživě 0 1 1 

časti KJ, kcal 0 1 1 

jak se správně stravovat 0 1 1 

nutriční hodnoty potravin 0 1 1 

nevím 1 2 3 

žádné 3 11 14 

Tabulka č. 49: Nejzajímavější témata z výživy pro respondenty ZŠ C 

I tabulka č. 49 znázorňuje, že po shrnutí všech odpovědí, zaujímají první místa poruchy 

příjmu potravy společně s výživovými doporučeními (jak se správně stravovat, pořádek 

denního režimu apod.). 5 respondentů ZŠ C na tuto otázku neodpovědělo 

a 17 respondentů uvedlo, že je žádné nezaujalo nebo nevědí které. 

Tabulky č. 45 - 49 ukázaly, že respondenti ze všech škol nejvíce zajímají témata jim 

nejbližší a to je, jak se mají stravovat a jaké může mít špatné stravování vliv na jejich 

zdraví (např. poruchy příjmu potravy). 
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Otázka č. 25: Zaškrtněte, kolik jídel by za den měl sníst člověk ve Vašem věku 

podle výživových doporučení? 

Respondenti měli na výběr ze tří odpovědí, kde měli dokázat určit, kolik jídel denně by 

měl člověk sníst vzhledem k jejich věku (správně – 5 až 6 jídel). Úspěšnost je 

zaznamenána v tabulce č.  

  GY AB % ZŠ ABC % celkem % 

3 jídla 4 4 13 12 17 8 

4 jídla 20 18 33 29 53 23 

5-6 jídel 89 79 67 59 156 69 

celkem 113 100 113 100 226 100 

Tabulka č. 50: Počet odpovědí všech respondentů u jednotlivých možností v % 

u otázky č. 25 

Podle tabulky č. 50 je zřejmé, že správně odpovědělo na tuto otázku více než polovina 

všech respondentů (69 % - 156 respondentů), který uvedli, že by člověk ve věku mezi 

14 – 16 lety měl jíst pětkrát až šestkrát denně (počet správných odpovědí je zvýrazněno 

modrou barvou).  

Úspěšnější v této otázce byli respondenti gymnázií než základních škol. Při srovnání 

respondentů podle ročníků, se ukázalo, že odpovědělo více respondentů 3. ročníků 

GY AB správně (42 respondentů) než respondenti v 8. ročnících ZŠ ABC. Úspěšnější 

u této otázky byli také respondenti 4. ročníků GY AB než respondenti 9. ročníků ZŠ 

ABC. (viz tabulka XX. v příloze č. 9) 
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Otázka č. 26: Zaškrtněte, zda je uvedené tvrzení správné. 

Otázka č. 26 se skládala ze sedmi tvrzení, u kterých měli respondenti za úkol uvést, zda 

je dané tvrzení správné nebo ne. Počet správných tvrzení jsou v tabulce č. 46 a počet 

správných odpovědí v jednotlivých tvrzeních jsou zaneseny do tabulky XXI. (příloha 

č. 10). 

  GY AB   ZŠ ABC   celkem   

počet získaných 
bodů počet % počet % počet % 

7 bodů 11 10 10 9 21 9 

6 bodů 40 35 18 16 58 26 

5 bodů 42 37 41 36 83 37 

4 bodů 17 15 27 24 44 19 

3 bodů 2 2 14 12 16 7 

2 bodů 0 0 3 3 3 1 

1 bodů 1 1 0 0 1 0 

0 bodů 0 0 0 0 0 0 

celkem 113 100 113 100 226 100 

Tabulka č. 51: Srovnání úspěšnosti respondentů gymnázií a základních škol v počtu 

správných tvrzení a celkové úspěšnosti v jednotlivých tvrzeních v % 

Tabulka č. 51 ukázala, že respondenti gymnázií byly celkově úspěšnější, všechna 

tvrzení (7 bodů) mělo pravdivě 10 % respondentů GY AB a 9 % respondentů ZŠ ABC. 

6 bodů z celkového počtu respondentů získalo více respondentů GY AB (35 %) 

než respondentů ZŠ ABC (16 %).  

Úspěšnost jednotlivých ročníků je uvedena v tabulce č. XXI. (příloha č. 10), zde jsou 

vyhodnocena získaná data pouze slovně. 

Tvrzení č. 1 – pravdivě na toto tvrzení odpovědělo 126 respondentů z celkového počtu. 

Z tabulky č. 45 vyplývá, že při srovnání třetích a osmých ročníků byly úspěšnější třetí 

ročníky GY AB (27) než osmé ročníky ZŠ ABC (22) v tvrzení č. 1. Podle tabulky č. 46 

je také zřejmé, že více respondentů čtvrtých ročníků GY AB (40) odpovědělo správně 

na tvrzení č. 1 než respondentů devátých ročníků ZŠ ABC (37). 

Tvrzení č. 2 – na toto tvrzení odpovědělo správně 196 respondentů z celkového počtu. 

Tvrzení č. 2 také prokázalo, že třetí ročníky (44) byly úspěšnější než osmé ročníky (40) 
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a čtvrté ročníky (58) úspěšnější než deváté ročníky (54). Proto lze říci, že respondenti 

GY AB byli celkově lepší v počtu správných odpovědí než respondenti ZŠ ABC. 

Tvrzení č. 3 – z celkového počtu respondentů uvedlo správnou odpověď 

170 respondentů v tvrzení č. 3. Ukázalo se, že úspěšnější v tomto tvrzení byli osmé 

ročníky ZŠ ABC (41) než třetí ročníky GY AB (39). Naopak stejně úspěšné byli čtvrté 

a osmé ročníky, protože správnou odpověď uvedl stejný počet respondentů z obou 

ročníků vzhledem k počtu respondentů v ročníku. 

Tvrzení č. 4 – na toto tvrzení odpovědělo správně 184 respondentů z celkového počtu. 

I v tomto tvrzení byly úspěšnější osmé ročníky ZŠ ABC (43) než třetí ročníky GY AB 

(39). Z porovnání čtvrtých a devátých ročníků na tom byly lépe čtvrté ročníky GY AB 

(53) než deváté ročníky ZŠ ABC (49). 

Tvrzení č. 5 – v tomto tvrzení bylo úspěšných nejméně respondentů (94) z celkového 

počtu. Ukázalo se, že na toto tvrzení odpovědělo správně více respondentů třetích 

ročníků GY AB (27) než osmých ročníků (16). Naopak ze čtvrtých a devátých ročníků 

byly úspěšnější respondenti devátých ročníků ZŠ ABC (28) než čtvrtých ročníků 

GY AB (23). 

Tvrzení č. 6 – z hlediska celkového počtu respondentů uvedlo na tvrzení č. 6 pravdivou 

odpověď nejvíce respondentů (210) ze všech tvrzení. Po srovnání třetích a osmých 

ročníků bylo zjištěno, že správně na toto tvrzení uvedlo odpověď stejný počet 

respondentů. Ze čtvrtých a devátých ročníků byly úspěšnější respondenti devátých 

ročníků ZŠ ABC (58) než čtvrtých ročníků GY AB (54).  

Tvrzení č. 7 – poslední tvrzení ukázalo, že z celkového počtu odpovědělo správně 151 

respondentů. Z hlediska porovnávání úspěšnosti respondentů třetích a osmých ročníků 

byli úspěšnější respondenti třetích ročníků GY AB (44) než respondenti osmých ročníků 

ZŠ ABC (23). I mezi čtvrtými ročníky a devátými ročníky byli úspěšnější respondenti 

čtvrtých ročníků GY AB (50) než devátých ročníků ZŠ ABC (34). 
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Otázka č. 27: Kterým potravinám/nápojům by se měl člověk vyhýbat? 

V této otázce měli respondenti za úkol vybrat z nabízených 22 potravin a nápojů, 

ty nápoje a potraviny, kterým by se člověk měl vyhýbat (modrou barvou jsou 

zvýrazněna procenta u potravin, které byly nejčastěji zaškrtnuty). Tabulka č. 52 

znázorňuje počet respondentů u jednotlivých odpovědí v %. 

  počet % 

celozrnné pečivo 3 1 

rajče 4 2 

chipsy 219 97 

jogurt 3 1 

čokoláda 136 60 

káva 135 60 

paštika 99 44 

tavený sýr 85 38 

hranolky 216 96 

mléko 5 2 

hrášek 5 2 

párky 150 66 

salátová okurka 4 2 

černý čaj 19 8 

neslazená voda 2 1 

rohlíky z bílého pečiva 122 54 

Coca Cola 223 99 

slané tyčinky 178 79 

jablko 1 1 

šťáva 85 38 

instantní polévka 168 74 

řízek s bramborovým salátem 59 26 

Tabulka č. 52: „Kterým potravinám by se měl člověk vyhýbat?“ – odpovědi všech 

respondentů v % 

 

Podle tabulky č. 52 je zřejmé, že nejvíce by se podle respondentů měl člověk vyhýbat 

kolovým nápojům (Coca Cola - 99 %), smaženým bramborovým lupínkům (chipsy 

97 %) a hranolkům (96 %).  

V tabulce XXII. (viz příloha č. 11) je vidět, že u těchto tří potravin se shodla naprostá 

většina žáků v jednotlivých ročnících. Názory podle respondentů gymnázií a základních 

škol se výrazně neodlišovali. 
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5.5 Diskuze ke stanoveným předpokladům 

Předpoklad č. 1 a: Více než 70 % z celkového počtu žáků využívá automat 

na nápoje ve škole. 

Předpoklad č. 1 b: Více než 70 % z celkového počtu žáků využívá automat 

na potraviny ve škole. 

Pro potvrzení předpokladů číslo 1 a, b bylo potřeba, aby se otázek č. 12 – 16 zúčastnili 

všichni respondenti (tzn. 226), to ovšem nebylo možné, protože bylo zjištěno, 

že na základní škole C nemají automat na potraviny. Bylo dále zjištěno, že na všech 

školách mají automat na nápoje s výjimkou základní školy C, kde 26 žáků odpovědělo, 

že mají ve škole a 13 žáků napsalo, že ho na škole nemají. Takže na otázku č. 12 

(automat na nápoje) odpovídalo 213 žáků a na otázku č. 15 (automat na potraviny) 

odpovídalo 187 žáků. 

  
automat na 

nápoje   
automat na 
potraviny   

  počet % počet % 

ano, každý den 1 1 2 1 

nepravidelně 128 60 95 51 

nikdy 84 39 90 48 

celkem 213 100 187 100 

Tabulka č. 53: Užívání automatů na nápoje a potraviny ve školách 

P1 a: Jak bylo již řečeno, tuto hypotézu nebylo možné vyhodnotit, takže tento 

předpoklad nebyl potvrzen. Ale vzhledem k počtu zúčastněných žáků (213) v otázce 

č. 12 se ukázalo, že 61 % žáků využívá automat na nápoje každý den nebo 

nepravidelně. Nejčastěji v těchto automatech žáci nakupují slazené nápoje (v podobě 

Fanty, Sprite apod.). 

P1 b: Tuto hypotézu nebylo možné vyhodnotit, otázky se zúčastnilo 187 respondentů, 

takže je zřejmé, že se ani tento předpoklad nepotvrdil. Pouze 52 % zúčastněných 

respondentů na otázce č. 15 nakupuje v automatu na potraviny. Zde se ukázalo, že žáci 

nejčastěji nakupují potraviny sušenky, různé sladkosti a obložené pečivo. 
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Předpoklad č. 2: Žáci, kteří si nenosí svačinu do školy, si více nakupují 

v automatech na potraviny nebo školních bufetech, než žáci, kteří si svačinu nosí. 

Ve výzkumném šetření se ukázalo, že tento předpoklad nebyl potvrzen. V otázce č. 4 

se ukázalo, že si celkem 13 % nenosí svačinu do školy a pouhá 3 % respondentů 

odpověděla, že si svačinu nakupují v místním bufetu nebo automatu. Bez ohledu na to, 

že v ZŠ C nemají automat na potraviny a v ZŠ A a ZŠ B nemají školní bufet. 

Předpoklad č. 3: Více než polovina žáků gymnázií a základních škol navštěvuje 

zařízení nabízejících rychlé občerstvení (tzv. „fast food“). 

Tento předpoklad byl potvrzen. K hypotéze č. 3 se orientovala otázka č. 19 a 20. 

Podle otázky č. 19 navštěvuje zařízení nabízející fast food občerstvení 10 % žáků každý 

den a 78 % žáků nepravidelně. Z toho vyplývá, že celkem navštěvuje tato zařízení 88 % 

dotazovaných žáků. V otázce č. 20 prokázali žáci, že vědí, co znamená „fast food“.  

Jako nejoblíbenější zařízení uváděli žáci především obchodní řetězce KFC 

a McDonald´s. 

Předpoklad č. 4: Úspěšnější ve znalostech o výživě budou žáci třetích a čtvrtých 

ročníků vybraných gymnázií než žáci osmých a devátých ročníků vybraných 

základních škol. 

K problematice znalostí o výživě se vztahovaly otázky druhé části dotazníku (konkrétně 

otázky č. 25 a 26). Po vyhodnocení těchto otázek se ukázalo, že v otázce č. 25 správně 

odpovědělo více žáků gymnázií (79 %) než žáků základních škol (59 %). V otázce č. 26 

byli úspěšnější žáci gymnázií, na všech sedm uvedených tvrzení pravdivě odpovědělo 

10 % žáků gymnázií a 35 % žáků gymnázií odpovědělo na šest tvrzení. 

Z toho vyplývá, že celkově byly v otázkách č. 25 a 26 úspěšnější žáci gymnázií než žáci 

základních škol a tento předpoklad byl potvrzen. 
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5.6 Komparace dat 

Výzkumné šetření bylo zaměřeno především na stravování dospívajících ve všední den, 

kdy chodí do školy (první část dotazníku), následně byly tyto výsledky srovnávány 

s výsledky ve znalostech (druhá část dotazníku). V rámci tohoto šetření bylo zjištěno 

mnoho zajímavých poznatků.  

Otázky v první části dotazníku (č. 1, 4, 6, 7, 8) byly zaměřeny na nutriční chování 

dospívajících, kde se ukázalo, že více než polovina dotazovaných žáků gymnázií 

a základních škol dodržuje pravidelný stravovací režim (tzn. pět až šest jídel za den). 

Celkem 64 % žáků odpovědělo, že doma snídá každý den, 72 % si každý den nosí 

do školy svačinu, navštěvuje školní jídelnu každý den 57 % žáků. I když k odpolední 

svačině zde nebyla přímo orientována otázka, zda, žáci svačí odpoledne každý den, tak 

lze vzhledem ke skutečnosti, že nesvačí odpoledne 13 % žáků, předpokládat, že ostatní 

odpoledne svačí. Večeří nejméně dvě až tři hodiny před spaním (podle výživových 

doporučení je to optimální) 38 % žáků gymnázií a základních škol.  

Podle otázky č. 24 se dále ukázalo, že žáky nejvíce zajímají témata pravidelného 

stravování a na otázku č. 25 odpovědělo 69 % žáků v druhé části dotazníku, že by 

člověk v jejich věku měl sníst 5-6 jídel za den. Z tohoto souhrnu je zřejmé, že žáci jsou 

si vědomi toho, jak by se měli nutričně chovat. S tímto lze spojit i otázky č. 17 a 18, 

které směřovaly ke zkoušení různých diet, podle odpovědí je zřejmé, že 20 % žáků si 

zkoušelo upravit jídelníček a zkoušelo dietu. Diety se týkali především úpravy 

stravovacího režimu a stravy s malým množstvím cukru. 

Celkově se z hlediska konzumace potravin ukázalo, že jsou mezi žáky oblíbené 

především sladkosti a sladké nápoje (to dokazují otázky č. 10, 13 a 16), které nakupují 

v automatech na potraviny, nápoje a školních bufetech. 

Dalším důležitým poznatkem jsou také návštěvy zařízení nabízející fast food 

občerstvení, která jsou mezi dospívajícími velmi oblíbená a stále více vyhledávaná. 

Ukázalo se, že někdy nebo nepravidelně je navštěvuje 88 % všech žáků. To se také 

projevilo na oblíbených pokrmech, kde 35 žáků ze všech dotázaných odpovědělo, že 

jejich oblíbené jídlo jsou pokrmy s označením „fast food“ (otázka č. 21) a 2 žáci uvedli 
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fast food jako odpolední svačinu (otázka č. 7). Po prozkoumání prostředí bylo zjištěno, 

že prostředí okolí školy nemá vliv na stravování žáků. 

Při srovnávání nutričního chování žáků gymnázií a základních škol bylo zjištěno, 

že snídá každý den více žáků gymnázií (73 %) než žáků základních škol (56 %) 

a naopak více žáků základních škol (14 %) nesnídá než žáků gymnázií (4 %). Z hlediska 

dopoledních svačin, které si žáci nosí do školy, si je každý den nosí více žáků gymnázií 

(78 %) než žáků základních škol (66 %). Nikdy nenavštěvuje školní jídelnu 16 % žáků 

základních škol než žáků gymnázií (6 %). Ale na druhou stranu žáci základních škol 

(43 %) odpoledne svačí více ovoce než žáci gymnázií (32 %). Z těchto výsledků lze 

vyvodit, že žáci gymnázií sice snídají a svačí každý den, ale žáci základních škol více 

jedí ovoce.  

Druhá část dotazníku byla orientována především na otázky týkající se znalostí 

v problematice výživy. Zde se ukázalo, že například žáci vědí, že kolové nápoje nejsou 

vhodné pro děti a mládež (tvrzení č. 5 v otázce č. 26) a měli by se jim vyhýbat (otázka 

č. 27 – 99 % žáků), ale přesto 10 % žáků si v automatech na nápoje nakupuje nápoje 

kolové (CocaCola, energy drink apod.).  

Celkově lze tedy říci, že i když se žáci snaží dodržovat pravidelný stravovací režim 

a v rámci různých diet vynechávají sladké, navštěvují stále více „fast food“ občerstvení 

a nakupují v automatech na potraviny a nápoje ve školách sladké nápoje a sladkosti.  
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6 Projektový den 

Na základě získaných dat z dotazníkového šetření a analýzy ŠVP škol byl vytvořen 

projektový den nazvaný „Pohyb a výživa“, který má za cíl prohloubení získaných 

znalostí o tématech výživy, které se týkají nutričního chování dospívajícího, zábavnou 

formou. 

Cíl projektu: Prohloubení získaných znalostí z výživy u žáků gymnázií a základních 

škol a zlepšení jejich nutričního chování. 

Cílová skupina: max. 60 žáků (9. ročník ZŠ a 4. ročník osmiletého gymnázia) 

Doba trvání: 4 vyučovací hodiny (180 min) 

Téma dne: Pohyb a výživa 

Očekávané výstupy: 

Žák si vytvoří jídelníček podle výživových doporučení pro jeho věkovou skupinu.  

Žák rozvíjí svou fyzickou zdatnost. 

Žák vytvoří výživovou pyramidu pro své vrstevníky. 

Žák spolupracuje ve skupině a přispívá týmu svými poznatky. 

Organizace: 

- úvod – přivítání a seznámení s programem 

- přednáška s mentálním koučem - do základní školy bude přizván mentální kouč, 

který zúčastněným žákům přednese o jeho náplni práce (zahrne i výživová 

doporučení), přednáška bude max. na 20 min.  

- rozdělení do skupin - po přednášce budou žáci rozděleni do deseti smíšených 

skupin po šesti žácích (vždy tři žáci z gymnázia a tři žáci ze základní školy) 

- plnění aktivit – připravených bude pět stanovišť, za každý splněný úkol dostanou 

žáci pět kartiček s potravinou (příloha č. 14), potraviny na kartách budou zdravé 

i nezdravé, žáci budou „vařit“ pouze ze zdravých, po každé aktivitě získají žáci 

zpětnou vazbu od dohledu nad aktivitou 
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- příprava „pokrmu“ – z nasbíraných kartiček budou mít žáci za úkol připravit 

pokrm (kartičky budou lepit na balicí papír, na kterém bude nakreslený hrnec), 

následně žáci svůj pokrm představí a postupně popíší, jak je zdravý 

- závěr – rozloučení a poděkování za návštěvu 

Přednáška s mentálním koučem proběhne v tělocvičně a ostatní aktivity budou probíhat 

venku. 

Stanoviště s aktivitami: 

U každého stanoviště budou dva týmy žáků, aby byly zaměstnané všechny skupiny, 

a jeden dohled. Na některé aktivity (aktivita 2 a 4) budou potřeba karty, které jsou 

vlastní výroby 

1) PITNÝ REŽIM (plnění láhve s vodou) - žáci formou štafety budou plnit 

skleněnou láhev (5L) vodou – k dispozici budou mít žáci dva hrnky 250 ml 

(láhev od nádoby s vodou bude vzdálena 5 m) 

2) VÝŽIVOVÁ PYRAMIDA – žáci budou mít za úkol roztřídit obrazy s různými 

potravinami podle toho, jaké množství může člověk v jejich věku sníst. Obrazy 

budou skládat do pyramidy. (viz příloha č. 12) 

3) PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY – každá skupina dostane popis jedné z poruch 

(např. mentální anorexie, bulimie, obezita, nadváha) a budou mít za úkol 

na vyhraněném prostoru najít písmena potřebná ke správné odpovědi (každý žák 

ze skupiny doběhne pro písmeno), vyhraněný prostor s písmeny bude vzdálený 

max. 3 m. 

4) SEMAFOR - žáci ve skupině dostanou karty s různými potravinami a aktivitami, 

postupně se vystřídají všichni žáci ve skupině (pokud se k němu dostane karta se 

zdravým jídlem, doběhne s ní k vyznačené metě, pokud to bude karta 

s nezdravým jídlem, odloží ji na hromadu a zařadí se na konec fronty). 

(příloha č. 13) 
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5) VŮNĚ A CHUŤ – připraveno bude šest potravin (vůně – kávová zrna, jablko, 

rybí pomazánka; chuť – sůl, cukr, octová voda), žáci budou mít za úkol poznávat 

dané vůně a chutě se zavázanýma očima 

Příprava pokrmu: 

Aktivita spočívá v tom, že žáci z nasbíraných karet (vlastní výroba) vytvoří pokrm, 

který nalepí na balicí papír do imaginárního hrnce, poté budou svůj pokrm prezentovat 

před skupinou, která bude u stejného stanoviště (příloha č. 14) 

Závěr: 

Žáci se rozloučí s návštěvou a vytvořené postery si budou moci odnést do vlastních tříd. 
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ZÁVĚR 

V současné době se společnost potýká s vysokým nárůstem obezity a to především 

u dětí a dospívajících jedinců. Mnoho publikací se tedy zabývá nutričním chováním 

dospívajících jedinců a také otázkou, jakým způsobem lze toto chování ovlivnit. Prvním 

způsobem je stravování jedince ve vzdělávací instituci, která je povinna zajistit svým 

žákům stravu chutnou a zdravou. Druhým způsobem, jakým lze ovlivnit stravovací 

návyky dospívajících je zaměřit se na problematiku výživy přímo ve výuce. 

Diplomová práce se zabývala nutričním chováním dospívajících a jejich znalostmi 

o výživě a byla rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část obsahuje 

základní poznatky o bio-psycho-sociálním vývoji dospívajícího, dále se zabývala 

faktory ovlivňujícími nutriční chování jedince, výživovými doporučeními 

pro dospívající a také se zaměřila na výzkum, který byl orientován na nutriční chování. 

Poslední kapitola se zabývala implementací témat z výživy do Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, výukovými programy nabízeným 

školám a projekty podporujícími zdravé stravování žáků ve školách. 

Cílem praktické části bylo zmapovat nutriční chování žáků osmých a devátých ročníků 

na druhém stupni vybraných pražských základních škol a třetích a čtvrtých ročníků 

nižšího stupně vybraných pražských osmiletých gymnázií. Dalším cílem bylo zjistit, 

jaké znalosti o výživě mají žáci vybraných škol a zda mohou mít tyto znalosti vliv 

na jejich stravování. 

V rámci výzkumného části byl proveden kvantitativní výzkum formou dotazníkového 

šetření, kterého se zúčastnili žáci dvou pražských osmiletých gymnázií a tří pražských 

základních škol. Byla také provedena analýza Školních vzdělávacích programů 

jednotlivých škol a poté byla nasbíraná data vyhodnocena v praktické části práce. 

Výsledky šetření ukázaly mnoho zajímavých poznatků. Bylo zjištěno, že stále více jsou 

mezi dospívajícími oblíbená „fast food“ občerstvení, protože více než tři čtvrtiny 

dotazovaných, podle šetření, navštěvuje zařízení nabízející fast food občerstvení a mezi 

oblíbenými jídly byly uváděny „fast food“ pokrmy. Překvapujícím výsledkem je malá 
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zkušenost s různými dietami, které nejsou mezi dospívajícími příliš rozšířené. Naopak 

jsou oblíbené u žáků automaty na potraviny a nápoje, které mají ve většině škol 

k dispozici. V některých zařízeních mají také školní bufety, které ve většině případů 

nahrazují tyto automaty.  

Součástí praktické části je návrh na projektový den, který má umožnit žákům devátých 

ročníků základní školy a čtvrtých ročníků osmiletých gymnázií spolupráci mezi školami 

a rozšíření a prohloubení získaných znalostí o výživě formou zábavných úkolů. 

Zpracování literárních pramenů a následné výzkumné šetření ukázalo mnoho 

zajímavých poznatků v dané problematice a práce by tedy mohla přispět jako inspirace 

pro další zkoumání a zamyšlení se nad tím, co může většinová společnost udělat pro 

dospívající z pohledu budování stravovacích návyků a následné podpory jejich 

celkového zdraví. 
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Příloha č. 3 – otázka č. 2 – „Jaké potraviny nejčastěji snídáte?“ – odpovědi 

respondentů 

GY AB počet 

mléčná snídaně 6 

jogurt 6 

mléčné produkty + obiloviny/ovoce/vejce 7 

krupicová kaše 1 

ovesná kaše 3 

ovoce v jogurt, müsli 1 

ovocné smoothie, ovesná kaše 1 

ovesná kaše, vejce 1 

mléčný produkt + nápoj 1 

Jogurt, teplý nápoj 1 

pečivo/obloha/sladké pečivo 2 

tousty se šunkou, vafle se šlehačkou 1 

bezlepkové pečivo (kukuřičný chléb) 1 

sladká snídaně 2 

co se doma najde (ovoce, jogurt, muffin) 1 

Bebe Dobré ráno 1 

Neurčeno 2 

střídám 2 

Tabulka I. 

ZŠ ABC počet 

mléčná snídaně 5 

jogurt 5 

mléčné produkty + obiloviny nebo ovoce 6 

ovesná kaše 2 

müsli s jogurtem 1 

jogurt, banán 1 

bílý jogurt s medem 1 

jogurt, ovesná kaše 1 

sladké pečivo/ovoce 3 

toasty s nutelou 1 

tatranka, koláč 1 

někdy jablko, někdy sušenku 1 

ovoce 3 

ovocný salát 2 

ovoce 1 

pečivo + obloha 1 

tmavé pečivo + sýr 1 

Neurčeno 2 

to co dostanu 1 

co máme doma 1 

Tabulka II. 



 

 

Příloha č. 4 – otázka č. 3 – „Jaký nápoj nejraději pijete ráno k snídani?“ – 

odpovědi respondentů 

GY AB počet 

mléčné nápoje 6 

mléko v cereáliích 1 

kakao 5 

studené nápoje (slazené) 5 

džus 4 

šťáva 1 

teplé nápoje 2 

čaj s mlékem/džus 1 

káva bez kofeinu 1 

neurčeno 1 

střídám 1 

žádné nápoje 2 

nic 2 

Tabulka III. 

ZŠ ABC počet 

mléčné nápoje 7 

kakao 7 

studené nápoje (slazené) 5 

džus 3 

pomerančový džus 2 

žádné nápoje 5 

nepiju 1 

nic 4 

Tabulka IV. 



 

 

Příloha č. 5 – otázka č. 5 – „Jakou svačinu preferujete?“ – odpovědi respondentů 

GY A počet 

slané/sladké pečivo + ovoce/sladkost 7 

slané pečivo 1 

rohlík 1 

sladké pečivo 3 

slané pečivo, ovoce, sladkost 1 

sladké pečivo, ovoce 1 

pečivo + ovoce/sladkost 11 

pečivo + ovoce 7 

pečivo 2 

housku nebo chleba, ovoce, sušenka 2 

pečivo + obloha (máslo/salám/sýr) 16 

chléb nebo houska se šunkou, sýrem 5 

většinou obložený rohlík (houska, chleba) 6 

toustový chléb se salámem/sýrem 2 

bagetu se šunkou a máslem 1 

rohlík se sýrem 1 

pečivo s máslem 1 

pečivo + obloha + ovoce/zelenina/sladkost 16 

chleba se sýrem/šunkou; jablko 6 

slané pečivo s taveným sýrem a ovocem či zeleninou 2 

tmavou bulku se zelím, paprikou a hořčicí 1 

rohlík s máslem a salámem k tomu pár sladkých věcí a jablko nebo pomeranč 4 

housky s medem, se šunkou, s marmeládou 1 

bagetu se šunkou a majonézou/hořčicí 1 

celozrnné pečivo, sýr, ovoce, zelenina 1 

ovoce/sladkosti/cereálie/zelenina/mléčné produkty 6 

ovoce 2 

sladká tyčinka 1 

ovoce + sušenka 1 

cornflaky 1 

ovoce, jogurt/zelenina, Cnackelbrot 1 

neurčeno 2 

stravitelnou 1 

dobrou 1 

Tabulka V. 

 



 

 

 

GY B počet 

nevyplněno 3 

slané/sladké pečivo + ovoce/sušenka 8 

sladké pečivo 3 

slané pečivo 1 

slané pečivo, ovoce 1 

slané pečivo, sušenka 1 

pečivo (slané) se sýrem, ovoce, sušenka 1 

sladké pečivo, obložené pečivo 1 

pečivo + ovoce/zelenina/sladkost 7 

ovoce, sušenka, rohlík 2 

pečivo + ovoce/zelenina 4 

pečivo + ovoce/zelenina, sušenka 1 

pečivo + obloha (máslo/salám/sýr) 8 

chleba s máslem, sýrem, salámem 2 

houska s máslem a šunkou nebo sýrem 2 

housku s máslem a sýrem 1 

rohlík s máslem a salámem 1 

čerstvá houska s šunkou, sýrem 1 

obložené pečivo 1 

pečivo + obloha + ovoce/zelenina/sladkost/mléčný produkt 11 

chleba s máslem, sýrem, salámem, ovoce, zelenina 1 

pečivo s máslem, sýrem + ovoce/zelenina a voda 2 

houska s žervé, sýrem, šunkou a paprikou 1 

pečivo (slané) se sýrem, ovoce 2 

2 housky (se šunkou/pomazánkou); ovoce (jablko/mandarinka) 1 

chleba potřený pomazánkou, banán 1 

housku se sýrem, salámem, zeleninou 1 

pečivo se sýrem, sušenka 1 

rohlík/houska se sýrem, šunkou/jogurt, ovoce 1 

celozrnné pečivo + obloha + ovoce/ zelenina 6 

celozrnný chleba se salátem a šunkou, ovoce 1 

celozrnná houska s rajčaty 1 

tmavé pečivo se sýrem/šunkou 1 

tmavé pečivo s pršutem a ledovým salátem 1 

celozrnný chleba se salátem a šunkou, ovoce, sušenka 1 

celozrnná houska s rajčaty, sladké/slané pečivo 1 

ovoce/zelenina/cereálie/sladkost/mléčné produkty 10 

ovoce 3 

ovoce, zelenina 2 

ovoce, müsli 1 

pomeranč 1 

kukuřičné chlebíčky, jogurt, ovoce 1 

něco s čokoládou 1 

sušenka 1 

neurčeno 2 

všechno 2 

Tabulka VI. 



 

 

ZŠ A počet 

slané/sladké pečivo  2 

sladké pečivo 1 

domácí tousty 1 

pečivo + ovoce/zelenina/sladkost 1 

pečivo, ovoce, zelenina 1 

pečivo + obloha (máslo/salám/sýr) 11 

rohlík se sýrem, šunkou a máslem 2 

pečivo se sýrem a nějakým salámem 1 

chleba s marmeládou 1 

rohlík s máslem a sýrem 2 

houska s máslem a šunkou 1 

rohlík s máslem a šunkou, tousty 1 

rohlík s pomazánkou (máslo) a šunka nebo salám 1 

rohlík s máslem a šunkou 1 

houska se sýrem, šunkou atd. 1 

pečivo + obloha + ovoce/zelenina/sladkost/mléčný produkt/pití 11 

pečivo, máslo a sýr a ovoce, zelenina 1 

rohlík s máslem a šunkou, ovoce, zelenina 1 

pečivo se šunkou nebo marmeládou, jablko a při delším vyučováním sušenku 1 

mléko, jablko, chleba s párkem 1 

rohlík se sýrem, šunkou a máslem, ovoce, zelenina 1 

rohlík s máslem a tvrdým sýrem + jablko 1 

rohlík nebo housku se šunkou, ovoce 1 

ovoce, bageta s pomazánkovým máslem, salát, salám, sýr 1 

pečivo se šunkou/salámem + ovoce + sušenka 1 

pečivo, máslo a sýr a ovoce 1 

pečivo, šunka, sýr, máslo, salát v tom, müsli tyčinka, voda, ovoce, zelenina 1 

celozrnné pečivo + obloha + ovoce/ zelenina/ pití 8 

celozrnný rohlík s máslem a sýrem 1 

celozrnný chléb se šunkou a salátem a rajčetem 2 

ovoce (jablko, banány), celozrnný chléb se šunkou 1 

tmavé pečivo s máslem a šunkou (salám), tyčinka nebo sušenka, ovoce/ zelenina, 
pití 1 

celozrnný rohlík s máslem, salátem a šunkou + jablko 1 

celozrnné pečivo se sýrem, šunkou, salátem a pod to lučinu 1 

jemně perlivá voda, celozrnné pečivo s máslovou pomazánkou, paprika, ovoce 1 

ovoce/zelenina/cereálie/sladkost/mléčné produkty 2 

ovoce 1 

sušenku BeBe 1 

nápoj 1 

pití 1 

neurčeno 10 

doma dělanou 7 

je mi to jedno 1 

kupovanou 2 

Tabulka VII. 



 

 

 

ZŠ B počet 

nevyplněno 2 

slané/sladké pečivo  3 

perník 1 

rohlík 1 

dort 1 

pečivo + ovoce/zelenina/sladkost 6 

pečivo s ovocem nebo zeleninou 1 

jablko, mrkev, housku 1 

pečivo, ovoce 1 

housku, ovoce 1 

zelenina, ovoce, pečivo 1 

rohlík, sušenka, jablko 1 

pečivo + obloha (máslo/salám/sýr) 5 

rohlík se sýrem 1 

rohlík se šunkou a máslem 1 

rohlík se šunkou 1 

rohlík se šunkou nebo paštikou 1 

cereálie 1 

pečivo + obloha + ovoce/zelenina/sladkost/mléčný produkt/pití 6 

rohlík s máslem a nějakou sladkost 1 

housku se šunkou a sýrem + ovoce, zelenina 1 

housku se šunkou, ovoce a zelenina 1 

jablko, pečivo s máslem a šunkou 1 

slané pečivo se sýrem/šunkou a jablko 1 

houska s máslem a zeleninou 1 

celozrnné pečivo + obloha + ovoce/ zelenina/ pití 1 

celozrnná houska se sýrem a zeleninou 1 

ovoce/zelenina/cereálie/sladkost/mléčné produkty 2 

ovoce 1 

cereálie 1 

Tabulka VIII. 

 

 



 

 

 

ZŠ C počet 

nevyplněno 0 

slané/sladké pečivo + ovoce/sušenka/voda 7 

sladké, slané 1 

chleba 1 

sladkou 1 

různé ovoce, slané pečivo 1 

slanou + nějaké ovoce 1 

chléb + ovoce 1 

slané pečivo, voda 1 

pečivo + ovoce/zelenina/sladkost 3 

obložený rohlík/chleba 1 

pečivo, ovoce 1 

spíše rohlík, chleby, popřípadě si něco koupím 1 

pečivo + obloha (máslo/salám/sýr) 14 

pečivo se salámem 1 

rohlík s máslem a se šunkou 1 

housku s máslem a sýrem 1 

rohlík se šunkou a sýrem 2 

rohlík se sýrem 2 

rohlík se šunkou, ovoce 1 

chleba s něčím 1 

chléb nebo housku či rohlík se salámem, sýrem 1 

stačí rohlík se šunkou 1 

toasty se sýrem 1 

housku, chleba, rohlík s máslem, salámem a sýrem 1 

rohlík se šunkou, ovoce 1 

pečivo + obloha + ovoce/zelenina/sladkost/mléčný produkt/pití 7 

ovoce, houska se salámem 1 

rohlík se salámem a sýrem, banán 1 

rohlík s pomazánkovým máslem a zeleninou 1 

obložená houska se salámem, jogurt 1 

rohlík s šunkou, sladká svačina (pudink) 1 

namazané pečivo nebo jogurt 1 

rohlík s nějakou šunkou a zeleninou nebo ovoce 1 

celozrnné pečivo + obloha + ovoce/ zelenina/ pití 4 

cereální sušenky nebo celozrnný rohlík 1 

celozrnný chléb se sýrem a máslem, jablko 1 

tmavé pečivo s máslem a plátkem šunky, ovoce, voda + citron 1 

celozrnné pečivo, ovoce 1 

uzeniny 1 

salámy 1 

neurčeno 3 

na co mám chuť 1 

vyváženou dle GDA 1 

velkou 1 

Tabulka IX. 



 

 

Příloha č. 6 – otázka č. 7 – „Co nejraději odpoledne svačíte?“ – odpovědi 

respondentů 

GY AB počet 

mléko, mléčné produkty 3 

jogurt 2 

kakao 1 

mléčné produkty + pečivo/sladkost 7 

jogurt + pečivo 6 

sušenky, jogurt 1 

mléko, cereálie 2 

cereálie s mlékem 1 

müsli s mlékem 1 

sladkosti 2 

sušenky 1 

sladkosti 1 

neurčeno 4 

co najdu v lednici (zbytek večeře, sýry) 1 

co se najde 1 

já jím všechno 1 

svačím jen ve škole 1 

Tabulka X. 

ZŠ ABC počet 

neuvedeno 1 

mléko, mléčné produkty 2 

jogurt 2 

mléčné produkty + pečivo/ovoce/zelenina 3 

jogurt, pudink, pečivo 1 

ovoce + jogurt 1 

jogurt/zelenina 1 

fast food 2 

pizza 1 

cheeseburger 1 

sladkosti 2 

sladkosti 2 

cereálie 1 

neurčeno 2 

to co si najdu v lednici 1 

co se najde 1 

sladké nebo slané 1 

Tabulka XI. 



 

 

Příloha č. 7 – otázka č. 18 – „Už jste někdy zkoušel/a nějakou dietu?“ 

GY AB počet 

menší porce 2 

prostě jíst co nejmíň, popř. nejíst třeba celý den 1 

jíst méně a zdravěji 1 

pravidelná strava + ovoce 3 

jíst pravidelně, ale po šesté hodině pouze ovoce 1 

bez sladkého, malé porce, jíst 5x denně 1 

pravidelně jíst pokrmy se zeleninou 1 

bez sladkého 4 

omezení cukrů ve stravě 1 

nejíst sladké 2 

omezit čokoládu a denně vypít min. 2 litry vody 1 

více ovoce/zeleniny 2 

ovocná dieta, kvůli pročištění organismu 1 

nejedl jsem nic jiného než saláty a ovoce 1 

ze zdravotních důvodů/kvůli sportu 4 

pro cukrovkáře I. Typu 1 

dieta po slepém střevě 1 

omezení sladkého + nemocniční dieta 1 

hubnutí kvůli sportu 1 

pravidelná strava + cvičení 2 

jíst často, menší dávky a jíst hlavně zdravě + cvičení 1 

nepřejídat se, jíst pravidelně, nejíst, cvičit 1 

jiné 4 

vegetarián/vegan 1 

dash, ketogenní, dukanova, (hladovka) 1 

bodovou 1 

špaldovou/žitnou, ne mléčnou 1 

Tabulka XII. 

ZŠ ABC počet 

menší porce 1 

nejíst tolika 1 

menší porce + cvičení 1 

jíst pravidelně po malých porcích a hodně sportovat 1 

bez sladkého/smaženého 5 

bez cukru 1 

vynechat sladké 1 

vše, bez nezdravých věcí (sladké) 1 

nejíst sladké a smažené 1 

bez sladkostí, brambůrek, pít jen vodu, cvičit každý den 1 

více ovoce/ zeleniny + sport, cvičení 4 

jíst 3x za den jen ovoce a zeleninu 1 

přes den jsem převážně jedla ovoce a zeleninu + pečivo 1 

dieta spočívala v tom, že jsem jedl ovoce a zeleninu a pil vodu a k tomu sportoval 1 

dostatek vody, ovoce, zeleninu, bez fast foodu, chodit pravidelně na procházky 1 

pravidelná strava 2 

jíst pravidelně (5x denně) + pití 2lk (žádné sladkosti) 1 

jedla jsem 5x denně, ale nejedla jsem housky a maso 1 

ze zdravotních důvodů/kvůli sportu 1 

kvůli zdravotním problémům – jaterní dietu 1 

zdravá strava + cvičení 2 

zdravá výživa a cvičení 1 

zdravou 1 

dietní strava 2 

dietní polévky 1 

nejím nezdravé věci, ale dietní 1 

bez masa/tuku 2 

co nejméně tuku 1 

bezmasou 1 

jiné 2 

pivní 1 

co nejraději odpoledne svačíte? 1 

Tabulka XIII. 



 

 

Příloha č. 8 – otázka č. 21 - „Jaké je Vaše oblíbené jídlo?“ – Odpovědi respondentů 

jednotlivých škol 

GY A počet 

nevyplněno 3 

fast food 14 

Twister 1 

cheeseburger 1 

B-smart 1 

stripsy, hotwings 4 

hranolky 1 

těstoviny 6 

těstoviny s rajčatovou omáčkou 2 

těstoviny 1 

špagety 3 

ryby/mořské plody 3 

losos 3 

masové pokrmy + příloha 10 

rýže a kuřecí 1 

pečeně s knedlíky a koprovou omáčkou 1 

řízek 1 

kvalitní maso 1 

plněné papriky, řízky 1 

steak z pravé svíčkové 2 

vepřový plátek s kaší 1 

obalovaná kuřecí prsa 2 

cizokrajná kuchyně 17 

jakékoliv mexické nebo japonské jídlo 1 

mexické 1 

sushi 1 

boršč 1 

asijské jídlo 2 

pizza 11 

sladké pokrmy 0 

polévky/omáčky 8 

zelná polévka 1 

svíčková s knedlíkem 6 

vařený květák s holandskou omáčkou a bramborem 1 

rýžové pokrmy 3 

rizoto 2 

mango, rýžová kaše 1 

zelenina/zeleninové saláty/ovoce 4 

ovoce, batáty, banány, rajčata, ananas, datle 1 

pomeranč 1 

saláty 2 

bezmasá jídla 0 

mléčné produkty 0 

neurčeno 3 

nemám oblíbené 1 

skoro všechno 2 

Tabulka XV. 

 

 

 



 

 

GY B počet 

nevyplněno 2 

fast food 3 

twister, hranolky 1 

nachos, gyros 1 

chickenburger 1 

těstoviny 12 

těstoviny 4 

těstovinový salát 1 

špagety 4 

tortily 1 

těstoviny s lososem a brokolicí 1 

lasagne 1 

ryby/mořské plody 9 

losos s bramborem 2 

tuňák 1 

grilovaná/pečená ryba se zeleninou 2 

lososová bageta 1 

krevety 2 

pomazánka z makrely 1 

masové pokrmy + příloha 8 

grilované maso 1 

maso 1 

řízek s bramborem/bramborovým salátem 2 

bramborové knedlíky s masem 1 

pečené kuře 1 

hovězí maso s bramborem 1 

domácí hamburger 1 

rýže s kuřecím masem 1 

cizokrajná kuchyně 18 

čína 2 

indická jídla 1 

sushi 3 

pizza 12 

sladké pokrmy 5 

palačinky 1 

zmrzlina 1 

ovesná kaše 1 

šlehačka 1 

čokoláda 1 

ovocné nebo bramborové knedlíky 1 

polévky/omáčky 4 

pórková polévka 1 

hovězí vývar se zeleninou a kapáním 1 

houbová omáčka 1 

rajská s knedlíky 1 

rýžové pokrmy 1 

rizoto 1 

zelenina/zeleninové saláty/ovoce 4 

salát ceasar 1 

mrkvový perkel 1 

ovoce 1 

salát 1 

bezmasá jídla 0 

mléčné produkty 0 

neurčeno 2 

nemám oblíbené jídlo 1 

nevím 1 

Tabulka XVI. 

 



 

 

ZŠ A počet 

nevyplněno 2 

fast food 8 

bageta s gyrosem 1 

chickenburgery 1 

jarní závitky 1 

twister 2 

párky, hranolky 1 

Bruselská bageta 1 

smažáčky 1 

těstoviny 19 

špagety 4 

lasagne 6 

nudle s kari 1 

boloňské špagety 1 

těstoviny 2 

špagety s boloňskou omáčkou 1 

těstoviny s rajčatovou omáčkou 1 

těstoviny se sýrovou omáčkou 2 

kuskus 1 

ryby/mořské plody 0 

masové pokrmy + příloha 17 

maso se sýrem a s broskví 1 

řízek s bramborovým salátem/bramborem 2 

kuřecí paličky na bylinkách s bramborovou kaší 1 

kachna s knedlíky 2 

grilovaná krkovice, panenka 1 

steak 5 

kuřecí řízek 1 

vepřo, knedlo, zelo 1 

špízy 1 

plněné kuřecí kapsy 1 

kuřecí maso, brambory, zelenina  1 

cizokrajná kuchyně 5 

sushi 1 

domácí čínský nudle 1 

mongolský jídlo 1 

vietnamské jídlo 1 

chilli con carne 1 

pizza 6 

sladké pokrmy 1 

palačinky 1 

polévky/omáčky 6 

svíčková 4 

sýrová omáčka 1 

rajská omáčka 1 

zelenina/zeleninové saláty/ovoce 7 

ceasar salát 3 

Salát – okurky, rajčata, balkánský sýr 1 

salát 3 

rýžové pokrmy 4 

rizoto 2 

rýže s vajíčky 1 

rýže 1 

bezmasá jídla 0 

mléčné produkty 0 

neurčeno 4 

nemám oblíbené jídlo 3 

nemám oblíbené jídlo (záleží na tom na co mám zrovna 
chuť) 1 

Tabulka XVII. 



 

 

ZŠ B počet 

nevyplněno 2 

fast food 5 

hamburger 1 

chesseburger 1 

kebab 1 

gurrito, McWrap 1 

Twister 1 

těstoviny 7 

špagety Bolonies 2 

boloňské špagety 1 

špagety 1 

tuňákové špagety 1 

nudle 1 

zapečené těstoviny (šunkofleky) 1 

ryby/mořské plody 0 

masové pokrmy + příloha 1 

kuře na kari s rýží 1 

steak 1 

cizokrajná kuchyně 7 

sushi 1 

pizza 4 

tortila 2 

sladké pokrmy 1 

lívance 1 

polévky/omáčky 3 

houbová omáčka 1 

svíčková 2 

zelenina/zeleninové saláty/ovoce 2 

saláty 2 

rýžové pokrmy 0 

bezmasá jídla 2 

smažený sýr 1 

knedlíky 1 

mléčné produkty 1 

jogurt 1 

neurčeno 0 

Tabulka XVIII. 

 

 

 

 

 



 

 

ZŠ C počet 

nevyplněno 3 

fast food 5 

Longer 1 

qurrito 1 

Bigmac 1 

twister 2 

těstoviny 8 

špagety 1 

těstoviny 1 

lasagne 4 

šunkofleky 1 

těstoviny se smetanovou omáčkou 1 

ryby/mořské plody 0 

masové pokrmy + příloha 9 

šunka 1 

hovězí maso s mrkví, brambor 1 

řízek 1 

kuře s americkými bramborami 1 

hovězí maso s přelivem 1 

řízek s bramborovým salátem 1 

kuřecí maso a brambory 1 

salát s grilovaným masem 1 

řízek s kaší 1 

cizokrajná kuchyně 4 

pizza 2 

chilli con carne 1 

sushi 1 

sladké pokrmy 2 

palačinky  2 

polévky/omáčky 7 

svíčková s knedlíkem 2 

knedlík s rajskou omáčkou 1 

americké brambory + nivové omáčky s kuřecím masem 1 

svíčková  3 

rýžové pokrmy 2 

rizoto 1 

rýže 1 

zelenina/zeleninové saláty/ovoce 2 

ceasar salát 1 

ovoce 1 

bezmasá jídla 2 

smažený sýr, hranolky 1 

smažený sýr 1 

mléčné produkty 0 

neurčeno 3 

to co mě nasytí 1 

nemám konkrétní 1 

nemám žádné 1 

Tabulka XIX. 



 

 

Příloha č. 9 – otázka č. 25 „Zaškrtněte, kolik jídel by za den měl sníst člověk ve 

Vašem věku podle výživových doporučení“ – Odpovědi respondentů podle ročníků 

gymnázií a základních škol 

  GY AB   ZŠ ABC   celkem 

  3. roč. 4. roč. 8. roč. 9. roč. počet 

3 jídla 1 3 5 8 17 

4 jídla 10 10 18 15 53 

5-6 jídel 42 47 29 38 156 

celkem 53 60 52 61 226 

Tabulka XX. 



 

 

Příloha č. 10 – otázka č. 26 - „Zaškrtněte, zda je dané tvrzení správné“ - Počet 

pravdivých odpovědí u jednotlivých tvrzení ve všech ročnících jednotlivých škol 

Škola GY AB 
 

ZŠ ABC 
  

Tvrzení/ročník 3. roč. 4. roč. 8. roč. 9. roč. celkem 

1) V celkovém příjmu 
potravy za den by měl být 
zachován poměr živin 10-
12% bílkoviny : 25-30% 
tuky : 55-60% sacharidy. 27 40 22 37 126 

2) Nadměrný příjem tuků 
může způsobovat mentální 
bulimii nebo anorexii. 44 58 40 54 196 

3) Nejrychlejším zdrojem 
energie jsou sacharidy 39 44 41 46 170 

4) Nejvyšší obsah bílkovin 
je obsažen v ovoci a 
zelenině. 39 53 43 49 184 

5) Vitaminy rozpustné ve 
vodě jsou vitamin A, 
vitamin D, vitamin E a 
vitamin K. 27 23 16 28 94 

6) Kolové nápoje jsou 
vhodné pro děti a mládež. 50 54 48 58 210 

7) Veganství je alternativní 
výživový směr, který 
vynechává ze svého 
jídelníčku pouze maso a 
masné výrobky. 44 50 23 34 151 

Tabulka XXI. 



 

 

Příloha č. 11 – otázka č. 27 - „Kterým potravinám/nápojům by se měl člověk 

vyhýbat?“ – Odpovědi respondentů podle ročníků jednotlivých škol 

Škola GY A GY B ZŠ A ZŠ B ZŠ  C 

potravina/nápoj/ročník 
3. 

roč. 
4. 

roč. 
3. 

roč. 
4. 

roč. 
8. 

roč. 
9. 

roč. 
8. 

roč. 
9. 

roč. 
8. 

roč. 
9. 

roč. 

celozrnné pečivo 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 

rajče 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

chipsy 28 29 24 30 25 23 13 10 13 24 

jogurt 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

čokoláda 18 15 17 17 16 13 9 7 9 15 

káva 23 22 12 23 8 13 9 5 6 14 

paštika 12 14 14 19 14 9 3 3 2 9 

tavený sýr 14 19 11 13 5 3 3 5 3 9 

hranolky 27 29 25 30 24 23 13 10 13 22 

mléko 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 

hrášek 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 

párky 22 21 20 19 18 12 10 7 7 14 

salátová okurka 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 

černý čaj 2 2 3 5 0 2 2 0 2 1 

neslazená voda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

rohlíky z bílého 
pečiva 15 20 14 16 11 12 7 9 5 13 

Coca Cola 27 30 24 30 25 23 13 12 13 26 

slané tyčinky 24 27 19 23 17 17 12 9 13 17 

jablko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

šťáva 11 12 9 13 12 4 9 4 3 8 

instantní polévka 24 25 19 26 15 18 8 10 5 18 

řízek s 
bramborovým 

salátem 9 12 3 7 4 5 6 5 4 4 

Tabulka XXII. 



 

 

Příloha č. 12: Aktivita POTRAVINOVÁ PYRAMIDA  

 

Obrázek č. 1 – Potravinová pyramida s kartami potravin pro vlepení (Zdroj: vlastní) 



 

 

Příloha č. 13: Karty k aktivitě SEMAFOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 – Karty k aktivitě SEMAFOR (Zdroj:vlastní ) 



 

 

Příloha č. 14: PŘÍPRAVA POKRMU – Karty, které žáci získají pro přípravu 

pokrmu na každém stanovišti 

 

Obrázek č. 3 – Karty pro přípravu pokrmu  

 

  


