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ABSTRAKT 

 

Název práce: Znalosti o aktivním ţivotním stylu u ţáků základní školy 

 

Vymezení problému: Nárůstu nadváhy a obezity se stále více zvyšuje, týká se neustále 

většího počtu lidí. A o této problematice a ţivotním stylu se mluví také častěji. 

A to i na základních školách, kde by se tomuto problému mělo věnovat. Zejména u dětí 

by se měly vypěstovat návyky ke zdravému ţivotnímu stylu, aby se počet lidí s nadváhou 

či obézních spíše sniţoval, neţ zvyšoval.  

 

Cíl práce: Zjistit úroveň znalostí o aktivním ţivotním stylu u ţáků druhého stupně základní 

školy.  

 

Metoda: Výzkum bude prováděn pomocí dvaceti anketních otázek, zjišťujících úroveň 

znalostí aktivního ţivotního stylu. Ankety budou rozdány ţákům druhého stupně základní 

školy. Výsledky anketních otázek budou vyhodnoceny ve formě grafu. 

 

Výsledky: Výsledkem bude zjištění úrovně znalostí aktivního ţivotního stylu, především 

dvou základních faktorů – výţiva a pohybová aktivita. U výţivy je hlavní příjem energie a 

celkový denní příjem má být rozdělen do 5 – 6 porcí. Stravu musíme přijímat plnohodnotnou 

a vyváţenou s dostatkem energie pro základní fungování organismu a pro provádění dalších 

pohybových činností. Pohybová aktivita nesmí poškodit zdraví jedince a měla by být ideálně 

prováděná pravidelně minimálně tři krát týdně, po dobu od 30 do 60 minut. Podstatná část 

sledovaných dětí těchto hodnot nedosahuje. 

 

Klíčová slova: Nadváha a obezita, ţivotní styl, pohyb, výţiva 
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ABSTRACT 

 

Title: Knowledges of an active lifestyle for elementary school students 

 

The problem definition: Increase in overweight and obesity are increasingly increased 

concerns constantly greater number of people. And on this subject and lifestyle are also 

spoken more often. And even in primary schools, where this issue was addressed. 

In particular, children should develop habits for a healthy lifestyle that the number 

of overweight or obese decreased rather than increased. 

 

The aim of the thesis: Determine the level of knowledge about the active life style for pupils 

of secondary school. 

 

Method: The research will be conducted using questionnaires twenty questions, ascertaining 

the level of knowledge, active lifestyle. Surveys will be distributed to pupils of primary 

school. Results of survey questions will be evaluated in the form of a graph. 

 

Results: The result will determine the level of knowledge of an active lifestyle, especially two 

primary factors - nutrition and physical activity. For nutrition is the main energy intake and 

total daily intake should be divided into 5-6 portions. Food must receive a full and balanced 

with enough energy for basic body function and perform other physical activities. Physical 

activity may harm the health of the individual and should ideally be carried out regularly at 

least three times a week, for a period of 30-60 minutes. A substantial part of the observed 

children below these values. 

 

Key words: Overweight and obesity, active lifestyle, movement, nutrition 
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1 ÚVOD 

V dnešní době se stále více setkáváme s lidmi, kteří trpí nadváhou nebo obezitou. Například 

cestou v dopravním prostředku je moţné zahlédnou aţ polovinu lidí, kteří trpí tímto 

problémem. Tato situace je spojená především s pokrokem doby. Ta nám jde kupředu, máme 

stále více vymoţeností, díky kterým uţ nemusíme „pouţívat“ vlastní tělo. Jak jiţ byl zmíněn 

třeba dopravní prostředek nebo osobní automobil. Tím se necháme dovést aţ přímo 

k zaměstnání, na nákup, za zábavou. Pohyb ať uţ jakýkoli vypouštíme z našeho ţivota. 

A kdyţ uţ se dostaneme do práce, místo schodů pouţíváme výtahy nebo eskalátory. 

Ty uţ jsou ovšem všude v obchodech, nemocnicích, jiţ zmíněných zaměstnáních, domech 

a bytech, ve školách, atd. Bez těchto „vymoţeností“ se uţ prakticky neobejdeme a snad 

nenajdeme místo, kde bychom na ně nenarazili.  

Ale jak vlastně definovat nadváhu a obezitu? Jak poznáme, je-li člověk, kterého vidíme 

před sebou, obézní? Třeba je nemocný a rád by se sebou něco udělal, ale zdravotní stav mu 

to nedovolí. Nebo je obézní právě z toho důvodu, ţe uţ se vyhnul jakémukoli pohybu a má 

špatné stravovací návyky? Anebo je to ještě z úplně jiného důvodu? Moţností díky kterým 

můţe člověk přibrat na váze je spousta.  

Správné fungování lidského organismu se neobejde bez veškerého pohybu a s nesprávnými 

stravovacími návyky. Právě také stravování hraje velkou roli. V dnešní uspěchané době 

se často stravujeme v rychlém občerstvení. Na „pořádné“ jídlo nám nezbývá moc času. Špatná 

a nezdravá výţiva tělo mnoho neprospívá. Tyto dva hlavní problémy (pohyb a výţiva) 

můţeme shrnout do jednoho pojmu a tím je ţivotní styl. Na jedné straně slýcháme aktivní 

někdy také zdravý ţivotní styl a na straně druhé špatný nebo nezdravý ţivotní styl. Ale jaký 

v tom je vlastně rozdíl? Dnes uţ se o tomto rozdílu a o problémech nadváhy a obezity 

dočteme hodně. Tomuto tématu se věnuje uţ mnoho autorů, často také vidíme články 

v časopisech na tato a obdobná související témata a mimo jiné i různé internetové stránky. 

Ale z tolika informací najít tu správnou? Právě tu, která bude vyhovovat jen nám? Není 

to jednoduché protoţe, jak jistě všichni víme, jsme individuální. A to je třeba zohlednit. 

V tom nám mohou pomoci jak ve zdravotnictví, tak dnes jiţ známí odborníci zdravého 

ţivotního stylu.  
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Problémům o nadváze a obezitě, výţivě, pohybu a ţivotního stylu je důleţité, abychom 

věnovali velkou pozornost. A nejenom my, ale především děti a mladiství. Kdyţ budeme děti 

vzdělávat, informovat je a necháme jim prostor pro samostudium na tato témata, do budoucna 

jim to můţe hodně pomoci. A ne jen jim, dále se to bude přenášet na jejich děti, a tak dál. 

Jsou to cenné a důleţité informace, které bychom měli znát. Zdraví totiţ máme pouze jedno 

a musíme vědět jak o něj pečovat.  

Jak vidíme otázek je spousta. Dle mého názoru o nadváze a obezitě, výţivě, pohybu 

a ţivotním stylu víme ještě docela málo. Cílem mé práce je zjistit, jak jsou na tom ţáci 

druhého stupně základní školy. Ví o ţivotním stylu a jeho problematice tolik, aby byli sami 

schopni tyto problémy řešit? Vědět, jak této problematice předcházet a nejlépe co dělat, 

aby tento problém vůbec nenastal.  
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Teoretická část 

2 VYMEZENÍ POJMŮ 

Nejprve je nutné vymezit pojmy týkající se tématu této práce. Mezi nejdůleţitější patří 

nadváha a obezita, výţiva, pohyb a ţivotní styl.  

 

2.1 Životní styl 

Definice ţivotního stylu podle Machové (2009): ţivotní styl zahrnuje formy dobrovolného 

chování v daných ţivotních situacích, které jsou zaloţené na individuálním výběru z různých 

moţností. Můţeme se rozhodnout pro zdravé alternativy moţností, které se nabízejí, 

a odmítnout ty, jeţ zdraví poškozují. Ţivotní styl je tedy charakterizován souhrou 

dobrovolného chování (výběrem) a ţivotní situace (moţností).  

Z internetových stránek wikipedie.cz je moţné se dozvědět o ţivotním stylu následující: 

Ţivotní styl je spolu s příjmem významným atributem sociálního statusu a lze jej vztahovat 

jak k individuu, tak i k sociálním skupinám. Domácnosti či rodiny objektivně nejčastěji 

uskutečňují společně ty aktivity, které zároveň bývají subjektivními zálibami jedinců, 

tyto celky tedy společně sdílí způsoby trávení volného času. Ţivotní styl je dále funkční prvek 

ţivota, resp. funkční systém člověka i sociálna, který si člověk vybírá z repertoáru dané 

kultury za určitých podmínek jisté prvky podle svých kritérií (hodnot, cíle atd.) a potřeb; 

a rovněţ to, jak tyto prvky propojuje, transformuje a obohacuje a přetváří do vlastního 

systému. Je to způsob propojení soukromé a veřejné sféry, přizpůsobování zvolených prvků 

privátnímu, osobnímu rozměru. Ţivotní styl můţe být rovněţ jistým vzorcem relací člověka 

mezi jednotlivými sférami a prvky ţivota (ţivotního pole). Nejde o oddělenou sféru ţivota 

člověka, skupiny, ale spíše o určitý důleţitý aspekt všech vztahů, rolí, činností a institucí. 

Lze jej charakterizovat jako systém významných činností a vztahů, ţivotních projevů 

a zvyklostí typických, charakteristických pro určitý subjekt. Ţivotním stylem individua lze 

potom rozumět konzistentní ţivotní způsob jednotlivce, jehoţ jednotlivé části si vzájemně 

odpovídají, jsou ve vzájemném souladu, vycházejí z jednotlivého základu, mají společné 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_status
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_skupina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rodina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hobby
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soci%C3%A1lno&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kultura
http://cs.wikipedia.org/wiki/Transformace
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituce_%28sociologie%29&action=edit&redlink=1
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jádro, resp. určitou jednotící linii, tj. jednotný „styl“, který se jako červená linie prolíná všemi 

podstatnými činnostmi, vztahy, zvyklostmi apod. nositele daného ţivotního stylu. 

Konkrétní podoba ţivotního stylu je ovlivněna dvěma faktory – ţivotními podmínkami (faktor 

vnější) a jedincem samotným (faktor vnitřní). Vnější faktor – ţivotní podmínky tvoří 

tzv. mantinely, v nichţ se jedinec pohybuje, jedná se o bezprostřední vazbu ţivotních 

podmínek a ţivotního stylu. Změna ţivotního stylu vyvolaná změnou ţivotních podmínek 

nemusí mít tutéţ míru a kvalitu jako změna ţivotních podmínek a nemusí se projevovat 

v okamţité časové návaznosti. Příčinou této skutečnosti je např. setrvačnost navyklého 

dosavadního způsobu ţivota, neochota či sníţená schopnost změnit své chování (např. vlivem 

věku). Tento vnější faktor se mění stejně pro celou populaci, vyvolává změnu ţivotních 

podmínek a v této probíhající sociální diferenciaci se otvírají či zavírají moţnosti 

pro jednotlivé třídy. Vnitřní faktor ţivotního stylu je samotný jedinec se všemi jeho 

specifickými aţ individuálními ţivotními podmínkami, potřebami, hodnotami atd. Jedinec 

mezi teoreticky existujícími i prakticky realizovatelnými variantami ţivotního stylu hledá tu, 

kterou ve svých specifických podmínkách můţe naplnit a která by současně v daném 

okamţiku nejvíce odpovídala a vyhovovala jeho potřebám, hodnotám a jeho představě 

o naplnění sociálních rolí, jejichţ je nositelem. 

V následujících bodech stručně uvádějí Češka a Štochlová (2002), jak změnit ţivotní styl:  

1. nekouřit 

2. zvýšit fyzickou aktivitu 

3. dodrţovat doporučenou dietu 

4. dosáhnout (udrţet) optimální tělesnou hmotnost. 

Mezi nejdůleţitější faktory ovlivňující ţivotní styl patří výţiva a pohyb – pohybová aktivita. 

Další jako například odpočinek, relaxace, spánek jsou také velmi důleţité. Nejlépe je však 

zkombinovat vše a dodrţovat určitá pravidla zdravého ţivotního stylu.  

Ţivotní styl je moţné rozdělit na aktivní a zdraví ohroţující. Aktivní ţivotní styl se vyznačuje 

pravidelnou pohybovou aktivitou, zásady správného stravování a zdravé výţivy, dostatek 

tekutin, spánku a odpočinku. Zatímco zdraví ohroţující ţivotní styl se vyznačuje 

http://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1dro
http://cs.wikipedia.org/wiki/Populace
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soci%C3%A1ln%C3%AD_diferenciace&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99%C3%ADda_%28sociologie%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_role
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nepravidelnou, nízkou nebo vůbec ţádnou pohybovou aktivitou, sedavý způsob ţivota, 

nepravidelnou stravou, vynecháváním jídel (např. snídaní, obědů,…), nevhodným sloţením 

stravy (časté navštěvování fast foodů, často smaţená jídla, smaţené bramborové lupínky, 

příliš sladkostí, atd.), kouření, uţívání návykových látek, stres, nedostatek spánku, častý pobyt 

v zakouřených prostorech (hospody, bary). Stačí, kdyţ se trošku zamyslíme a hned poznáme, 

co je pro nás dobré a naopak, co našemu zdraví škodí. 

V ţivotním stylu máme faktory, které můţe ovlivnit, a které jsou námi neovlivnitelné. 

Mezi ty, které ovlivnit nemůţeme, patří věk, pohlaví a faktory dědičné. Ty, které naopak 

ovlivnit můţeme, jsou zlozvyky (kouření, pití alkoholu, uţívání návykových látek), 

nedostatek pohybu, stres a způsob stravování.  

Shrnutí 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe nejdůleţitější je právě změna ţivotního stylu. V dnešní době 

je mnoho literatury, která se tomuto problému věnuje. Proto je na kaţdém z nás, jaký k tomu 

zaujmeme postoj. Změnit naše stravovací návyky nebude vůbec jednoduché a ani to nebude 

trvat pár dní, týdnů nebo měsíců, je důleţité v tom pokračovat a vydrţet. Z počátku se můţe 

zdát i zařazení pravidelné pohybové aktivity jako příliš náročné, ale tento krok je nezbytný 

ke změně ţivotního stylu z dnes stále častějšího „sedavého“ na aktivní zdraví prospěšný.  

 

2.2 Nadváha a obezita 

Jak poznat, zda-li je jedinec obézní nebo trpí-li nadváhou? V následující kapitole bude 

ukázáno, jak nadváhu či obezitu změřit a jaká váha ideální. Kaţdý jedinec je individuální 

a tak má kaţdý své individuální potřeby a moţnosti.  

2.2.1 Definice 

Nejčastější formou poruchy výţivy v průmyslovém světě je obezita, tedy nadměrné 

hromadění tuku v těle. U nás postihuje okolo 50 % ţen a 30 % muţů, jak uvádí 

Strejčková a kol. (2007).  

Obezita patří mezi onemocnění, u kterých je úprava dietních návyků jednou 

z nejvýznamnějších. Nejde o pouhé uplatnění diety v redukci hmotnosti, ale i o dietní 
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ovlivnění prognózy obézních. Optimální je dosaţení redukce hmotnosti, to je však u části 

nemocných neúspěšné.  

Je chybou, ţe léčba obezity je často ztotoţňována s redukcí hmotnosti. Aktivní ţivotní styl 

obézních je stejně důleţitý jako redukce hmotnosti. Tuto skutečnost ukázaly studie zabývající 

se fyzickou aktivitou; bylo v nich například zjištěno, ţe štíhlé fyzicky nezdatné osoby 

(unfit unfat) mají horší prognózu neţ obézní pravidelně cvičící (fit fat). Moderní dietní léčba 

obezity nezahrnuje tedy jen redukci hmotnosti, ale i výše zmíněná opatření další.  

(Svačina, Bretšnajdrová, 2008) 

Svačina a Bretšnajdrová (2008) dále uvádějí, ţe nadváha je povaţována za předstupeň 

obezity. Zdravotní rizika evidentně stoupají jiţ od BMI 25 kg/m
2 

a riziko ostře stoupá od 

hodnoty 27 kg/m
2
 (hodnocení tělesné hmotnosti podle BMI je popsaná v kapitole 2.1.4). 

Morbidní obezita je pak závaţným onemocněním a osoby s tímto stupněm nadváhy 

nepřeţívají většinou 60 let věku. Optimální ţivotní prognózu mívají podle řady studií jedinci 

s hodnotami BMI v rozmezí 20 – 22 kg/m
2
.  

Strejčková a kol. (2007) uvádí, ţe obezita je důsledkem nerovnováhy mezi energií, 

kterou ve stravě přijímáme, a tou, kterou tělo skutečně potřebuje. Nadbytečná energie 

se pak ukládá ve formě tuku zvláště pod kůţí. Podle Svačiny a Bretšnajdrové (2008) podíl 

tuku v organismu tvoří u dospělých ţen do 25 aţ 30 % a muţů stejné věkové kategorie 

do 20 aţ 25 %. O podílu tuku v těle se lze přesvědčit několika postupy.  

Briffa (2000) píše o nadváze a obezitě následující: 

Nadváha – s problémem nadváhy uţ mohou nastat zdravotní problémy. Je zde zvýšené riziko 

vzniku srdečních onemocnění, a proto je třeba se dlouhodobě snaţit o redukci váhy.  

Obezita – je úzce spjata se špatným zdravotním stavem. Lidé trpící obezitou bývají často 

vystaveni značným rizikům široké škály onemocnění. Je nutné neprodleně přistoupit 

k redukování hmotnosti. 

Grofová (2007) mimo jiné píše, ţe obezita je rizikový faktor mnoha chorob, je to vlastně 

nemoc způsobující další nemoci. Po kouření představuje obezita druhou nejvýznamnější 

příčinu úmrtí, které lze předcházet adekvátní prevencí.  
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2.2.2 Typy obezity 

Lisá (2007) rozlišuje typy obezity podle místa na těle, kde se tuk nejvíce hromadí. 

V dospělosti je moţné dle tvaru rozlišovat dva typy obezity: obezita gynoidní (tzv. ţenský typ 

obezity) s nahromaděním tuku v dolních částech těla, na hýţdích a stehnech, a obezita 

androidní (tzv. muţský typ obezity) s nahromaděním tuku v horních částech těla.  

Dále podle Lisé (2007) můţeme obezitu rozlišit na primární a sekundární. 

S primární obezitou se setkáváme především u dětí školního věku, v té době také převládá 

alimentární typ obezity. Příčina vzniku této obezity je nerovnováha mezi příjmem a výdejem 

energie. Tukové vrstvy bývají rozloţeny symetricky.  

Sekundární obezita se vyskytuje jako součást některých monogenetických podmíněných 

syndromů (např. syndrom Prader-Willi, Bardet-Biedlův syndrom, Alströmův syndrom, 

Cohenův syndrom), které bývají obvykle diagnostikovány jiţ v dětství.  

Z primární i sekundární obezity vyplývají značné komplikace, zejména ty zdraví ohroţující. 

Protoţe nadváha a obezita způsobují velké mnoţství nemocí. Jednoduše nás problémy 

nadváhy a obezity velmi ovlivňují a to nejen zdravotně, ale také esteticky a společensky. 

Obézní lidé mohou být společensky diskriminováni, coţ jistě nezlepší ani jejich psychický 

stav, který se vyznačuje především malým sebevědomím, motivačními poruchami, depresemi 

nebo úzkostí. 

Nadváha a obezita, která se projeví jiţ v dětském věku, se s největší pravděpodobností, 

projeví i v dospělosti.  

2.2.3 Výskyt nadváhy a obezity 

U Grofové (2007) se dočteme, ţe procento výskytu nadváhy a obezity v naší populaci 

je vysoké. U ţen se udává nadváha v 37 %, obezita v 31 %, celkově nadváha plus obezita 

se vyskytuje u 68 % českých ţen. U muţů je situace ještě závaţnější, nadváhu má 51 % 

a obézních je 21 %, celkově nadváha a obezita se vyskytuje u 72 % českých muţů. 

Na internetových stránkách www.obezita.cz  se lze dočíst, jaký je vývoj obezity ve světě 

a v České republice.  

 

http://www.obezita.cz/
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Vývoj ve světě 

Obezita je poslední dobou často nazývána jako epidemie 3. tisíciletí. Říká se, ţe přejídání 

uţ zabilo víc lidí neţ všechny války dohromady. V roce 1995 se počet obézních lidí na celém 

světě odhadoval na 200 milionů. V roce 2000 však toto číslo stouplo na 300 milionů obézních 

lidí. Obezita představuje problém nejen ve vyspělých zemích, ale roste rapidně i v mnoha 

rozvojových zemích. Prevalence obezity u dospělých je 10 aţ 25 % ve většině zemí západní 

Evropy a 20 – 25 % v některých zemích v Americe. Situace je však mnohem horší 

ve východní Evropě, kde obezitou trpí 40 % ţen, dále ve státech Středozemí a u černých ţen 

v USA. Ještě větší prevalence obezity je poslední dobou pozorována mezi americkými 

Indiány, Američany hispánského původu, nejvyšších hodnot dosahují v Melanésii, Mikronésii 

a Polynésii. Tato populace je vybavena tzv. šetřícími geny, u nichţ se obezita v podmínkách 

dostatku stravy a nedostatku pohybu vyvíjí obzvláště rychlým tempem. Obezita se však 

nevyhýbá ani zemím, kde se s tímto problémem v minulosti prakticky nesetkávali – např. 

Čína, Thajsko a Brazílie. 

Vývoj v České republice 

Česká republika se v počtu obézních propracovala na přední místo v celé Evropě. 

Tento problém skutečně narůstá. 21 % muţů a 31 % ţen je obézních. Kdyţ sečteme nadváhu 

a obezitu, vyjde nám alarmující číslo u ţen 68 % a u muţů dokonce 72 % 

(http://www.obezita.cz/obezita/v-cr-a-ve-svete/). Výskyt obezity a nadváhy je u nás vyšší 

neţ v evropském průměru. Oproti zbytku Evropy je u českých muţů zejména vyšší výskyt 

obezity, u ţen je niţší výskyt nadváhy a výrazně vyšší výskyt obezity. 

2.2.4 Hodnocení nadváhy a obezity 

2.2.4.1 Body Mass Index (BMI) 

Základním hodnocením je Body Mass Index (dálen jen BMI). Jedná se o ukazatele tělesných 

proporcí. Výpočet je podíl hmotnosti v kilogramech k druhé mocnině výšky jedince 

v metrech, jednotkou je tedy kg/m². 

BMI = m (kg) / h² (m) 
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Tento způsob hodnocení je zřejmě nejrozšířenější, ovšem je zatíţen určitou chybou. 

A to nejvíce u osob s větším objemem svalové hmoty, protoţe hmotnost uvedená ve vzorci 

zahrnuje všechny tělesné tkáně, jak tukovou, kostní, tak i svalovou. 

V následující tabulce je uvedena mezinárodní klasifikace nadváhy a obezity podle BMI. 

Tab. 1 Mezinárodní klasifikace nadváhy a obezity podle BMI 

Klasifikace BMI (kg/m²) 

Těţká podváha < 16,00 

Středně těţká podváha 16,00 – 16,99 

Mírná podváha 17,00 – 18,49 

Podváha < 18,50 

Fyziologické rozmezí 18,50 – 24,99 

Nadváha 25,00 – 29,99 

Obezita > 30,00 

1. Stupeň 30,00 – 34,99 

2. Stupeň 35,00 – 39,99 

3. Stupeň > 40,00 

Vítek (2008) 

2.2.4.2 Waist-to-hip ratio (WHR) 

Waist-to-hip ratio (dále jen WHR) je dalším způsobem jak zjistit stupeň obezity. Vypočítá 

se z poměru obvodu pasu ku obvodu boků.  

Tab. 2 Obezita podle indexu Waist-to-hip ratio 

 WHR 

Muţi < 0,95 

Ţeny < 0,85 

Vítek (2008) 
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Toto hodnocení také nezohledňuje vliv distribuce tukové tkáně. Známo je totiţ to, ţe břišní 

(abdominální, nebo tzv. muţský) typ obezity je značně horší neţ druhý a to typ gynoidní 

(tzv. ţenský), u kterého se nejvíce tuku ukládá v oblasti boků. Z toho důvodu mají muţi 

hranici vyšší neţ ţeny a pro kaţdé pohlaví jsou jiné hodnoty (viz. Tab. 2). 

Mimo jiné také Vítek (2008) uvádí, ţe je celá problematika tohoto hodnocení ještě sloţitější, 

protoţe tuk břišní se dále rozděluje na tuk viscerální (útrobní) a subkutánní (podkoţní). 

Jejich vzájemný poměr je nesmírně důleţitý pro posouzení rizika kardiovaskulárních a dalších 

nemocí, zejména cukrovky a poruch metabolismu tuků. To nám také vysvětluje, ţe někteří 

lidé, kteří mají hodnoty BMI v rozmezí normálním, ale všechen jejich tuk je uloţen v oblasti 

útrobní, mohou být mnohem více ohroţení, neţ lidé s vyššími hodnotami BMI, kteří mají tuk 

v těle rozloţen.  

2.2.4.3 Měření obvodu pasu 

Poslední studie ukazují, ţe pro hodnocení nadváhy a obezity stačí pouhé měření obvodu pasu. 

Proto je tento způsob vyuţíván stále častěji. Za rizikovou hranici pro moţný rozvoj 

metabolického syndromu se dnes povaţuje obvod pasu 98 cm u muţů a 88 cm u ţen. 

Riziková hranice pro rozvoj kardiovaskulárních nemocí je ještě o něco sníţena, a to na obvod 

psu 94 – 101 cm u muţů a 80 – 87 cm u ţen (Vítek, 2008).  

2.2.4.4 Výpočet ideální tělesné hmotnosti 

Další způsob hodnocení a přesnější se jeví výpočty ideální tělesné hmotnosti. Vítek (2008) 

poukazuje na fakt, ţe tyto výpočty jsou poměrně sloţité, které navíc různí autoři pozměňují.  

To dělá ve vzorcích ještě větší zmatek a to je i důvodem, proč se tyto výpočty příliš nerozšířili 

do praxe. Jako ideálním a v literatuře podloţeným způsobem se jeví být výpočty ideální 

tělesné hmotnosti podle Robinsona.  

Výpočet ideální tělesné hmotnosti (v kg) podle Robinsona (1983) pro muže: 

(výška (v cm) – 152,4) x 0,728 + 51,65 

Výpočet ideální tělesné hmotnosti (v kg) podle Robinsona (1983) pro ženy: 

(výška (v cm) – 152,4) x 0,650 + 48,67 
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2.2.4.5 Měření tloušťky podkožní tukové vrstvy a somatotyp 

Vítek (2008) uvádí jinou moţnost. Je jí antropometrické měření sestavení z měření tloušťky 

podkoţní tukové vrstvy tzv. kalibrem na několika předem stanovených místech a vypočtením 

předpokládaného procenta. 

Somatometrická měření a posuzování zastoupení tělesného sloţení kaliperem spočívají 

v základních měřeních, kterými jsou: 

- měření tělesné hmotnosti s přesností na 0,1 kg, kdy vyšetřovaný je váţen ráno 

nebo v dopoledních hodinách pouze ve spodním prádle či lehkém oděvu; 

- měření tělesné výšky, která je definována jak vzdálenost bodu vertex od podloţky 

při vzpřímené postoji neobutého vyšetřovaného, s přesností na 0,5 cm; 

- výpočet body mass indexu (BMI), dříve Queteletova indexu, definovaného jako poměr 

tělesné hmotnosti v kilogramech a druhé mocniny tělesné výšky, udané v metrech; 

- měření obvodu pasu (eventuálně boků) páskovou krejčovskou mírou v definované 

úrovni – pro pas měřené ve střední vzdálenosti spodního okraje ţeber a horního 

předního trnu kyčelní kosti a pro boky měřené v úrovni vzdálenosti mezi rovinou 

proloţenou úrovní předního trnu kyčelní kosti a rovinou v úrovni horního okraje 

stydké kosti; 

- měření zastoupení tělesného tuku v těle.  

SOMATOTYP 

Z měření tloušťky podkoţního tuku a doměření ještě dalších specifických parametrů 

se stanovuje tzv. somatotyp. Somatotyp je kvantitativní popis stavby a kompozice lidského 

těla. Kaţdý člověk má určitou typologii, lze hovořit o třech základních somatotypech: 

endomorfním (obézním, také se lze setkat s označením pyknik), mezomorfním (svalnatým, 

neboli atletickým) a ektomorfním (hubeným, neboli astenickým). Tyto jednotlivé typy 

se u kaţdého jedince do jisté míry vzájemně kombinují a jejich rozloţení lze určit 

z takzvaného somatografu.  

(Vítek, 2008) 
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2.2.4.6 Elektrická bioimpedance 

Elektrická bioimpedance (BIA) je neinvazní, dobře dostupná, časově a technicky nenáročná 

alternativa odhadu tělesného sloţení a určení jednotlivých tělesných kompartmentů. Vyuţívá 

rozdílné vodivosti a reaktivity různých tkání podle obsahu vody, iontů, tuku, resp. vzduchu 

pro elektrický proud. Měření se provádí při jedné (single frequency, SF-BIA), 

více frekvencích (multifrequency, MF-BIA) nebo mnoha frekvencích (bioelektrical 

impedance spectroscopy, BIS). Při nízké frekvenci – proud neprochází buněčnými 

membránami – se odhaduje mnoţství extracelulární tekutiny (ECT). Při vyšší frekvenci –

 proud prochází buněčnými membránami – se měří TBW (celkové mnoţství tělesných 

tekutin). Výsledkem metody je obdobně spočítaný dvoukompartmentový 

nebo tříkompartmentový tělesný model, viz výše. Novější techniky BIA vyuţívají rozdílů 

impedance, rezistence a reaktance, které vznikají díky rozdílům v hydrataci tkání a poruchám 

integrity membrán v průběhu nemoci. Základní měřené veličiny pak jsou zpracovány 

do zobrazení fázového úhlu (phase angle, PA) a bioelektrické impedanční vektorové analýzy 

(bioelectrical impedance vector analysis, BIVA). Jinou moţností je vyuţití BIA k měření 

impedance tkání při různých frekvencích. Výstupem je poměr Z (200 kHz) a Z (5 kHz), 

tzv. illness marker, který v modelech odpovídá poškození membrán, případně ukazuje 

na závaţnost stavu např. u kriticky nemocných. Nevýhodou BIA je metodologicky podmíněná 

vyšší variabilita.  

(Szitányi , Těšínský a kol., 2013) 

Shrnutí 

Problém s obezitou a nadváhou se vyskytuje u stále větší počtu lidí a proto je důleţité, 

abychom si naše informace o tomto celosvětovém problému rozšiřovali a dozvídali 

se o nich co nejvíce. Nadváha a obezita je spojená s velkými zdravotními problémy. 

Těmto zdravotním problémům lze předcházet dodrţováním zásad aktivního ţivotního stylu.  

Z výše uvedených příkladů měření můţe kaţdý jedinec sám zjistit míru nadváhy či obezity. 

Jsou jednoduché a pro běţné uţití dostačující. Ovšem musíme také brát v úvahu typ naší 

postavy. Pro muskulaturní typy (jedince, kteří mají více svalů) mohou být hodnoty zkreslující, 

protoţe uvedená hodnocení nezohledňují skladbu těla. Nicméně je samozřejmě lepší nechat 
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se vyšetřit odborníky, jak ve zdravotnictví, odbornými poradci přes ţivotní styl nebo třeba 

výţivovými poradci.  

2.2.5 Komplikace spojené s nadváhou a obezitou 

Nadváha a obezita můţe způsobit mnoho problémů v ţivotě kaţdého z nás. A to nejen 

ty zdravotní, ale velkou roli hraje také stránka estetická. Právě proto jak vypadáme, se často 

i hodnotíme. Lidé s nadváhou či obezitou jsou často vytěsňováni ze společnosti, mají méně 

moţností, protoţe jsou omezováni svými moţnostmi, které jsou někdy i podstatně niţší, 

neţ u jedinců s „normální váhou“. S čímţ zároveň souvisí komplikace motivační. Obézní lidé 

se mnohokrát za sebe stydí, a proto nechodí mezi ostatní a to nejen cvičit.  

2.2.5.1 Zdravotní komplikace 

K uvědomění si negativního vlivu nadváhy a obezity na zdraví člověka, není třeba zdlouhavě 

studovat lékařskou literaturu. Trpíme-li nadváhou nebo vyšším stupněm obezity, 

tak především poškozujeme své klouby (mechanické přetěţování). Neusnadňuje to funkci 

srdce a srdečně-cévnímu systému, plicím a dýchacímu systému. U ţen se často vyskytují 

gynekologické potíţe, jako poruchy menstruačního cyklu nebo problémy při porodech.  

Dále si ukáţeme, jaké nemoci se nejčastěji vyskytují s nadváhou a obezitou, podle Diehla, 

Ludingtonové a Pribiše (2006). 

Onemocnění srdce a cév 

Kaţdoročně zemřou na srdeční infarkt tisíce lidí, aniţ by to ve společnosti vyvolalo nějaký 

mimořádný zájem. A přitom největšího „zabijáka“ všech dob můţeme najít přímo na našem 

jídelním stole. Největším viníkem je nadměrné mnoţství tuků a cholesterolu. To způsobuje 

tvrdnuté a ucpávání důleţitých tepen, které zásobují srdeční sval kyslíkem. Tomuto procesu 

se říká ateroskleróza.  

Vysoký krevní tlak - hypertenze 

Přibliţně kaţdý pátý obyvatel naší země trpí vysokým krevním tlakem. Ve srovnání s těmi, 

kdo mají normální hodnoty krevního tlaku, je u lidí s hypertenzí třikrát větší pravděpodobnost 

onemocnění na srdeční infarkt, pětkrát větší pravděpodobnost srdečního selhání a osmkrát 

větší pravděpodobnost záchvatu mrtvice.  
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Hypertenze znamená, ţe jedinci byl opakovaně naměřen systolický krevní tlak 

(číslo vyjádřeno vţdy vyšší hodnotou) vyšší neţ 140 mmHg (milimetrů rtuťového sloupce) 

nebo diastolický krevní tlak (číslo vyjádřeno vţdy niţší hodnotou) vyšší neţ 90 mmhg. 

I kdyţ se toto onemocnění neprojevuje ţádnými zjevnými příznaky (proto se také někdy 

nazývá tichou nemocí), způsobuje závaţné změny na tepnách a tepénkách. Prvním zjevným 

příznakem hypertenze je mnohdy mrtvice nebo srdečné infarkt. 

Náhlá cévní příhoda mozková (mrtvice) 

Kaţdoročně je v české republice postiţeno mrtvicí neţ 60 tisíc lidí. Podobně jako srdeční 

infarkt i mrtvice postihuje své oběti bez varování. Přibliţně jedna čtvrtina postiţených 

před 70. rokem ţivota svoji první mrtvici nepřeţije; s přibývajícím věkem se pak úmrtnost 

zdvojnásobuje.  

Náhlá cévní příhoda mozková (NCMP) neboli mrtvice je nejčastěji způsobena aterosklerózou 

a jejími komplikacemi – zúţením, ztvrdnutím a ucpáním tepny, která přivádí do mozku 

okysličenou krev. Ateroskleróza můţe postihnout jak tepny nacházející se přímo v mozku, 

tak tepny k mozku vedoucí. Zdrsnělá a ateromovými pláty posetá stěna cévní se stává 

vynikajícím podkladem pro tvorbu krevních trombů (sraţenin). Dojde-li k ucpání tepny 

takovým trombem, mluvíme o trombóze.  

Nádorová onemocnění 

Nejčastěji se vyskytující druhy nádorových onemocnění si lidé způsobují sami. Obvyklou 

příčinou je trvalé působení negativních vlivů ţivotního prostředí. To, co jíme či pijeme, 

kde ţijeme a pracujeme, co dýcháme, rozhoduje o to, zda se i my nestaneme další obětí.  

Lidé jsou schopni téměř všeho, kromě změny ţivotního stylu. Vezměme si například rakovinu 

plic. Tento druh rakoviny patří v České republice u muţů mezi nejčastější, ba dokonce 

v tomto směru drţíme smutný celosvětový primát. A to i přesto, ţe všichni vědí, ţe rakovina 

plic úzce souvisí s kouřením. Dokonce je to napsáno na kaţdé krabičce cigaret. 

Ačkoli jiţ tisíce lidí u nás přestalo kouřit, ještě stále kouří kaţdý třetí muţ a kaţdá pátá ţena. 

Asi v 90 procentech případů by bylo moţné rakovině plic, rtů, dutiny ústní, jazyka, hrtanu 

a jícnu předejít, kdyby lidé přestali kouřit. Také například nádory močového měchýře jsou 

z 50 procent způsobeny uţíváním tabáku. 
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Cukrovka 

Cukrovka (diabetes mellitus) je onemocnění, při kterém organismus není schopen vyuţít 

glukózu, která se pak hromadí ve zvýšené koncentraci v krvi. Celý problém se točí kolem 

inzulinu, hormonu, který je produkován v beta-buňkách Langerhansových ostrůvků pankreatu 

(slinivky břišní). Inzulin umoţňuje přesun glukózy z krve do buněk a tímto způsobem 

pak dochází ke sniţování její koncentrace v krvi. 

Existují tři hlavní typy cukrovky. Diabetes mellitus 1. typu se vyskytuje přibliţně u 5 procent 

nemocných. Postiţení jsou většinou hubení lidé, málokdy trpí nadváhou. Tento typ diabetu 

je často dědičný. Můţe však být zaviněn i jinou chorobou, která zničí beta-buňky 

Langerhansových ostrůvků pankreatu, například záněte, nádorem, hemochromatózou apod. 

Diabetes mellitus 1. typu byl dlouho pokládán za onemocnění dětí a mladých lidí, proto se mu 

také říkalo juvenilní (mladistvý) diabetes. Dnes víme, ţe se můţe vyskytnout v kaţdém věku. 

U tohoto typu diabetu chybějí v těle z nejrůznějších příčin buňky produkující inzulin, 

proto jsou nemocní zcela závislý na jeho injekčním podání.  

Diabetes mellitus 2. typu je zcela odlišný. Někdy je označován také jako diabetes dospělých. 

Tato nemoc má v České republice podle odborníků aţ epidemický výskyt. V roce 2006 touto 

nemocí trpělo přibliţně 400 000 lidí. Častěji se vyskytuje ve středním a vyšším věku a u lidí 

s nadváhou. Na rozdíl od 1. typu lze v krvi nemocných zjistit dostatečné mnoţství inzulinu. 

Buňky ale trpí sníţenou citlivostí na inzulin, který tak nemůţe zabezpečit dostatečný přesun 

glukózy do buněk.  

Třetím typem je diabetes těhotenský. Vyskytuje se obvykle během druhé poloviny těhotenství 

a po porodu většinou zmizí. U jedné třetiny ţen se brzy po ukončení těhotenství objeví znovu 

anebo jiţ nezmizí vůbec. U další třetiny ţen se diabetes 2. typu objeví do dvaceti let 

po porodu a u poslední třetiny se jiţ neprojeví vůbec. Cukrovka vzniká v těhotenství častěji 

u těch ţen, které výrazně přibyly na váze.  

Osteoporóza 

Osteoporóza je nemoc charakterizována úbytkem kostní hmoty (její organické i minerální 

sloţky), coţ je spojeno s narušením architektury kosti a se zvýšeným rizikem zlomenin. 
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Původně pevné kosti se stávají tenké a fragilní, řídké aţ měkké. Touto nemocí je u nás 

postiţeno téměř milion lidí.  

Mimo výše uvedené je spojená nadváha a obezita i se zdravotními komplikacemi, 

jako je hyperurikémie a dna, poruchy látkové přeměny tuků, poruchy látkové přeměny 

aminokyselin a uhlohydrátů, zubní kazy nebo onemocnění ţlučníku. Všechna onemocnění 

jsou spojeny s nevyváţenou a nevhodnou stravou, zejména nadměrným příjmem tuků a cukrů, 

nedostatkem vitamínů a minerálů.  

2.2.5.2 Motivace a její vliv v životním stylu 

Mimo komplikace zdravotní zde hraje důleţitou roli i motivace. Obézní lidé, oproti těm 

s „ideální“ váhou, se za sebe často stydí, a právě proto neradi navštěvují veřejná sportoviště 

a fitness centra. Tím se sniţuje jejich zájem o pohybové aktivity. Kdyţ nemají problém s tím, 

jak vypadají a pohybové aktivity se snaţí provádět, nedělají vţdy vše správně. Obézní lidé 

jsou i tak trochu „nemotorní“, právě v důsledku vysoké váhy, která jim například nedovolí 

takový rozsah pohybu.  

Často stačí podpora rodiny nebo blízkých přátel, aby se lidé rozhodli něco změnit. Právě třeba 

rodina správně a dostatečně motivuje. Zeptáme-li se nějakého člověka, který se v minulosti 

potýkal s podobnými problémy, co právě jeho k určitě změně motivovalo, najdeme nesčetně 

důvodů. A to si myslím, je velice důleţité. Stanovit si nějaký cíl a toho se drţet, aby nás právě 

tento cíl motivoval k úspěchu.   

Shrnutí 

Je patrné, ţe nadváha a obezita nehraje v našich ţivotech pouze roli estetickou, ale musíme 

brát v úvahu, ţe je spojena především s naším zdraví. A to jak jistě všichni víme, máme 

jen jedno. Není proto na místě tuto problematiku podceňovat. Kilogramy, které máme navíc, 

sami o sobě tak velkou roli nehrají, ale jsou spouštěčem řady nemocí. A právě ty jsou pro nás 

tak nebezpečné. Z tohoto důvodu bychom měli problémy s nadváhou a obezitou řešit 

co nejdříve a nečekat aţ na projevení prvních příznaků nemocí. Hraje zde i roli dědičnost 

a právě proto je důleţité, aby tomuto problému věnovali rodiče velkou pozornost. Potýkají-li 

se i rodiče s obezitou, je velmi pravděpodobné, ţe i jejich děti budou obézní. Měli by proto 

podniknout jisté kroky úpravě ţivotního stylu nejen u sebe, ale i u svých dětí.  
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2.2.6 Prevence nadváhy a obezity 

Jako u kaţdé nemoci nebo onemocnění, tak i při nadváze a obezitě je důleţitá prevence. Právě 

to, co je moţné udělat pro to, aby bylo předcházeno této nemoci. Nejdůleţitější je, znát a mít 

dostatek informací, aby případně člověk sám věděl, co změnit nebo udělat jinak. Je známo, 

co je v tomto případě vhodné změnit. A to právě změna ţivotního stylu, především jídelníčku, 

aby tělo stále nepřibývalo na váze a jiţ obézní lidé nejlépe kila shazovali. A také pohybový 

reţim, zařazení pohybových aktivit do denního programu.  

Prevence začíná jiţ před narozením, tedy na skladbě stravy těhotné ţeny. Dítě je totiţ 

uţ v tuto dobu ovlivněno návyky matky. Období kojence je bráno jako kritické. Děti, 

které jsou kojeny dostatečně dlouhou dobu, mají výrazný základ prevence nadváhy a obezity 

v pozdějším věku. Kdyţ brzy zapojíme obiloviny (hlavně pšenici) a maso do dětského 

jídelníčku, můţe to hrát později značnou roli. 

Jako druhé problémové období, jsou měsíce po odstavení mateřského mléka. Následná strava 

můţe být jinak energeticky vyváţená. Dítě v ní můţe postrádat nejdůleţitější prospěšné látky, 

které se v mateřském mléce přirozeně nacházejí. Proto je v batolecím věku, důleţité dbát 

na hodnotnou a vyváţenou stravu. Dnes jiţ na trhu najdeme nesčetné mnoţství nabízených 

produktů pro tyto děti, ovšem ne kaţdá je pro dítě vhodná. Kdyţ nastavíme určitá pravidla 

v jídelníčku a budeme klást důraz na pravidelnou, vyváţenou a hodnotnou stravu, neměly 

by nastat komplikace a to aţ do období puberty.  

A právě puberta je dalším rizikovým obdobím, ta začíná přibliţně okolo desátého roku ţivota. 

V těle se začínají projevovat určité hormony, které se projevují jak ve fyzickém vzhledu, 

tak po stránce psychické. V tomto věku můţe být problém na domluvě s dětmi, někdy 

se na ně nelze zcela spolehnout. Kdyţ rodiče s dětmi na něčem domluví, ne vţdy to dodrţí. 

Zejména děti trpící nadváhou nemusí spolupracovat. Zde hraje zásadní roli znalost 

této problematiky především rodiči.  

Další a to čtvrté kritické období, je věk dospívání (mezi 15. – 18. rokem). V tu dobu 

se definitivně zastaví růst a je důleţitá brát v úvahu individuální odlišnosti. Přetrvá-li 

i v tomto období tzv. „ţravost“ bez následků a to zejména u chlapců, nebo nástupem 

na internáty, kde se změní stravovací návyky, je téměř jisté, ţe se v budoucnu tito mladí lidé 

budou potýkat s problémy nadváhy a obezity.  
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Myslím si, ţe je důleţité právě prevenci nadváhy a obezity věnovat velkou pozornost, stejně 

tak jako u jiných onemocnění.  

 

2.3 Výživa 

Výţiva jako jeden z hlavních faktorů, který hraje v ţivotním stylu velmi důleţitou roli. 

Zdravé stravování a optimální příjem energie nám pomáhá udrţovat optimální tělesnou 

hmotnost nebo naopak i sniţovat při redukci tělesné hmotnosti. Díky tomu, ţe se snaţíme 

dodrţovat pravidla zdravého stravování, se nemusíme zabývat problémy, jako je nadváha 

a obezita. Pokud uţ ale tento problém potřebujeme řešit, pomáhá nám. Jak jistě víme, výţiva 

je tím faktorem, který můţeme sami ovlivnit.  

Pouze část populace je schopna si uvědomit pozitivní vliv výţivy na prevenci a léčbu 

onemocnění souvisejících se stárnutím, coţ jsou ve skutečnosti onemocnění způsobená 

nedostatečnou aktivitou a nevhodnou výţivou. V dnešní době kdy lidé uţívají různé léky 

na sníţení cholesterolu, krevního cukru, krevního tlaku a léčbu dalších onemocnění, 

zapomínáme, ţe nevhodná strava můţe zdraví poškodit, a správná strava naopak ochránit. 

Racionálním přístupem ke stravování investujeme do svého zdraví, kondice a výkonnosti. 

Na druhou stranu při nevhodném stravování se můţe stát, ţe podlomené zdraví zásadně 

ovlivní kvalitu našeho ţivota.  Ţádný lék není tak mocný jako zdraví prospěšná strava, 

tak prezentuje Clark (2008). 

Kunová (2004) ve své publikaci upozorňuje na to, ţe ve vyspělém světe je patrná tendence 

ke zdravému ţivotnímu stylu u lidí vzdělanějších, zatímco niţší sociální vrstvy inklinují 

k výběru jen na základě rychlosti a ceny. Pokud chceme jíst zdravě, měli bychom se snaţit 

čerpat stále nové informace. Vzhledem k tomu, ţe stolování patří k celkové kulturnosti 

člověka, je vhodné věnovat přípravě pokrmů přiměřenou pozornost. Důleţitá je určitá dávka 

odvahy k experimentům a inspirace v české i mezinárodní kuchyni. Pokud zvládneme jíst 

přiměřeně velké porce, nemusíme se obávat nadváhy ani v případě, kdyţ občas ochutnáme 

pokrmy energeticky vydatnější.  
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2.3.1 Energetická bilance, BMR 

Kolik máme přijmout energie? To je asi jedna z nejdůleţitějších otázek kaţdého z nás. 

Je známo, ţe kaţdý jsme individuální, a proto máme individuální potřeby. Tak i příjem 

energie je pro kaţdého zcela jiný. Hlavní důvodem proč se nám tělesná hmotnost zvyšuje, 

je ten, ţe přijímáme více energie, neţ vydáme. To je označováno jako energetická bilance, 

tedy poměr mezi příjmem a výdejem energie. Tento poměr se dá jednoduše spočítat 

ze vzorce: 

∆ E = energetický příjem (Ep) – energetický výdej (Ev). 

Pokud nám příjem převaţuje nad výdejem, mluvíme o energetické bilanci pozitivní, kdy 

nadbytečná energie v těle zůstává. Je-li tomu naopak, výdej převaţuje nad příjmem, 

jde o energetickou bilanci negativní, a pak organismus hubne.  

O léčbě obezity a tedy i o energetické bilanci se dočteme u Grofové (2007): Léčba obezity 

je zaloţena na vlastním přičinění pacienta a jeho ochotě přebudovat své pohybové 

a stravovací návyky, akceptovat jiný ţivotní styl. Jednoznačně nutné je sníţit celkový 

energetický příjem, jídlo rozdělit rovnoměrně na více porcí. Vyvarovat se nevyváţeným 

dietním opatřením, které mohou vést k poškození zdraví. Nepodléhat iluzím o moţnostech 

zázračného zhubnutí například 27 kg za týden. Je třeba si uvědomit, ţe pacient jednoho večera 

neulehl štíhlý do postele, aby se druhého dne ráno probudil obézní. Pravděpodobně ho to stálo 

dlouhodobější úsilí o pozitivní energetickou bilanci. Sníţením mnoţství podkoţního tuku 

lze dosáhnout jeho vyuţitím jako energetického zdroje (spálením) během pohybové aktivity, 

tedy déle trvající negativní energetickou bilancí.  

BMR 

BMR je definován jako mnoţství energie spotřebované v teplotně neutrálním prostředí, 

12 hodin po posledním jídle (vyloučení efektu potravy a činnosti gastrointestinálního ústrojí), 

osoba musí být v celkově klidovém stavu (nesmí být stimulována ani cévní nervová 

soustava). Jde tedy o mnoţství energie potřebné pro zajištění základních vitálních funkcí 

za bazálních podmínek. 
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Existuje několik vzorců pro odhad BMR. Nejčastěji se cituje ten z roku 1918 popsaný 

Harrisem a Benedictem – tzv. Harris-Benedictova rovnice, pro jejíţ výpočet potřebujeme 

znát pohlaví, věk, výšku a váhu: 

Harris-Benedictova rovnice pro ženy (BMR vychází v kcal/den): 

BMR = 655,0955 + (9,5634 × váha v kg) + (1,8496 × výška v cm) – (4,6756 × věk v letech) 

Harris-Benedictova rovnice pro muže (BMR vychází v kcal/den): 

BMR = 66,473 + (13,7516 × váha v kg) + (5,0033 × výška v cm) – (6,755 × věk v letech) 

V klinické praxi se přesná hodnota energetického výdeje stanovuje jen zřídka, většinou 

je dostačující jeho odhad stanovený na základě následujícího výpočtu: 

EE = BMR x IF x AF x TF 

IF ( ktiv factor) – 1,0 u nestresovaného; 1,1 elektivní chirurgie; 1,5 septický šok 

AF ( ktivity factor) – 0,9 řízená ventilace; 1,0 klid na lůţku; 1,5 ambulantní nemocný nebo aktivně 

rehabilitující 

TF (temperature factor) – při 37 °C činí 1,0,  s kaţdým stupněm tělesné teploty se TF mění o 0,1 

Pokud se poţaduje ţádoucí přesnější stanovení energetického výdeje, vyuţívá se nejčastěji 

metoda nepřímé kalorimetrie zaloţená na principu měření spotřeby kyslíku (O2), výdeje oxidu 

uhličitého (CO2) a odpadu dusíku v moči. 

(www.fblt.cz) 

2.3.2 Celková energetická potřeba 

Zadák (2008) uvádí, ţe celková energetická potřeba (CEV kcal/24h) se skládá z bazální 

energetické potřeby (BEE), která vyjadřuje potřebu energie organismu na udrţení chodu 

základních metabolických dějů v naprostém fyzickém i psychickém klidu a nalačno. 

Při praktickém měření to znamená hodnotu naměřenou po probuzení. Z praktických důvodů 

se ještě zavádí pojem „klidová energetická potřeba“ (REE – resting energy expenditure), 

která umoţňuje měřit ambulantní nemocné a předpokládá, ţe měření klidové energetické 

potřeby REE je prováděno nejméně tři hodiny po posledním jídle a nejméně hodinovém klidu 

na lůţku v neutrální okolní teplotě.  
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Celková energetická potřeba se tedy skládá z bazálního metabolismu, tedy metabolismu, 

který potřebuje na chod organismu, a dále energii, kterou potřebujeme na další činnosti 

prováděné během dne.  

2.3.3 Složky výživy 

Výţiva se skládá ze třech základních sloţek, a to sacharidy, tuky a bílkoviny. Tyto sloţky 

dodávají tělu potřebnou energii. Dále by měla obsahovat sloţky jako vitamíny, minerály 

a stopové prvky, které sice tělu nedodávají energii, ale jsou ţivotně důleţité, k řízení 

látkových výměn a udrţování určitých tělesných substancí. Maughan a Burke (2002) píší, 

jak mnoho vitamínů a minerálů hraje klíčovou úlohu v energetickém metabolismu 

nebo při stavbě tělesných tkání a neţádoucí vliv jejich nedostatku se jasně projeví. Hraniční 

nedostatek těchto látek se můţe u osob se sedavým způsobem ţivota nebo tam, kde není 

rozhodující výkon, projevit jen minimálně, ale u skutečných sportovců můţe mít i malé 

narušení kapacity fyzické zátěţe významné důsledky. Pravidelný intenzivní trénink můţe 

zvýšit potřebu mikroţivin (vitamíny, minerály a stopové prvky), ať uţ kvůli jejich zvýšené 

utilizaci nebo větším ztrátám z organismu.  

2.3.3.1 Trojpoměr základních živin 

Kunová (2004), ţe ve výţivě zdravého člověka s normální hmotností by měly 

podle oficiálních doporučení 55 – 60 energetických procent tvořit sacharidy, 25 – 30 procent 

tuky a 10 – 20 procent bílkoviny. Zádrhel je ale v tom, jak si má člověk například 

30 energetických procent tuku představit. Není moţné je totiţ zaměnit za hmotnostní 

procenta, protoţe tuky mají dvakrát více energie v 1 gramu neţ sacharidy a bílkoviny.  

Z jednoho gramu sacharidů a bílkovin získáme energii 17 kJ a ze stejného mnoţství tuků 

získáme dvakrát větší energii, tedy 38 kJ.  

2.3.3.2 Cukry – Sacharidy 

Jsou hlavní zdrojem energie. Jejich zastoupení v potravě má činit v průměru 55 – 65 %. 

Polysacharidy mají být přítomny v potravě nejen jako glykogen z jater a masa a škrob 

z různých rostlin, tedy jako snadno stravitelné sloţky potravy, ale i jako celulóza a jiné látky 

tvořící buněčné stěny rostlinných buněk, tedy látky těţko stravitelné. Celulóza a podobné 

sacharidové sloučeniny, tzv. vláknina, podporují pohyb střev a brání zácpě. Zdrojem vlákniny 
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je zelenina, ovoce, obiloviny (zvl. černá mouka) a luštěniny. Význam vlákniny spočívá 

i v tom, ţe sniţuje výskyt střevních nádorů a ischemické choroby srdeční (sniţuje hladinu 

cholesterolu v krvi).  

Sacharidy přecházejí ve formě cukrů ihned do krve a dodávají tělu rychle energii. Nacházejí 

se především v rostlinných potravinách (obiloviny, ovoce, zelenina, luštěniny, brambory, aj.). 

Škroby by měly být jako ideální příjem sacharidů, které do krve přecházejí pomalu, 

a tím zasytí organismus na delší dobu. Ovšem přijímáme-li nadbytek sacharidů, 

ty které nedokáţeme spotřebovat, ukládají se nám v podobě tukových zásob.  

Můţeme rozdělit sacharidy do dvou skupin. Podle Machové (2009) to jsou: 

- vyuţitelné sacharidy  

o monosacharidy (glukóza, fruktóza, galaktóza), které mají uhlovodíkový řetězec 

tvořený šesti atomy uhlíku, 

o disacharidy (sacharóza, laktóza, maltóza) s uhlovodíkovým řetězcem sloţeným 

z dvakrát šesti atomů uhlíku, 

o oligosacharidy (stachyóza a vebaskóza), jejichţ uhlovodíkový řetězec je tvořen 

z trojnásobného aţ šestinásobného řetězce o šesti atomech uhlíku, 

o polysacharidy (škrob, glykogen) mají 200 – 600 šestiuhlíkových řetězců; 

- nevyuţitelné sacharidy – vláknina. 

 

 

Vláknina 

Vláknina je durh sacharidů, který se sice řadí mezi nevyuţitelné, ale pro tělo má 

nezastupitelnou funkci. Funguje jako čistič stěny střev, povzbuzuje peristaltiku, sniţuje 

energetickou hustotu potravy, navíc v těle bobtná a tím navozuje pocit sytosti.  

Vlákninu dělíme na dva druhy – rozpustnou a nerozpustnou. Ta rozpustná obsaţena hlavně 

v ovoci a zelenině, má schopnost vázat vodu. Dále ve střevě váţe cholesterol, ţlučové 



30 

 

a mastné kyseliny, čímţ sniţuje hladinu triglyceridů a cholesterolu v krvi a pomáhá 

tak zabraňovat onemocněním srdce a cév. Tím, ţe na sebe váţe vodu, bobtná, a tím zpomaluje 

vyprazdňování ţaludku. Tu nerozpustnou najdeme třeba v ořechách, semínkách a celozrnných 

výrobcích a putuje v nestráveném stavu aţ do tlustého střeva, kde má schopnost mechanicky 

čistit stěnu střev. Tím střeva ozdravuje, podporuje peristaltiku a zrychluje metabolismus. 

Ale aby mohla vláknina v těle plnit svoji funkci, je nutné dostatečně doplňovat tekutiny. 

Zejména u nerozpustné vlákniny, kdyţ nedodáme tělu dostatek tekutin, můţe nám vláknina 

naopak uškodit, způsobila by zácpu.  

2.3.3.3 Tuky – Lipidy 

Lipidy, z nichţ přijímáme především tuky (triacylglyceroly), je rovněţ nutno hodnotit 

po stránce kvalitativní. Podobně jako některé aminokyseliny jsou i některé mastné kyseliny 

pro organismus nezbytné, esenciální. Esenciální mastné kyseliny, jako kyselina linolová 

a linolenová, jsou nenasycené kyseliny obsahující dvojné vazby. Jejich zdrojem jsou některé 

rostlinné oleje. Nenasycené mastné kyseliny mají být obsaţeny v potravě i proto, ţe sniţují 

hladinu cholesterolu v krvi.  

Význam tuků v potravě spočívá také v tom, ţe jsou v nich rozpuštěny některé vitaminy 

(A, D, E, K – vitaminy rozpustné v tucích). Jestliţe je zaručen přívod vitaminů rozpustných 

v tucích a esenciálních mastných kyselin, stačí, kdyţ podíl tuků v potravě činí 20 – 30 %, 

pokud člověk zvláště těţce nepracuje. Naopak nadbytek tuků, zvláště ţivočišných, přispívá 

ke vzniku a rozvoji aterosklerózy, a přisuzuje se mu proto riziko srdečních infarktů.  

Tuky dodávají tělu aţ dvakrát více energie neţ sacharidy a bílkoviny. Jednak mají funkci 

dodávat energii a dále jsou zapotřebí jako stavební hmota buněčných stěn, látek přenášející 

informace, hormonů, atd. Přijímáme-li nadbytek tuků, velmi rychle se nám zvyšuje váha 

a značně zvyšuje riziko srdečních onemocnění, především kornatěním tepen.  

2.3.3.4 Bílkoviny – Proteiny 

Bílkoviny z potravy, rozštěpené v trávicím traktu na aminokyseliny, jsou vyuţívány 

spíše jako zdroj aminokyselin pro stavbu buněčných struktur neţ jako zdroj energie. 

Z hlediska správné výţivy je třeba, aby přijaté bílkoviny obsahovaly esenciální 

(nepostradatelné) aminokyseliny. Hodnotnější jsou bílkoviny ţivočišné neţ rostlinné, 

protoţe rostlinné bílkoviny nejsou přiměřeným zdrojem esenciálních aminokyselin. 
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Esenciální aminokyseliny obsahují tyto potraviny, vejce, mléko, játra, srdce, maso, 

ale i pšenice a brambory. Optimální příjem bílkovin u dospělého člověka by měl být 1 – 1,5 g 

na 1 kg hmotnosti, u dětí, dospívajících a těhotných ţen by měl být vyšší, a to aţ 3 – 4 g 

na 1 kg hmotnosti.  

Bílkoviny jako základní kámen potravy dodává stejné mnoţství energie jako sacharidy 

Ale na rozdíl od sacharidů nejsou primárním zdrojem energie, jsou vyuţívány k výstavbě 

hormonů, buněk, kůţe, enzymů, vlasů, atd. Teprve tehdy potýká-li se tělo s nadměrnou zátěţí, 

vyuţívá jak zdroj energie i bílkoviny v podobě aminokyselin. Nadměrný přísun bílkovin 

také není zcela dobrý, je aţ nebezpečný, protoţe produkty při jejich rozkladu se ukládají v těle 

(v ţilách, věnčitých tepnách). Jelikoţ to není tak viditelné jako u tukových polštářků, 

o to je to daleko nebezpečnější. Navíc vyšší příjem bílkovin zatěţuje ledviny a dlouhodobě 

můţe způsobit onemocnění cév.  

2.3.3.5 Mikronutrienty 

Je známo, ţe sacharidy, lipidy a proteiny, označované jak makroţiviny či makronutrienty, 

zásobují tělo energií pro trénink a dodávají výchozí materiál (surovinu) nezbytný 

pro zotavení, obnovu a opravu tkání. Vitaminy a minerální látky i další rostlinné chemikálie 

(fytonutrienty a antioxidanty) se označují jako mikroţiviny či mikronutienty, 

protoţe je potřebujeme pouze v malých mnoţstvích – miligramech či mikrogramech, 

coţ jsou setiny či tisíciny gramu (0,01 nebo 0,001 g) – oproti řekněme sacharidům, 

jichţ jsou zapotřebí stovky gramů za den.  

(Skolnik, Chernus, 2010) 

K udrţení zdraví potřebuje organismus celou škálu vitamínů, minerálů a stopových prvků 

v odpovídajícím mnoţství, které musí být doplňovány stravou. Mnoho vitamínů a minerálů 

hraje klíčovou úlohu v energetickém metabolismu nebo při stavbě tělesných tkání a neţádoucí 

vliv jejich nedostatku se jasně projeví. Hraniční nedostatek těchto látek se můţe u osob 

se sedavým způsobem ţivota nebo tam, kde není rozhodující výkon, projevit jen minimálně, 

ale u skutečných sportovců můţe mít i malé narušení kapacity fyzické zátěţe významné 

důsledky. Pravidelný intenzivní trénink můţe zvýšit potřebu mikroţivin, ať uţ kvůli jejich 

zvýšené utilizaci nebo větším ztrátám z organismu.  

(Maughan, Burke, 2002) 
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VITAMINY 

Vitaminy jsou organické látky, které organismus potřebuje v malém mnoţství, aby zajistil 

důleţité biochemické reakce, které v běţném ţivotě probíhají. Vzhledem k tomu, 

ţe organismus si tyto látky neumí vytvořit, musí být doplňovány stravou. Vitaminy 

lze rozdělit do dvou skupin, na rozpustné v tucích (A, D, E, K) a rozpustné ve vodě (B1 – 

thiamin, B2 – riboflavin, B3 – niacin, B6 – pyridoxin, foláty, kyselina pantotenová, biotin, 

B12 – kyanokobalamin, C – kyselina askorbová.  

Hraniční nedostatek vitaminů můţe mít na fyziologické funkce jen malý vliv, který člověk 

se sedavým způsobem ţivota jen stěţí zaznamená, ale který můţe mít zásadní význam 

pro sportovce podávající velké výkony, kdy o úspěchu rozhodují metry a sekundy. 

Různé studie deplece vitaminů ukazují, ţe jejich nedostatečný přívod je spojen se sníţenou 

kapacitou pro fyzickou aktivitu, zvláště pokud se jedná o více mikroţivin najednou. 

Při pravidelném náročném tréninku je nutné zvýšit celkový objem stravy, aby se vyváţil 

zvýšený energetický výdej, bez toho nelze v intenzivním tréninku pokračovat dlouhodobě. 

Pokud je strava různorodá a má správnou skladbu, lze očekávat, ţe vysokoenergetická dieta 

zajistí přívod vitaminů v dávkách vyšších, neţ jsou doporučené.  

Spotřebu vitaminů u jednotlivce je obtíţné určit přesně. Diagnóza nedostatku jednoho 

vitaminu je zaloţena na několika zdrojích informací včetně zhodnocení přívodu potravou, 

určitých biochemických a hematologických měření, klinických projevů a příznaků. 

Kaţdý z těchto parametrů, pokud stojí sám o sobě, je při stanovení spotřeby vitaminů třeba 

hodnotit opatrně.  

(Maughan, Burke, 2002) 

MINERÁLNÍ LÁTKY 

K udrţení normální funkce buněk a tkání je zapotřebí dostatečné mnoţství asi dvaceti různých 

minerálů. Mnoho z nich potřebuje organismus jen ve stopovém mnoţství, ale jiné je třeba 

přijímat v mnoţství větším. Teoreticky moţný je nedostatek jakéhokoliv z těchto prvků, 

ale jejich deficience je prakticky velmi vzácná – moţná kromě ţeleza, vápníku a v některých 

částech světa jódu. Ţelezo a vápník mají velký význam pro zdraví a výkon sportovců a velmi 

intenzivní trénink můţe jejich hladiny ovlivňovat. Stravovací průzkumy a studie spotřeby 
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minerálů všeobecně ukazují, ţe sportovci přijímají dostatečné mnoţství minerálů a stopových 

prvků a ţe biochemické a hematologické parametry jsou podobné jejich protějškům 

se sedavým způsobem ţivota.  

Všechny hlavní ionty – sodík, draslík a chlór – hrají významnou roli ve vodní homeostáze 

a při distribuci vody mezi intracelulárními a extracelulárními prostory. Sodík má význam 

při regulaci krevního tlaku, ale to je spíše problematika týkající se rekreačních sportovců 

nebo osob, které necvičí vůbec.  

Hořčík plní mnoho ţivotně důleţitých funkcí při regulaci energetického metabolismu, 

protoţe působí jako kofaktor a aktivátor řady elektrického gradientu na nervových 

a svalových buněčných membránách.  

Kofaktorem v mnoha enzymatických reakcích je také zinek, který má i řadu jiných funkcí, 

včetně důleţité podpory procesu obnovy tkání.  

Měď je dvojmocný kationt s významným biologickými funkcemi zahrnujícími regulaci 

aktivity enzymů, syntézu hemoglobinu, katecholaminů a některých peptidových hormonů. 

Její nedostatek je opět vzácností, protoţe měď se nachází ve velké škále potravin, 

mezi něţ patří měkkýši, játra, celozrnné cereálie, luštěniny a oříšky.  

Selen má antioxidační účinky, protoţe tvoří nedílnou součást enzymu glutathionperoxidázy, 

která pomáhá ochraně buněk před poškozením volnými radikály. Existují důkazy, ţe selen 

hraje roli při ochraně před některými druhy rakoviny.  

Dostatečný přísun jódu je nezbytný rpo tvorbu thyreoidních hormonů tyroxinu 

a trijodthyroninu.  

Významné metabolické funkce má i řada dalších minerálů, jako je kobalt, molybden, mangan, 

chrom a fosfor, které musí strava v malých mnoţstvích obsahovat. Nedostatek těchto prvků 

je tak vzácný, ţe moţnost výskytu u sportovců je zanedbatelná. Ovšem mnoho těchto prvků 

včetně kobaltu, chromu a fosforu je obsaţeno v potravinových doplňcích, které sportovci 

uţívají, navzdory neexistujícím důkazům o jejich zvýšené potřebě nebo o příznivém vlivu 

jejich doplňování na výkon.  

(Maughan, Burke, 2002) 
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2.3.3.6 Glykemický index 

Kaţdý z nás uţ alespoň jednou slyšel nebo si přečetl výraz glykemický index, 

ale co to doopravdy je, ví jen málo z nás.  

O glykemickém indexu píše Kunová (2011) následující: glykemický index udává, 

do jaké míry je sacharidová potravina schopna zvýšit hladinu cukru v krvi. Zvýšení hladiny 

krevního cukru (glykemie) provokuje slinivku břišní k vplavení hormonu inzulinu. 

Čím více hladina cukru po jídle stoupne, tím více je potřeba inzulinu. Dochází tak ke střídání 

velmi vysoké a velmi nízké glykemie, coţ je pro organismus velký nápor. Dlouhodobá 

konzumace potravin s vysokých glykemickým indexem zvyšuje pravděpodobnost některých 

onemocnění, např. kardiovaskulárních chorob, diabetu 2. typu, ale i některých druhů 

rakoviny. Kromě toho také vede k nadměrnému ukládání tukových zásob, coţ je příčinou 

nadváhy a obezity, protoţe inzulin je „tukotvorný“ hormon. Negativní dopad mají potraviny 

s vysokým glykemickým indexem i na psychiku citlivějších osob. Nadměrný pokles hladiny 

cukru v krvi u nich způsobuje hypoglykémii, která je doprovázena nepříjemnými pocity 

podráţděnosti, nervozity či hladu a vede k další konzumaci většinou sladkého, které člověka 

sice těchto nepříjemných pocitů zbaví, ale opět rozhoupe hladinu cukru v krvi. V takové 

situaci je obtíţné se soustředit na náročnou práci nebo dobře vycházet s okolím.  

V následující tabulce si ukáţeme výběr některých potravin podle hodnot glykemického 

indexu, uvedené u Kunové (2011).  
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Tab. 3 Rozdělení potravin podle glykemického indexu (dále jen GI) – potraviny jsou v tabulce 

rozděleny do tří skupin, referenční hodnotou je glukóza – GI = 100. 

Nízký GI (pod 30) Střední GI (30 – 70)  Vysoký GI (nad 70)  

OVOCE 

Avokádo, citrony, jahody, 

grapefruity, třešně, … 

Ananas, angrešt, hrozny, 

banány, papája, meruňky, … 

Sušené datle, sušené fíky. 

ZELENINA 

Artyčoky, brokolice, celer, 

okurky, paprika, květák, 

chřest, rajčata, špenát, … 

Brambory, cibule, kukuřice, 

červená řepa, česnek, 

meloun, mrkev, tykev.  

Ţádné.  

PEČIVO, PŘÍLOHY, OBOLOVINY 

Ţádné. Amarant, celozrnná pšenice, 

pohanka, ţitný chléb, sójová 

mouka, knäckenbrot, … 

Bramborová kaše, vařená 

rýţe natural, špaget a další 

těstoviny z tvrdé pšenice 

uvařen al dente.  

Corn flakes, jáhly, suchary, 

Racio chlebíčky, vafle, 

croissanty, bílý rohlík, … 

Vařená bílá rýţe, houskové i 

bramborové knedlíky, 

bramborové hranolky, … 

SLADKOSTI 

Hořká čokoláda (čím vyšší 

procento kakaa, tím niţší 

GI), fruktóza, … 

Čokolády, müsli tyčinky, 

nutila, sušenky BeBe dobré 

ráno, … 

Cukr, med, čokoládové 

tyčinky (Mars, Deli,…), 

Delissa, veškeré zákusky, … 

MLÉČNÉ VÝROBKY, ZMRZLINY 

Ţádné. Jogurty, tvaroh, mléko, 

kysané mléčné nápoje, 

kysaná smetana (všechny 

jsou na spodní hranici, blíţí 

se tedy skupině s nízkým 

GI). 

Smetanové zmrzliny.  

Vodové zmrzliny typu 

Calippo, Tricky, Twister. 

NÁPOJE 

Minerálky, sirupy a limonády 

s náhradním sladidlem, 

zeleninová šťáva, bílá káva 

bez cukru.  

Ovocné dţusy, kakao, víno 

červené i bílé (suché). 

Limonády, energetické 

nápoje (typu Red Bull), 

cappuccino z automatu, 

šumivé víno, … 
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2.3.4 Pitný režim 

Pitný reţim je nedílnou součástí nejen zdravého ţivotního stylu. Je důleţitý pro správné 

fungování zaţívacího systému a všech pochodů v těle, protoţe dehydrovaný organismus 

nemůţe správně fungovat. Doplňovat tekutiny by se mělo průběţně po celý den a ne se napít, 

aţ kdyţ organismus pocítí ţízeň. Denní doporučený příjem tekutin je 2 – 3 litry. Samozřejmě 

záleţí na mnoha okolnostech. Jiné mnoţství tekutin potřebuje doplňovat ţena váţící 55 kg 

a jiné mnoţství muţ o váze 90 kg. Jinou potřebu budeme mít v létě tedy v teplejším počasí 

a jiné v zimě, kdy je chladněji. Samozřejmě pokud sportujeme nebo vykonáváme těţkou 

práci, v tomto případě bychom měli příjem tekutin zvýšit. Tekutiny přijímáme také v potravě, 

v některé je tekutin méně, v některé více. Vyšší obsah tekutin je především v zelenině, ovoci 

a mléčných výrobcích.  

Nedostatečný nebo vůbec ţádný příjem tekutin se projevuje jako dehydratace. 

Ta je pro organismus nebezpečná a s ní jsou spojeny další komplikace, například bolesti 

hlavy, malátnost, únava, nesoustředěnost a zejména u sportovců můţe docházet ke kolapsům. 

Při dlouhodobém nedostatku tekutin, nastane stálá únava, klesá výkonnost (u sportovců) 

a zvyšuje se pravděpodobnost ledvinových kamenů.  

Jak uţ bylo zmíněno, příjem tekutin není vţdy stejný. S narůstající teplotou je nutné zvýšit 

i příjem tekutin. Ve vyšších teplotách je organismus dříve dehydratován. V létě je potřeba 

přijímat tekutin více, protoţe v těle dochází k větším ztrátám, a to pocením. Také při zvýšené 

námaze nebo pohybové aktivitě je vyšší potřeba tekutin. V příjmu tekutin hraje významnou 

roli pohlaví. Muţ má jinou potřebu neţ ţena. To také souvisí s tělesnou hmotností. 

Méně váţící jedinci mají menší potřebu a naopak.  

A jaké tekutiny nejlépe doplňovat? Nejideálnější je obyčejná VODA, která je čistá, neslazená 

a neperlivá. Klidně voda „z kohoutku“, ovšem musí být zdravotně nezávadná a pro pití 

vhodná. Neobsahuje ţádné kalorie a je tělu vlastní, je tedy vhodná pro osoby s nadváhou 

a obezitou. Je to i nejlevnější varianta a dostupná prakticky všude. Kdo ale preferuje vody 

kupované, si jistě v dnešní široké nabídce vybere právě pro něj vhodnou. V obchodech 

ale mimo vody nejdeme mnoho dalších nápojů. 

PRAMENITÉ VODY – vody, které jsou z přírodních podzemních zdrojů a které mohou být 

fyzikálně upraveny. Tyto vody lze pít dlouhodobě, jelikoţ obsahují málo minerálních látek.  
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MINERÁLNÍ VODY – vody obsahující větší mnoţství minerálních látek, proto je velmi 

důleţité jejich sloţení, tedy pečlivě číst etikety těchto vod, aby se příznivé účinky nezměnily 

v riziko. Hořčík (Mg++), vápník (Ca++) a sodík (Na+) jsou jedny z nejdůleţitějších 

minerálních látek obsaţených v minerálních vodách.  

OVOCNÉ NÁPOJE – DŢUSY – na trhu je opravdu velký výběr těchto nápojů, je tedy velmi 

důleţitý, jaký druh si vybereme. Dţusy obsahují velké mnoţství vitamínu E a C, kyseliny 

listové a karotenů, díky tomuto obsahu se řadí mezi zdravé nápoje. Tak jako ovoce jsou dţusy 

bohaté na látky s antioxidačním účinkem, které pomáhají organismus chránit 

před civilizačními chorobami. To platí zejména u výrazně zbarvených dţusů. Tyto nápoje 

mají ale také jednu velkou nevýhodu – mají velkou energetickou hodnotu, danou vysokým 

obsahem cukru. Je tedy dobré z velké nabídky v obchodních řetězcích vybírat dţusy 

stoprocentní, které jsou bez přídavku řepného cukru, protoţe uţ obsahují cukr přímo 

pocházející z ovoce. Tyto nápoje je tedy dobré nekonzumovat často a ředěné vodou.  

SYCENÉ NÁPOJE – vody, které jsou sycené oxidem uhličitým. Proto nám při konzumaci 

ve vysokém mnoţství hrozí riziko. Oxid uhličitý je zplodinou metabolismu, 

které se organismus zbavuje vydechováním. Čím vyšší je obsah oxidu uhličitého v nápoji, 

tím niţší je pravděpodobnost jeho kvality. Dalším problémem oxidu uhličitého je ten, ţe nám 

způsobuje pocit uhašení ţízně dříve, neţ napijeme dosyta. Proto bychom sycené nápoje měli 

konzumovat jen výjimečně a neměly by být základem denního pitného reţimu.  

LIMONÁDY -  nápoje typu Coca-cola, Fanta, Sprite a jiné. Mají podobné sloţení jako sycené 

nápoje, skládají se z vody, oxidu uhličitého, cukru, někdy kyseliny fosforečné a někdy 

kyseliny citrónové. Ačkoli jsou chuťově atraktivní, výţivově jsou pro nás špatné. Pravidelné 

pití limonád škodí budování kvalitní kostní hmoty, protoţe díky obsahu kyseliny fosforečné 

dochází k vylučování vápníku z organismu. A to i v případě, je-li přísun vápníku stravou 

přiměřený.  

 

Shrnutí 

V dnešní době v neomezeném přístupu k potravinám a nápojům si můţeme vybrat, co budeme 

jíst a pít. Je tedy jenom na nás, jak zachováme a co uděláme pro to, aby byl náš organismus 
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zdravý. Správné sloţení stravy není zase taková věda, a kdyţ se trochu zamyslíme, můţeme si 

jídlo připravovat zdravěji. Je velmi důleţité co jíme a jaké sloţení má například náš oběd 

či večeře. Z výše uvedené kapitoly jiţ víme, ţe je důleţité jíst přes den spíše častěji a menší 

porce, neţ se celý den trápit hlady a večer sníst vše na co přijdeme. Také uţ víme, ţe nejsou 

cukry jako cukry. Obecně jsou to sacharidy a pro náš organismus jsou důleţité zejména 

ty sloţené (obsaţené třeba v ovesných vločkách) a těm jednoduchým (jako jsou sladkosti) 

se raději vyhýbat. V boji s obezitou a nadváhou je to především důleţité. I tukům se nesmíme 

zcela vyhýbat, pro nás důleţité jsou hlavně ty nenasycené. V tucích se rozpouští vitamíny 

A, D, E a K, které tělo potřebuje. Také bílkoviny jsou potřebné a to pro stavbu svalové hmoty. 

Dále jsme se mohli dočíst, z výše uvedeného výčtu nápojů, jaké jsou pro náš organismus 

ty správné a jaké špatné. V ideálním případě je nejlepší pít „obyčejnou“ čistou vodu. 

Také minerální vody jsou pro náš organismus vhodné, ale ne ve velké přemíře. 

Zatímco syceným nápojům a limonádám je lépe se vyhýbat.  

 

2.4 Pohyb 

Pohyb je dalším z nejdůleţitějších faktorů při aktivním ţivotním stylu. Spolu se zdravou 

výţivou, která je více rozebrána v předchozí kapitole, hrají v aktivním ţivotním stylu 

důleţitou roli. Pohyb je také velmi důleţitý v ovlivňování nadváhy či obezity. Je jedním 

ze základních projevů člověka, tedy nejpřirozenějším a nezbytným předpokladem 

pro zachování a upevňování zdraví.  

Dnešní doba není pro pohyb příliš příznivá. Například za prací musíme dojíţdět dále neţ dřív, 

vyuţíváme tak dopravních prostředků. I pro jiné přemístění kamkoli jinam vyuţíváme spíše 

automobilů, autobusů, tramvají či vlaků. V zaměstnání také trávíme poměrně dost času 

a na nějakou pohybovou aktivitu potom buď uţ nezbývá čas anebo se nám jednoduše nechce. 

Pohyb se tedy z našeho ţivota postupně vytrácí, coţ je jedna z moţných příčin vzniku 

nadváhy a obezity. Není nutné příliš studovat, abychom věděli, ţe pravidelná pohybová 

aktivita zabraňuje přibývání kilogramů a výrazně zvyšuje obranyschopnost organismu 

proti nepříjemným vlivům nebo třeba civilizačních chorob.  

Nádvorník (1984) uvádí, ţe je v České republice kaţdý třetí občan obézní, v ţebříčku 

nemocnosti vyplývající z nízké úrovně tělesné zdatnosti zaujímáme jedno z nejpřednějších 
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míst v Evropě. Naši občané mají v průměru nejvyšší tělesnou váhu na světě a jako národ 

váţíme o 22 milionů kilogramů více, neţ bychom měli.  

Nedostatek pohybu neovlivňuje pouze určité partie, ale trpí tím celé naše tělo a to především 

svaly. Ty totiţ tvoří aţ 40 % celkové váhy. Svaly, které nefungují nebo nepracují, ochabují. 

Platí zde jednoduché pravidlo: orgán, který není nucen alespoň občas pracovat naplno, zakrní. 

Obzvlášť pro lidi trpící nadváhou a obezitou nebo i pro lidi staršího věku je nedostatek 

pohybu velmi nebezpečný. Nepříznivě je tím ovlivněna i psychika, protoţe činnost mozku 

je závislá na činnosti srdce a na krevním oběhu. Kdyţ sportu věnujeme trochu času, lépe 

pracuje jak naše srdce, svaly, tak celé tělo.  

2.4.1 Vliv fyzické aktivity v životním stylu 

Chceme-li ţít podle zásad aktivního ţivotního stylu, hraje zde pohyb důleţitou roli. 

Vliv pohybové aktivity je tedy značný. Ovšem ne kaţdá pohybová aktivita je vhodná 

pro všechny. Záleţí tedy na tom, jaký pohyb je pro určitého jedince vhodný. Musíme brát 

v úvahu několik faktorů, abychom zjistili vhodnou aktivitu. Mezi hlavní patří forma 

a intenzita a objem pohybové aktivity a frekvence opakování.  

Forma pohybové aktivity 

Vhodným výběrem pohybových aktivit ovlivňujeme úroveň nadváhy a obezity, které jsou 

nebezpečné pro organismus. Právě obezita s nadváhou jsou v rozporu se zdravým ţivotním 

stylem. Vysoký stupeň obezity je uţ tak sám osobě velkou zátěţí pro organismus, negativně 

působí na náš pohybový aparát (páteř, klouby a šlachy,…) S přibývajícími kily bývá tělo 

„línější“ a pohyb ať uţ jakýkoli je náročnější. Kdyţ k tomu navíc připočteme nevhodnou 

aktivitu, tělu to ještě více ublíţit nebo způsobit další zdravotní komplikace. Jaká pohybová 

aktivita je ale právě ta špatná a jaká dobrá?  

Běh je pro osoby s nadváhou nebo obezitou nevhodný, jelikoţ přetěţuje klouby dolních 

končetin. Jako náhrada za běh pro takové osoby můţe být třeba jízda na kole nebo běh 

na lyţích, v obou případech nejsou tolik zatěţovány. Dalšími vhodnými aktivitami 

pro tyto osoby můţe být: aquaerobik, aquaspinning, plavání, chůze nebo nordic walking, 

spinning (jednodušší úroveň), různé formy posilování. Je důleţitý výběr aktivit, 

při kterých jedinec zapojí co nejvyšší počet svalů. To zvýší energetický výdej, neţ u aktivit, 
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kde zapojíme jen určitou skupinu svalů, coţ je hlavním záměrem při sniţování tělesné 

hmotnosti. Kdyţ budeme pracovat s jedinci s vyšší tělesnou hmotností, je nutné vţdy brát 

v úvahu jejich tělesný stav, to platí i při výběru pohybové aktivity. Pohybová aktivita nemusí 

být nutně jenom sportovní činnost, je moţné nahradit běţné denní činnosti, jako například: 

vyjít schody do patra místo jízdou výtahem, nebo chůzi vyměnit za dopravní prostředek apod.  

Pro osoby, které nemají problémy s váhovými přírůstky, je ale také ohybová aktivita velmi 

důleţitá. Neplatí pravidlo, ţe hubený jedinec je vţdy pohybově zdatný. Takový jedinci 

sportují z důvodu zvýšení nebo udrţení kondice, posílení svalů, zpevnění těla, pro zdravou 

pokoţku, pro zábavu, sníţit psychické napětí a stres. Pro takové osoby je výběr pohybové 

aktivity poněkud snazší. Záleţí zcela na kaţdém jednotlivci, jakou pohybovou aktivitu 

si vybere, tak aby jedinci pohyb vyhovoval a nezpůsoboval ţádné zdravotní problémy. 

Je moţné sportovat jak závodně, tak rekreačně, kolektivně nebo individuálně.  

Intenzita pohybové aktivity 

Kterákoli pohybová aktivita nebo cvičení, můţe být v zásadě prováděno s různým stupněm 

úsilí. Stupeň úsilí ve sportu charakterizuje důleţitý aspekt zatíţení – jeho 

intenzitu. Navenek se často projevuje jako rychlost pohybu (výška, dálka), vztahuje 

se k velikosti překonávaného odporu.  

Fyziologický základ intenzity primárně souvisí s energetickým zabezpečením cvičení. 

Na buněčné úrovni se stupeň úsilí projevuje energetickým výdejem. Čím je intenzita cvičení 

vyšší, tím vyšší musí být intenzita energetického výdeje (mnoţství energie na jednotku času, 

KJ za sekundu), jak uvádí Dovalil (2002). 

Pro vyjádření intenzity cvičení je moţné vyuţít řady prostředků. Mezi nejčastější metody patří 

zjišťování tepové frekvence při cvičení. Její hodnotu lze zjistit několika způsoby. 

Jednak palpačně s vyuţitím běţných hodinek nebo pomocí tzv. sporttesteru, který je mnohem 

přesnější. Pro posouzení intenzity cvičení je nutné znát hodnotu maximální tepové frekvence. 

Tu je moţné zjistit z jednoduchého vzorce: 220 – věk cvičence, nebo pomocí různých 

zátěţových testů. Po zjištění maximální hodnoty je moţné určit vhodné rozmezí tepové 

frekvence. Jako ideální pro spalování tuků dochází v rozmezí 60 – 80%, toto rozmezí 

je moţné spočítat ze vzorce: (maximální tepová frekvence) x 0,6 aţ (maximální tepová 

frekvence) x 0,8.  
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Doba trvání pohybové aktivity 

Dovalil (2002) uvádí, ţe objem zatíţení představuje kvantitativní stránku cvičení. 

Lze ho v zásadě postihnout časem, tedy dobou trvání cvičení nebo počtem opakování cvičení.  

Frekvence zařazení pohybové aktivity 

Chceme-li, aby docházelo k pozitivnímu vlivu pohybové aktivity na organismus, je nutné 

činnost provádět opakovaně, tedy několikrát v týdnu (měsíci, roce). Jako minimum se ukazuje 

být vhodné provádět pohybovou aktivitu 3 krát týdně. Očekávaný kladný výsledek pohybové 

aktivity se ovšem můţe dostavit aţ za několik týdnů či měsíců.  

2.4.2 Zdravotní význam fyzické aktivity 

Při malé, téměř ţádné nebo vůbec ţádné pohybové aktivitě dochází v organismu 

k demineralizaci kostí, to znamená, ţe kosti řídnou a odvápňují se. Řídnutí kostí nemusí 

způsobovat nutně úplný nedostatek pohybu, ale můţe být zapříčiněn také špatnou výţivou 

nebo chorobami, které mají vliv na minerální zásoby v těle. Nedostatečná pohybová aktivita 

je zejména u jedinců s přibývajícím věkem (u kterých je řídnutí kostí fyziologickým jevem) 

nebo u jedinců s nadváhou či obezitou (které jsou následky především nezdravého ţivotního 

stylu).  

Kubálková (2000) píše, ţe nejúčinnější prevencí neţádoucího rozvoje osteoporózy je účinný 

racionální pohyb dráţdící svalovou kontrakci, ne mechanické přetěţování. Pohyb významně 

působí také na další části hybného systému. Při svalové činnosti se zvětšuje počet krevních 

vlásečnic, které zásobují svalová vlákna – zlepšuje se tedy jejich výţiva a okysličování. 

Při výraznější svalové nerovnováze se jak zkrácené tak oslabené svaly stávají funkčně 

i morfologicky méněcennými.  

Z hlediska zdravotní prevence je důleţitá zejména chrupavka, která pokrývá kloubní plošky. 

Chrupavka nemá cévní zásobení, a proto je její výţiva ztíţená a má velmi malou schopnost 

regenerace. Při nedostatku pohybové aktivity trpí celý kloub, při svalových kontrakcích 

dochází i ke svrašťování kloubního pouzdra. Při nevhodném pohybovém reţimu 

nebo při nedostatečné pohybu můţe chrupavka podlehnout degenerativním změnám. 

Pohybový reţim můţe udrţovat dobrý stav kloubů.  
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Pohybová aktivita také výborně zlepšuje ekonomiku práce a výkonnost srdečního svalu, 

pruţnost páteře a hrudníku, které udrţují dobrý stav ventilace plic a schopnost zvýšení 

minutového plicního objemu pro potřebnou saturaci tkání kyslíkem.  

Pohyb ale mimo jiné ovlivňuje také duševní zdraví. To aby nebyl organismus zuţován 

stresem, depresemi nebo jinými duševními a psychickými nemoci. Při pohybu se tvoří 

hormony – endorfiny. Uvolňování endorfinů během cvičení sniţuje hladinu úzkosti, napětí, 

hněvu nebo deprese.  

2.4.3 Spánek 

Nedílnou součástí zdravého ţivotního stylu je i pravidelný spánek. Únava můţe být velikou 

překáţkou provádět správně pohybovou aktivitu nebo se soustředit celý den. Je nutné 

naplánovat si dobu nutnou ke spánku, proto aby byl organismus dostatečně odpočatý, 

zregenerovaný a připravený k celodenní práci. Je také nezbytný pro udrţení správné funkce 

mozku (paměť, řeč, kreativita) a tím i správné fungování celého organismu.  

Potřeba spánku u kaţdého člověka je individuální, běţně se za ideální dobu spánku uvádí 

7 aţ 8 hodin, přičemţ pravidelný spánek méně neţ 6 hodin denně nebo více neţ 10 hodin 

denně uţ je povaţován za nezdravý. Průměrná doba spánku se neustále zkracuje a to vede 

k tomu, ţe obrovské mnoţství populace trpí nedostatkem spánku. Zpočátku se to můţe 

projevovat únavou přes den a sníţením výkonnosti, ale časem můţe vést nedostatek spánku 

i k závaţným poruchám, jako je obezita, cukrovka, problémy s imunitou aj.  

(www.helvetia.cz/zasady-spravneho-spanku) 

Shrnutí 

Pohyb, veškeré pohybové a fyzické aktivity hrají nedílnou součást zdravého ţivotního stylu. 

Společně s výţivou a spánkem jsou pro náš organismus velmi důleţité. Bez pohybu slábnou 

a ochabují svaly, správně a plně by nám nepracoval ani mozek. Při pohybové aktivitě 

se uvolňují endorfiny, to jsou hormony, které nám pomáhají lépe zvládat stresové situace, 

úzkosti, deprese aj. Problém s nedostatkem pohybu trápí čím dál více lidí. Jedna z nejčastější 

odpovědí na otázku, proč máme nedostatek pohybu je, ţe máme nedostatek času. To ale není, 

tak zcela pravda. Nepotřebujeme si vyhradit 2 hodiny denně, abychom udělali něco pro své 

zdraví. Uţ pouhých 30 minut organismu pomůţe. Jak po fyzické tak po psychické stránce, 

http://www.helvetia.cz/zasady-spravneho-spanku
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posiluje naše srdce i mysl. Podle mého názoru není tak těţké, jak si mnoho lidí myslí, začít ţít 

podle aktivního ţivotního stylu. Kombinace správného stravování, pohybové aktivity, 

ale i regenerace a odpočinku, je základem aktivního ţivotního stylu. V dnešní době je moţné 

se k těmto informacím dostat prakticky kdekoli, přečíst si je a změnit svůj dosavadní způsob 

ţivota. Ovšem ke všemu je důleţité odhodlání, chtít něco změnit.  
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Praktická část 

 

Cíl práce: Cílem práce bylo zjistit úroveň znalostí o aktivním ţivotním stylu u ţáků druhého 

stupně základní školy.  

 

Hypotéza: 1) Znalosti o aktivním ţivotním stylu jsou u ţáků nedostatečné. 

        2) O aktivním ţivotním stylu se ţáci dozvídají nejčastěji ve škole.  

        3) Znalosti o výţivě a pohybové aktivitě jsou na nedostatečné úrovni.  

 

Úkoly – jednotlivé kroky:  

1) Získání informací o aktivním ţivotním stylu.  

2) Sestavit anketu o dvaceti otázkách. 

3) Rozdat ankety ţákům druhého stupně základní školy. 

4) Vyhodnocení jednotlivých anketních otázek, pomocí grafického znázornění a popisu. 

 

Metoda: Anketní otázky budou sestaveny z pravidel aktivního ţivotního stylu (které byli 

prostudován a jsou rozepsány v teoretické části této práce), rozdány ţákům druhého stupně 

základní školy a následně vyhodnoceny. 

 

Výsledky: Výsledkem je zjištění úrovně znalostí aktivního ţivotního stylu u ţáků druhého 

stupně základní školy.  

Jedním ze způsobů ţivota je právě aktivní ţivotní styl. Kvalitu ţivota můţe ovlivnit právě 

znalost zásad aktivního ţivotního stylu a ještě lépe, kdyţ si je zvládnou osvojit ţáci 
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na základní škole. Do aktivního stylu spadají dvě základní sloţky, které lze ovlivnit a tím jsou 

výţiva a pohybová aktivita.   

U výţivy je hlavní příjem energie. Jaké mnoţství jedinec během dne příjme, v jakých dávkách 

a intervalech. Celkový denní příjem energie by měl být rozdělen do 5 – 6 porcí. Intervaly 

mezi jídly by neměli být delší neţ tři hodiny. Přijímat bychom měli plnohodnotnou 

a vyváţenou stravu, která by měla obsahovat dostatek energie pro základní fungování 

organismu a pro provádění pohybové činnosti, látky pro stavbu tkání v těle a také dostatek 

vitamínů a minerálů. Do výdeje energie se řadí bazální metabolismus, běţné denní činnosti 

a pohybová aktivita. S výţivou souvisí i dostatečný pitný reţim během dne.  

U pohybové aktivity je zásadní vycházet z pohybu pro nás známého. Kdyţ chceme provádět 

pohybovou aktivitu, měli bychom mít osvojeny všechny fáze pohybu a provádět 

ho co nejpřesněji. Musíme si také zvolit pohybovou aktivitu, která je pro tělo vhodná 

a neškodí našemu zdraví. V ideálním případě je dobré provádět pohybovou aktivitu 

pravidelně minimálně tři krát týdne po dobu 30 – 60 minut.  

 

Způsob zpracování dat:  

Data jsou zpracovány individuálně. Forma zpracování dat je grafická a slovní. Výsledky jsem 

srovnávala s dostupnými populačními údaji. Vycházela jsem z věcné významnosti 

hodnoceného parametru. 
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3 VÝSLEDKY A DISKUSE 

 

K dotazování jsem pouţila sestavu dvaceti anketních otázek. Na ty odpovídali ţáci druhého 

stupně základní školy, tedy šestá aţ devátá třída. Anketní otázky se týkají základních znalostí 

o ţivotním stylu. Ţivotní styl jako předmět nebo součást některého z předmětů by měl být 

zařazen do výuky, ţáci by tedy tento termín a jeho obsah měli znát.  V následující kapitole 

jednotlivě vyhodnotím otázky, na které mi ţáci odpovídali, pomocí grafů a společně s dalším 

popisem. Celkem jsem rozdala 100 anket, z nichţ se mi vrátilo 88 vyplněných. Vyhodnocení 

tedy bude z 88 zodpovězených anket, kde odpovídalo 38 dívek a 50 chlapců.  

 

Graf 1. Otázka č. 1 

 

V otázce číslo jedna jsem se ţáků dotazovala, znají-li pojem aktivní ţivotní styl. Odpovědět 

mohli buď ano, nebo ne. První otázka nebyla nijak sloţitá, aby ţáci pochopili, v jaké stylu 

budou dotazovány a jak přibliţně bude vypadat celá anketa. Z celkového počtu 88 na otázku 

odpovědělo 87 ţáků a 1 nezodpověděl. V grafu 1 je procentuálně vyjádřeno, jak ţáci 

odpovídali. Odpověď ano označilo 86 %, coţ je 75 ţáků a odpověď ne 14 % a to je 12 ţáků. 
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Je vidět, ţe většina ţáků, z těch, kteří mi odpověděli, se jiţ s tímto pojmem setkala, ovšem 

je i několik ţáků, kteří tento pojem ještě neslyšeli.  

 

Graf 2. Otázka č. 2 

 

V druhé otázce jsem se ptala, proč se říká aktivní ţivotní styl. Na výběr měli ţáci tři moţnosti, 

a to: ţe v aktivním životním stylu hraje nejvýznamnější roli pohyb, druhou odpovědí byla 

moţnost, ţe nejvýznamnější roli hraje výživa a třetí byla kombinace pohybu společně 

s výživou. Správná odpověď je, ţe v aktivním životním stylu hraje roli jak pohyb, tak výživa. 

Správně odpovědělo 63 ţáků tedy 78 %. Na první odpověď v této otázce, 

tedy ţe nejvýznamnější roli hraje pohyb, odpovědělo 12 ţáků, coţ je 15 % a nejméně bylo 

odpovězeno na druhou odpověď, ţe roli hraje výživa, pouze 6 ţáků, které vyjadřuje 7 %.  

Celkově na tuto otázku odpovědělo 81 ţáků a 7 neodpovědělo. Z grafu 2 je patrné, 

ţe i v této otázce, většina ţáků ví, ţe aktivní ţivotní styl ovlivňuje pohyb společně s výţivou.  
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Graf 3. Otázka č. 3 

 

Třetí otázka byla věnována, kde se ţáci s pojmem aktivní ţivotní styl setkali. Na výběr byly 

následující moţnosti, ţe tento pojem slyšeli doma, ve škole, sportovním klubu, 

nebo ţe se dozvěděli či dočetli na internetu, v knize, anebo časopise. Na výběr byla ještě 

moţnost, ţe se o aktivním ţivotním stylu dozvěděli jinde (popřípadě kde jinde), 

ale tato odpověď nebyla označena ani jednou, proto není v grafu uvedena.  

Na třetí otázku odpovědělo všech 88 ţáků. Ovšem dostalo se ke mně celkem 105 odpovědí, 

neboť někteří ţáci označili i více jak jednu odpověď. U této otázky někdy ţáci označili i více 

odpovědí. Nejčastěji bylo odpovězeno, ţe se ţáci o ţivotním stylu doslechli doma, 

byla označena celkem 38 krát, coţ odpovídá 36 %. Jako druhou nejčastěji označenou byla 

odpověď ve škole, která byla odznačena 32 krát tedy 30 %. Ze sportovního klubu zná tento 

pojem 17 ţáků, coţ ej 16 %. V této odpovědi měli ţáci doplnit v jakém sportovním klubu, 

pravděpodobně tomu, kterému se věnují. Mezi uvedenými sportovními kluby byly: fotbalový 

a futsalový , plavecký, taneční, veslařský, softbalový, judo a sokol.  

Tato odpověď by se vesměs měla shodovat s otázkou č. 1. Protoţe neznají-li ţáci pojem 

aktivní ţivotní styl nebo na otázku č. 1 vůbec neodpověděli, neměli by v této otázce označit 

ţádnou odpověď. Nevědí-li, o co jde, pak nemohou vědět, kde pojem slyšeli.  
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Graf 4. Otázka č. 4 

 

Tato a následujících šest otázek je věnováno právě výţivě, jako jedním z hlavních faktorů 

aktivního ţivotního stylu. Odpovědět mohli ţáci třemi způsoby: ano, snídám kaţdí ráno, 

snídám pouze o víkendu nebo ne, nesnídám nikdy. Ţe kaţdé ráno snídá, odpovědělo 55 ţáků 

tedy 63 %. 18 ţáků, coţ odpovídá 21 %, odpovědělo, ţe snídají pouze o víkendech. A 14 ţáků 

tedy 16 %, zaznamenalo odpověď, ţe nesnídají vůbec. V jedné anketě nebyla tato otázka 

zaznamenána vůbec. 

Čtvrtou otázkou jsem zjišťovala, zda ţáci pravidelně snídají. Snídaně totiţ patří k jedné 

z nejdůleţitějších porcí jídla během dne. Od večeře, celou noc tělo lační, a kdyţ 

ho po probuzení necháme ještě další několik hodin bez jídla, tak mu neprospějeme. 

V aktivním ţivotním stylu, je kladen důraz na pravidelnost stravování. Snídají-li ţáci pouze 

o víkendech, uţ narušují pravidelnost, ale na druhou stranu, alespoň snídají dva dny. Nejhorší 

skupinou jsou zejména ti ţáci, kteří nesnídají vůbec. Bez snídaně se tělo můţe špatně 

nastartovat, a bude tak strádat důleţité ţiviny, které si potom můţe vyţádat v podobě 

prázdných kalorií, jako jsou například sladkosti či jiné nezdravé potraviny. 

Mozek nenajedeného jedince, nemá dostatek sacharidů pro to, aby mohl plně pracovat. A tělo 

se také chová jinak, je více unavené a nesoustředěné. Z grafu 1 a 4 je patrné, ţe procento 
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nesnídajících ţáků zhruba odpovídá procentu ţáků, kteří neznají pojem aktivní ţivotní styl. 

Proto také nemusejí znát úplný význam snídaně pro celý den.  

 

Graf 5. Otázka č. 5 

 

Pátou otázkou jsem zjišťovala, kolikrát denně by se správně mělo v aktivním ţivotním stylu 

jíst. V odpovědích měli ţáci na výběr tři moţnosti: ţe by celkový příjem energie měl být 

rozdělen na 3 – 4, 5 – 6 nebo 7 – 8 porcí na den. V zásadách stravování aktivního ţivotního 

stylu, by se mělo jíst 5 – 6 x za den. Správně tedy odpovědělo 71 %, to je 62 ţáků z celkového 

počtu 88. Odpověď, ţe jíst by se mělo 3 – 4 x denně, bylo zaznamenáno ve 26 %, takto tedy 

odpovědělo 23 ţáků. A pouze 3 % ţáků odpovědělo, ţe denní příjem jídla, by měl být 

rozdělen do 7 – 8 porcí.  

Rozdíl je značný i v grafickém znázornění a převáţná většina ţáků ví, kolik porcí jídla denně 

by mělo být. Rozdělení na tři hlavní jídla (to je snídaně, oběd a večeře) a další dvě aţ tři 

menší jídla (dopolední svačina, odpolední svačina a případně druhá večeře). Pokud má tedy 

tělo správně a plně fungovat, mělo by být zvyklé na určitý reţim. Právě pravidelnost 

je v příjmu jídla důleţitá. Také intervaly mezi jídly, jsou významné. Ty by neměli přesáhnout 

tři hodiny, tělo potom pociťuje hlad.  



51 

 

Graf 6. Otázka č. 6 

 

Na otázku, jak často jíst jsme uţ odpověď získali u předchozího grafu, ale neméně důleţitá 

je i skladba stravy.  Které potraviny zařazovat, a kterým se raději vyhýbat, jsem zjišťovala 

v otázce číslo 6. Tady měli ţáci vybírat z několika odpovědí. Označit měli ty potraviny, 

které se shodují s aktivním ţivotním stylem. Na výběr měli: ovoce, sladkosti, slané pečivo 

(chipsy, slané tyčinky, apod.), zelenina, luštěniny, přílohy (smažené hranolky nebo krokety), 

přílohy (dušená rýže, vařené brambory, těstoviny), uzeniny a salámy, mléčné výrobky 

(nízkotučné). Mezi ty zdraví prospěšné patří ovoce, zelenina, luštěniny, přílohy (dušená rýţe, 

vařené brambory, těstoviny), mléčné výrobky (nízkotučné).  

V grafu 6 je viditelný rozdíl v těchto odpovědích. Správné odpovědi, tedy potraviny, 

které jsou důleţité v aktivním ţivotním stylu, mají větší procentuální zastoupení. Ţe je zdraví 

prospěšné ovoce zaznamenalo 80 ţáků, zeleninu označilo 79 ţáků, luštěniny 65 ţáků, přílohy 

(dušená rýže, vařené brambory a těstoviny) 71 ţáků a mléčné výrobky (nízkotučné) 70 ţáků. 

Poměrně často byla označena i odpověď uzeniny a salámy. Tato odpověď mě překvapila. 

Ale napadla mě také moţnost, ţe si ţáci pod touto odpovědí představili například kvalitní 

šunku, která se řadí spíše k těm „zdravějším“ potravinám. V grafu 6 je i vidět, ţe ostatní 
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odpovědi, tedy potraviny, které jsou v rozporu s aktivním ţivotním stylem, se vyskytli 

jen výjimečně.  

Otázka č. 7 

Znáš potravinovou pyramidu?  

Tak zněla otázka č. 7. Tuto otázku nelze vyhodnotit graficky, proto tuto otázku vyhodnotím 

pouze slovně.   

V této otázce jsem chtěla zjistit, zda ţáci znají potravinovou pyramidu. Potravinová pyramida 

má čtyři patra. V základním patře by měly být obsaţeny luštěniny, obiloviny a celozrnné 

výrobky. V druhém patře zespoda jsou ovoce a zelenina. Ve třetím patře zespoda jsou 

obsaţeny bílkoviny, mléčné výrobky a maso. A vyhýbat nebo jíst minimálně bychom měli 

sladkosti, tučné výrobky a uzeniny. Tak měli ţáci sestavit pyramidu. Pyramidu měli 

znázorněnou a vedle nich čtyři odráţky s druhy potravin, které měli do jednotlivých pater 

přiřadit. Myslela jsem, ţe tato otázka není natolik sloţitá, ale pravděpodobně jen málo ţáků 

zná potravinovou pyramidu. Proto také bude vyhodnocení této otázky poměrně sloţité.  

Zcela správně v potravinové pyramidě přiřadili do jednotlivých pater správné potraviny pouze 

4 ţáci. Další 3 ţáci správně seřadili potraviny, ale pyramidu úplně otočili, tedy nejvíce 

obsaţené potraviny přiřadili do nejvyššího patra pyramidy. Těmto ţáků není pyramida zcela 

neznámá. 8 ţáků vyplnili pyramidu tak, ţe prohodili spodní dvě patra. Tedy do základního 

přiřadili ovoce a zeleninu a do druhého patra zespoda přiřadili luštěniny, obiloviny 

a celozrnné výrobky. Tito ţáci potravinovou pyramidu uţ také někdy viděli a jejich 

přiřazování potravin do jednotlivých pater není úplně špatné. Dalších 17 ţáků vyplnilo 

správně jedno aţ dvě patra. Nedá se ale říct, ţe tito ţáci vědí nebo znají pyramidu. Dle mého 

názoru se spíše „trefili“. Nejvíce přiřazovali správně sladkosti, tučné výrobky a uzeniny 

do nejvyššího patra pyramidy. Mnohdy zaměňovali luštěniny, obiloviny a celozrnné výrobky 

s bílkovinami, mléčnými výrobky a masem, kdy bílkoviny a další stavěli do pyramidy 

na důleţitější místo. Jiných 9 ţáků tuto otázku úplně vynechalo. To znamená, ţe zbylých 

56 ţáků, coţ je větší polovina, odpověděli naprosto špatně. Nezaznamenali správně ani jednu 

odpověď. Všechny druhy potravin měli v pyramidě přeházené.  
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Graf 7. Otázka č. 8 

  

V této otázce jsem se zaměřila na výběr potravin. Je-li důleţitější kvalita potravin nebo jejich 

cena. V grafu 7 je vidět, ţe odpověď kvalita označilo 81 % ţáků, to odpovídá 70 ţákům. 

16 ţáků tedy 19 % odpovědělo, ţe při nákupu je pro ně rozhodující cena. Dva ţáci uvedli, 

ţe je pro ně rozhodující kvalita i cena zároveň. Tato odpověď ovšem v anketě nebyla.  

Tato otázka nebyla aţ tak mířená přímo na to, zda ţáci sami chodí na „velké, rodinné“ 

nákupy, ale šlo spíše o to, jestli mezi těmito pojmy ţáci chápou rozdíl. Za kvalitní potraviny 

například ty v „BIO“ kvalitě, vyrobené z ekologického zemědělství, musíme mnohdy zaplatit 

více. Při této otázce se děti měli spíše zamyslet, jak nakupují jako rodina. Zda i rodiče dávají 

přednost kvalitě nebo spíše ceně.  

Je pravdou, ţe za kvalitnější potraviny připlatíme více peněz, ale pro náš organismus jsou 

hodnotnější. Proto jich sníme méně. Ty méně kvalitní potraviny, sice stojí méně peněz, 

ale často to jsou potraviny plné prázdných kalorií. V tom případě, jak uţ bylo zmíněno, 

jich sníme více. A spočítáme-li si konečnou částku, mnohdy i za levnější potraviny 

vynaloţíme více peněz, neţ za potraviny kvalitní a draţší.  
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Graf 8. Otázka č. 9 

 

Ţe je ovoce a zelenina zdraví prospěšná a patří k aktivnímu ţivotnímu stylu, zaznamenala 

převáţná většina ţáků. Jak často ale ovoce a zeleninu jít? Kolik porcí denně tělu prospěje? 

Na tuto otázku měli ţáci tři moţnosti odpovědi a to: 1 – 2 x, 3 – 4 x, 5 – 6 x a 7 – 8 x denně. 

Nejčastěji byla označena odpověď, ţe zeleninu a ovoce bychom měli jíst 3 – 4 x denně, 

55 % tedy 48 ţáky. Označení této odpovědi, ale není zcela správné. Porci zeleniny 

nebo ovoce bychom měli mít ke kaţdému jídlu. Jak bylo jiţ rozebráno více u otázky č. 5, 

jak často denně jíst. Denní příjem stravy by měl být rozdělen do 5 – 6 porcí, tedy i ovoce 

a zeleniny by mělo být 5 – 6 porcí. Správná odpověď tedy byla třetí. Takto odpovědělo 24 %, 

coţ bylo 21 ţáků. Ţe bychom denně měli mít 1 – 2 porce ovoce a zeleniny odpovědělo 

obdobně ţáků jako v předchozí odpovědi a to 21 % tedy 18 ţáků. Na výběr byla i poslední 

moţnost a to, ţe porcí ovoce a zeleniny by mělo za den být 7 – 8. Tak to neodpověděl 

ani jeden ţák.  
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Graf 9. Otázka č. 10 

 

Tato otázka úzce souvisí s předchozí otázkou č. 9. Zda více ovoce, stejné množství ovoce 

a zeleniny nebo více zeleniny. Tak zněli i moţné odpovědi na otázku č. 10. Ţe bychom měli 

jíst více ovoce, odpovědělo celkem 27 ţáků, to je 32 %. Stejné množství ovoce a zeleniny 

označilo 54 ţáků, coţ v grafu odpovídá 63 %. A poslední moţnou odpověď zaznamenali 

pouze 4 ţáci tedy 5 %. Zbylí 3 ţáci na tuto otázku vůbec neodpověděli.  

Ovoce a zelenina jsou v kaţdém případě dobré jíst, ať je ráno nebo večer, jakákoli denní doba. 

Obsahuje mnoho vitamínů, minerálů a vlákniny. Je nutné ovšem brát v úvahu, ţe ovoce má 

oproti zelenině poměrně vysoký obsah sacharidů. Proto je lepší a pro člověka z hlediska 

zdraví výhodnější konzumovat během dne více zeleniny neţ ovoce. To také byla správná 

odpověď v mé desáté anketní otázce. Bohuţel takto odpověděli pouze 4 ţáci z celkového 

počtu 85.  

Tyto odpovědi mě poměrně překvapili a předpokládala jsem, ţe na tuto otázku odpoví 

správně minimálně polovina testovaných ţáků. Ovšem alespoň ta odpověď, ţe jedinec má 

denně jíst stejně porcí ovoce i zeleniny, je dostačující.  
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Graf 10. Otázka č. 11(1. část) 

 

Tato a následující dvě otázky byly zaměřené na sport a pohybové aktivity. Základní otázka 

byla, zda ţáci pravidelně sportují. Odpovědi byli jednoduché buď ano, nebo ne. 

První odpověď označilo 85 %, to je 73 ţáků. Druhá odpověď byla označena 13 krát tedy 

15 %. Dvakrát nebyla otázka zodpovězena.  

Součástí této otázky byla ještě podotázka, kolik hodin týdně věnují pohybové aktivitě. 

Vzhledem k tomu, ţe jsem v této otázce zcela neupřesnila, zda je myšlena pouze mimoškolní 

pohybová aktivita, tedy ta která není součástí povinných vyučovaných předmětů, 

jsou započítány i tyto hodiny v otázce. Běţně jsou zařazeny do výuky dvě 45 minutové 

vyučovací hodiny, to dává v součtu hodinu a půl pohybové aktivity a tato odpověď byla 

jako jedna z moţných na výběr. Tuto odpověď tedy označilo 20 ţáků, coţ v grafu odpovídá 

23 %. Druhou odpověď a to, ţe pohybové aktivitě věnují 3 – 4 hodiny týdně, zaznamenalo 

36 ţáků tedy 41 %. A na poslední moţnou odpověď, ţe pohybové aktivitě věnují 5 – 6 hodiny 

týdně, odpovědělo 32 ţáků a to značí 36 %. (viz. Graf 11)  
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Graf 11. Otázka č. 10 (2. část) 

 

Na druhou část otázky odpovědělo všech dotazovaných 88 ţáků. Našla jsem i takové 

vyplněné otázky, ve kterých ţáci v první části, tedy jestli sportují, označili, ţe ne – nesportují. 

Ale v druhé části otázky, kolik hodin věnují pohybové aktivitě, označili 1 – 2 hodiny 

nebo dokonce 3 – 4 hodiny týdně. Tyto odpovědi mě zmátli, ale zase musím brát v úvahu, 

ţe označené odpovědi 1 – 2 hodiny týdně, mohli ţáci brát, jako povinnou tělesnou výchovu. 

Nebylo mi ale zcela jasné, proč potom co označili, ţe nesportují, v následující podotázce 

označili, ţe pohybové aktivitě věnují 3 – 4 hodiny týdně. Tuto odpověď uţ nelze brát 

ani jako povinnou tělesnou výchovu ve škole. Není mi úplně jasné, co tím daní ţáci mysleli.  

V aktivním ţivotním stylu by měla být pohybová jednotka zařazena pravidelně a minimálně 

3 krát v týdnu, jak bylo popsáno v kapitole o pohybu respektive frekvence zařazení pohybové 

aktivity.  
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Graf 12. Otázka č. 12 

 

Podle pravidel aktivního ţivotního stylu by měla pohybová jednotka trvat 30 – 60 minut. 

Tuto správnou odpověď označilo 75 %, to je 66 ţáků. Pouze 6 ţáků, coţ je vyznačeno v grafu 

7 %, zaznamenalo odpověď, ţe pohybová jednotka by měla trvat 0 – 30 minut. 

To je z pohledu aktivního ţivotního stylu poměrně málo. Třetí moţností v odpovědi bylo, 

ţe pohybová jednotka by měla trvat 60 – 90 minut. Tuto moţnost označilo 18 % tedy 16 ţáků. 

Tolik a více minut trvá spíše tréninková jednotka, která je zaměřená na výsledek to znamená, 

ţe se jedná o závodní sporty. Samozřejmě se 60 a více minutové pohybové jednotky 

nevylučují s aktivním ţivotním stylem. Pokud to není v rozporu se zdravím jedince, 

je jakákoli pohybová aktivita tělu prospěšná.  

 

 

 

 

 

 



59 

 

Graf 13. Otázka č. 13 

 

V této otázce jsem chtěla zjistit, jestli mimo jiné ţáci pijí během dne vodu. 87 % tedy 77 ţáků 

odpovědělo, ţe vodu přes den pijí. Ostatních 13 %, to je 11 ţáků, označilo druhou moţnost 

odpovědi, ţe vodu během dne vodu nepijí. Takovýto výsledek u této otázky mě kladně 

překvapil. Z počátku jsem nečekala, ţe je voda mezi ţáky tolik „oblíbená“.  

Přijímáme-li tekutiny, je voda tou nejvhodnější. Protoţe se lidské tělo skládá minimálně 

z poloviny z vody, je tedy tělu nejpřirozenější a neobsahuje ţádné kalorie.  

Denně bychom měli vypít 2 – 3 litry tekutin. S čímţ souvisela moje následující otázka, kolik 

litrů tekutin denně vypijí. Na výběr měli ţáci ze čtyř moţností a to: 1,5 – 2 l, 2 – 2,5 l, 2,5 –3 l 

a 3 – 4 l. Ţe přes den vypijí 1,5 – 2 l odpovědělo 32 ţáků a to je v grafickém znázornění 38 % 

tedy nejvíce. Druhou moţnou odpověď 2 – 2,5 l označilo 22 ţáků, to je 26 %. Na třetí 

moţnost 2,5 – 3 l odpovědělo 25 ţáků, coţ v grafu odpovídá 29 %. Poslední moţnou odpověď 

3 – 4 l zaznamenalo jen 6 ţáků tedy 7 % (viz. Graf 14). Tři ţáci na tuto otázku neopověděli. 

V grafu je viditelné, ţe ţáci doplňují přiměřené mnoţství tekutin, i kdyţ je nejvíce krát 

označeno nejniţší mnoţství příjmu tekutin.  
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Graf 14. Otázka č. 14 

 

Tato otázka ještě obsahovala podotázku, jakých tekutin. Mezi nejčastějšími odpověďmi byly 

voda a „voda se šťávou“ (neboli sirupy). Další vícekrát se vyskytující byly čaje, dţusy 

a minerální vody. Sycené vody (typu Mattoni) a limonády (coca cola, fanta nebo sprite) byly 

zodpovězené uţ málo krát. A pouze výjimečně se vyskytovaly ledové (balené) čaje, voda 

sodastream, energetické nápoje nebo mléko.  

Druhy nápojů jsou rozmanité, stejně jako široká nabídka v obchodech. S dnešní dostupností 

na trhu si ţáci sami kupují sladké limonády, energetické nápoje nebo dţusy, které jsou příliš 

sladké, a ve velkém mnoţství je není dobré pít.  
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Graf 15. Otázka č. 15 

 

Touto otázkou jestli ţák někdy zkusil alkohol a následující, zda někdy zkusil kouřit, 

jsem zjišťovala, jakou mají ţáci zkušenost s těmito celosvětově rozšířenými „zlozvyky“. 

Nemusím ani konstatovat, jak jsou zdraví škodlivé, a myslím, ţe ţáci to vědí také.  

Jak se říká, zkusit se má všechno, i kdyţ v tomto případě, to není zcela správná věc. 

I přesto mě velmi překvapila upřímnost v těchto odpovědích. Aţ na jednoho ţáka odpověděli 

na obě otázky všichni. A to tak, ţe ano, alkohol zkusilo 57 % dotázaných tedy 50 ţáků. 

Zbylých 37 ţáků, coţ je 43 %, označilo odpověď ne, ţe alkohol doposud nezkusili.  

V druhé otázce, zda uţ zkusili kouřit, odpovědělo 22 ţáků, to je 25 %, ţe ano. 65 ţáků tedy 

75 % odpovědělo ne, nikdy ještě kouřit nezkusilo (viz. Graf 16).  

Výsledky jsou vesměs pozitivní, i kdyţ v otázce, zda uţ zkusili alkohol, méně. Problém 

by mohl nastat v budoucnu. Alkohol pokud pijeme pouze příleţitostně a v co nejmenším 

moţném mnoţství, není tělu škodlivý. Pije-li se v přemíře a často, můţe na něm vzniknout 

závislost a to uţ je pro tělo velmi nezdravé. O kouření se to říci nedá. Buď kouříme, nebo ne. 

Je samozřejmé, ţe kdyţ nekouříme, je to nejlepší, co pro své zdraví můţeme udělat. 

Ovšem kdyţ kouříme, uţ se chováme v rozporu s aktivním ţivotním stylem. Nevyjímaje 

zdravotních problémů, které v budoucnu mohou nastat.  
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Graf 16. Otázka č. 16 

 

 

Graf 17. Otázka č. 17 

 

V 17 otázce jsem zjišťovala, kolik průměrně ţáci spí. Jak uţ bylo popsáno v teoretické části 

(viz. kapitola 2.4.3 Spánek), spánek je neméně důleţitá součást aktivního ţivotního stylu.  
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Tady mohli ţáci vybrat ze tří moţností. Ţe spí méně než 6 hodin zaznamenali pouze 3 ţáci, 

to odpovídá 3 %. Nejvyšší početní zastoupení má odpověď 6 – 8 hodin a to 60 ţáků, 

coţ v grafu vyznačuje 68 %. Třetí moţností byla odpověď více než 8 hodin, tak odpovědělo 

25 ţáků tedy 29 %. Z grafu je patrné, ţe ţáci význam spánku znají. Nedostatkem spánku trpí 

celé tělo, je unavené, nesoustředěné a mnohdy nepodá nejlepší moţné výkony.  

 

Graf 18. Otázka č. 18 

 

Tato otázka souvisí s předchozí se spánkem a odpočinkem. Mají-li ţáci moţnost a potřebu 

odpočinku během dne, je dobré si lehnout a odpočinout. Tak také odpovědělo 10 ţáků, 

to je 11 %. Ţe odpočívá někdy (znamená ne pravidelně kaţdý den) označilo 37 ţáků tedy 

43 %. To ţe neodpočívají přes den, zaznamenalo cekem 40 ţáků, coţ v grafu odpovídá 46 %. 

Tito ţáci buď dostatečně spí v noci a přes den nemají potřebu odpočívat, nebo mají celodenní 

program a tak neodpočívají.  
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Poslední dvě otázky mé ankety se týkají prevence. Ta je důleţitá při kaţdém neţádoucím 

účinku, tak i při aktivním ţivotním, kde se má předcházet hlavně onemocněním. 

Mezi preventivní opatření patří především zdravá pestrá výţiva a pohybová aktivita. To jsou 

dva základní faktory aktivního ţivotního stylu. Výţivou doplňujeme tělu vitamíny a minerální 

látky, které pomáhají předcházet civilizačním chorobám, jako je chřipka nebo angína.  

V následujícím grafu (viz. Graf 19) je viditelné, ţe ţáci svoji prevenci nezanedbávají. 

Ţe ano odpovědělo 92 %, to je 80 ţáků. Při preventivních prohlídkách lze najít různá 

onemocnění v jejich začátcích a předejít dalším komplikacím s nimi spojenými. 

Nemusí se jednat pouze o nemoci, které ohroţují zdraví. Ale lékaři mohou objevit například 

plochá chodidla u dětí nebo dospívajících, která mohou do budoucna způsobit problémy 

pohybového aparátu. Ostatních 8 ţáků, coţ v grafu odpovídá 8 %, označilo odpověď ne. 

Nedochází na preventivní prohlídky.  

Graf 19. Otázka č. 19 
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Otázka poslední se týkala toho, zda bývají ţáci nemocní. 70 % tedy 61 ţáků odpověděli ano. 

30 %, to je 26 ţáků zodpovědělo, ţe ne, nebývají nemocní (viz. Graf 20). Dva ţáci 

na tuto otázku neodpověděli. 

Graf 20. Otázka č. 20 (1. část) 

 

Graf 21. Otázka č. 20 (2. část) 
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Součástí poslední otázky byla i otázka, jak často bývají ţáci nemocní. Na výběr měli celkem 

čtyři odpovědi. První moţností je nemocnost jednou za 2 – 3 roky, tedy poměrně málo často, 

odpovědělo 14 ţáků, to je v grafu 17 %. Jako druhá moţnost je, ţe jsou nemocní 1 krát za rok, 

tak odpovědělo 34 ţáků, coţ je nejpočetnější skupina v grafickém znázornění 41 %. 

Další odpovědí je nemocnost 2 – 3 krát za rok, tuto moţnost označilo 22 ţáků, tedy 26 %. 

A jako poslední moţnost je, ţe jsou ţáci nemocní poměrně často a to více než 3 krát za rok, 

tak odpovědělo 13 ţáků, to je 16 %. Zbylých 5 ţáků na tuto otázku neodpovědělo.  

Z grafu je vidět, ţe ţáci bývají nemocní, ale jedná se o běţná onemocnění, jako nachlazení 

nebo chřipka.  

 

Na úplném začátku ankety jsem se ještě ţáků ptala na jejich tělesnou výšku a váhu, 

pro spočítání BMI (Body Mass Index). U dětí do 15 let se hodnoty BMI sniţují o tři. 

Spočítala jsem všechny BMI a v téhle skupině dotázaných ţáků a objevila jsem pouze 3 dívky 

a 1 chlapce, které odpovídají skupině obézních (BMI > 27,00 kg/m
2
). 4 dívky a 7 chlapců jsou 

ve skupině s nadváhou (BMI 22 – 26,99 kg/m
2
). Převáţná většina ţáků je ve skupině 

s normálním BMI. V „normální“ skupině (BMI 15,50 – 21,99 kg/m
2
) je celkem 29 dívek 

a 38 chlapců. Ve skupině s podváhou (BMI < 15,50 kg/m
2
) jsou 2 dívky a 4 chlapci. Je patrné, 

ţe v této zkoumané skupině ţáci s vysokou váhou výrazný problém nemají.  

 

Ve výsledcích je přiměřeně polovina odpovědí správných a polovina špatných. Pravidla 

výţivy, jak často bychom měli během dne jíst, odpověděla převáţná většina správně. 

Ţe bychom také měli dbát spíše na kvalitu potravin neţ na cenu, se shodla více jak tři čtvrtina 

ţáků. Ale s tím co je dobré mít denně v jídelníčku, měli problém správně odpovídat. 

A výţivovou pyramidu zná jen minimálně ţáků. To si myslím, ţe je základ. Ovoce a zelenina 

také nejsou mezi zkoumanými ţáky příliš známé. Ţe bychom měli raději jíst více zeleniny 

neţ ovoce, věděli pouze čtyři ţáci, coţ je podle mého názoru velmi málo. Polovina ţáků 

odpověděla, ţe bychom během dne měli mít stejné mnoţství ovoce a zeleniny, 

ale pravděpodobně tak odpovídali, protoţe si nebyli jistí čeho více či méně, a tak zvolili, 

jak se říká „zlatou střední cestu“. Vhodné také je mít porci ovoce nebo zeleniny ke kaţdému 

jídlu během dne a to také ţáci moc nevěděli. S výţivou, jak všichni víme, souvisí pitný reţim. 
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Kolik toho denně vypijeme a hlavně čeho, je velmi důleţité. V této otázce ţáci odpovídali, 

kolik tekutin denně vypijí a jaké. Nejvíce zaznamenaných odpovědí mám u nejniţšího 

moţného mnoţství, to si myslím, je málo. A ţáci by měli denně vypít asi o půl litru více. 

Ovšem pozitivně mě překvapilo, ţe v docela velkém mnoţství pijí vodu. Také v poměrně 

velkém mnoţství pijí sladké limonády, sladké balené ledové čaje nebo sycené vody, to mě 

ale nepřekvapilo. Mezi mládeţí jsou tyto druhy nápojů oblíbené, i kdyţ příjem kaţdý den není 

pro organismus zcela vhodný.  

Na otázky o pohybu ţáci odpovídali vesměs kladně. Pohybové aktivitě se věnuje více neţ 

80 %, coţ je pozitivní zpráva. Ukazují to i hodiny věnované sportu. Ţe je význam pohybové 

aktivity v aktivním ţivotním stylu důleţitý, ví převáţná většina ze zkoumané skupiny. 

O tom kolik času by měla trvat jedna pohybová jednotka, věděli také, správnou odpověď 

označilo celkem 75 %. Také je důleţité dbát na prevenci a ne ji podceňovat. A jak je vidět, ani 

tito ţáci ze zkoumané skupiny se tím řídí. Mnohdy lze najít různá onemocnění ještě v zárodku 

a tak je moţné začít s léčbou dříve.  

Z výše uvedeného vyplývá, ţe hypotézu 1 zamítám, v otázkách aktivního ţivotního stylu 

celkově jsou znalosti ţáků na úrovni dostupné běţné populaci. Hypotézu 2 zamítám, protoţe 

nejčastějším místem, kde se ţáci o aktivním ţivotním stylu dozvídají, není škola, nýbrţ 

domov. Hypotézu 3 přijímám, protoţe úroveň znalostí ţáků o výţivě jsou na nedostatečné 

úrovni, i kdyţ znalosti o pohybu jsou vesměs na úrovni přijatelné.  

V současné době, kdy spíše převládá sedavý ţivotní styl nad tím aktivním, nemají ţáci 

dostatek informací. Škola funguje jako realizátor a ne jako informátor. Z pohledu tělesné 

výchovy by to však mělo být naopak. Měla by se stát informačním centrem. Protoţe jako 

realizátor není schopna pokrýt veškero potřebu pohybu, kterou jedinec potřebuje. Kaţdý ţák 

by měl cvičit ještě mimoškolně.  

Počet dětí se sedavým ţivotním stylem stoupá, čímţ je způsoben i nárůst nadváh a obezity 

celé naší společnosti. Ale ČR není tímto nijak výjimečná, tento způsob ţivota se objevuje 

všude ve světě.  
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4 ZÁVĚR 

K otázce ţivotního stylu se dnes vracíme stále častěji. V této vyspělé době stále častěji 

vyuţíváme všelijakých prostředků místo vlastního těla, také většinu práce za nás vykonávají 

stroje. Do zaměstnání musí lidé dojíţdět poměrně velké vzdálenosti a tak vyuţívají 

dopravních prostředků. V zaměstnání také trávíme stále více času, kde převáţně sedíme. 

Tak se jakýkoli pohyb z našich ţivotů vytrácí. Kdyţ máme hodně práce, nezvládáme 

si vyhradit dostatek času na jídlo. Proto třeba vůbec nesnídáme, místo oběda zajdeme raději 

do fastfoodů, kde to samozřejmě daleko rychlejší a večer aţ se dostaneme do klidu, sníme 

vše, co nám přijde „pod ruce“. Toto nevhodné stravování společně s nedostatečnou 

pohybovou aktivitou jsou základem nevhodného nebo také sedavého ţivotního stylu.  

V prvé řadě si musíme připustit, jestliţe vypadá náš ţivot takto, ţe to není správné. Měli 

bychom si uvědomit změnu ze sedavého na aktivní ţivotní styl. Kde jsou základem zásady 

správného stravování a pohybová aktivita. Jak tuto změnu provést dnes uţ najdeme prakticky 

kdekoli, proto nevidím problém v neinformovanosti nás, ale spíše v tom, ţe tyto rady 

nechceme akceptovat.  

V mé práci jsem se zaměřila na to, zda znají ţáci druhého stupně základní školy, tedy ve věku 

11 – 15 let, aktivní ţivotní styl. Sestavila jsem anketu o dvaceti otázkách týkajících 

se aktivního ţivotního stylu. Rozdala jsem jich celkem 100 a zpět se mi jich vrátilo 88. 

Z tohoto počtu jsem vycházela v mých závěrech o výsledcích ankety. Z těch jsem 

vyhodnotila, ţe znalosti ţáků o aktivním ţivotním stylu jsou průměrné. Jsou otázky, 

kterým ţáci rozumí a umí si pod nimi představit to správné, ale také se najdou otázky, 

o kterých ţáci poměrně nic nevědí. Pojem aktivní ţivotní styl uţ ţáci slyšeli a taky mu 

rozumí. Ukázali a je to viditelné i v grafickém znázornění, ţe v aktivním ţivotním stylu záleţí 

na výţivě a pohybové aktivitě společně. Moţností kde se o aktivním ţivotním stylu ţáci 

dozvěděli je dost. Slyšeli o něm hlavně doma i ve škole nebo ve svém sportovním klubu, 

ale dočetli se o něm také na různých internetových stránkách, v knihách nebo časopisech. 

I kdyţ vţdy třeba nešlo o odborné texty, v podstatě základ najdeme v kaţdém stejný.  

Můj závěr je takový, ţe ţáci, které jsem zkoumala, mají zhruba průměrné znalosti o aktivním 

ţivotním stylu. Je část otázek, které znají, ale naopak jsou otázky, o kterých neví skoro nic. 

Základními faktory aktivního ţivotního stylu jsou výţiva a pohybová aktivita. Znalosti 
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o výţivě má zkoumaná skupina menší, neţ znalosti o pohybu. Zásady výţivy spojené 

s aktivním ţivotním stylem nejsou jednoduchá, ale je potřeba je znát, nechceme-li mít 

v budoucnu zdravotní nebo jiné komplikace spojené se sedavým ţivotním stylem. 

A samozřejmě pohybová aktivita je s výţivou úzce spojená. Kombinace obou je tedy 

základem aktivního ţivotního stylu, které by ţáci v tomto věku měli mít jiţ osvojeny. 
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Příloha 

ANKETA – ŽIVOTNÍ STYL 

 

Tělesná výška:  Tělesná váha:   Pohlaví: CHLAPEC – DÍVKA 

 

1. Znáš pojem aktivní ţivotní styl? 

ANO    –  NE 

2. Víš proč aktivní ţivotní styl? Protoţe: 

PŘI AKTIVNÍM ŢIVOTNÍM STYLU HRAJE VÝZNAMNOU ROLI POHYB   

PŘI AKTIVNÍM ŢIVOTNÍM STYLU HRAJE VÝZNAMNOU ROLI VÝŢIVA 

PŘI AKTIVNÍM ŢIVOTNÍM STYLU HRAJE ROLI JAK POHYB, TAK VÝŢIVA 

3. Kde jsi se o tomto pojmu dozvěděl? 

DOMA – VE ŠKOLE – V MÉM SPORTOVNÍM KLUBU 

(jakém………………………….) – NA INTERNETU – V KNIZE – V ČASOPISE 

(jakém………………..….……..) – JINDE (kde…………………………..….) 

4. Snídáš kaţdé ráno? 

ANO    –  POUZE O VÍKENDU  –  NE  

5. Kolikrát denně se má jíst? 

3 – 4 x     -  5 – 6 x       -      7 – 8 x  

6. Které z těchto potravin jsou přínosné pro aktivní ţivotní styl? 

Ovoce – sladkosti – slané pečivo (chips, slané tyčinky, apod.) – zelenina – luštěniny – 

přílohy (smaţené hranolky nebo krokety) – přílohy (dušená rýţe, vařené brambory, 

těstoviny) – uzeniny a salámy, mléčné výrobky (nízkotučné) 
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7. Znáš potravinovou pyramidu? 

   

Přiřaď do jednotlivých pater pyramidy tyto 

potraviny: 

- OVOCE A ZELENINA 

- SLADKOSTI, TUČNÉ 

VÝROBKY, UZENINY 

- LUŠTĚNINY, OBILOVINY, 

CELOZRNNÉ VÝROBKY 

- BÍLKOVINY, MLÉČNÉ 

VÝROBKY, MASO 

 

Př.: do druhého patra (zespoda) 

napíši sladkosti, tučné výrobky, 

uzeniny 

 

8. Je při vašem nákupu potravin rozhodující jejich kvalita nebo cena? 

KVALITA - CENA 

9. Kolik si myslíš, ţe by denně měl člověk sníst porcí ovoce a zeleniny? 

1 – 2 x   - 3 – 4 x  -  5 – 6 x  - 7 – 8 x  

10. Raději více ovoce nebo zeleniny? 

VÍCE OVOCE NEŢ ZELENINY – STEJNĚ – VÍCE ZELENINY NEŢ OVOCE 

11. Sportuješ? 

ANO     –  NE 

Kolik hodin týdně věnuješ pohybové aktivitě? 

1 – 2 x      -  3 – 4 x      -  5 – 6 x 

12. Jak dlouho by měla trvat jedna pohybová jednotka v rámci aktivního ţivotního stylu? 

0 – 30 min   -  30 – 60 min    - 60 – 90 min 

13. Piješ přes den vodu? 

ANO – NE 
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14. Kolik litrů tekutin denně vypiješ? 

1,5 – 2 l - 2 – 2,5 l - 2,5 – 3 l - 3 – 4 l 

A čeho? 

    …………………………………………………………………………………………... 

15. Zkusil jsi někdy alkohol? 

ANO    –  NE 

16. Zkusil jsi někdy kouření cigaret? 

ANO            –  NE 

17. Kolik hodin denně spíš? 

MÉNĚ NEŢ 6 h  –   6 – 8 h  –  VÍCE NEŢ 8 h 

18. Odpočíváš přes den, tzn. spíš i přes den? 

ANO  –  NĚKDY (znamená ne pravidelně kaţdý den)  –  NE  

19. Docházíš k lékaři na preventivní prohlídky? 

ANO     –  NE 

20. Býváš nemocný (chřipka, nachlazení, angína)? 

ANO   –  NE 

 Jak často?   

 1x ZA 2 – 3 ROKY    –  KAŢDÝ ROK ALESPOŇ 1x  –  

  2 – 3x ROČNĚ  – ČASTĚJI NEŢ 3x ROČNĚ



 


