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ANOTACE: 

Cílem bakalářské práce je zjistit, jak a kde se stravují adolescenti v Teplicích 

z genderového pohledu. Zároveň se zaměřuji na porovnání nabídky stravovacích zařízení, 

která se v Teplicích nachází a poptávky studentů. Teoretická část obsahuje vymezení 

pojmu adolescence, gender, základní živiny, stravovací zvyklosti, výživová doporučení, 

alternativní výživa, poruchy příjmu potravy a stravovací zařízení. V této části také zjišťuji, 

jaké druhy stravovacích zařízení se v Teplicích nachází. Praktická část je zaměřena na 

výzkum, jak se adolescenti v Teplicích stravují. Metodou dotazníku jsem zjistila, jakou 

stravu žáci preferují, jak vyhovuje výživovým doporučením a jak jsou spokojeni 

s nabídkou stravování ve městě, kde žijí. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

adolescence, gender, základní živiny, stravovací zvyklosti, výživová doporučení, 

alternativní výživa, poruchy příjmu potravy, stravovací zařízení 



 

 

ANNOTATION: 

The main goal of this bachelor thesis is to find out how and where the adolescents from 

Teplice are eating from the view of gender difference. Also I am concentrating myself on 

the comparison of what can the catering facilities in Teplice offer and what the students 

want. Theoretical part contains the definition of terms as: adolescence, gender, basic 

nutrients, eating habits, tips for better ways of eating, alternative nutrition, eating disorders 

and eating facility. In this part I am looking for what types of catering facilities are located 

in Teplice. Thanks to questionnaire I found out what nurture is mostly liked and how it 

fulfills the recommendations for eating and how they are satisfied with the offer in their 

city. 
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Úvod 

Výživa a stravování jsou součástí každodenního života všech lidí od narození až do 

konce života. Na správnou výživu je nutné dbát již od útlého věku dítěte, avšak období 

adolescence je mezníkem nejen ve vývoji jedince, ale i v dotváření si stravovacích 

zvyklostí, podle kterých se bude dospívající člověk řídit po zbytek života. Z tohoto důvodu 

jsem si vybrala téma práce, které se zaměřuje na stravování právě v období adolescence. 

Období adolescence je rozdílné u dívek a chlapců po fyzické a psychické stránce, lze tedy 

předpokládat, že se liší i přístup ke stravování u obou pohlaví. Proto jsem se ve své práci 

specializovala na stravování adolescentů z genderového pohledu.    

Cílem bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem řeší své stravování adolescenti 

v Teplicích a zda existují významné rozdíly mezi nutričními návyky dospívajících chlapců 

a dívek. Zároveň se zaměřuji na porovnání nabídky stravovacích zařízení, která se 

v Teplicích nachází a poptávky studentů.  

V teoretické části jsou vymezeny pojmy adolescence a gender v souvislosti 

s tématem práce. Dále teoretická část zahrnuje informace o základních živinách, které se 

nacházejí v potravě a jsou nezbytné pro lidský organismus. Jsou zde také zmíněny 

stravovací zvyklosti a výživová doporučení. Kapitola určená výživovým doporučením 

shrnuje, jak by měl vypadat správný pitný a stravovací režim a obsahuje ukázku 

potravinové pyramidy. Následuje zmínka o alternativní výživě a o nejčastějších poruchách 

příjmu potravy. V závěru teoretické části je zpracována klasifikace stravovacích zařízení  

a konkrétních zařízení, která se nacházejí v Teplicích. 

Praktická část je zaměřena na výzkumné šetření, kde jsou pomocí dotazníku 

zjišťovány informace, jak se adolescenti v Teplicích stravují, jaké jsou jejich nutriční 

návyky a jestli vyhovují výživovým doporučením. Součástí praktické části je i otázka 

spokojenosti adolescentů s nabídkou stravovacích zařízení ve městě, kde žijí. Cílovou 

skupinou jsou adolescenti ve věku 17 – 20 let. Následné dotazníkové šetření se uskutečnilo 

na Gymnáziu v Teplicích v šesti septimách. Vyhodnocení výsledků je realizováno formou 

grafů a tabulek zvlášť pro muže a ženy.  
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Teoretická část 

1 Adolescence a gender 

Pojem adolescence má původ z latinského slovesa „adolescere“, což znamená 

dospívat, dorůstat, mohutnět. Období adolescence je tedy úsek života, ve kterém jedinci 

dospívají. Jiné názvy pro adolescencenty jsou mladiství, dorost a teenagers. Jedinci 

dosahují v této době plné reprodukční zralosti a tělesný růst dosahuje finální velikosti. 

Jedná se o období, kdy dochází k přechodu jedince ze základní školy na střední školu a tím 

se mění i jeho postavení ve společnosti. (Macek, 2003, Langmeier, 2006) 

Vymezení hranice tohoto období se u každého autora liší. Podle Vágnerové (2005) 

má období adolescence dvě fáze. První je raná adolescence, označovaná jako pubescence  

a její hranice je mezi 11. a 15. rokem. Langmeier (2006) dělí pubescenci dále na fázi 

prepuberty a fázi vlastní puberty. První prepubertální fáze se projevuje objevením se 

prvních sekundárních znaků a rychlejším růstem. U dívek končí začátkem menarche  

a u chlapců první noční polucí. Tato fáze je u dívek mezi 11. a 13. rokem, u chlapců je 

fyzický vývoj o 1 – 2 roky později. Během druhé pubertální fáze je dokončována pohlavní 

zralost. Období vlastní puberty probíhá mezi 13. – 15. rokem. 

Pro fázi rané adolescence je charakteristická změna způsobu myšlení, kdy jsou 

jedinci schopni abstrakce. Dochází ke změně emočního prožívání související s přátelstvím, 

které je v této době prvořadé. Typická je touha odlišovat se od ostatních, což se projevuje 

změnou životního stylu a svého zevnějšku. Pubescenti se stávají samostatnější, méně 

závislí na rodině a jejich cílem je dosáhnout určité pozice ve světě a opatřit si novou 

jistotu, kterou dříve byla rodina. (Vágnerová, 2005) 

Druhá fáze dospívání podle Vágnerové (2005) je pozdní adolescence. Hranice tohoto 

období je mezi 15. – 20. rokem života. Pohlavní zralost je dovršena a v této době obvykle 

přichází čas prvního pohlavního styku. V tomto období se mění osobnost dospívajícího  

a jeho úkolem je vybrat si další studium nebo nastoupit do povolání. Mezníkem dospělosti 

je věk 18 let, kdy jedinec dosahuje plnoletosti, která není chápána jen po právní stránce.  

Tělesné, psychické a sociální změny probíhají v období adolescence souběžně, ale 

zároveň jejich tempo bývá rozdílné. Všechny změny jsou ovlivněny vnějšími i vnitřními 

faktory. U tělesného vývoje záleží na genetických dispozicích, ale i na vlivu hormonů 
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během pohlavního zrání. Po stránce psychosociální jsou dospívající ovlivňováni 

prostředím, ve kterém žijí, tedy rodinou, přáteli a školou. Smyslem dospívání je poskytnout 

jedinci čas a možnost porozumět sám sobě, aby si mohl vybrat, co chce v budoucnosti 

dělat a čeho chce dosáhnout. Cílem je postavit se na vlastní nohy a žít samostatně jako 

dospělý člověk. (Vágnerová, 2005) 

Gender je další pojem, který je nutné objasnit v souvislosti s tématem práce. Pojem 

gender je anglický výraz, který byl do češtiny přejat, protože neexistuje žádné slovo, podle 

kterého by mohlo být doslovně přeloženo. „Gender je kulturně-sociální koncept, který 

vyjadřuje představu, že lidské bytosti lze dělit na dvě skupiny – ženy a muže.“(Smetáčková 

a kol., 2007, str. 7) Termín gender má proměnný charakter v souvislosti s různými 

společnostmi, obdobími či sociálními skupinami. Závisí tedy na sociálním hledisku 

současného vztahu mezi muži a ženami a jejich postavení ve společnosti. Na rozdíl od 

pohlaví je gender stále vidět. Je to totiž soubor vlastností, chování, způsobu projevu, stylu 

oblékání a dalších ukazatelů, které určují gender. Genderovou roli a identitu získává člověk 

už jako dítě, když se snaží napodobovat své rodiče. (Oakleyová, 2000, Smetáčková a kol., 

2007)  

Až do začátku 19. století byly otázky týkající se genderu vysvětlovány odkazem na 

Bibli tím, že Bůh stvořil muže a ženu s jejich vrozenými rozdíly a odlišným posláním  

a postavením ve společnosti v souvislosti s jejich rozdílným pohlavím. Podle Bible byly 

tedy ženy stvořeny k tomu, aby rodily děti a hierarchicky byly podřízeny mužům. A muži 

byli stejně podřízeni Bohu. V moderní době toto vysvětlení nestačilo, jelikož bylo 

v rozporu se základní demokratickou myšlenkou, že jsou si všichni rovni a mají tedy stejná 

práva a povinnosti. (Smetáčková a kol., 2007) 

1.1 Gender v období dospívání 

Z genderového pohledu je velmi rozdílné i již zmíněné období adolescence. Pro 

dospívající chlapce je nejdůležitější k získání popularity úspěšnost ve sportu. K dosažení 

fyzické zdatnosti a sportovní, vypracované postavy je důležitý vysoký příjem bílkovin. 

Z tohoto důvodu dávají chlapci přednost masitým pokrmům, aby nabrali svalovou hmotu. 

Společenský úspěch a sebedůvěru jim zajišťují verbální i fyzické souboje, ve kterých 

obstojí. Další cesty k úspěchu jsou smysl pro humor a snaha odlišit se od společnosti. 

Typickými vlastnostmi pro chlapce v období dospívání je agresivita, vytrvalost, 

soutěživost, sebedůvěra a odolnost.  
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U dívek je tomu jinak. Fyzická zdatnost a úspěšnost ve sportu nepatří mezi zdroje 

dívčí popularity. Prioritou dospívajících dívek je tělesná přitažlivost. Dívky se snaží co 

nejlépe vypadat, a proto si dávají záležet na výběru oblečení, líčí se a často drží různé 

diety, aby byly hubenější. Dávají přednost zeleninovým, bezmasým nebo dietním jídlům  

a mají větší sklon k dodržování zdravé výživy právě z důvodu, aby vypadaly dobře. 

V některých případech se však toto příznivé snažení změní v nepříznivou poruchu příjmu 

potravy. Z tohoto důvodu se mentální anorexie a mentální bulimie častěji vyskytuje u 

dívek než u chlapců. 

V období dospívání se adolescenti potýkají i s jinými problémy. Jedním z problémů, 

se kterými se potýkají dívky i chlapci na středních školách, je rozdíl v jejich sexuální 

orientaci. Homosexuální jedinci bývají často izolováni od svých vrstevníků a mohou být 

středem posměchu. Dalšími oběťmi jsou ti studenti, kteří trpí nadváhou nebo jsou tělesně 

postižení. Problémem nejen tohoto období je i rasová příslušnost nebo zařazení v nižší 

sociální vrstvě. Všechny tyto zmíněné problémy se týkají obou pohlaví stejně. (Renzetti, 

Curran, 2003) 
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2 Výživa a její složky 

„Výživa patří k nejdůležitějším činitelům vnějšího prostředí, které ovlivňují vývoj  

a zdraví člověka. Je nedílnou součástí celkového životního stylu a ve svých důsledcích 

může zasahovat do všech oblastí lidského života. Tělesná a duševní zdatnost lidského 

organismu je silně ovlivňována skladbou přijímané potravy.“ (Marádová, 2010., str. 7)  

Lidský organismus potřebuje energii k zajištění své činnosti a také látky, které 

využívá k výstavbě tkání a orgánů. Dospívajícímu člověku musí být podávána taková 

výživa, aby zabezpečovala tělesný růst s přiměřenými přírůstky výšky a hmotnosti. Proto 

je důležité dbát na správnou výživu, která musí být vyvážená po stránce kvantitativní  

i kvalitativní.  

Zajištění rovnováhy mezi příjmem a výdejem energie je výsledkem správné výživy 

z kvantitativního hlediska. Z toho vyplývá, že lidé, kteří vykonávají lehkou svalovou 

činnost (sedavé zaměstnání), mají menší energetické nároky na výživu než ti, kteří pracují 

s větší fyzickou zátěží. Existují však výjimky, kdy jsou u vybraných skupin obyvatel vyšší 

energetické nároky. Patří sem období dětství, dospívání a také ženy v těhotenství a v době 

kojení. Je-li energetický příjem značně vyšší než výdej, dochází v těle k ukládání 

zásobního tuku a vzniká nadváha až obezita. 

Z kvalitativního hlediska má být strava vyvážená a rozmanitá. Musí obsahovat 

dostatečný obsah živin, vitamínů a minerálů, ale také se nesmí zapomínat na příjem 

tekutin. Nesprávné stravovací zvyklosti mohou být příčinou nedostatku některých živin, 

oslabení imunitního systému a zvýšení rizika kardiovaskulárních či nádorových 

onemocnění. (Machová a kol., 2009) 

2.1 Živiny v potravě 

„Základními živinami jsou bílkoviny, sacharidy a tuky. Nedílnou součástí stravy jsou 

také vitamíny, minerální látky a voda“ (Piťha, Poledne, 2009, str. 13) 

Aby byl člověk zdravý s normální hmotností, měl by ve výživě dodržovat trojpoměr 

základních živin. Sacharidy by měly tvořit podle doporučených hodnot 50 - 60 procent, 

tuky 30 - 35 procent a bílkoviny by měly být zastoupeny v potravě nejméně a to  

10 - 20 procenty. (Kunová, 2011) 



 

13 

 

Trojpoměr základních živin je jedním z hlavních ukazatelů vyrovnanosti výživy. 

Hodnoty jednotlivých živin se liší v závislosti na různých faktorech. Záleží na věku, 

pohlaví, energetickém výdeji a na zdravotním stavu jedince.  

I když jsou nároky na přijaté živiny potravou u každého organismu různé, tak pro 

každého mají stejný význam.  V první řadě zajišťují růst a vývoj organismu, což je důležité 

ve všech období života a v dospělosti zprostředkovávají obnovu tkání. Pro zabezpečení 

základních životních funkcí, jako je dýchání a srdeční činnost, dodávají živiny tělu energii. 

Vláknina, nestravitelná složka potravy, se podílí na správném vyprazdňování trávicího 

ústrojí a působí preventivně proti některým střevním chorobám. (Marádová, 2010) 

2.1.1 Bílkoviny 

První složkou základních živin jsou bílkoviny, makromolekulární látky, které jsou 

důležité pro výstavbu a obnovu tkání. Organismus je může využít také jako zdroj energie, 

pokud nemá jinou možnost. Energetická hodnota 1g bílkovin je 17 kJ. (Encyklopedie 

výživy – Bílkoviny (proteiny), 2009, online)  

Proces, kdy organismus využívá bílkoviny k pokrytí energetických potřeb, je 

složitější děj, při kterém dochází k postupnému odbourávání bílkovin ze svalů a dalších 

tkání. Bílkoviny působí také jako enzymy, hormony a podílejí se i na činnosti imunitního 

systému. (Fraňková, Dvořáková-Janů, 2003) 

Základní stavební jednotkou bílkoviny jsou aminokyseliny, které jsou pro 

organismus využitelné. Některé aminokyseliny dokáže organismus syntetizovat 

(aminokyseliny postradatelné – např. glycin, alanin, cystein), jiné si vytvářet neumí a musí 

je proto přijímat potravou (aminokyseliny nepostradatelné – např. lysin, valin, methionin).  

Podle složení aminokyselin rozeznáváme bílkoviny plnohodnotné, což jsou takové 

bílkoviny, které obsahují všechny nezbytné aminokyseliny v odpovídajícím množství,  

a neplnohodnotné, které neobsahují všechny nezbytné aminokyseliny nebo je obsahují  

ve špatném poměru. (Kunová, 2009, online, Marádová, 2010) 

Plnohodnotné bílkoviny jsou obsaženy v živočišné potravě. Jejich zdrojem je mléko, 

mléčné výrobky, vejce a maso. Nevýhodou těchto bílkovin je, že jsou často doprovázeny 

množstvím tuků a cholesterolem. I když živočišné bílkoviny nelze nahradit, tak lze 

kombinací rostlinných bílkovin dosáhnout kompletního spektra nepostradatelných 

aminokyselin. Z toho vyplývá, že bílkoviny rostlinné, které najdeme v luštěninách, 
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obilovinách a zelenině, jsou neplnohodnotné. Optimální situace nastává tehdy, pokud je 

zajištěn dostatečný přísun živočišné i rostlinné potravy. V tomto případě dochází  

ke kombinaci obou druhů bílkovin, které se navzájem vhodně doplňují, a tím se zvyšuje 

jejich biologická hodnota. (Piťha, Poledne, 2009, Marádová 2010) 

Poruchy růstu v dětství jsou důsledkem nedostatku bílkovin v dětské výživě.  

Ve vyspělých zemích se tyto poruchy neobjevují, výjimkou jsou rodiny s extrémními 

dietami, jako je například veganství. Nadbytek bílkovin v potravě také působí nepříznivě 

na lidský organismus, protože jsou do těla přiváděny skryté tuky a vysoký obsah látek, 

které se nazývají puriny a způsobují v nadměrném množství záchvat dny. (Piťha, Poledne, 

2009) 

2.1.2 Lipidy 

Lipidy neboli tuky jsou sloučeniny glycerolu a mastných kyselin. V těle slouží jako 

stavební materiál buněk nebo jsou v buňkách podkožního vaziva a tukové tkáně kolem 

některých orgánů uloženy ve formě kapének jako zásobní látka. Pokud potrava nezajišťuje 

dostatečný přísun sacharidů, je využíván zásobní tuk jako zdroj energie. Energetická 

hodnota 1g tuku je 38 kJ. Tuky jsou také nositeli některých nezbytných látek pro lidský 

organismus – esenciálních mastných kyselin a vitamínů rozpustných v tucích (A, D, E, K). 

(Machová a kol., 2009, Piťha, Poledne, 2009)  

Rozdělení tuků je na základě jejich původu, a to na rostlinné a živočišné. Mezi 

rostlinné tuky patří oleje a stolní tuky z olejů vyrobené. Živočišné tuky jsou mléčný tuk, 

sádlo, lůj a rybí tuk. Nejdůležitější složkou v tucích jsou mastné kyseliny, jejichž složení 

ovlivňuje naše zdraví. (Piťha, Poledne, 2009) 

Mastné kyseliny rozdělujeme podle počtu dvojných vazeb mezi atomy uhlíku 

v řetězci. První skupinou jsou nasycené mastné kyseliny, které nemají dvojnou vazbu 

(kyselina palmitová, stearová). Jejich působení je většinou nepříznivé, jelikož zvyšují 

hladinu cholesterolu v krvi. Zdrojem těchto mastných kyselin je živočišný tuk. Jednu 

dvojnou vazbu mají mononenasycené (monoenové) mastné kyseliny (kyselina olejová). 

Tyto mastné kyseliny působí příznivě na zdraví člověka, přestože se hladina celkového 

cholesterolu díky jejich vlivům nemění, tak mění poměr jeho složek. Monoenové mastné 

kyseliny zvyšují hladinu prospěšné složky cholesterolu (HDL – high-density-lipoproteins), 

která zprostředkovává přenos přebytečného cholesterolu z periferních tkání do jater, a tím 
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snižují riziko vzniku kardiovaskulárních chorob. Zároveň snižují hodnotu nebezpečné 

složky cholesterolu (LDL – low-density-lipoproteins), která přenáší cholesterol z jater  

do tkání, což může vést ke vzniku aterosklerózy. Zdrojem této skupiny je avokádo, ořechy, 

olivový olej a olivy. Poslední skupinou jsou polynenasycené (polyenové) mastné kyseliny 

(kyselina linolová, linolenová, arachidonová a eikosapentaenová), které obsahují 

v uhlíkovém řetězci dvě a více dvojných vazeb. Jsou to látky, které si naše tělo nedokáže 

vyrobit, a proto je musíme přijímat potravou. Působí příznivě na lidský organismus, jelikož 

většina z nich snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Zdrojem je rybí tuk a rostlinné oleje. 

(Marádová, 2010, Kunová, 2011) 

V živočišných tucích (v mléčném a tkáňovém tuku přežvýkavců) a v některých 

ztužených rostlinných tucích se vyskytují trans-nenasycené mastné kyseliny, které působí 

negativně na organismus z hlediska vzniku srdečně-cévních onemocnění. Mají nepříznivý 

vliv i při vývoji cukrovky a obezity. (Piťha, Poledne, 2009) 

Další součástí tuků jsou esenciální mastné kyseliny, které se podílejí na stavbě 

buněčných a intracelulárních membrán, hrají důležitou roli v energetické bilanci,  

ve výstavbě nervové tkáně a účastní se dalších biologických pochodů. Esenciální mastné 

kyseliny se rozdělují do dvou metabolických řad.  První je řada N-6, do které patří kyselina 

linolová, jejímž zdrojem je slunečnicový olej. Pro druhou řadu N-3 je základem kyselina 

linolenová, obsažená v řepkovém oleji. Do této řady patří také kyseliny přítomné v rybích 

tucích – kyselina eikosapentaenová a kyselina dokosahexaenová. V organismu by měla být 

zajištěna rovnováha mezi kyselinami obou zmíněných řad v poměru N-6 : N-3 = 5 : 1. 

Pokud se ve stravě vyskytuje dlouhodobě nedostatek esenciálních mastných kyselin, má to 

nepříznivý dopad na zdravotní stav člověka. Projevem nedostatku je snížení tělesné 

výkonnosti, tvorba ekzémů, větší náchylnost k infekcím a poruchy reprodukce. (Marádová, 

2010) 

Celkový nadbytek tuků ve výživě má negativní dopady na hmotnost, kdy dochází 

k nadváze až obezitě. Vysoká hladina lipidů v krvi, jak již bylo zmíněno, způsobuje 

kornatění cév (aterosklerózu) a vede ke vzniku srdečních chorob. Na druhé straně i nízký 

příjem tuků je pro člověka nepříznivý. Zvyšuje se riziko poškození mozku, což má 

negativní dopad na činnost centrálního nervového systému. (Fraňková, Dvořáková-Janů, 

2003) 
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2.1.3 Sacharidy 

Sacharidy jsou významnou základní živinou pro člověka, jelikož jsou hlavním  

a okamžitým zdrojem energie – poskytují 50 – 60 % energie přijaté denní stravou. 

Energetická hodnota 1g sacharidů je 17 kJ. Pokud je sacharidů přebytek, ukládají se jako 

zásobní látka glykogen v játrech a v případě potřeby jsou zpětně uvolňovány a jejich 

energie je využita pro metabolické pochody a činnost svalů. (Fraňková, Dvořáková-Janů, 

2003) 

Dělení sacharidů se uskutečňuje podle počtu cukerných jednotek v molekule. 

V přijímané potravě se vyskytují monosacharidy, které obsahují jednu cukernou jednotku. 

Hlavními zástupci této skupiny jsou glukóza (hroznový cukr) a fruktóza (ovocný cukr). 

Dalším druhem jsou oligosacharidy, složené ze dvou až deseti stejných nebo různých 

monosacharidů. Do této skupiny patří maltóza (ze sladu), sacharóza (cukrová řepa a třtina) 

a laktóza (mléčný cukr). Dále sem patří sacharidy obsažené v luštěninách (rafinóza, 

stachyóza, verbaskóza a další). Poslední skupinou sacharidů jsou polysacharidy, které  

se skládají z deseti až tisíce cukerných jednotek. Jejich hlavními zástupci jsou celulóza, 

rostlinný a živočišný škrob. (Fraňková, Dvořáková-Janů, 2003, Piťha, Poledne, 2009, 

Havlík, Marounek, 2013) 

Polysacharidy se z hlediska využitelnosti v lidském organismu dělí na využitelné, 

částečně využitelné a nevyužitelné. Mezi využitelné polysacharidy patří škrob obsažený 

v obilovinách a bramborách, dextriny, které vznikají hydrolýzou škrobu a glykogen. Podíl 

glykogenu ve stravě je zanedbatelný, ale tvoří sacharidovou zásobu v organismu a je 

rychlým zdrojem energie. Částečně využitelný polysacharid je inulin, který se nachází 

v čekance a je využíván diabetiky jako náhrada škrobu. Špatně využitelný, případně 

nevyužitelný podíl některých rostlinných polysacharidů se označuje jako vláknina. Je to 

část stravy, kterou neumí enzymy trávicí soustavy člověka rozložit. Termín vláknina 

zahrnuje několik složek, nejčastěji je to celulóza, hemicelulózy, pektiny, chitin a lignin. 

(Fraňková, Dvořáková-Janů, 2003, Piťha, Poledne, 2009, Marádová 2010) 

Vláknina se rozděluje na rozpustnou (pektiny) a nerozpustnou (celulóza a lignin). 

Rozpustná vláknina ovlivňuje glykémii a některé druhy vlákniny regulují hladinu 

cholesterolu v krvi. Rozpustná vláknina také prodlužuje pocit sytosti díky tomu,  

že zvětšuje svůj objem a v žaludku vytváří viskózní roztok, který zpomaluje jeho 

vyprazdňování. Zdrojem tohoto druhu vlákniny je hlavně ovoce a zelenina. Úkolem 
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nerozpustné vlákniny je zlepšování peristaltiky střev a tím urychlení průchodu tráveniny 

zažívacím ústrojím. Pro zajištění správné funkce nerozpustné vlákniny je důležité 

dodržovat pitný režim. Při nedostatku tohoto typu vlákniny se zvyšuje pravděpodobnost 

vzniku zácpy. Nerozpustnou vlákninu nalezneme v celozrnném pečivu, müsli, rýži natural 

a luštěninách. Velké hodnoty vlákniny jsou obsaženy ve lněném semínku a v pšeničných 

klíčkách. (Piťha, Poledne, 2009, Kunová, 2011) 

Při celkovém nedostatku sacharidů ve výživě dochází k odbourávání tukových zásob 

organismu, čehož se využívá při procesu hubnutí. Avšak při extrémně sníženém příjmu 

sacharidů dochází k úbytku svalové hmoty. Nedostatek sacharidů negativně ovlivňuje 

psychiku a způsobuje překyselení organismu. Pokud strava obsahuje nadbytek sacharidů, 

dochází k ukládání energie do tukových zásob, i když je přísun tuků potravou minimální. 

Příliš velké množství přijímaných sacharidů může vést až ke vzniku cukrovky, kdy dochází 

k poruše glukózové tolerance. (Kunová, 2011) 

2.1.4 Minerální látky 

Minerální látky jsou pro život organismu naprosto nepostradatelné. Podílejí se na 

růstu organismu, tvorbě tkání, účastní se látkové výměny v těle a jsou nezbytné pro vedení 

nervových vzruchů. (Piťha, Poledne, 2009) 

Podle množství potřebného pro organismus dělí různí autoři minerální látky do dvou 

nebo tří skupin. Podle Marádové (2010) jsem vybrala klasifikaci do tří skupin. 

V největších dávkách potřebujeme přijímat takzvané makroelementy, mezi které patří 

vápník, hořčík, draslík, sodík, fosfor, chlór a síra. Jejich denní dávka by měla být nad  

100 miligramů. Další skupinou jsou mikroelementy, jejichž denní potřeba je nižší než  

100 miligramů. Patří sem železo, zinek, křemík a měď. Poslední skupinou jsou 

ultrastopové prvky, které náš organismus vyžaduje v nejmenším množství a to méně než  

1 miligram denně. Do této skupiny patří například selen, nikl, fluor, chrom a kobalt. 

Nejčastěji lidé trpí nedostatkem vápníku, železa, jódu, zinku, selenu a chrómu. 

Následuje přehled vybraným minerálních látek a jejich projevy nedostatku. Při nedostatku 

vápníku vzniká u dětí křivice a u dospělých osob osteoporóza. Nedostatečný příjem železa 

se projevuje jako anémie a snižuje se obranyschopnost organismu. Vznik strumy je 

důsledkem nedostatku jódu v přijímané potravě, kdy dochází zároveň ke zvýšení hmotnosti 
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nebo ke zhoršení koordinace. Projevem nedostatku zinku je zpomalení růstu a pohlavního 

vývoje.  

Pokud budeme dodržovat výživová doporučení a náš jídelníček bude složen z pestré 

stravy, tak nám nehrozí riziko nedostatku minerálních látek. Je důležité konzumovat 

dostatek ovoce a zeleniny, jíst oříšky, libové maso, celozrnné výrobky a kupovat kvalitní 

jednodruhové oleje. Díky správnému stravování mají také interakce minerálů v organismu 

zanedbatelný význam. Možným rizikem je však zneužívání minerálních doplňků stravy, 

které vedou k nadbytku daných minerálů v těle, což může způsobit značné problémy. 

(Piťha, Poledne, 2009, Marádová 2010, Kunová, 2011, Havlík, Marounek, 20013) 

2.1.5 Vitaminy 

Vitaminy jsou organické látky, které jsou pro život nezbytné. Organismus si je však 

nedokáže sám vytvářet, a proto je musíme přijímat potravou. Vitaminy jsou obsaženy 

v rostlinách, potravinách rostlinného původu, v mléce, mase, vnitřnostech a vejcích.  

V organismu působí jako antioxidanty, které ničí nebezpečné volné radikály, mají vliv na 

růst a obnovu tkání, jsou součástí enzymů a uplatňují se při metabolismu hlavních živin. 

(Piťha, Poledne, 2009, Marádová, 2010, Havlík, Marounek, 2013) 

Dosud bylo objeveno třináct vitaminů, které se dělí na rozpustné v tucích (lipofilní) – 

A, D, E, K a rozpustné ve vodě (hydrofilní) – B1, B2, B6, B12, C, biotin, niacin, kyselina 

listová a kyselina panthotenová. (Havlík, Marounek, 2013)  

Nedostatek vitaminů v lehčí formě je označován jako hypovitaminóza, který 

přechází při dlouhodobém a větším nedostatku v avitaminózu. Stejně jako nedostatek je 

pro zdraví člověka nebezpečný i nadbytek vitaminů – hypervitaminóza. Ve vyspělých 

zemích se v dnešní době s avitaminózou již nesetkáváme, ale hypovitaminózou trpí velké 

množství lidí. Hypervitaminóza vzniká při užívání vysokých dávek vitaminových doplňků. 

Projevy nedostatku a nadbytku jsou u každého z vitaminů specifické, ale obecnými znaky 

je změna fyzického a duševního stavu jedince. Abychom zajistili vyvážený poměr 

vitaminů, musíme zajistit organismu dostatečný příjem ovoce a zeleniny, kvalitního oleje, 

celozrnných potravin a kvalitního masa. (Piťha, Poledne, 2009, Kunová, 2011)   
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2.2 Stravovací zvyklosti 

Stravovací zvyklosti jsou v dnešní době ovlivňovány řadou faktorů, díky kterým  

se lidé nevhodně a nezdravě stravují. Jedním z faktorů je například vliv reklamy na 

člověka. Nesprávné stravovací zvyklosti vznikají i z důvodu, že si lidé nedokáží udělat čas 

na jídlo během dne. (Marádová, 2010)  

Nevhodná skladba výživy souvisí s tradičními rysy českých stravovacích zvyklostí. 

Výživa je dále ovlivněna konzumním způsobem života, tendencí k přejídání a v neposlední 

řadě také nedostatečným zájmem lidí o volbu vhodné stravy k udržení svého zdraví.  

I nedostatek finančních prostředků má dopad na nevhodnou výživu, protože vede některé 

lidi ke konzumaci lacinější, ale méně kvalitní stravy. (Machová, 2002) 

Stravovací zvyklosti úzce souvisí se vzděláním. Ve vyspělých zemích je  

u vzdělanějších lidí větší tendence dbát na svou výživu a dodržovat tak zdravý životní styl. 

Nižší sociální vrstvy se při výběru potravin zaměřují spíše na to, aby bylo jídlo rychle 

uvařené a za co nejnižší cenu, což souvisí i s finančními prostředky, jak již bylo zmíněno 

v předchozím odstavci. (Kunová, 2011)  

Důležitou roli pro zdravou výživu mají zejména ženy, neboť z pravidla významně 

určují skladbu stravy celé rodiny a vytvářejí tak stravovací zvyklosti dětí pro jejich budoucí 

život.(Machová, 2002, str. 247) Nejen ženy, ale oba rodiče jsou pro dítě vzorem po všech 

stránkách. Znamená to, že i co se týče stravování, by měli jít rodiče svým dětem 

příkladem. Neměli by dítě nutit jíst zdravé věci a sami jíst nezdravě. Děti by se neměly učit 

co je zdravé tím způsobem, že jim budou rodiče říkat: „Musíš to jíst, protože je to zdravé“. 

Správným směrem, jak vést děti ke zdravé výživě je začlenění zdravé stravy do 

každodenního jídla pro všechny členy rodiny. Není tím myšleno, že by členové rodiny 

museli jíst každý den například naklíčenou cizrnu, jelikož extrémně zdravá strava může být 

stejně nebezpečná, jako je fast food. Stejně tak je samozřejmé, že každé dítě ochutná různé 

sladkosti a další nezdravé věci, ale díky tomu, co se naučilo v rodině, bude vědět, že tyto 

pochutiny nemají být součástí každodenního jídelníčku. (Kunová, 2011)  

2.3 Výživová doporučení 

V této kapitole bych chtěla zmínit některá výživová doporučení pro obyvatele ČR, 

která stanovila Světová zdravotnická organizace. Dodržování těchto doporučení vede 

ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel a k prevenci mnoha onemocnění -  obezita, 
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cukrovka, ateroskleróza, osteoporóza, hypertenze, nádory, dna, zubní kaz. Následně 

uvádím, jak vypadá stravování adolescentů. Níže jsou uvedena vybraná výživová 

doporučení, která se týkají stravování. 

 zajistit rovnováhu mezi příjmem a výdejem energie 

 udržovat optimální tělesnou hmotnost 

 snížit příjem živočišných tuků, zvýšit příjem rostlinných tuků a zároveň 

nepřevyšovat příjem celkových tuků nad 30% denní energie 

 snížit příjem cholesterolu, jednoduchých cukrů a kuchyňské soli 

 zvýšit příjem vitaminu C, vlákniny, ovoce a zeleniny  

 zvýšit spotřebu obilovin, luštěnin a ryb (Marádová, 2010) 

Výživa adolescentů neboli dospívajících se téměř shoduje se stravováním dospělých. 

To, jak se stravují, záleží na tom, jestli si už v dětství osvojili zásady zdravé výživy. Pokud 

je v dětském věku nikdo nenaučil, co by měli jíst, tak v dospělosti se těmto návykům těžko 

naučí. Strava adolescentů je většinou energeticky bohatá, ale nutričně chudá. Vliv  

na stravování mají v tomto období zejména kamarádi, nikoliv rodiče. V tomto věku, jako 

v každém jiném platí pravidlo, že příjem energie by se měl rovnat jejímu výdeji. Existují 

zde však rizika ze stravování se ve fast-foodech, bufetech a automatech. V těchto 

stravovacích zařízení si adolescenti kupují přeslazené nápoje a přesolené, mastné 

potraviny, což má negativní vliv na jejich zdravotní stav. (Piťha, Poledne, 2009) 

2.3.1 Potravinová pyramida 

Potravinová pyramida je nástroj, který má sloužit k dodržování výživových 

doporučení a tím i zdravé výživy. Není však podrobným návodem k přesnému sestavení 

denního jídelníčku, ale spíše vodítkem k tomu, které jídlo bychom měli upřednostňovat. 

Potraviny jsou voleny tak, aby byl zajištěn příjem všech důležitých živin. Smyslem 

potravinové pyramidy je předejít zdravotním rizikům, která v současné době hrozí díky 

stravovacím zvyklostem obyvatelstva. (Pyramida FZV, 2013, online) 

Potravinová pyramida se skládá z několika pater. V základně pyramidy jsou 

umístěny potraviny, které by měly být součástí každodenního jídelníčku a konzumovat by 

se měly v největším množství. Směrem k vrcholu se patra postupně zužují, což znamená, 

že potraviny, které se v těchto patrech nacházejí, bychom měli konzumovat méně často.  
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Ve špičce pyramidy jsou potraviny, které bychom měli do svého jídelníčku zařazovat jen 

výjimečně. (Pánek, 2002) 

 Pro názornou ukázku jsem do své práce vložila českou potravinovou pyramidu 

z roku 2013 sestavenou Fórem zdravé výživy. Tato pyramida je rozdělena do čtyř pater,  

u kterých platí stejné pravidlo, jako u všech potravinových pyramid a to takové, že 

nejčastěji bychom měli jíst potraviny z nejnižšího patra a nejméně potraviny ve špičce. 

Dále je pyramida rozdělena na pravou a levou polovinu, což slouží k určení potravin, které 

bychom měli preferovat v rámci jednoho patra. Nejvhodnější potraviny se nacházejí v levé 

polovině a ty méně vhodné v pravé polovině. Z toho vyplývá, že bychom měli jíst větší 

podíl zeleniny než ovoce. V dalším patře se dozvíme, že je zdravější jogurt než mléko atd. 

Obrázek č. 1 – Česká potravinová pyramida 

 

(Pyramida FZV, 2013, online) 

2.3.2 Denní stravovací režim 

Příjem potravy má být v pravidelných intervalech a pauza mezi jednotlivými jídly by 

neměla přesahovat 4 hodiny. Každý den bychom měli sníst 5 – 6 jídel. Součet 

energetického obsahu jednotlivých jídel však nesmí překračovat doporučenou denní dávku 

energie. Proto je důležité, abychom si celodenní dávku živin správně rozdělili.  

Snídaně, první jídlo dne, by měla obsahovat dostatek tekutin, které potřebuje 

organismus doplnit po dlouhé noci a také vhodné množství energie pro aktivitu celého dne. 
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Má tvořit 20 – 25 % denního energetického příjmu. (Správný stravovací režim a jak chytře 

zdolat hlad, 2014, online) 

Snídaňová doporučení: 

 udělat si na snídani čas a nejíst ve spěchu 

 nezapomínat na tekutiny 

 dát si dostatečnou porci jídla 

 upřednostňovat celozrnné pečivo 

 doplnit snídani ovocem nebo zeleninou  

Nejvhodněji zvolená snídaně je celozrnný chléb s margarínem, šunkou či sýrem, 

doplněný kouskem zeleniny. Dostatek sacharidů, důležitých jako zdroj energie, nám dodá 

pečivo a navíc pokud zvolíme celozrnnou variantu pečiva, zajistíme organismu bohatý 

příjem vitamínů, minerálních látek a vlákniny. Z kvalitního margarínu získáme tuky 

s obsahem esenciálních mastných kyselin, které si organismus neumí vytvářet, a proto je 

musíme přijímat potravou. Šunka a sýr jsou zdrojem bílkovin a důležitých minerálních 

látek jako je železo a vápník. A nakonec zelenina, která zajišťuje přísun vlákniny, vitaminů 

a také tekutin. (Snídaně je základ, 2010, online) 

Mezi snídaní a obědem by měla být do jídelníčku zařazena přesnídávka pokrývající 

10 – 15 % denního příjmu energie. Pokud se dostatečně nasnídáme, tak nám bude stačit 

lehká přesnídávka v podobě ovoce, zeleniny, jogurtu nebo müsli tyčinky. Nevhodné je 

volit k přesnídávce sladkosti, přesolené brambůrky a jiné nezdravé věci, co se dají koupit 

v automatech či bufetech. (Správný stravovací režim a jak chytře zdolat hlad, 2014, online) 

Hlavním jídlem dne je oběd, který by měl poskytovat 30 – 35 % denní energie. 

V obědu by měly být zastoupeny všechny složky živin, což zajišťuje široká skladba 

hlavního jídla. Oběd doplňuje energetické ztráty z dopolední činnosti vzniklé fyzickou 

zátěží, prací, nevhodně zvolenou snídaní či vynechanou přesnídávkou. (Marádová, 2010) 

Ideální oběd by se měl skládat z bílkovin (maso, ryby, luštěniny, mléčné výrobky)  

a jako příloha by měly být vybírány přednostně celozrnné výrobky (neloupaná rýže, 

celozrnné těstoviny). V každém případě se nesmí ani u oběda zapomínat na zeleninu, která 

může být formou zeleninové oblohy, salátu či jednotlivých kusů zeleniny. Důležitou 

součástí oběda jsou tekutiny, které bychom měli přijímat současně s každým denním 

jídlem. U oběda je možné tekutiny doplnit nejen nápoji, ale i polévkou. 
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Odpolední svačina je zdrojem 10 – 15 % denního příjmu energie stejně jako 

přesnídávka. Potraviny odpolední svačiny je vhodné volit podle toho, co se nám nepovedlo 

zařadit do ostatních jídel během dne. Velmi vhodné jsou směsi ořechů a semínek,  

ale nesmí být pražené ani solené, jelikož tím ztrácí svojí výživovou hodnotu. Stačí nám 

kolem 30 gramů na doplnění energie. (Správný stravovací režim a jak chytře zdolat hlad, 

2014, online)  

Pro některé lidi bývá posledním jídlem večeře a není pravidlem, že musí být teplá. 

Ta by nám měla poskytnout 15 – 20 % celkového příjmu energie. Hlavním pravidlem je, 

aby byla večeře podávána včas a zároveň byly podávány pokrmy lehko stravitelné. Tučná 

jídla by mohla narušovat spánek. Zajistíme-li během večeře i dostatečný přísun tekutin, 

usnadníme tím naše trávení. (Marádová, 2010)  

Stejně nesprávné jako je přejídání se navečer, je i příliš malá večeře s omezeným 

příjmem živin. Za vhodnou večeři se proto považují kvalitní bílkoviny, jako je například 

libové maso, vejce a ryby, doplněné zeleninou. K večeři se jako příloha doporučuje 

celozrnné pečivo. 

Pokud jsme měli během dne značnou fyzickou zátěž, můžeme si dát ještě druhou 

večeři, která však musí být nejpozději dvě hodiny před spaním. Nejvhodnější potraviny 

jsou zelenina, nesladké ovoce nebo kysané jogurty. (Správný stravovací režim a jak chytře 

zdolat hlad, 2014, online) 

2.3.3 Pitný režim 

Optimální přísun tekutin je 2 – 3 litry denně. V některých situacích, jako je pobyt 

v horku, zvýšený pohyb při sportu nebo těžká práce, je nutné přísun tekutin zvýšit podle 

potřeby. I skladba jídelníčku ovlivňuje pitný režim, z čehož vyplývá, že je-li denně 

přijímáno dostatečné množství ovoce a zeleniny, které jsou procentuálně zastoupeny 

vysokým obsahem vody, může být příjem tekutin formou nápojů o něco nižší. Důležité je 

dbát na to, aby byl zajištěn rovnoměrný přísun tekutin během dne. Pocitu žízně bychom 

měli předcházet. Na základě zbarvení moči je možné poznat, jestli dodržujeme dostatečný 

přísun tekutin. Pokud má moč tmavou barvu, svědčí to o nedostatečném příjmu tekutin.  

Nedostatečný příjem tekutin způsobuje riziko dehydratace organismu, což vnímají 

jako první mozkové buňky. Projevem jsou bolesti hlavy, které mohou vést až 

k psychickým problémům.  Žízeň je projevem akutního nedostatku tekutin. Větší ztráty 
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vody způsobují snížení fyzického i psychického výkonu, pocit slabosti, nevolnost a křeče. 

Při dlouhodobém nedostatku tekutin se zvyšuje riziko vzniku ledvinových kamenů. (Stratil, 

1993, Kunová 2011) 

V dnešní době se na trhu objevuje kromě různých druhů vod nespočetné množství 

nápojů. Pitná voda je však nejvhodnějším nápojem, jelikož vyhovuje všem požadavkům 

zdravotní nezávadnosti a je také nejlevnější a nejdostupnější tekutinou. I z ekologického 

hlediska je voda doporučována, protože neprodukuje žádné odpady (plastové láhve). 

Pravdou je, že chuť vody se v různých místech republiky liší. Někde chutná voda výborně, 

jinde je zase nepitelná a je nutné do ní pro zlepšení chuti přidávat sirup či ovocnou šťávu.  

Pramenité vody, jako je například Toma, Aquila nebo Dobrá voda jsou přírodní vody 

z podzemního zdroje. Je možné je pít každý den, protože obsah minerálních látek je u nich 

nízký. Na rozdíl minerální vody, jak již vyplývá z názvu, obsahují větší množství 

rozpuštěných minerálů, a proto by se neměli pít každodenně, aby se jejich příznivý efekt 

nezměnil v riziko. Sodík nalezneme například v Matonni nebo Korunní, hořčík v Magnesii 

a vápník v Ondrášovce.  

Mezi zdravé nápoje patří džusy, které obsahují vitamín C a E, karoteny a kyselinu 

listovou. Pozitivním zdrojem džusů jsou antioxidanty, ale nevýhodou je jejich poměrně 

vysoká energetická hodnota. Do kategorie nezdravých nápojů patří limonády. Svým 

složením škodí zdraví, protože obsahují různá barviva, aditiva a díky kyselině fosforečné 

dochází k uvolňování vápníku z kostí. Nejhoršími nápoji jsou však energetické nápoje. 

Obsahují vysoké množství cukrů a látky (kofein, guarana, taurin), které překonávají naší 

únavu. (Marádová, 2010, Kunová 2011)  

2.4 Alternativní výživa 

Alternativní výživa je způsob stravování, u kterého chybí v jídelníčku jednotlivých 

výživových směrů některé potraviny. Strava se tedy liší od běžné výživy obyvatel na 

daném území a tento stravovací režim je dodržován dlouhodobě. Je to strava zdraví 

prospěšná a zbavená všech škodlivých látek.  

Důvody pro alternativní výživu jsou různé. Jedním z nich je snaha žít v souladu 

s přírodou a zabránit zabíjení zvířat. Názory těchto lidí se týkají také protestu testování 

kosmetiky na zvířatech, nesouhlasu s rybařením, myslivostí, kožešinovým průmyslem, 

cirkusy či provozováním ZOO a vším, co se týká negativního dopadu na zvířata. Dalším 
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důvodem proč si lidé volí alternativní výživu, jsou náboženské důvody, kdy například 

Indové nejedí hovězí maso, jelikož je pro ně kráva posvátné zvíře. Někteří lidé přistupují 

k tomuto způsobu stravování ze zdravotních důvodů, kdy hledají způsob, jak se vyléčit 

přírodní cestou. U dospívajících může být rozhodnutí k alternativní výživě protest proti 

všemu tradičnímu nebo touha se odlišit od svých vrstevníků. (Co je alternativní výživa?, 

2014, online) Níže jsou uvedeny některé alternativní výživové směry, které se v dnešní 

době vyskytují na našem území a jejich stručná charakteristika.  

V dnešní době je nejčastějším způsobem alternativní výživy vegetariánství. Má 

několik forem a každá z nich je více či méně prospěšná nebo škodlivá.  

 veganství – odmítání všech potravin živočišného původu (včetně medu), 

nedostatečný příjem bílkovin, železa, zinku, vápníku a vitaminu B12, jehož zdrojem 

jsou pouze živočišné potraviny, nebezpečí nadbytku vlákniny, což způsobuje pokles 

vstřebávání minerálních látek 

 frutariánství – je povoleno jíst pouze ovoce a v malém množství ořechy, hrozí 

nedostatek bílkovin, minerálních látek a vitaminů 

 lakto-ovo-vegetariánství – z živočišných potravin konzumují pouze vejce, mléko  

a mléčné výrobky, výhodou je vyšší příjem vlákniny a díky tomu zlepšení 

peristaltiky střev, minerálních látek, vitaminů, příjem méně tuků a udržení přiměřené 

hmotnosti 

 semivegetariánství – je dovoleno jíst ryby, drůbež, mléko, mléčné výrobky a vejce, 

odmítání tmavého masa a uzenin 

Dalším z výživových směrů je makrobiotická strava. Není to jen výživový směr,  

ale i životní styl, který je založen na protikladech sil jin a jang, jehož základem je harmonie 

přírody a člověka. Stejně jako vegetariánství má několik stupňů, které se liší výběrem 

potravin, které mohou makrobiotici konzumovat. Makrobiotická strava se skládá z cereálií, 

zeleniny, čajů, mořských řas a sójových výrobků. Mírnější formy povolují zeleninu,  

ale ovoce je zakázané. Nebezpečné je však období zimy, jelikož v rámci makrobiotické 

stravy může být konzumováno pouze ovoce a zelenina vypěstované v dané zemi. Výběr 

potravin je postupně omezován a cílem je konzumace pouze neloupané rýže. Tento druh 

výživy je chudý na obsah vitaminů, které pochází z živočišné potravy. (Marádová 2010, 

Kunová 2011) 
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Dělená strava je alternativní výživový směr, ve kterém jsou potraviny rozděleny do 

tří skupin na bílkovinné, neutrální a sacharidické. Hlavním principem je oddělení přijmu 

sacharidů a bílkovin. Znamená to, že potraviny, které patři do skupiny bílkovinné, nesmí 

být konzumovány zároveň s potravinami ze skupiny sacharidické. Obě tyto skupiny lze 

však kombinovat s potravinami neutrálními. Platí zde pravidlo, že by se celý den měly jíst 

pouze bílkoviny, nebo sacharidy a tyto dny by se měly střídat. Do bílkovinné skupiny patří 

hlavně maso a masné výrobky. Patří sem i některé druhy méně sladkého ovoce, například 

grapefruit, kyselá jablka a ananas. Mezi sacharidové potraviny patří především celozrnné 

výrobky, luštěniny, ale také některé druhy zeleniny jako jsou brambory a kapusta, z ovoce 

banány, hroznové víno a sladká jablka. Neutrální potraviny jsou zakysané mléčné výrobky, 

tučnější sýry, uzené sýry a ryby. Hlavní potravinou této skupiny je zelenina, která  

doplňuje předcházející dvě skupiny potravin. Při dodržování zásad dělené stravy dochází 

ke sníženému energetickému příjmu, což se může projevit úbytkem na váze. (Pánek, 2002, 

Dělená strava, 2010, online)  

Při konzumaci výhradně tepelně nezpracovaných potravin hovoříme o syrové stravě. 

V tomto výživovém směru se podobně jako u makrobiotické stravy konzumují převážně 

rostlinné potraviny. Rozdíl je v tom, že makrobiotici téměř všechny potraviny vaří. Tímto 

způsobem stravování nedochází k negativním vlivům tepelných úprav na biologickou 

hodnotu potravin a díky tomu nevzniká poškození minerálních látek, vitaminů a vlákniny. 

Hlavními potravinami této stravy jsou obiloviny, luštěniny upravované máčením, 

nakličováním, oříšky, syrová zelenina a ovoce, sójové zakvašované výrobky, které 

nahrazují mléko a mléčné produkty. Ryby je možno konzumovat marinované v citronovém 

nálevu. (Stratil, 1993)  

Organická výživa je založena na konzumaci organických potravin neboli 

biopotravin, které jsou vyrobené z bioproduktů vypěstovaných bez umělých hnojiv  

na ekologických farmách. Z tohoto hlediska mohou být takto vypěstované potraviny chudé 

na živiny, protože jejich množství je závislé na obsahu látek v půdě. Biopotraviny jsou 

původu rostlinného i živočišného a jsou mnohem dražší než běžné potraviny. Aby mohly 

být označeny názvem biopotraviny, musí splňovat určité podmínky. Musí být vyrobeny 

z prověřených bioproduktů. Nesmí obsahovat žádné přísady, jako jsou barviva, 

ochucovadla a konzervační látky. Při jejich výrobě se smí používat pouze určité postupy.  

A na obalu musí být označeny známkou BIO. (Marádová, 2010) 
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2.5 Poruchy příjmu potravy 

K poruchám příjmu potravy dochází při nedostatečné výživě, při nadměrném přísunu 

živin nebo při nesprávném složení stravy. Existují dvě příčiny vzniku těchto poruch. První 

příčinou je vliv vnějšího prostředí, konkrétně nedostatek potravin nebo choroby, což 

člověk nijak neovlivní. Druhou příčinou je narušení psychického stavu jedince, jež  

se projevuje v jeho potravním chování. (Fraňková, Dvořáková-Janů, 2003) 

Ve vyspělých zemích se vyskytuje nejvíce mentální anorexie a mentální bulimie,  

i přes to, že je zde dostatečné množství potravin. Oba typy poruch příjmu potravy  

se vyskytují zpravidla u dívek a mladých žen, u kterých jsou důsledkem závažných 

psychických onemocnění. Mentální anorexie se začíná projevovat nejčastěji ve věku 12 – 

18 let, mentální bulimie má pozdější začátek, obvykle ve věku 16 – 25 let. Mentální 

anorexie a bulimie jsou si velmi podobné. I když se liší způsobem, kterým je zajišťována 

regulace váhy, tak obě poruchy spojuje strach z tloušťky. V obou případech se postižení 

jedinci nadměrně věnují svojí váze a vzhledu. Dalším společným znakem je nízké 

sebevědomí, sociální problémy nebo somatické potíže vzniklé nesprávným potravním 

chováním.  

Průběh mentální anorexie a bulimie může být jednorázový, dlouhodobý nebo může 

být rozdělen do epizod, které se opakují po letech. Některé pacientky se vyléčí, ale u jiných 

zůstane tato porucha celoživotním problémem. Je také možné, že se z mentální anorektičky 

stane bulimička s normální tělesnou hmotností. Což je dalším důvodem, proč spolu obě 

poruchy úzce souvisí. (Krch, 1999, Machová, 2009) 

Mentální anorexie je charakterizována dlouhodobým omezováním příjmu potravy za 

účelem snížení tělesné hmotnosti. Nejdříve jsou odmítány vydatné potraviny, později  

i potraviny s nízkou energetickou hodnotou a někdy je omezen i příjem tekutin. 

V důsledku odmítání potravy vzniká nechutenství nebo snížená chuť k jídlu. Později 

vymizí i pocit hladu. Vlivem hladovění dochází k úbytku tukové i svalové tkáně, tyto 

dívky si i přes to myslí, že jsou tlusté. Anorektičky proto také intenzivně cvičí. Aby snížily 

svojí hmotnost, užívají látky, které snižují využitelnost potravy, laxativa k vyvolání 

průjmu, diuretika pro odvodnění organismu a anorektika, která zamezují pocitu hladu. 

Objevují se u nich potíže, mezi které patří zácpa, porucha menstruačního cyklu, padání 

vlasů, zhoršení kvality pleti, závratě, nespavost, zlomeniny a porucha imunity. Následkem 
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sebehladovění může dojít až ke smrti. Léčba spočívá v hospitalizaci ve specializovaném 

zařízení, která je provázena dlouhodobou psychoterapií.  

Druhou nejčastější poruchou příjmu potravy je mentální bulimie. Pro tuto poruchu 

jsou charakteristické opakující se záchvaty přejídání (alespoň dvakrát týdně), ale zároveň 

je zachována touha po štíhlé postavě. Stravovací režim bulimiček je takový, že přes den nic 

nejedí a navečer se přejí. Poté u nich nastává pocit viny z toho, že se přejedly a dostanou 

strach, aby nepřibraly. V důsledku toho si vyvolají zvracení, které se postupně může stát 

spontánním. Stejně jako anorektičky i bulimičky užívají různé látky pro snížení hmotnosti 

– projímadla, anorektika, diuretika. Nebezpečná jsou projímadla, která se mohou stát 

návyková a následkem je vznik zácpy. Na rozdíl od mentální anorexie mají dívky normální 

tělesnou hmotnost, která však kolísá důsledkem přejedení nebo zvracení. Hrozí zde také 

nebezpečí poškození zubní skloviny žaludečními šťávami při opakujícím se zvracení.  

U dívek vznikají vředy v jícnu a objevují se oděrky měkkého patra. Léčba mentální 

bulimie je složitější než u anorexie, jelikož nemusí docházet k úbytku na váze a proto je 

toto onemocnění skryté. (Krch 1999, Pánek 2002, Machová 2009, Marádová 2010) 

Kromě mentální anorexie a mentální bulimie existují atypické neboli nespecifické 

poruchy příjmu potravy. Řadíme sem mentální anorexii a bulimii, u kterých se nevyskytuje 

jeden nebo více základních příznaků poruchy. Příkladem je anorektička, která má 

menstruaci nebo bulimička, u které k záchvatovitému přejídání dochází méně často, anebo 

jídlo pouze žvýká a vyplivuje ho. Také syndrom nočního přejídání patří do této skupiny 

poruch, které se projevuje tím, že jedinec večer nic nejí, nemůže spát a v noci se přejídá. 

Další atypickou poruchou je záchvatovité přejídání, kdy dochází k opakovanému přejídání, 

ale jedinci nehladoví a nevyužívají žádných kompenzačních prostředků (bez zvracení  

a laxativ). Příznakem je tajné nakupování a konzumace stravy, jelikož se jedinci stydí za 

to, že tolik jedí. Tito lidé jedí, i když nemají hlad a rychlost konzumace potravin je 

mnohem rychlejší než je běžné. Po přejedení jsou sami sebou znechuceni a cítí  

se provinile. Tato porucha vede k nadváze až obezitě. (Krch, 1999, Marádová, 2010)  
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3 Stravovací zařízení 

Stravovací zařízení restauračního typu se dle statistické metody EU rozdělují do 

dvou kategorií. Za prvé jsou to restaurace, kde převažuje prodej pokrmů. Je zde 

samozřejmě možné zakoupit si nápoje a uskutečňují se zde různé formy společenské 

zábavy. Do této kategorie patří restaurace, samoobslužné restaurace (jídelny), rychlé 

občerstvení, ryby, hranolky, železniční jídelní vozy a jiná zařízení pro přepravu cestujících. 

Druhou kategorií jsou bary, kde je nadřazený prodej nápojů. Jsou zde také uskutečňovány 

různé formy společenské zábavy. V barech si můžeme zakoupit cukrářské výrobky, 

výrobky studené kuchyně, ale i teplé pokrmy, nejčastěji minutková jídla. Patří sem bary, 

noční kluby, pivnice, vinárny, kavárny a espressa. (HACCP, 2009, online) 

Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování se zařízení školního 

stravování a jejich provozu rozděluje na školní jídelnu, školní jídelnu – vývařovnu a na 

školní jídelnu – výdejnu. Školní jídelna sama připravuje jídla, která vydává nebo 

připravuje jídla, která následně vydává výdejna. Vývařovna připravuje jídla pro výdejnu, 

která je poté vydává. A výdejna pouze vydává jídla, která jsou připravena jinou stravovací 

službou. (Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, 2005, online) 

V souvislosti s tématem práce a některými otázkami z dotazníku, použitého 

v praktické části práce, uvádím typy a charakteristiky stravovacích zařízení, která  

se nachází v Teplicích.  

 jídelna – samoobslužný způsob, služby základního stravování pro žáky, zaměstnance 

škol i pro veřejnost, prodej kompletního menu – polévka, hlavní jídlo, saláty a nápoje 

 restaurace – obslužný způsob, služby základního stravování pro veřejnost, prodej 

obědů i večeří 

 pivnice – prodej především piva a pokrmů vhodných k pivu 

 fast food – forma rychlého občerstvení, pro kterou je typická nevratnost obalů,  

ve kterých se pokrmy prodávají, příkladem je Mc Donald´s a KFC 

 bistro – občerstvení, prodej jídel, které je možné uchovávat chlazené nebo zmražené 

a po tepelné úpravě je jídlo okamžitě spotřebováno, prodej uzenin, grilovaných kuřat, 

hranolek, langošů, párků v rohlíku atd., typickým znakem je, že zákazníci nevstupují 

do provozovny 

 večerky – obchod s potravinami a nápoji, samoobslužný způsob 
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 kebab – prodej pečeného masa na rožni na různý způsob (s arabským chlebem, 

plackou, zeleninou) 

 pizzerie – prodej pizzy 

 kavárna – prodej teplých nápojů, především kávy, cukrářských výrobků, studených 

pokrmů, s obslužným způsobem 

 cukrárna – prodej zákusků, dortů a jiných sladkostí jako jsou bonboniéry, čokoláda 

nebo zmrzlina, prodej kávy, čaje, horké čokolády a chlazených nápojů 

 čajovna – místo, kde se prodává čaj, který se konzumuje přímo na místě, prodej 

různých sladkých a slaných doplňkových pochutin 

 automaty – slouží k prodeji doplňkového zboží, můžeme si zde koupit teplé  

a studené nápoje, pekařské a cukrářské výrobky, cukroviny, pochutiny nebo výrobky 

studené kuchyně, nachází se na místech s vysokou koncentrací spotřebitelů (školy, 

nádraží, nemocnice) 
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Praktická část 

4 Cíl práce a základní výzkumné otázky 

Cílem praktické části práce je zjistit, jak se liší stravování adolescentů z genderového 

pohledu a dokázat, že existují rozdíly ve stravování mužů a žen. Cílem je také ověřit, zda 

současná nabídka stravovacích zařízení odpovídá poptávce adolescentů žijících 

v Teplicích. Výzkumné otázky slouží k zjištění a následné komparaci výsledků.  

Otázka 1: a) Dodržují adolescenti správný pitný režim?  

b) Liší se pitný režim mužů a žen?   

Otázka 2:  a) Řídí se adolescenti výživovými doporučeními, jak by se měli během dne 

stravovat? 

b) Existuje rozdíl v tom, jak dodržují výživová doporučení muži a ženy? 

Otázka 3:  a) Mají adolescenti dostatečný příjem ovoce a zeleniny? 

b) Je příjem ovoce a zeleniny u mužů a žen stejný?  

Otázka 4:  a) Kde obědvají a kde by skutečně chtěli adolescenti obědvat?  

b) Liší se výběr mužů a žen? 

Otázka 5:  a) Domnívají se adolescenti, že dodržují zásady správné výživy a je tomu 

opravdu tak?  

b) Dodržují zásady správné výživy muži i ženy stejně? 

Otázka 6:  a) Jsou adolescenti žijící v Teplicích spokojeni s nabídkou stravovacích 

zařízení nebo jim zde něco chybí?  

b) Je rozdíl mezi názory mužů a žen?
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5 Metody výzkumného šetření 

Informace potřebné pro praktickou část bakalářské práce jsem získala prostřednictvím 

anonymního strukturovaného dotazníku. Cílovou skupinou jsou adolescenti ve věku 17 – 20 

let. Dotazníkové šetření se uskutečnilo na Gymnáziu v Teplicích v šesti septimách. 

5.1 Struktura dotazníku 

Dotazník se skládá z 16 položek, z toho je většina uzavřených (otázky č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 11, 12, 13, 15) a zbytek polouzavřených otázek (otázky č. 2, 10, 14, 16). Otázky 

zaměřené přímo na výzkum jsou položky, ke kterým se vztahují základní výzkumné otázky. 

Položka č. 1 je výchozí pro výzkumnou otázku 1. Výzkumná otázka 2 vychází z položek č. 3, 

4 a 7. Pro otázku 3 jsou stěžejní položky č. 5 a 6. Zásadní pro otázku 4 jsou položky č. 10  

a 11. Otázka 5 vychází z položky č. 13 a otázka 6 z položky č. 16. Doplňující otázky 

v dotazníku jsou položky č. 2, 8, 9, 12, 14 a 15. U všech otázek vybírají respondenti pouze 

jednu odpověď. U uzavřených otázek vybírají z 2 – 5 odpovědí označených malými písmeny. 

V případě polouzavřených otázek je na výběr 2 – 6 odpovědí také označených malými 

písmeny, přičemž jedna z nich obsahuje pole na doplnění jiné možné odpovědi. První dvě 

položky v dotazníku zjišťují identifikační údaje o respondentovi – pohlaví a věk. Tyto 

položky nejsou očíslovány a nejsou započítány do celkového počtu otázek v dotazníku. 

Položka č. 8 není určena pro ty, kdo u položky č. 7 vybral odpověď e). Tací mají přeskočit 

tuto položku a přejít k položce č. 9.  

5.2 Zpracování získaných dat 

Vyplněné dotazníky jsem si nejprve zkontrolovala, jestli všichni respondenti odpověděli 

na všechny otázky a vždy vybrali pouze jednu odpověď. Z rozdaných 161 dotazníků byla 

návratnost 100 %. Musela jsem vyřadit šest dotazníků, protože bylo vybráno více než jedna 

odpověď u položky č. 2. Z vyplněných 161 dotazníků jsem tedy použila pro zpracování  

a vyhodnocení dat 155 (96 %) dotazníků. 

Získaná data jsem nejprve třídila pomocí programu Microsoft Excel 2010. Vyhodnotila 

jsem každou položku zvlášť pro muže a pro ženy. Zjistila jsem, kolik respondentů zvolilo 

stejnou odpověď u každé z šestnácti položek. Následně jsem ke každé položce vytvořila  

ve stejném programu graf a tabulku, kde jsem uvedla číselné údaje vybraných odpovědí 

v absolutních číslech (n) a v procentech (%). 
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6 Identifikační údaje respondentů 

Tabulka č. 1 – Respondenti podle pohlaví 

 

 

 

 

 

První ze dvou identifikačních otázek v dotazníku zjišťuje pohlaví respondentů. 

Z celkového počtu 155 respondentů se dotazníkového šetření zúčastnilo 72 mužů a 83 žen. 

Tabulka č. 2 – Věk mužů a žen 

 

 

 

 

 

 

 

Druhá z identifikačních otázek se dotazuje na věk respondentů. U dotazovaných 

mužů byl věk v rozmezí 17 až 20 let. Nejvíce a to 49 % jich bylo ve věku 18 let, jen o 5 % 

méně, 45 % bylo respondentů ve věku 17 let, pouze 6 % mužů bylo 19 let a jen 1% bylo  

20 let. Věk dotazovaných žen byl od 17 do 19 let. Nejvíce, tedy 51% jich bylo ve věku  

17 let, osmnáctiletých bylo jen o něco méně a to 47 % a pouze 2 % žen bylo 19 let.  

 n % 

muži 72 46% 

ženy 83 54% 

celkem 155 100% 

 muži ženy 

 n % n % 

17 let 32 44% 42 51% 

18 let 35 49% 39 47% 

19 let 4 6% 2 2% 

20 let 1 1% 0 0% 
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Graf č. 1 – Věk mužů 

 

Graf č. 2 – Věk žen 
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7 Výsledky dotazníkového šetření 

Tabulka č. 3 – Kolik tekutin denně vypiješ? 

 

 

 

 

 

 

Méně jak 1 litr tekutin denně vypije 10 % mužů, u 37 % mužů je denní příjem 

tekutin 1 až 2 litry a 53 % mužů denně vypije víc jak 2 litry tekutin. U žen je tomu jinak. 

Pouze 11% z dotazovaných žen vypije denně víc jak 2 litry tekutin. Za to u 69 % žen je 

denní příjem tekutin 1 – 2 litry a 20 % žen vypije denně méně jak 1 litr tekutin. Z výsledků 

vyplývá, že muži vypijí denně větší množství tekutin než ženy.       

Graf č. 3 – Otázka č. 1(muži) 

 

Graf č. 4 – Otázka č. 1(ženy) 
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Tabulka č. 4 – Co většinou piješ? 

 muži ženy 

 n % n % 

vodu 39 54% 58 70% 

čaj 4 6% 14 17% 

kávu 0 0% 1 1% 

ochucené nápoje 23 32% 9 11% 

Coca-cola, Fanta, Sprite 6 8% 0 0% 

jiná možnost 0 0% 1 1% 

 

V této otázce měli respondenti vybrat jeden z uvedených nápojů, který nejčastěji pijí. 

Pokud jim ani jedna z nabízených odpovědí nevyhovovala, mohli k poslední odpovědi 

uvést jinou možnost. Vodu pije nejčastěji 54 % mužů. Druhým nejčastějším nápojem, 

který zvolilo 32 % mužů, jsou ochucené nápoje. Pouze 8 % mužů pije nejčastěji  

Coca – colu, Fantu a Sprite. A jen 6 % mužů pije nejčastěji čaj. Žádný z mužů si nevybral  

za nejčastější nápoj kávu, ani nezvolil jinou možnost. Stejně jako muži i 70 % žen zvolilo 

za nejčastější nápoj vodu. Druhým nejčastějším nápojem je čaj a to pro 17 % žen. Jen 11 % 

respondentek pije nejčastěji ochucené nápoje. Pouze 1 % žen považuje za svůj nejčastější 

nápoj kávu a jedna žena doplnila jako svůj nejčastější nápoj šťávu. Žádná z žen nezvolila 

svým nejčastějším nápojem Coca – colu, Fantu a Sprite. 

Graf č. 5 – Otázka č. 2(muži) 
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Graf č. 6 – Otázka č. 2(ženy) 

 

Tabulka č. 5 – Kolikrát denně se stravuješ? 

 muži ženy 

n % n % 

pouze 2krát 2 3% 0 0% 

3krát 13 18% 6 7% 

4krát 20 28% 25 30% 

5krát 26 36% 33 40% 

více než 5krát 11 15% 19 23% 

 

Pouze dvakrát denně se stravuje 3 % dotazovaných mužů. Dále 18 % mužů uvedlo, 

že se stravuje třikrát denně, 28 % mužů jí čtyřikrát denně a 36 % mužů se stravuje pětkrát 

denně. Dokonce 15 % respondentů mužského pohlaví má denně jídlo více než pětkrát. 

Žádná z žen se nestravuje pouze dvakrát denně. Nejméně se stravuje 7 % procent žen, 

které mají pouze tři jídla za den. Naopak 30 % žen se stravuje čtyřikrát denně a 40 % žen 

se stravuje pětkrát denně. Dokonce 23 % dotazovaných žen denně jí více než pětkrát. Podle 

výživových doporučení bychom měli jíst alespoň pětkrát denně, což splňuje většina mužů  

i žen. 
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Graf č. 7 – Otázka č. 3(muži) 

 

Graf č. 8 – Otázka č. 3(ženy) 

 

 

Tabulka č. 6 – Jaká je pauza mezi tvými jednotlivými jídly během dne? 

 muži ženy 

 n % n % 

alespoň 1 hodina 4 6% 8 10% 

maximálně 2 hodiny 14 19% 11 13% 

asi 3 hodiny 43 60% 57 69% 

víc než 4 hodiny 11 15% 7 8% 
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Pauza mezi jednotlivými jídly během dne je u 60 % mužů asi 3 hodiny. Maximálně 

dvě hodiny má pauzu mezi jídly 19 % mužů a 6 % mužů má pauzu alespoň jednu hodinu. 

U 15 % mužů je pauza mezi jednotlivými jídly víc než čtyři hodiny, což by podle 

výživových doporučení nemělo být. U dotazovaných žen vyšly podobné výsledky. 

Optimální tříhodinovou pauzu mezi jednotlivými jídly dodržuje 69 % žen. Maximálně dvě 

hodiny má pauzu mezi jídly 13 % žen a 10 % žen má pauzu alespoň jednu hodinu. Stejně 

jako muži i 8 % dotazovaných žen uvedlo, že jejich pauza mezi jednotlivými jídly je víc 

než čtyři hodiny. 

Graf č. 9 – Otázka č. 4 (muži) 

 

Graf č. 10 – Otázka č. 4(ženy) 
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Tabulka č. 7 – Kolik kusů ovoce obsahuje tvoje denní strava? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovoce by mělo být součástí každodenního jídelníčku, přesto 8 % dotazovaných 

mužů uvedlo, že za den nesní ani jeden kus ovoce. Více než polovina a to 56 % mužů 

uvedlo, že denně sní jeden až dva kusy ovoce. Dva až tři kusy ovoce obsahuje denní strava 

pouze 12 % mužů. Naopak víc než tři kusy ovoce sní denně 18 % mužů. A 6 % mužů neví, 

kolik kusů ovoce obsahuje jejich denní strava. I u této otázky se výsledky mužů a žen příliš 

nelišily. Na rozdíl od mužů jen 1 % žen uvedlo, že neví, kolik kusů ovoce obsahuje jejich 

denní strava. Za den nesní ani jeden kus ovoce 11 % žen, což je podobné jako u mužů. 

Jeden až dva kusy ovoce sní denně 55% respondentek, 22 % žen sní dva až tři kusy ovoce 

a 11 % žen sní denně víc než tři kusy ovoce.   

Graf č. 11 – Otázka č. 5(muži) 
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Graf č. 12 – Otázka č. 5(ženy) 

  

Tabulka č. 8 – Kolik kusů či porcí zeleniny obsahuje tvoje denní strava? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stejně tak jako na ovoce i na zeleninu bychom neměli každý den zapomínat. Opět  

i zde se nám výsledky téměř shodují z genderového pohledu. Zeleninu denně nejí 11 % 

mužů. Naopak 60 % mužů uvedlo, že jejich denní strava obsahuje jeden až dva kusy 

zeleniny. Dva až tři kusy zeleniny sní denně 18% mužů. Víc než tři kusy zeleniny obsahuje 

denní strava pouze 4 % respondentů. Z celkového počtu dotazovaných mužů jich 7 % neví, 

kolik kusů zeleniny obsahuje jejich denní strava. Ani jeden kus zeleniny během dne nesní 

7 % žen. Na rozdíl 68 % žen sní denně jeden až dva kusy zeleniny. Pouze 15 % 

respondentek sní denně dva až tři kusy zeleniny a jen 8% jich sní víc než tři kusy. Také  

2 % žen neví, kolik sní denně kusů či porcí zeleniny. 

11% 

55% 

22% 

11% 

1% 

Kolik kusů ovoce obsahuje tvoje 
denní strava?(ženy) 

0

1 až 2

2 až 3

víc než 3

nevím

 muži ženy 

 n % n % 

0 8 11% 6 7% 

1 – 2  43 60% 56 68% 

2 – 3 13 18% 12 15% 

víc než 3 3 4% 7 8% 

nevím 5 7% 2 2% 
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Graf č. 13 – Otázka č. 6(muži) 

 

Graf č. 14 – Otázka č. 6(ženy) 

 

Tabulka č. 9 – Nosíš si do školy svačiny?  

 muži ženy 

n % n % 

ano, dělají mi je rodiče 51 71% 26 31% 

ano, sám/sama si je doma připravuji 14 20% 45 54% 

ano, po cestě do školy si vždy něco 

koupím (např. ve večerce) 
3 4% 8 10% 

ne, vždy si koupím něco v automatu 3 4% 2 3% 

ne, protože nesvačím 1 1% 2 2% 

 

11% 

60% 

18% 

4% 

7% 

Kolik kusů či porcí zeleniny 
obsahuje tvoje denní 

strava?(muži) 

0

1 až 2

2 až 3

víc než 3

nevím

7% 

68% 

15% 

8% 

2% 

Kolik kusů či porcí zeleniny 
obsahuje tvoje denní 

strava?(ženy) 

0

1 až 2

2 až 3

víc než 3

nevím
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Rodiče dělají svačiny do školy 71 % mužů. Pouze 20 % respondentů si připravuje 

svačiny doma samostatně. Po cestě do školy si vždy něco koupí například ve večerce 4 % 

mužů a také 4 % mužů si kupuje jídlo na svačinu v automatu. Jen jeden z dotazovaných 

mužů uvedl, že nesvačí. Rodiče připravují svačinu jen 31 % žen, zatímco 54 % žen si ji 

připravuje doma samostatně. Svačinu si ve večerce po cestě do školy kupuje 10 % žen  

a 3 % respondentek si kupuje jídlo na svačinu v automatu. Jen 2 % dotazovaných žen  

si svačinu do školy nenosí, protože nesvačí.  

Graf č. 15 – Otázka č. 7(muži) 

 

Graf č. 16 – Otázka č. 7(ženy) 
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ano, dělají mi je rodiče

ano, sám/sama si je doma
připravuji
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ne, vždy si koupím něco v
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31% 

54% 
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Nosíš si do školy svačiny?(ženy) 
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ano, sám/sama si je doma
připravuji
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ne, vždy si koupím něco v
automatu

ne, protože nesvačím
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Tabulka č. 10 – Jaké z možností se nejvíce podobá tvoje svačina? 

 
muži ženy 

n % n % 

jogurt a sušenky Bebe 3 4% 22 27% 

světlý chleba s máslem a se 

šunkou 55 76% 31 37% 

tmavé pečivo s Lučinou a 

zeleninou 13 18% 22 27% 

kobliha, koláč nebo jiné sladké 

pečivo 0 0% 4 5% 

vlastní doplněná odpověď 0 0% 2 2% 

neodpověděl/a, protože nesvačí 1 2% 2 2% 

 

V této otázce neodpovídali ti, kteří v předchozí otázce uvedli, že nesvačí. Se značnou 

převahou odpovědělo 76 % mužů, že se jejich svačina nejvíce podobá možnosti světlý 

chleba s máslem a se šunkou. Jen 18 % respondentů si nosí svačiny, které se podobají 

možnosti tmavého pečiva s Lučinou a zeleninou. Pouze 4 % mužů uvedlo, že si nosí 

podobnou svačinu jako je jogurt a sušenky Bebe. Nikdo z dotazovaných mužů  

si k svačině nenosí koblihu, koláč nebo jiné sladké pečivo. Jeden z respondentů na tuto 

otázku neodpověděl, protože nesvačí.  U žen se výběr druhu svačiny liší. Světlý chleba 

s máslem a se šunkou se podobá svačině 37 % žen. Tmavé pečivo s Lučinou a zeleninou  

se podobá svačině 27 % žen a 27 % žen má podobnou svačinu jako je jogurt se sušenkami 

Bebe. Ke svačině si nosí 5 % žen koblihu, koláč nebo jiné sladké pečivo. Dvě 

respondentky na tuto otázku neodpověděly, protože v předchozí otázce uvedly, že nesvačí. 

Jedna respondentka dopsala vlastní odpověď, že ani jedna z možností se nepodobá její 

svačině. Druhá respondentka k odpovědím napsala, že nejí lepek. 
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Graf č. 17 – Otázka č. 8(muži) 

 

Graf č. 18 – Otázka č. 8(ženy) 

 

Tabulka č. 11 – Jakým jídlům dáváš přednost?  

 
muži ženy 

n % n % 

masitým 58 81% 21 25% 

bezmasým 1 1% 15 18% 

zeleninovým 1 1% 15 18% 

dietním 0 0% 3 4% 

žádné neupřednostňuji 12 17% 29 35% 

 

4% 
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Jaké z možností se nejvíce podobá tvoje 
svačina?(muži) 

jogurt a sušenky Bebe

světlý chleba s máslem a se
šunkou
tmavé pečivo s Lučinou a
zeleninou
koblliha, koláč nebo jiné sladké
pečivo
vlastní doplněná odpověď

neodpověděl/a, protože nesvačí

27% 

37% 

27% 

5% 
2% 2% 

Jaké z možností se nejvíce podobá tvoje 
svačina?(ženy) 

jogurt a sušenky Bebe

světlý chleba s máslem a se
šunkou
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koblliha, koláč nebo jiné sladké
pečivo

vlastní doplněná odpověď

neodpověděl/a, protože nesvačí
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Tato otázka zjišťovala, jakým jídlům dávají muži a ženy přednost. Převažující 

odpovědí u 81 % mužů byla masitá strava. Pouze 1 % mužů dává přednost bezmasým 

jídlům a 1 % mužů uvedlo, že upřednostňuje jídlo zeleninové. Z celkového počtu 

dotazovaných mužů 17 % žádné jídlo neupřednostňuje. U žen uvedlo pouze 25 %, že dává 

přednost masitému jídlu. Bezmasé jídlo upřednostňuje 18 % žen, stejně tak jako 18 % žen 

preferuje jídlo zeleninové. Jen 4 % respondentek dává přednost dietním jídlům. A 35 % 

dotazovaných žen neupřednostňuje žádné jídlo. 

Graf č. 19 – Otázka č. 9(muži) 

 

Graf č. 20 – Otázka č. 9(ženy) 
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Tabulka č. 12 – Kde obědváš?  

 
muži ženy 

n % n % 

doma, každý den 10 14% 14 17% 

ve školní jídelně od pondělí do pátku, o 

víkendu doma 
59 82% 35 42% 

ve školní jídelně od pondělí do pátku, o 

víkendu ve fast foodech (MC Donald´s, 

KFC, Burger King…)  

0 0% 0 0% 

ve fast foodech (MC Donald´s, KFC, 

Burger King…) každý den 
0 0% 0 0% 

ve fast foodech (MC Donald´s, KFC, 

Burger King…) od pondělí do pátku, o 

víkendu doma 

0 0% 0 0% 

jiná možnost 3 4% 34 41% 

 

Tabulka č. 13 – Jiná možnost(muži) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 n 

3x týdně v jídelně, 2x týdně doma 1 

neobědvám 1 

občas doma, občas fast food 1 
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Tabulka č. 14 – Jiná možnost(ženy) 

 n 

restaurace, obědy z domova 3 

restaurace, jídlo ze supermarketu 1 

ve školní jídelně o odpoledkách, v jiných dnech doma 2 

od Po – ČT jídlo ze školní jídelny, jinak doma 1 

od Po – Pá si vždy něco koupím, o víkendu doma 1 

od Po – Pá jídlo ze školního bufetu, o víkendu doma 1 

ve škole vlastní oběd, o víkendu doma 10 

přes týden různě, o víkendu doma 1 

ve všední dny jídlo z domova, někdy ze školní jídelny, o víkendu jídlo doma 1 

dvakrát týdně jídlo z jídelny, jinak jím doma 3 

obědvám jen někdy (doma, školní jídelna), o víkendu doma 2 

jídlo od maminky nebo ze školního bufetu 1 

neobědvám 1 

většinou neobědvám, o víkendu doma 1 

koupím si jídlo v Bille, někdy si připravím jídlo doma 1 

koupím si něco v supermarketu 1 

fastfood, bagety, jídlo doma, restaurace 1 

obědy si sama připravuji každý den 1 

od Po – Pá v restauraci, o víkendu v čajovně nebo vůbec 1 

 

Z celkového počtu dotazovaných mužů obědvá 82 % od pondělí do pátku ve školní 

jídelně a o víkendu domu. Každý den doma obědvá pouze 14 % mužů. Tři muži uvedli 

jinou možnost, kde se stravují. První z nich se stravuje třikrát týdně v jídelně a jinak doma. 

Druhý obědvá občas doma a občas ve fast foodech. Třetí z nich neobědvá. Z žen obědvá 

každý den doma 17 %. Zatímco 42 % žen obědvá ve školní jídelně od pondělí do pátku  

a o víkendu doma. Ve fast foodech neobědvá žádná z dotazovaných žen ani v týdnu, ani  

o víkendu. Z celkového počtu dotazovaných žen jich 41 % uvedlo jinou možnost. 
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Graf č. 21 – Otázka č. 10(muži) 

 

Graf č. 22 – Otázka č. 10(ženy) 

 

Tabulka č. 15 – Kde bys nejraději obědval/a? 

 
muži ženy 

 n % n % 

ve školní jídelně 2 3% 1 1% 

ve fast foodu 0 0% 2 3% 

v restauraci 21 29% 26 31% 

doma, uvařené jídlo od 

rodičů 
49 68% 52 63% 

koupil/a bych si něco v 

samoobsluze 
0 0% 2 2% 
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Kde obědváš?(muži) 
doma, každý den
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od pondělí do pátku, o víkendu doma 

jiná možnost

17% 

42% 

0% 

0% 0% 

41% 

Kde obědváš?(ženy) doma, každý den

ve školní jídelně od pondělí do pátku, o víkendu
doma

ve školní jídelně od pondělí do pátku, o víkendu ve 
fast foodech (MC Donald´s, KFC, Burger King…)  

ve fast foodech (MC Donald´s, KFC, Burger King…) 
každý den 

ve fast foodech (MC Donald´s, KFC, Burger King…) 
od pondělí do pátku, o víkendu doma 

jiná možnost
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V této otázce jsem se dotazovaných ptala, kde by nejraději obědvali. Doma, uvařené 

jídlo od rodičů uvedlo převažujících 68 % mužů. Dále 29 % mužů by nejraději obědvalo 

v restauraci. Pouze 3 % mužů by si nejraději koupilo něco k jídlu v samoobsluze. U žen by 

také nejvíc procent a to 63 % nejraději obědvalo doma, uvařené jídlo od rodičů. Podobně 

jako u mužů je na tom i 31 % žen, které by chtěly obědvat v restauraci. Jen 2 % 

dotazovaných žen by si chtělo kupovat jídlo v samoobsluze, 3 % žen by chtělo obědvat  

ve fast foodu a pouze jedna žena by chtěla chodit na oběd do školní jídelny. 

Graf č. 23 – Otázka č. 11(muži) 

 

Graf č. 24 – Otázka č. 11(ženy) 
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Tabulka č. 16 – Jakou večeři máš nejčastěji? 

 

 

 

 

 

Studenou večeři má nejčastěji 33 % mužů a zbývajících 67 % má večeři teplou.  

U žen tomu je naopak. Z dotazovaných žen má nejčastěji studenou večeři 67 %.  

Zbývajících 33 % žen má nejčastěji teplou večeři. 

Tabulka č. 17 – Dodržuješ zásady správné výživy? 

 

 

 

 

 

 

 

Tato otázka měla zjistit, zda respondenti dodržují nebo nedodržují zásady správné 

výživy. Odpověď spíše ano uvedlo 59 % mužů. Žádný z mužů si však nemyslí, že by 

rozhodně dodržoval zásady správné výživy. Tyto zásady spíše nedodržuje 33 % 

dotazovaných mužů a rozhodně je nedodržuje pouze 8 % mužů. Skoro polovina žen a to  

49 % si myslí, že spíše dodržuje zásady správné výživy. Rozhodně správně se stravuje 7 % 

žen. Spíše nedodržuje správnou výživu dokonce 39 % žen a 5 % žen ji rozhodně 

nedodržuje. 

 
muži ženy 

 
n % n % 

studená večeře 24 33% 56 67% 

teplá večeře 48 67% 27 33% 

 
muži ženy 

n % n % 

spíše ano 42 59% 41 49% 

rozhodně ano 0 0% 6 7% 

spíše ne 24 33% 32 39% 

rozhodně ne 6 8% 4 5% 
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Graf č. 25 – Otázka č. 13(muži) 

 

Graf č. 26 – Otázka č. 13(ženy) 

 

Tabulka č. 18 – Stravuješ se podle některého z alternativních výživových směrů? 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 19 – Doplněné odpovědi(muži) 

 

 

 

59% 

0% 

33% 

8% 

Dodržuješ zásady správné 
výživy?(muži) 

spíše ano

rozhodně ano

spíše ne

rozhodně ne

49% 

7% 

39% 

5% 

Dodržuješ zásady správné 
výživy?(ženy) 

spíše ano

rozhodně ano

spíše ne

rozhodně ne

 
muži ženy 

 
n % n % 

ne 69 96% 80 96% 

ano (doplň podle kterého) 3 4% 3 4% 

  n 

kulturistická strava 2 

bezlepková strava 1 
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Tabulka č. 20 – Doplněné odpovědi(ženy) 

 

 

 

 

 

Z dotazovaných mužů uvedlo 96 %, že se nestravuje podle žádného z alternativních 

výživových směrů. Zbývající 4 % mužů, konkrétně tři respondenti doplnili různé odpovědi. 

Jeden z mužů uvedl, že dodržuje bezlepkovou stravu. Zbylý dva muži uvedli, že jedí 

kulturistickou stravou. Ani jedna z doplněných možností však nepatří mezi alternativní 

výživové směry. Procentuálně stejné výsledky vyšly i u žen, 96 % jich uvedlo, že  

se nestravuje podle žádného z alternativních výživových směrů. Zbývající 4 %, tři 

respondentky uvedly následující odpovědi. Jedna z žen doplnila, že dodržuje bezlepkovou 

stravu, která tedy nepatří do alternativní výživy. Avšak další respondentka uvedla, že je 

vegetariánka a druhá veganka. Tyto dva druhy výživy považujeme za alternativní 

stravování. 

Tabulka č. 21 – Nachází se v Teplicích stravovací zařízení pro vegetariány (např. 

restaurace)? 

 

 

 

 

 

V této otázce jsem zjišťovala, zda respondenti vědí, jestli se v Teplicích nachází 

stravovací zařízení pro vegetariány. Z dotazovaných mužů pouze 25 % vědělo, že  

se takové zařízení v Teplicích nachází. Žádný z mužů neuvedl, že by se vegetariánské 

zařízení v Teplicích nenacházelo. A 75 % mužů uvedlo, že neví, zda se toto zařízení 

v Teplicích nachází. Zatímco 45 % žen ví, že se vegetariánské stravovací zařízení 

 
n 

veganství 1 

vegetariánství 1 

bezlepková strava 1 

 muži ženy 

n % n % 

ano 18 25% 37 45% 

ne 0 0% 5 6% 

nevím 54 75% 41 49% 
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v Teplicích nachází, tak 49 % žen o žádném vegetariánském zařízení neví. Pouze 6 % žen 

uvedlo, že se toto zařízení v Teplicích nenachází.  

Graf č. 27 – Otázka č. 15(muži) 

 

Graf č. 28 – Otázka č. 15(ženy) 

 

Tabulka č. 22 – Jsi spokojený/á s nabídkou stravovacích zařízení v Teplicích? 
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muži ženy 

n % n % 

ano 68 94% 68 82% 

ne, chybí mi tu (doplň) 4 6% 15 18% 
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Tabulka č. 23 – Doplněné odpovědi(muži) 

 n 

kvalitní snídaňové zařízení viz Velká Británie 1 

více restaurací se širší nabídkou 1 

jídelna se zdravou výživou 1 

restaurace s čerstvými ingrediencemi 1 

 

Tabulka č. 24 – Doplněné odpovědi(ženy) 

 n 

možnost, kde si můžu koupit zdravější jídlo (zdravý fast food) 2 

veganské restaurace 1 

široká nabídka cizí kuchyně 5 

více nekuřáckých restaurací 1 

stravovací zařízení, kde by se dalo stravovat chutně, zdravě a za přijatelnou cenu 1 

Bageterie Boulevard, Frogurt 1 

bageterie, dobré hamburgery 1 

humři a raci 1 

větší výběr stravovacích zařízení 1 

sushi bary 1 

 

Spokojenost s nabídkou stravovacích služeb v Teplicích projevilo 94 % mužů. Pouze 

6 % mužů je s nabídkou nespokojených. Přáli by si mít v Teplicích například kvalitní 

snídaňová zařízení podobné těm, které mají ve Velké Británii, více restaurací se širší 

nabídkou, jídelnu se zdravou výživou a restaurace s čerstvými ingrediencemi. Ženy jsou 

s nabídkou z 82 % spokojené. Přesto 18 % žen je nespokojených a doplnily různé 

odpovědi, jaká stravovací zařízení jim v Teplicích chybí.  
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8 Diskuze 

Ve své práci jsem se zaměřila na rozdíly ve stravování u dospívajících mužů a žen. 

Ve vztahu k základním výzkumným otázkám vyplynula z výsledků dotazníkového šetření 

níže uvedená zjištění.  

První otázka byla vyhodnocena na základě správných odpovědí v dotazníku  

u položky č. 1. Zjišťovala, jestli adolescenti dodržují správný pitný režim. Za správnou 

odpověď jsem považovala, když respondenti odpověděli, že vypijí 1 – 2 litry nebo víc jak  

2 litry tekutin denně. Z výsledků vyplývá, že správný pitný režim dodržuje 90 % (65) 

mužů a 80 % (66) žen. Správný pitný režim dodržují muži i ženy, i když z jednotlivých 

odpovědí jasně vyplývá, že ženy vypijí denně méně tekutin než muži. 

Zda se řídí adolescenti výživovými doporučeními, jak by se měli stravovat během 

dne, vychází ze správných odpovědí v dotazníku u položek č. 3, 4 a 7. Výživová 

doporučení dodržují ti respondenti, kteří se stravují pětkrát a víckrát denně, jejich pauza 

mezi jednotlivými jídly je asi tři hodiny a svačí. Všechna tyto kritéria splňuje 37 % (27) 

mužů a 41 % (34) žen. Z výsledků vyplývá, že existuje nepatrný rozdíl v dodržování 

stravovacího režimu mezi muži a ženami. Nežádoucím zjištěním je, že správný stravovací 

režim dodržuje méně jak polovina mužů i žen. 

Další otázka měla zjistit, jestli mají adolescenti dostatečný příjem ovoce a zeleniny. 

Dostatečný příjem mají respondenti, kteří u položek č. 5 a 6 uvedli, že denně sní dva až tři 

nebo tři a více kusů ovoce a zeleniny. Správné odpovědi vybralo pouze 15 % (11) mužů  

a 12 % (10) žen. Výsledky ukazují, že nedostatkem ovoce a zeleniny trpí ve stejné míře 

muži i ženy. Nejvíce respondentů uvedlo, že jejich denní strava obsahuje 1 – 2 kusy ovoce 

a zeleniny.  

Kde obědvají a kde by skutečně chtěli adolescenti obědvat lze zjistit z odpovědí  

u položek č. 10 a 11. Z výsledků vyplývá, že pouze 6 % (4) mužů, kteří by chtěli obědvat 

doma, doma opravdu obědvají a 3 % (2) mužů, kteří by chtěli obědvat ve školní jídelně, 

tam na oběd chodí. Celkové výsledky ukazují, že většina mužů by chtěla obědvat doma, 

ale chodí na oběd do školní jídelny. Také jen 12 % (10) žen, které by chtěly obědvat doma, 

doma opravdu obědvají a pouze 1 žena, která chce obědvat ve školní jídelně, tam obědvá. 

Z celkového počtu žen si jich 16 % (13) nosí do školy obědy z domova, protože by chtěly 

obědvat doma. Dále 2 % (2) žen by chtěly obědvat v restauracích a do restaurací na obědy  
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i chodí. Stejně tak 2 % (2) žen si kupuje k obědu jídlo v samoobsluze a jsou s tím 

spokojené. Z celkových výsledků je zřejmé, že stejně tak jako muži, i většina žen by chtěla 

obědvat doma. Ženy však obědvají méně často ve školní jídelně, ale spíše si nosí obědy 

z domova, nebo uvedly jinou možnost, kde obědvají. 

Zda se domnívají adolescenti, že dodržují zásady správné výživy, jsem zjišťovala  

na základě položky č. 13. Z celkového počtu dotazovaných si myslí 58 % (42) mužů  

a 57 % (47) žen, že dodržuje zásady správné výživy. Jestli tomu tak ale opravdu je, ověřují 

příznivé výsledky položek dotazníku. Stanovila jsem si tři kritéria, kterými je úspěch  

u výzkumných otázek 1, 2 a 3 - správný pitný a stravovací režim a dostatečný příjem ovoce 

a zeleniny. U adolescentů, kteří splňují alespoň dvě ze tří kritérií, mohu říct, že zásady 

správné výživy dodržují. Zásady správné výživy podle výsledků dodržuje tedy skutečně  

40 % (29) mužů a 36 % (30) žen, i když si to třeba nemyslí. Z těch, kteří se domnívají,  

že zásady správné výživy dodržují, je dodržuje jen 18 % (13) mužů a 23 % (19) žen. 

Zatímco 42 % (30) mužů a 33 % (27) žen, kteří uvedli, že zásady správné výživy dodržují, 

nesplňují ani dvě kritéria, což znamená, že se správně nestravují. Překvapivým zjištěním 

je, že muži i ženy dodržují zásady správné výživy skoro stejně. 

Na základě poslední výzkumné otázky jsem chtěla zjistit, jestli jsou adolescenti žijící 

v Teplicích spokojeni s nabídkou stravovacích zařízení. Tato otázka se vztahovala 

k položce č. 16. Výsledky dotazníků ukazují, že 94 % (68) mužů a 82 % (68) žen je 

s nabídkou spokojených. Z volných výpovědí vyplývá, že nespokojení muži postrádají 

v Teplicích například širší výběr restaurací nebo jídelnu se zdravou výživou. Ženy uvedly, 

že by si nejvíce přály, aby byla v Teplicích rozšířena nabídka cizí kuchyně. Dále jim  

ve městě, kde žijí, chybí například více nekuřáckých restaurací, veganské restaurace nebo 

bageterie. Je vidět, že ženy jsou o něco málo náročnější na výběr stravovacích zařízení než 

muži. Příznivým výsledkem však je to, že jsou adolescenti s nabídkou ve většině případů 

spokojení. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jakým způsobem řeší své stravování adolescenti 

v Teplicích a zda existují významné rozdíly mezi nutričními návyky dospívajících chlapců 

a dívek. Bakalářská práce byla také zaměřena na porovnání nabídky stravovacích zařízení, 

která se v Teplicích nachází a poptávky studentů.  

V teoretické části byly vymezeny pojmy adolescence a gender, dále zde byly 

uvedeny živiny v potravě, stravovací zvyklosti a výživová doporučení, která zahrnovala 

pitný a stravovací režim. V této části práce byly představeny příklady alternativních 

výživových směrů a nejčastějších poruch příjmu potravy. Teoretická část je zakončena 

kapitolou obsahující klasifikaci stravovacích zařízení. Praktická část práce se zabývala 

výzkumným šetřením, které zjišťovalo, jak se liší stravovaní u dospívajících mužů a žen 

v Teplicích. Metodou dotazníku bylo také zjišťováno, jestli jsou adolescenti spokojeni 

s nabídkou stravovacích zařízení, která se v Teplicích nachází. Dotazníkové šetření  

se uskutečnilo na Gymnáziu v Teplicích v šesti septimách u žáků ve věku 17 – 20 let. 

Dotazníku se zúčastnilo 155 respondentů, z toho bylo 72 mužů a 83 žen.  

Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že muži i ženy ve většině případů dodržují 

správný pitný režim. Naopak správný stravovací režim dodržuje méně jak polovina mužů  

i žen, což hodnotím jako negativní zjištění. Výsledky ukazují, že nedostatkem ovoce  

a zeleniny trpí ve stejné míře muži i ženy, jelikož denní strava respondentů obsahuje 

nejčastěji jen 1 – 2 kusy ovoce a zeleniny. Překvapivým zjištěním bylo, že většina 

adolescentů obědvá jinde, než by obědvat skutečně chtěli. Adolescenti by nejraději 

obědvali doma, zatímco nejčastěji chodí na obědy do školní jídelny, což je jak pro ně, tak 

pro rodiče nejjednodušší a nejlevnější způsob. Zvlášť zajímavým výsledkem bylo vysoké 

procento adolescentů, kteří se domnívali, že dodržují zásady správné výživy, ale po 

vyhodnocení jejich odpovědí v dotazníku se ukázalo, že tomu tak není. Naopak  

u některých, kteří si mysleli, že zásady správné výživy nedodržují, vyšlo najevo,  

že se stravují správně. Výsledky dotazníkového šetření také ukázaly, že většina 

adolescentů žijících v Teplicích je s nabídkou stravovacích zařízení spokojených.  

Data, která byla získána na základě výsledků výzkumného šetření, mají omezenou 

platnost, jelikož se jednalo pouze o vybranou skupinu žáků místního gymnázia. Výsledky 

dokázaly, že existují rozdíly ve stravování u dospívajících mužů a žen, i když ne nijak 
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závratné. Dále bylo zjištěno, že jsou adolescenti v Teplicích spokojeni s nabídkou 

stravovacích zařízení. Na základě výsledků by bylo však vhodné rozšířit nabídku 

stravovacích zařízení, aby odpovídala poptávce, i když je ve většině případů dostačující. 

Jelikož se u více než poloviny adolescentů prokázalo, že nedodržují zásady správné výživy 

a v určitých oblastech stravování mají nedostatky, bylo by vhodné i na střední škole zařadit 

do výuky problematiku výživy. Výsledkem by bylo, že by se adolescenti jen nedomnívali, 

že dodržují zásady správné výživy, ale opravdu by tomu tak bylo. V tomto věku není ještě 

pozdě na to, aby si dospívající muži a ženy osvojili základy správné výživy a vytvořili  

si správné stravovací zvyklosti, podle kterých se budou řídit po zbytek života.
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Přílohy 

Příloha č. 1 – Vzor dotazníku 

 

Dobrý den, jmenuji se Šárka Janáčová a jsem studentka 3. ročníku Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze a tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění níže uvedeného 

dotazníku. Tento dotazník použiji v praktické části své bakalářské práce. 

V dotazníku je 16 otázek a u každé z nich vyberte pouze JEDNU odpověď.  

Předem děkuji za vyplnění a za Váš čas. 

 

Křížkem zaškrtni, jakého jsi pohlaví.  

muž  

žena  

 

 

Kolik ti je let? (doplň do volného pole) 

 

 

1. Kolik tekutin denně vypiješ? 

a) méně jak 1 litr 

b) 1-2 litry 

c) víc jak 2 litry 

 

2. Co většinou piješ? 

a) vodu 

b) čaj 

c) kávu 

d) ochucené nápoje 

e) Coca-cola, Fanta, Sprite 

f) jiná odpověď ………………………………………………………….(doplň) 

 

3. Kolikrát denně se stravuješ? 

a) pouze 2krát 

b) 3krát 

c) 4krát 

d) 5krát 

e) více než 5krát 

 

4. Jaká je pauza mezi tvými jednotlivými jídly během dne? 

a) alespoň 1 hodina 

b) maximálně 2 hodiny 

c) asi 3 hodiny 

d) víc než 4 hodiny 
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5. Kolik kusů ovoce obsahuje tvoje denní strava? 

a) 0 

b) 1-2 

c) 2-3 

d) víc než 3 

e) nevím 

 

6. Kolik kusů či porcí zeleniny obsahuje tvoje denní strava? 

a) 0 

b) 1-2 

c) 2-3 

d) víc než 3 

e) nevím 

 

7. Nosíš si do školy svačiny? 

a) ano, dělají mi je rodiče 

b) ano, sám/sama si je doma připravuji 

c) ano, po cestě do školy si vždy něco koupím (např. ve večerce) 

d) ne, vždy si koupím něco v automatu 

e) ne, protože nesvačím  

 

8. Jaké z možností se nejvíce podobá tvoje svačina? 

(neodpovídej na tuto otázku, pokud jsi u otázky číslo 7 vybral odpověď e) a přejdi 

k otázce číslo 9) 

 

a) jogurt a sušenky Bebe 

b) světlý chleba s máslem a se šunkou 

c) tmavé pečivo s Lučinou a zeleninou 

d) kobliha, koláč nebo jiné sladké pečivo 

 

9. Jakým jídlům dáváš přednost? 

a) masitým 

b) bezmasým 

c) zeleninovým 

d) dietním 

e) žádné neupřednostňuji 
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10. Kde obědváš? 

a) doma, každý den 

b) ve školní jídelně od pondělí do pátku, o víkendu doma 

c) ve školní jídelně od pondělí do pátku, o víkendu ve fast foodech (MC Donald´s, 

KFC, Burger King…) 

d) ve fast foodech (MC Donald´s, KFC, Burger King…) každý den 

e) ve fast foodech (MC Donald´s, KFC, Burger King…) od pondělí do pátku, o 

víkendu doma 

f) jiná možnost……….....………………………………………………...(doplň) 

 

11. Kde bys nejraději obědval/a? 

a) ve školní jídelně 

b) ve fast foodu 

c) v restauraci 

d) doma, uvařené jídlo od rodičů 

e) koupil/a bych si něco v samoobsluze 

 

12. Jakou večeři máš nejčastěji? 

a) studená večeře 

b) teplá večeře 

 

13. Dodržuješ zásady správné výživy? 

a) spíše ano 

b) rozhodně ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

 

14. Stravuješ se podle některého z alternativních výživových směrů? 

a) ne 

b) ano (pokud ano, tak podleterého?................................................................doplň) 

 

15. Nachází se v Teplicích stravovací zařízení pro vegetariány (např. restaurace)? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

16. Jsi spokojený/á s nabídkou stravovacích zařízení v Teplicích? 

a) ano 

b) ne, chybí mi tu…………………………………………………...…….....(doplň) 
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Příloha č. 2 – Vyplněný dotazník (muž)
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Příloha č. 3 – Vyplněný dotazník (žena) 
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