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Úvod 

Jak řekl Hippokrates: „Nechť je jídlo vaší medicínou a medicína vaším jídlem“ 

 

Tématem této bakalářské práce je sledování stravovacích návyků žen ve věku 38 – 42 let  

a 58 – 62 let v Karlovarském kraji ve spojení s možnými zdravotními obtížemi.  

Toto téma jsem si zvolila z důvodu osobního zájmu o danou problematiku, ale rovněž proto, 

že se jedná o téma velmi aktuální. Neustále stoupá počet civilizačních chorob, které jsou 

zcela zřetelně ovlivnitelné stravou a samozřejmě celkovým životním stylem. Stoupá také 

množství informačních zdrojů zabývajících se touto tématikou, přičemž mnoho z nich je 

irelevantních a zavádějících.  

Cílem práce je komparace stravovacích návyků v souvislosti s aktuálními zdravotními 

obtížemi žen ve věku 38 – 42 let a 58 – 62 let. Tyto dvě věkové kategorie jsem si vybrala 

z toho důvodu, že je dělí jedna velmi významná životní epizoda, kterou je menopauza. Ráda 

bych zjistila, zda existují rozdíly ve způsobech stravování a výskytu zdravotních obtíží u žen 

před menopauzou a po menopauze.  

Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část podává 

informace o základní charakteristice obou vybraných věkových kategoriích žen, základních 

složkách výživy, faktorech ovlivňujících výživu a prevenci vzniku chorob souvisejících  

se stravovacími návyky.  

Praktická část se věnuje vyhodnocení údajů zjištěných od respondentek pomocí 

kvantitativního výzkumného šetření, které probíhalo prostřednictvím dotazníku. V této části 

práce je stanoveno několik dílčích cílů ve formě výzkumných otázek. Po zodpovězení těchto 

výzkumných otázek bude zjišťováno, do jaké míry jsou zdravotní obtíže vybraných 

respondentek ovlivněny jejich stravovacími návyky.  

S ohledem na zjištěné informace je zapotřebí přijmout určitá opatření a skrze ně alespoň 

omezit neustále narůstající počet nejrůznějších zdravotních obtíží způsobených nevhodným 

stravováním. V závěru praktické části bakalářské práce je proto podáno několik těchto 

opatření a různých forem doporučení, která vedou k podpoře vhodných stravovacích návyků 

a snížení zdravotních obtíží. Dále pomohou v šíření osvěty a podpoří zdravotní gramotnost.   
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TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE 

 

1 Charakteristika žen ve věku 40 a 60 let 

Z hlediska charakteristiky žen je nutné si nejprve uvědomit, proč jsou zrovna tyto věkové 

kategorie pro současnou společnost velmi důležité a proč je jim čím dál více věnována 

pozornost. 

Průměrný věk obyvatel ČR čítal k 1. 1. 2015 u žen 43,1 let a u mužů 40,2 let (ČSÚ, 2015, 

online). V České republice velmi rychle přibývá starší populace. Zvyšováním věkového 

průměru a prodlužováním střední délky života1 dochází k možnosti prožít delší život. 

Nicméně je zapotřebí ošetřit tento trend tak, aby bylo možné jej prožít kvalitněji a ve zdraví. 

O reálné zajištění kvalitnějšího stáří bez vážnějších onemocnění se starají nejrůznější firmy  

a instituce. Za jejich pomoci vznikají programy podporující lidi ve střední a starší dospělosti. 

Komerčně jsou tyto projekty nazývány například jako programy pro jedince 50+ a týkají  

se celé škály aktivit, a to od levnějšího cestování až po snazší zařazení na trhu práce. 

Dle Vágnerové (2007) se tyto věkové skupiny dělí na období střední dospělosti (40 – 50 let), 

období starší dospělosti (50 – 60 let) a rané stáří (60 – 75 let).  

Období střední dospělosti (40 – 50 let) je typické pro svou touhu žít ve stereotypu. Stereotyp 

totiž přináší jistotu, předvídatelnost, ale hlavně pohodlnost. Může také ale po čase způsobit 

ustrnulost, citovou prázdnotu a pocit osamocení. Z tohoto důvodu se pak mohou vyskytnout 

na rozcestí a pocítit touhu získávat další nové zkušenosti. (Vágnerová, 2007) 

Jak uvádí Vágnerová (2007, s. 187): „Vývojově podmíněná proměna u žen v průběhu 

středního věku se může projevit poklesem jejich feminity, zpočátku jen velmi pozvolným, 

postupným nárůstem sebejistoty, rozhodnosti, asertivity a tendence k sebeprosazení jak 

v profesi, tak v rodině.“ 

Ženy ve středním věku mají většinou již dospělé, nebo přinejmenším starší děti, a zároveň  

se začínají starat o své rodiče. Může to být velký stres, jelikož mimo starosti o děti a rodiče 

mají samozřejmě starosti se svou profesí a domácností. To může snadno svádět  

                                                           
1 „Střední délka života (naděje dožití při dožití) je průměrný počet let, které zbývají jedinci do jeho smrti při 

narození v jednotlivých letech života, v dané zemi, území nebo zeměpisné oblasti.“ WHO. 100 Core Health 

Indicators. [online]. 2015. [cit. 2016 – 04 - 01]. Dostupné z www: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/173589/1/WHO_HIS_HSI_2015.3_eng.pdf?ua=1&ua=1.  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/173589/1/WHO_HIS_HSI_2015.3_eng.pdf?ua=1&ua=1
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k zanedbávání sebe sama, a to jak v oblasti vnějšího vzhledu, tak v oblasti výživy  

a stravování. (Bukovský, 2014) 

Podle Vágnerové (2007) je starší dospělost obdobím, kdy nastává v těle proces stárnutí. 

Hranice 50 let je považována za počátek stárnutí. „Stárnutí je spojeno s vědomím, že začal 

proces postupného zhoršování vlastní tělesné i psychické kondice, různých kompetencí  

i sociálního postavení, a že jde o proces, který je neodvolatelný a nevratný.“ (Vágnerová 

2007, s. 229) 

Pro období starší dospělosti je typické ubývání sil. Proto jsou lidé od 50 let pomalejší, stávají 

se méně výkonnými a zvyšuje se četnost nejrůznějších chorob a nemocí. Padesátníci se velmi 

často stahují do svého nitra a mají nejraději své stereotypní soukromí, které je pak symbolem 

jistoty a bezpečí. (Vágnerová, 2007) 

Tato práce rovněž pojednává o ženách v 60 - ti letech, které se nacházejí na přelomu období 

starší dospělosti a raného stáří. Z tohoto důvodu je nutné uvést také charakteristiku období 

raného stáří (60 – 75 let). To je charakteristické moudrostí, pocitem naplnění, životním 

nadhledem, ale také klesající energií a směřováním ke konci života. Dochází k celkovým 

výrazným změnám v lidském organismu, ale to nemusí nutně znamenat konec aktivního  

a na nikom nezávislého života. (Vágnerová, 2007) 

O 45. až 63. roku, které označují L. Čeledová a R. Čevela (2010) jako zralý věk, se hovoří 

jako o kritických letech člověka z hlediska zdraví. Tato léta mají největší vliv na to, do jaké 

míry se ve stáří projeví různé choroby či nikoliv. Pohyblivost, únava, pokles energie i různá 

závažná onemocnění, to vše je možné oddálit, nebo se tomu dá zcela předejít prostřednictvím 

vhodných stravovacích návyků. Nevhodné stravovací návyky přispívají ke vzniku  

tzv. civilizačních chorob2. (Čeledová, Čevela, 2010) 

Následně budou popsány biologické, psychické i sociální změny, které ženy prožívají právě 

v období okolo 40 a 60 let. Je velmi důležité uvědomit si, jaké obecné vlastnosti jsou  

pro tyto životní etapy charakteristické a co všechno může ženy ovlivňovat. Je nutné pojmout 

tyto změny komplexním způsobem, jelikož jsou vzájemně propojené.  

  

                                                           
2 Civilizační choroby budou blíže specifikovány v kapitole 4 Zdravotní obtíže ovlivnitelné stravovacími 

návyky. 
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1.1 Biologické změny 

Stárnutí po čtyřicítce neznamená výrazný pokles výkonnosti a energie, ale jedná se prozatím 

spíše o pokles tělesné atraktivity, což se projevuje výrazněji u žen než u mužů. Ve 40 letech 

ženám ubývá možnost mít potomky a tudíž ženy, které nechávaly počátek mateřství na tuto 

pozdní dobu, mají mnohem menší šanci otěhotnět. (Vágnerová, 2007) 

Ve 40 letech začne ženám klesat hladina estrogenu3 v těle a dochází ke snížení fyzické 

výkonnosti, čímž dochází k ochabování svalů. Rovněž se začíná hromadit tuk na místech, 

kde se obvykle neusazuje. (Bukovský, 2014) 

Co se týká hormonů, neklesá pouze hladina estrogenu, ale také hladina sexuálního hormonu, 

tzv. DHEA hormonu. Ten má vliv na to, že se energie neukládá do formy tuku, ale využije  

se na výrobu tělesného tepla. Tím, že klesá jejich hladina, mají ženy větší tendence 

k přibírání na váze (Szwillus, 2006). Dále dochází k postupné ztrátě svalové i kostní hmoty 

u žen stárnoucích, a to především ve věku nad 50 let (Fořt, 1999). 

Přibývající věk zapříčiňuje zhoršení funkce trávicí soustavy, což pochopitelně úzce souvisí 

se stravovacími návyky. Ovšem také slinivka a žlučník mají tendence k poklesu své funkce. 

Nastávají problémy spojené s klesáním schopnosti trávit živiny, ale také s jejich 

vstřebáváním. Toto vede k problémům, které se projevují nejčastěji jako nedostatek živin, 

tedy jako „skrytá podvýživa“, a to i v případech nadváhy či obezity. Výživa je velmi důležitá 

po celý život, ale čím je člověk starší, tím více by na ni měl dbát. (Fořt, 2007) 

Dochází také ke změnám v mozku, a to konkrétně v centru hladu a v centru pro regulaci 

tepla (Fořt, 2007). Jak uvádí Fořt (2007, s. 328): „Nižší příjem energie a zhoršená účinnost 

její tvorby omezuje produkci tepla. Klesá proto potřeba energie i v tzv. klidových 

podmínkách.“ Doporučený příjem energie pro ženy ve věku 40 a 60 let je znázorněný 

v tabulce č. 1.  

  

                                                           
3 „Estrogeny jsou hormony, které ovlivňují činnost centrální nervové soustavy a podmiňují chování a cítění 

ženského typu.“ (Dylevský, 2000, s. 362). 



12 
 

VĚK 
MUŽI ŽENY 

kJ kcal kJ kcal 

35 – 44 let 10 261 2443 6350 1512 

45 – 54 let 9425 2245 6153 1465 

55 – 64 let 8350 1988 5590 1331 

nad 65 let 7216 1718 5267 1260 
Tabulka 1 - Průměrný doporučený příjem energie (za předpokladu, že není realizována pravidelná 

fyzická aktivita). Zdroj: Fořt (2007, s. 328) 

 

Co se týká biologických změn v těle žen, se zvyšujícím se věkem dochází k nedostatečné 

produkci enzymů a kyseliny solné v žaludku. Poklesem kyselosti žaludeční šťávy přicházejí 

problémy v podobě zažívacích potíží po konzumaci masa či mléka. Klesá účinek vstřebávání 

vápníku přijatého potravou, což především u žen způsobuje osteoporózu4. (Fořt, 2007) 

Nejdůležitějším mezníkem a hlavní biologickou změnou v životě žen je nástup menopauzy, 

jinak také zvané klimaktérium. Menopauza přichází obvykle mezi 41. – 55. rokem života. 

Dochází k zastavení menstruačního cyklu, přičemž podmínkou je, že se nejméně dalších  

12 měsíců již neobjeví. U některé ženy nastoupí dříve a u některé později, ale žádná  

se tomuto procesu nevyhne. U žen, které kouří, se může menopauza objevit o něco dříve, 

jelikož rychleji stárnou. (Bukovský, 2014) 

Mezi projevy menopauzy mohou patřit návaly tepla, pocení, rozšiřování cév, zčervenání 

kůže, neustálé pocení (i noční), bušení srdce, nespavost a další. Jak uvádí Bukovský (2014, 

s. 134): „Zhruba 25 % žen téměř vůbec návaly tepla nemá a naopak 25 % žen má intenzivní 

návaly tepla přicházející několikrát denně, a 50 % žen má návaly tepla v různých 

intenzitách.“ Tyto návaly tepla nejsou otázkou několika dnů či týdnů, ale mohou trvat různě 

dlouho. Obvykle trvají 4 – 5 let, ale mohou přetrvávat až 10 let a více. (Bukovský, 2014) 

Krizí středního věku si projdou všechny ženy, ale každá může toto období prožívat velmi 

rozdílně. U některých se může projevit například nadváhou či obezitou a u jiných anorexií 

či bulimií, dále podrážděností, poruchami spánku, depresemi, trávicími poruchami a dalšími 

projevy. Tyto projevy se dají velmi dobře zmírnit pomocí vhodného stravování. (Bukovský, 

2014) 

                                                           
4 „Osteoporóza neboli řídnutí kostí, je onemocnění postihující spíše ženy po období menopauzy, kdy u nich 

ustává tvorba estrogenů.“ (Chrpová, 2010, s. 48). 
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Například již při samotném snížení tělesné hmotnosti je možné pozorovat zmírnění návalů 

tepla, jelikož tukové zásoby působí jako izolátor, a tím je zhoršují. Důležité je odstranit  

ze svého jídelníčku mastná a tučná jídla, jakými jsou například klobásy, uzeniny, majonézy, 

sladkosti a další. (Bukovský, 2014) 

 

1.2 Psychické změny 

1.2.1 Psychické změny u žen ve věku 40 let 

V období středního věku ovlivňují řešení většiny situací, rozhodování a posuzování 

zkušenosti a zcela jistě tu převládá působení vnějších faktorů. Ve 40 letech věku se rozvíjí 

praktická a sociální inteligence. Tyto typy inteligence nalézáme v každodenních rutinních 

aktivitách, a to v různých sociálních skupinách včetně rodiny. V tomto věku se již nerozvíjí 

schopnost vstřebávat příliš mnoho nových informací, a ani nemají příliš velký zájem o nové 

způsoby myšlení. (Vágnerová, 2007) 

Období střední dospělosti je typické svou emoční stabilitou, ale přesto se mohou vyskytnout 

střety týkající se uvědomění si omezenost vlastní existence. Na základě tohoto střetu se pak 

mohou objevit depresivní stavy či celkové vyhoření. Člověk v tomto věku je již schopný 

adekvátně udržet a prožívat své pozitivní, ale i negativní emoce. Intenzita prožívání emocí 

s věkem klesá. Ženy, jež jsou matkami, bývají často na své děti emočně vázané a je pro ně 

obtížné se vzdát jejich výchovy. Jsou často také stavěné do role stárnoucí ženy v kontrastu 

s jejich dospívajícími dcerami, což může být velmi frustrující. (Vágnerová, 2007) 

 

1.2.2 Psychické změny u žen ve věku 60 let 

Kolem 60 let dochází ke změnám především vlivem genetických predispozic. Jelikož  

se životní styl u šedesátnic již téměř nemění, tak se do popředí dostávají spíše genetické 

vlohy, které určují rychlost stárnutí. Stárnutí s sebou přináší především negativní změny  

v kognitivních schopnostech. Starší lidé tak neumí vytvářet zcela nové kognitivní strategie 

a je pro ně dosti obtížné řešit nové situace, kterým se proto raději vyhýbají. Rizikem,  

které se vyskytuje okolo 60 let, je úpěnlivé držení se naučených stereotypů a neochota  

či případná neschopnost přizpůsobit se jakékoliv změně. (Vágnerová, 2007) 
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Jednou z dalších typických změn, která v tomto věku nastává, je postupná ztráta paměti,  

a to u každého člověka individuálně a v různém rozsahu. Od 60 let a výše se paměť postupně 

dostává nanejvýš na úroveň 85 % z původní paměťové kapacity. (Vágnerová, 2007) 

 

1.3 Změny v oblasti sociální 

1.3.1 Změny v oblasti sociální u žen ve věku 40 let 

Vágnerová (2007) uvádí, že čtyřicátnice se nacházejí na vrcholu své kariéry a dokáží využít 

svůj potenciál a schopnosti, které dosahují svého maxima. Přesto, že se nachází tato věková 

kategorie na svém profesním vrcholu, tak se objevují úvahy o správnosti kariérního směru. 

Dochází zde k vnitřnímu rozporu mezi pohodlím a stereotypem stávajícího zaměstnání,  

a mezi možnou změnou v profesním životě. Objevuje se také konkurenční tlak mladších 

spolupracovníků, kteří mohou mít například i vyšší vzdělání. Všechna tato fakta s sebou 

přinášejí jistou míru stresu. Překonat tento stres se pokouší například zvýšením pracovní 

výkonnosti nebo rovněž zvýšením kvality odvedené práce, což nelze udržet dlouhodobě. 

Takové počínání může vést k tzv. syndromu vyhoření5. Učinit zásadní rozhodnutí, jakým  

je právě změna zaměstnání, je u čtyřicátníků obtížnější než u mladších lidí. Čtyřicátníci  

se nerozhodují pouze za sebe, ale musí brát na zřetel potřeby rodiny a finanční potřeby,  

což pro ně může být velmi limitující. Je ovšem známo, že jsou i takové ženy,  

které upřednostňují kariéru před rodinou. Tyto ženy jsou většinou starší 45 let, děti mají již 

dospělé nebo dospívající a ony tak mají více času na sebe. (Vágnerová, 2007) 

Mezi významné změny patří také proměny rodičovských rolí. Jedná se o situace, kdy děti 

dospívají a osamostatňují se, čímž končí jedna velká a velmi důležitá etapa v životě. Zde 

dochází k vrcholu vzájemného sociálního působení. Samotné dospívání dětí se projevuje  

u rodičů uvědoměním si vlastního stárnutí, ale také určitou ztrátu jistot. Ztrátou jistot  

je míněn pocit jakési nepotřebnosti a zbytečnosti. Především matky se často upínají na své 

děti natolik, že je pro ně při osamostatňování dětí velmi těžké se s tímto faktem smířit. 

(Vágnerová, 2007) 

Mezi další významné změny v oblasti sociální v životě čtyřicátnic patří nastupující starost  

o vlastní rodiče. Často dochází ke vzniku různých onemocnění či úmrtí rodičů, a tím  

                                                           
5 „Ztráta profesionálního zájmu nebo osobního zaujetí u příslušníka např. pomáhajících profesí; nejčastěji 

spojeno se ztrátou činorodosti a poslání; člověk touží po úspěchu, ale ten nepřichází; kolegové jej obtěžují jen 

svou přítomností; zůstala jen únava, zklamání.“ (Hartl, Hartlová, 2009, s. 586). 
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se zvyšuje nutnost pomoci. Je zapotřebí této pomoci přizpůsobit svůj vlastní denní režim, 

což může po určité době vést opět ke konfliktům mezi partnery. Vyústěním konfliktů jsou 

obvykle pocity viny, vlastní nemožnosti a neschopnosti. (Vágnerová, 2007) 

 

1.3.2 Změny v oblasti sociální u žen ve věku 60 let 

Jedním z největších mezníků šedesátnic je nástup do starobního důchodu. Pokud žena ještě 

pracuje a její nástup do důchodu se teprve blíží, tak se většinou mění subjektivní vztah 

k vykonávané práci. Velmi záleží, zda byla práce vykonávána s radostí, nebo zda došlo 

k vyhoření.  Energie věnovaná zaměstnání klesá. Nicméně stárnoucí jedinec může svou práci 

považovat za smysl svého života a pak dochází i ke vzniku frustrace6 z odchodu do důchodu. 

Starší lidé blížící se k důchodovému věku se mohou cítit velmi unaveně a vyčerpaně. Jsou 

ale i tací jedinci, kteří upřednostňují jiné hodnoty než je pouhá práce a mají své volnočasové 

zájmy, a proto velmi často až do svého odchodu ze zaměstnání šíří na pracovišti příjemnou 

atmosféru. (Vágnerová, 2007) 

Rovněž rodinné vztahy se zde mění velmi výrazně. Ženy se již postupně stávají babičkami 

a postupně také ony samy potřebují pomoc od svých potomků (pomoc je nutná v určité míře 

u každého, nicméně může být velmi individuální). Role prarodiče je součástí nového „já“  

a má velmi pozitivní dopad na duševní zdraví jedince. Velmi zásadním způsobem se mění  

i vnímání intimnosti, zdravotního stavu a rodinné konstelace. Ženy jsou rády, že se muži 

stávají spíše klidnějšími a mužům naopak nevadí, že se ženy ve vztahu stávají těmi 

dominantnějšími. Šedesátnice mají rády svůj klid a jasno ve vztazích, jsou rády, když rodina 

funguje pospolu a nevytvářejí žádné zbytečné konflikty. (Vágnerová, 2007) 

  

                                                           
6 „Frustrace je definována jako stav zklamání, zmarnění; vzniká, je-li člověku, ale i zvířeti zabráněno 

dosáhnout cíle jeho snažení.“ (Hartl, Hartlová, 2009, s. 172). 
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2 Základní složky výživy 

Vhodná výživa hraje významnou roli u žen ve věku 40 a 60 let v tom, jak budou zvládat 

období nastupující menopauzy a následně celkové změny v organismu. Pomocí stravy může 

žena zmírnit nebo naopak zhoršit nastupující změny odehrávající se v jejím těle, a proto je 

důležité uvědomit si základní složky a principy výživy.  

Výživa je chápána jako celek skládající se ze čtyř základních složek a dalších vedlejších,  

ale neméně důležitých substancí nutných pro fungování lidského organismu. Základními 

složkami (tzv. makronutrienty) výživy jsou bílkoviny (proteiny), sacharidy (uhlohydráty)  

a tuky (lipidy). Za vedlejší substance, jinak zvané mikronutrienty, považujeme vitamíny, 

minerální látky a ostatní stopové prvky. Voda, jakožto nezbytná substance, je samostatnou 

kapitolou. (Balch, Balch, 1998) 

 

2.1 Makronutrienty 

Jak bylo již uvedeno výše, mezi makronutrienty se řadí bílkoviny, sacharidy a tuky. Tyto 

složky by měly být zastoupeny ve stravě v takzvaném trojpoměru základních živin. Tento 

trojpoměr je forma doporučení, ze kterého plyne, že člověk by měl denně přijmout 50 – 60 

energetických procent sacharidů, 30 – 35 tuků a 10 – 20 procent bílkovin. (Kunová, 2011) 

Rovnováha mezi jednotlivými základními živinami je důležitá k udržení života a také  

pro zdraví člověka. Každý člověk potřebuje alespoň denní minimum energie pocházející  

z bílkovin, sacharidů i tuků. (Fořt, 2007) 

  

2.1.1 Bílkoviny 

Bílkoviny, jinak také zvané proteiny, jsou pro růst a vývoj nepostradatelné. Zajišťují stavbu 

tkání, enzymů i nukleových kyselin (Kunová, 2011). 

Bílkoviny se podílejí na stavbě všeho živého, a to od nejmenšího mikroba až po člověka. 

V lidském těle tvoří základ svalů, vazů, šlach, orgánů, žláz, ale také vlasů, nehtů, a dokonce 

i tělních tekutin (Balch, Balch, 1998). 

Jak uvádí Kunová (2011, s. 15): „V případě, kdy organismus nemá jinou možnost, využije 

bílkoviny i na pokrytí potřeb energie.“ 
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Bílkoviny můžeme rozdělit do dvou skupin, a to na kompletní a nekompletní proteiny. 

Kompletní proteiny se nacházejí v mase, rybách, sýrech, vejcích a mléce. Jedná se tedy  

o živočišné bílkoviny, které je důležité konzumovat s rozvahou, a to z toho důvodu,  

že mohou tyto potraviny současně obsahovat vysoký obsah tuku. (Balch, Balch, 1998) 

Nekompletní bílkoviny se vyskytují v rostlinných zdrojích, kterými jsou různé obiloviny, 

luštěniny a listová zelenina. Je ovšem velmi důležité přijímat stravou oba typy bílkovin,  

aby byla zajištěna vyvážená strava. (Balch, Balch, 1998) 

U bílkovin je příjem denního minima stanoven na 0,8 – 1 g na 1kg hmotnosti u dospělého 

člověka (Marádová, 2010). Bukovský (2014) uvádí jako výživové doporučení 46 g bílkovin 

denně pro ženy ve věku 40 i 60 let. Další autorka, Chrpová (2010), uvádí, že pro naši 

průměrnou ženu ve věku 40 let s hmotností 62 kg je doporučená denní dávka bílkovin  

49 – 62 g. Větší příjem bílkovin je nutný pouze u žen těhotných, kojících, ale také 

sportujících (Svačina et al., 2008). Jak uvádí Murphyová (2012, s. 138): „Americká škola 

sportovní medicíny doporučuje aktivním sportovcům 1,2 – 1,4 g bílkovin na 1 kg tělesné 

hmotnosti na den.“ 

Dle Kunové (2011, s. 16): „Nedostatek bílkovin v našich podmínkách člověku nehrozí.“ 

Nedostatek může hrozit lidem, kteří se stravují určitými alternativními styly. Mezi tyto 

alternativní styly můžeme řadit například vegetariány či vegany, kterým ve stravě chybí 

dostatek proteinů a tuků (Fořt, 2007). 

Ovšem ani nadbytek bílkovin nepůsobí na zdraví příznivě. Přijímáním nadbytečného 

množství bílkovin dochází k zatěžování organismu dusíkem, který se musí následně skrze 

játra a ledviny vyloučit (Kunová, 2011). 

 

2.1.2 Sacharidy 

Sacharidy jsou pro organismus nejzákladnějším a nejvýhodnějším energetickým substrátem. 

Dodávají energii celému organismu a umí se zčásti samy syntetizovat (Kunová, 2011). 

Dělí se na jednoduché a složené (komplexní). Jednoduché sacharidy jsou tvořeny fruktózou 

(ovocným cukrem), sacharózou (řepným cukrem), laktózou (mléčným cukrem)  

a dalšími. Za bohatý zdroj jednoduchých cukrů je považováno například ovoce, ale rovněž 

různé slazené nápoje, dezerty a mnoho dalších (Balch, Balch, 1998). Nadměrná konzumace 
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jednoduchého cukru je velmi riziková. Je velmi energeticky náročný, zvyšuje riziko vzniku 

obezity, zubního kazu a způsobuje ztučnění jater (Bukovský, 2014). 

Za složené sacharidy jsou považovány škrobové typy sacharidů, ze kterých organismus 

získává nejvíce energie. Zdrojem složených sacharidů jsou brambory, obiloviny, celozrnné 

pečivo a další (Chrpová, 2010). Rovněž mezi složené sacharidy patří vláknina. 

Vláknina se z chemického hlediska řadí k polysacharidům. Obecně jsou známé dva druhy 

vlákniny, rozpustná a nerozpustná. Rozpustná (pektiny) reguluje hladinu cukru v krvi  

a hladinu cholesterolu. Dokáže zvětšovat svůj objem, nabobtnávat a prodlužovat tak pocit 

sytosti. Jejím zdrojem je ovoce, zelenina a zčásti obiloviny. (Kunová, 2011) 

Nerozpustná vláknina je druh, při jehož nedostatku vzniká zácpa. Zlepšuje peristaltiku střev 

a působí zrychlení průchodu tráveniny do dalších částí trávicího traktu. Tato vláknina plní 

svou roli pouze při dostatečném pitném režimu. Nerozpustná vláknina je obsažena  

v celozrnném pečivu, rýži natural, luštěninách, lněném semínku, pšeničných otrubách apod. 

(Kunová, 2011) 

Ve stravě žen by mělo být denně zastoupeno minimálně 30 g vlákniny, nicméně v současné 

době se nekonzumuje ani polovina z doporučené denní dávky (Chrpová, 2010). 

Doporučená denní dávka sacharidů (bez vlákniny) je stanovena minimálně  

na 50 g a maximální denní příjem by neměl přesáhnout 500 g. Cukr, především řepný,  

je ve skutečnosti přijímán v nadměrném množství ve všech vyspělých státech, přičemž  

ve Spojených státech je nejvyšší. Dle Kunové (2011) je v České republice v současnosti 

spotřeba řepného cukru 40 kg / osoba / rok, ale ještě před 200 lety byla uváděna spotřeba 

pouhých 0,25 kg / osoba / rok. 

Pojem, který rovněž úzce souvisí se sacharidy, je glykemický index. Jak uvádí Kunová 

(2011, s. 36): „Glykemický index udává, do jaké míry je sacharidová potravina schopna 

zvýšit hladinu cukru v krvi. Zvýšení hladiny cukru v krvi (glykemie) provokuje slinivku břišní 

k vyplavení hormonu inzulinu. Čím více hladina cukru po jídle stoupne, tím více inzulinu  

je zapotřebí. Dochází tak ke střídání velmi vysoké a velmi nízké glykemie, což je  

pro organismus velký nápor.“ Mezi potraviny s vysokým glykemickým indexem patří 

například bílé pečivo, strouhanka, chipsy, popcorn, koblihy, koláče, těstoviny vařené úplně 

doměkka, vařená bílá rýže a další. Nadměrnou konzumací potravin s vysokým glykemickým 
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indexem se zvyšuje pravděpodobnost vzniku srdečně cévních chorob a cukrovky 2. typu. 

Také má negativní dopady na vznik obezity, jelikož zvyšuje pocit hladu. (Kunová, 2011) 

 

2.1.3 Tuky 

Tuky, jinak také zvané lipidy, jsou nezbytně nutné a potřebné po celý život. V dětství 

zajišťují normální vývoj mozku a nervové soustavy. V dospělosti jsou tuky nezbytné 

především z hlediska tvorby energie. (Balch, Balch, 1998) 

Základní stavební jednotkou tuků jsou mastné kyseliny, a to nasycené a nenasycené 

(Kunová, 2011). Nasycené mastné kyseliny nejsou pro organismus ve větším množství 

příznivé. Vyskytují se především v sádle, másle a mnoha dalších živočišných zdrojích. 

V rostlinných zdrojích jsou obsaženy například v oleji kokosovém a palmojádrovém. 

(Balch, Balch, 1998) 

Nenasycené mastné kyseliny působí na organismus a zdraví velmi příznivě. Bohatý na tyto 

mastné kyseliny je olivový olej, avokádo, ořechy a tuk obsažený v rybách (Kunová, 2011).  

Mezi mastné kyseliny patří rovněž transmastné kyseliny, které nejsou zdraví prospěšné. 

Nachází se v margarínech, majonézách a mnoha dalších (Fořt, 2007). Bukovský (2014) 

uvádí mezi další potraviny bohaté na transmastné kyseliny ztužené tuky a másla, různé 

hamburgery, smažené hranolky, chipsy apod. Jedná se o nepříznivé látky z hlediska vzniku 

aterosklerózy, cukrovky, nádorových onemocnění, ischemické choroby srdeční a dalších 

(Bukovský, 2014). 

Denní příjem by měl činit 0,8 – 1 g tuku na 1 kg tělesné hmotnosti (Marádová, 2010).  

Při příjmu tuků by měl být zohledňován poměr jednotlivých mastných kyselin. Ve stravě  

by měly převažovat tuky obsahující nenasycené mastné kyseliny (Chrpová, 2010). Ženy  

od 40 let a výše mají mnohem větší sklony k ukládání tuku, a proto by neměla strava 

přesahovat více než 60 g tuků za den při normální tělesné hmotnosti zhruba 60 kg (Szwillus, 

2006). 

Nadbytek tuků, především nasycených mastných kyselin, ve stravě vede k obezitě. Rovněž 

výrazně zvyšuje krevní tlak, riziko vzniku rakoviny tlustého střeva, nemoci oběhového 

systému a přispívá ke vzniku dalších onemocnění. (Balch, Balch, 1998) 
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V souvislosti s tuky je rovněž velmi podstatný cholesterol. Jak uvádí Chrpová (2010, s. 33): 

„Cholesterol je látka tukové povahy, která v organismu tuky doprovází, a je společně s nimi 

zabudovaný do částic nazvaných lipoproteiny.“ Cholesterol se nachází v živočišných 

zdrojích jako například ve vaječném žloutku, másle, mléce, mase a masných výrobcích. 

Maximální denní doporučený příjem činí maximálně 300 mg. (Chrpová, 2010). Existují dva 

druhy cholesterolu, a to LDL a HDL.  

LDL („nepříznivý“) cholesterol ukládá tuky na stěnách cév, a tím znemožňuje plynulý 

průtok krve. Zvýšením LDL cholesterolu vznikají různá srdeční onemocnění, ale také má 

vliv například na vznik žlučových kamenů, mentálních poruch, vysokého krevního tlaku  

a mnoho dalších. (Fořt, 2007) 

HDL („příznivý“) cholesterol je naopak považován za ochranný (Fořt, 2007). Je součástí 

každé buňky, vytváří se z něj vitamín D, steroidní hormony (testosteron7, estrogen  

a progesteron8). Rovněž se z něj vytváří žlučové kyseliny. (Chrpová, 2010) 

 

2.2 Mikronutrienty 

Mikronutrienty jsou živiny, kterých potřebuje organismus méně než makronutrientů, tedy 

základních čtyř složek výživy. To ovšem neznamená, že nejsou důležité. Patří sem vitamíny, 

minerální látky a další stopové prvky. (Balch, Balch, 1998) 

 

2.2.1 Vitamíny 

Vitamíny jsou velmi důležité i navzdory tomu, že jich organismus nepotřebuje přijímat tolik 

jako základních živin. Lidský organismus si vitamíny neumí vytvořit sám, a proto je nutné 

je tělu dodávat výživou. V současnosti nehrozí avitaminóza, což je nedostatek vitamínů,  

ale hrozí spíše hypovitaminóza. Hypovitaminóza je stav, kdy lidé trpí mírným nedostatkem 

vitamínů. (Kunová, 2011) 

Jak uvádí Kunová (2011, s. 41): „Subjektivním projevem dílčích nedostatků vitamínů může 

být pouhá únava, zhoršený stav pleti nebo vlasů, mírné poruchy nálad a podobně.“ Pravdou 

                                                           
7 Mužský pohlavní hormon určující vývoj druhotných pohlavních znaků muže, typ chování a sexuální orientaci 

(Dylevský, 2009). 
8 Hormon žlutého tělíska v ženském pohlavním systému (Dylevský, 2009).  
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je, že z dlouhodobějšího hlediska mírného nedostatku vitamínů dochází ke vzniku srdečně - 

cévních onemocnění, rakovin a nemocí pohybového aparátu (Kunová, 2011). 

Vitamíny se rozdělují na rozpustné v tucích a rozpustné ve vodě. Do vitamínů první skupiny 

patří A, D, E, a K a do té druhé patří ostatní vitamíny, jakými jsou například B, C a mnoho 

dalších. (Balch, Balch, 1998) 

Jak uvádí Chrpová (2010, s. 40): „Vitamín A je potřebný pro správné vidění a pro dobrou 

kvalitu kůže a sliznic.“ Při nedostatku vitamínů A dochází ke zhoršení stavu kůže a může  

se projevit například tvorbou akné. Dalšími typickými projevy jsou nespavost, únava  

a snižování hmotnosti. Když má organismus tohoto vitamínu dostatek, tak působí jako 

významný antioxidant9 a dokáže zpomalovat nastupující procesy stárnutí. Doporučená denní 

dávka vitamínu A pro ženy ve věku 40 i 60 let je 10.000 MJ10. Vyskytuje se především 

v játrech, rybím tuku, meruňkách, brokolici, česneku, špenátu a mnoha dalších (Balch, Balch 

1998).  

Vitamín D ovlivňuje využití vápníku a fosforu v organismu. Je důležitý pro regulaci srdce  

a jeho rytmu, podporuje imunitní systém a správné fungování štítné žlázy (Balch, Balch, 

1998). Organismus jej získává ze slunečních paprsků, tedy skrze působení UV záření.  

Ve velmi malém množství rovněž z potravy. Například z rybího tuku, vajec a mléčných 

výrobků (Kunová, 2011). Nedostatkem vitamínu D trpí především ženy v menopauze, 

kterým se proto doporučuje zvýšená denní dávka (Fořt, 2007). 

Vitamín E se vyskytuje především v olejích rostlinného typu a v obilných klíčkách. Denní 

konzumací minimálně 400 mg vitamínu E se výrazně snižuje rychlost předčasného stárnutí 

(Fořt, 2007). Podporuje uvolnění křečí v dolních končetinách a snižuje krevní tlak. Řadí  

se mezi antioxidanty a je důležitou součástí prevence srdečně–cévních chorob (Balch, Balch, 

1998). 

Vitamín K má pozitivní účinky na srážení krve, a proto by měly příjem tohoto vitamínu 

omezit především ženy po rozsáhlých operacích a po cévních mozkových příhodách 

                                                           
9 „Antioxidanty jsou látky, které omezují aktivitu silně oxidativních kyslíkových radikálů tím, že snižují 

pravděpodobnost jejich vzniku nebo je převádějí do méně reaktivních či nereaktivních stavů. Tělo tyto 

antioxidanty nutně potřebuje, jelikož volné radikály jsou velmi reaktivní částice vznikající přemírou 

oxidativních procesů v organismu a právě antioxidanty je z těla odbourávají.“ (Chrpová, 2010, s. 60). 
10 MJ = Megajoule 
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(Chrpová, 2010). Zdrojem vitamínu K je brokolice, chřest, játra, vaječné žloutky, zelený čaj, 

žito, sójové boby a další (Balch, Balch, 1998). 

Mezi vitamíny se také řadí komplex vitamínů B. Tento komplex podporuje zdraví nervové 

soustavy, kůže, očí, jater a udržení správné funkce mozku. Tyto vitamíny mohou omezit 

depresivní a úzkostné stavy. Se zvyšujícím se věkem dochází neustále ke zhoršování 

vstřebávání těchto vitamínů, proto je zapotřebí tyto vitamíny organismu neustále dodávat 

(Balch, Balch, 1998). Nedostatek dnes prakticky nehrozí s výjimkou vitamínu B12.  

B12 se vyskytuje pouze v živočišných zdrojích, proto mohou mít problém lidé stravující se 

alternativními způsoby stravování, např. vegani (Chrpová, 2010). Zdrojem vitamínů B jsou 

ryby, vaječné žloutky, maso, špenát, ořechy, hrách a mnoho dalších (Balch, Balch, 1998). 

Vitamín C je antioxidant, který zvyšuje obranyschopnost organismu, napomáhá v prevenci 

vzniku rakoviny a chrání organismus před srážením krve. Rovněž snižuje hladinu 

cholesterolu, krevní tlak a napomáhá v hojení ran. Lidský organismus není schopný  

si vitamín C vytvořit sám, a proto je potřeba jej nutně dodávat stravou. Mezi významné 

zdroje patří například citrusové plody, černý rybíz, kapusta, mango, rajčata, máta, šípky  

a mnoho dalších. (Balch, Balch, 1998) 

 

2.2.2 Minerální látky 

Minerální látky jsou velmi důležité k utvoření stavby kostí, udržení dobrého stavu nervové 

soustavy a také regulují svalové napětí (Balch, Balch, 1998). 

Jak uvádí Fořt (2007, s. 209): „Oficiální studie analyzující stav příjmu minerálních látek  

u populace hovoří o nedostatečné konzumaci vápníku, případně ještě také zinku, aniž by  

se zabývaly jejich skutečným obsahem ve tkáních a především ověřením platnosti nutného 

příjmu.“ 

Minerálních látek je celá řada, ale za ty hlavní jsou považovány vápník, hořčík, sodík, 

draslík, železo a jód. Mezi další patří například fosfor, chrom, selen, mangan, zinek a jiné. 

(Balch, Balch, 1998) 

Vápník je důležitý pro stavbu kostí a zubů, ale je také účinný v prevenci proti svalovým 

křečím. Nedostatek vápníku se může projevit například bušením srdce, lámavostí nehtů  

a ekzémy. Často se objevují také svalové křeče a deprese. Vápník je obsažen v mléčných 

výrobcích, sardinkách, listové zelenině, tofu a dalších. (Balch, Balch, 1998) 
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Hořčík je nezbytný ke správnému ukládání vápníku a draslíku. Nedostatek pak vede 

k narušení nervosvalových vzruchů, a tím způsobuje podrážděnost a nervozitu. Příznakem 

nedostatku hořčíku mohou být nespavost, zhoršené trávení, zrychlení srdečního tepu, 

náladovost. Hořčík nalezneme v rybách, mase, jablkách, meruňkách, hnědé rýži, broskvích, 

apod. (Balch, Balch, 1998) 

Sodík se podílí na správné funkci žaludku, nervů a svalů, proto jsou projevem jeho 

nedostatku bolesti hlavy, křeče v břiše, bušení srdce, únava, zvracení, dehydratace a další. 

Naopak nadbytek sodíku se může projevit vysokým krevním tlakem, onemocněním srdce, 

poruchami ledvin či jater (Balch, Balch, 1998). Zdrojem sodíku jsou především kuchyňská 

sůl a mléčné výrobky (Chrpová, 2010). 

Draslík je důležitý pro činnost svalů, ale také pro správnou funkci myokardu11. Mezi 

důležité zdroje patří zelenina a ovoce (Chrpová, 2010). Projevem nedostatku draslíku může 

být suchá kůže, akné, mrazení, zácpa, neustálá žízeň, nepravidelný srdeční tep, nespavost  

a další. Mezi hlavní zdroje draslíku patří mléčné výrobky, ryby, ovoce, zelenina, červené 

maso, meruňky, pivovarské kvasnice, datle, brambory a mnoho dalších. (Balch, Balch, 1998) 

Železo je nezbytně nutné pro tvorbu hemoglobinu a myoglobinu. Okysličuje červené 

krvinky a je potřebné pro růst, správné fungování imunity a tvorbu energie. Nedostatek 

železa může způsobit jeho nedostatečný příjem, špatné trávení, nadměrná spotřeba kávy  

a jiné. Příznakem nedostatku může být chudokrevnost, lámavost a padání vlasů, závratě, 

obezita a bledost. Naopak nadbytek železa vyvolává zvýšenou potřebu vitamínu E a rovněž 

existuje souvislost se srdečními chorobami a rakovinou. Zdrojem železa jsou vejce, ryby, 

játra, drůbeží maso, řepa, paprika, máta, jitrocel a mnoho dalších. (Balch, Balch, 1998) 

Jód podporuje správné fungování štítné žlázy a je nezbytný pro tělesný i duševní vývoj. 

Nedostatek jódu tak může způsobit mentální retardaci u dětí. U dospělých se nedostatek 

může projevit jako syndrom únavy nebo nadváhou. Nadbytek jódu může vyvolávat průjem, 

zvracení a vřídky v ústech. Jód se vyskytuje v jodizované soli, mořských živočiších, chřestu, 

česneku a v mnoha dalších potravinách. (Balch, Balch, 1998) 

 

 

                                                           
11 Myokard je srdeční svalovina, která se podílí na stavbě srdeční stěny (Dylevský, 2009). 
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2.3 Voda 

Voda je pro lidský organismus naprosto nezbytná. V lidském těle činí obsah vody zhruba  

45 – 80 %. Ideální denní příjem by se měl pohybovat okolo 3,5 – 4 dcl vody na 10 kg tělesné 

hmotnosti (což odpovídá zhruba 1,5 – 2,5 l), přičemž toto doporučení se vztahuje pouze  

na to, co vypijeme. Další tekutiny přijímáme v rámci stravy, a to například v mléce, ovoci, 

polévce apod. (Klescht, 2009) 

Za nejvhodnější tekutiny je považována pitná voda z vodovodu, balená neslazená voda  

a neslazené čaje. Naopak mezi nevhodné tekutiny řadíme energetické a slazené nápoje, 

limonády, alkohol, kofeinové a kolové nápoje. (Floriánková, 2014) 

Jak uvádí Floriánková (2014, s. 40): „S rostoucím věkem se snižuje pocit žízně. V dospělosti 

obvykle žízeň pocítíme až při mírné dehydrataci, ve zralém věku ještě později – v této době 

již dehydratace snižuje výkonnost, způsobuje únavu, bolesti hlavy, malátnost.“  

Mezi akutní příznaky nedostatku tekutin patří bolesti hlavy, únava, zácpa, ospalost,  

ale především snížená výkonnost. Nadbytek tekutin se projevuje častým močením, klidovým 

pocením, zvýšenou vlhkostí rukou a nohou a bolestivostí bodu vzadu uprostřed lýtka. (Fait, 

2010)  
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3 Stravovací návyky žen 

Jak je uvedeno v Akčních plánech pro implementaci Národní strategie dokumentu Zdraví 

2020 (MZ ČR, 2015, online), stravovací návyky se vytvářejí již v dětství a přenáší  

se do dospělosti, a to z generace na generaci. Důležitou roli v přenosu těchto návyků hraje 

také reklama a marketing, které silně ovlivňují formování stravovacích návyků.  

V současnosti je k dispozici celá řada snadno dostupných informací o výživě, stravování  

i stravovacích návycích. Ne všechny zdroje jsou ovšem relevantní, a tudíž dochází k mylným 

informacím a mnohdy nesprávnému pochopení dané problematiky. Ministerstvo 

zdravotnictví ČR uvádí, že je zapotřebí zvýšit gramotnost v oblasti výživy a stravování,  

a to napříč celou populací. V centrech podpory zdraví dochází ke vzniku odborných sekcí 

pro odborné pracovníky, testování fyzické zdatnosti a nutričních znalostí, a hlavně 

vzdělávání v oblasti zdraví dostupné veřejnosti. Z dalších možností, jak podat obyvatelům 

garantované informace o správné výživě, je například zřízení internetového portálu 

spravovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR. (MZ ČR, 2015, online) 

 

3.1 Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky 

Téměř všechny vyspělé země dlouhá léta vydávají výživová doporučení pro obyvatelstvo. 

Tato doporučení se inovují vždy dle aktuálních potřeb. V roce 2007 přijala Česká republika 

dokument komise Evropských společenství nazývající se Strategie pro Evropu týkající  

se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou (bílá kniha). Tento 

dokument informuje o tom, že vyloučením rizikových faktorů životního stylu by bylo možné 

předcházet až 80 % nemocí srdce, cévních mozkových příhod, cukrovce 2. typu a 40 % 

případů rakoviny. Dle WHO12 většina hlavních nepříznivých faktorů podílejících  

se na zdraví člověka, je ovlivnitelná výživou. Nevhodné stravovací návyky se významně 

podílí na vzniku celé řady onemocnění. Ty pak nadměrně zvyšují riziko předčasného úmrtí. 

(Dostálová, 2012, online) 

 

 

                                                           
12 WHO - World Health Organization (Světová zdravotnická organizace). http://www.who.int/en/  

http://www.who.int/en/
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V souladu s výživovými cíli pro Evropu (WHO) by mělo být dosaženo těchto změn 

(Dostálová, 2012, online): 

a) Obecně 

- Snížit příjem živočišných tuků a zvýšit příjem rostlinných tuků (olivového  

a řepkového oleje). Ovšem výrazně snížit podíl palmového oleje a palmojádrového 

tuku.  

- Snížit podíl cukru ve stravě. 

- Zvýšit podíl zeleniny, ovoce a ořechů (zvyšují obsah vlákniny ve stravě  

a obsahují ochranné látky podílející se v prevenci nádorových i kardiovaskulárních 

onemocnění), poměr zeleniny a ovoce by měl činit 2:1.  

- Zvýšit spotřebu luštěnin (obsahují kvalitní bílkoviny, nízký obsah tuku, nízký 

glykemický index a mají velké množství ochranných látek). 

- Vyloučit z jídelníčku výrobky z bílé mouky a nahradit je výrobky z tmavé  

či celozrnné mouky z důvodu snížení příjmu energie. 

- Zajištění dostatečného pitného režimu (toto je individuální a pitný režim by měl činit 

zhruba 1,5 – 2 litry neslazených tekutin). 

- Zvýšit konzumaci ryb až na 400 g / týden. 

- Omezit konzumaci živočišných potravin s vysokým obsahem tuku (vepřový bok, 

uzeniny apod.). 

- Snížit konzumaci alkoholu, aby denní příjem nepřevyšoval u žen 10 g (toto odpovídá 

125 ml vína, 0,3 l piva nebo 40 ml lihovin). 

 

b) U starších lidí 

- Nutnost zabezpečit dostatečný příjem tekutin (vody, neslazených nápojů a tekutin 

méně bohatých na energii). 

- U starších lidí je nutné zabezpečit vyšší spotřebu bílkovin a nižší příjem nasycených 

tuků. 

- V současné době patří mezi nedostatkové složky minerálů zinek a vápník, z vitamínů 

jsou to vitamín C, D a některé vitamíny ze skupiny B (zejména kyselina listová  

a vitamín B12). Z tohoto důvodu je zapotřebí zvýšit konzumaci potravin obsahující 

tyto minerály a vitamíny.  
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3.2 Faktory ovlivňující výživu 

Výživa a stravovací návyky jsou ovlivněny mnoha faktory. Blíže tyto faktory specifikuje 

Mikšová a kol. (2006) a Marádová (2010): 

a) Biologické faktory 

Mezi hlavní biologické faktory patří věk, období menopauzy, procesy stárnutí a stáří, 

pohlaví a zdravotní stav. 

b) Psychické faktory 

Mezi psychické faktory se řadí především emoční rozpoložení, které může mít  

za důsledek přejídání či naopak nepřijímání potravy (anorexie či bulimie). Patří do nich 

také osobnostní rysy jedince či pocit slasti z požívané potravy, jako jsou čichové  

a chuťové vjemy a úprava jídla.  

c) Sociální faktory 

Za sociální faktory ovlivňující výživu lze považovat ekonomickou situaci, individuální 

zvyky rodin, kulturní zvyklosti, životní prostředí a okolí. Mezi sociální faktory ovšem 

patří samozřejmě také nabídka potravin na trhu a jejich dostupnost. 
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4 Zdravotní obtíže ovlivnitelné stravovacími návyky 

Nevhodnými stravovacími návyky vznikají tzv. civilizační choroby. Mezi ně patří například 

srdeční choroby, rakovina, cévní mozkové příhody, hypertenze (vysoký krevní tlak), 

diabetes mellitus (cukrovka), obezita a další (Čeledová, Čevela, 2010). V současnosti  

se často hovoří také o tzv. metabolickém syndromu. Metabolický syndrom je soubor 

několika faktorů, z nichž pro riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění13 a diabetu  

2. typu se musí vyskytovat alespoň dva. Mezi pozorované symptomy se může řadit například 

nadměrný obvod pasu, vysoký krevní tlak, zvýšená hladina krevního cukru, nízká hladina 

HDL cholesterolu a další. (Fořt, 2007) 

Dle dokumentu Zdraví 2020 stanovila Česká republika priority v oblasti prevence nemocí  

a ochrany a podpory zdraví (MZČR, 2014, online). Ministerstvo zdravotnictví vydalo  

tzv. akční plány pro implementaci Národní strategie Zdraví 2020. Akční plány zahrnují celou 

řadu aktivit vedoucí právě k ochraně a podpoře zdraví. Pro účely této práce jsem vybrala 

následující aktivitu zařazenou v tomto akčním plánu jako názorný příklad: „Podpora 

vhodných stravovacích návyků spotřebitelů/obyvatel ČR a jejich odpovědného chování  

ve výživě a zdravém životním stylu, posilování vědomí a motivace obyvatel ke zlepšování 

stravovacích návyků s cílem snižování nadváhy a obezity a souvisejících chronických 

neinfekčních onemocnění.“14  

Existuje celá řada neinfekčních chorob souvisejících s nevhodnými stravovacími návyky, 

nicméně pro účely této práce jsem vybrala jen některé.   

 

4.1 Nadváha a obezita 

Obezita je definována jako stav, kdy se v těle ukládá nadbytečné množství tukové tkáně 

(Vigué, 2006). Stala se jedním z největších problémů veřejného zdraví 21. století. Dle WHO 

se počet obézních lidí od roku 1980 ztrojnásobil a stále stoupá rychlým tempem (WHO, 

                                                           
13 Blíže bude vysvětleno v kapitole 4.3 Kardiovaskulární onemocnění.  
14 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. Akční plány pro implementaci Národní strategie Zdraví 2020 

[online]. 23. 9. 2015, poslední aktualizace 22. 12. 2015. [cit. 2016 – 02 - 27]. Dostupné z www: 

http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-

2020_10814_3016_5.html.  

 

http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html
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2016, online). V ČR má již 50 % dospělé populace nadváhu či obezitu, a to přesto,  

že se s obezitou pojí celá škála různých onemocnění. Choroby vzniklé v souvislosti 

s obezitou jsou dnes druhým nejčastějším důvodem úmrtí (Zdraví 2020, 2014, online).  

Jak uvádí Fait (2010, s. 47): „Klimaktérium je jedním z velmi rizikových období pro vznik 

obezity. V České republice trpí nadváhou 46 % žen a obezitou 17 %.“ 

Jak uvádí Fořt (2008, s. 145): „Podstata nadváhy spočívá v porušené energetické bilanci,  

to znamená v nerovnováze mezi příjmem a výdejem energie ve prospěch příjmu. V některých 

případech je problém skryt v poruše procesu zpracování živin a řízení jejich přeměny  

a využití.“  

Obezita a nadváha jsou dnes již rozšířené po celém světě. Jedná se o jednu z hlavních 

civilizačních chorob. Jen velmi malé procento lidí si svůj stav nepřivodilo samo, a je tak 

odrazem genetických predispozic. Většina se k obezitě dopracuje vlastním přičiněním (Fořt, 

2007). Klescht (2009) uvádí, že pouhým 5 % obézních lidí se na obezitě podílí dědičné 

faktory.  

Příčinou obezity se stávají nevhodné výživové zvyklosti, přejídání a fixování nevhodných 

výživových zvyklostí v rodinách a jejich předávání dalším generacím. Svou roli z hlediska 

příčin obezity hraje jistě i potravinářský průmysl. Ten dodává veřejnosti lehce dostupné, 

levné a z hlediska výživových hodnot nevhodné potraviny (Fořt, 2007). Další příčinou  

je nedostatek pohybu a sedavé zaměstnání (Bukovský, 2014).  

Důsledkem obezity je především celkové zhoršení zdravotního stavu. V relativně krátkém 

čase se začnou objevovat rizika vzniku cukrovky, vysokého krevního tlaku a srdečně cévních 

onemocnění. (Vigué, 2006) 

Klescht (2009) uvádí další důsledky: 

a) Pohybové ústrojí 

- Dochází k nadměrnému zatěžování pohybového aparátu, opotřebení kloubů a každý 

krok se stává náročnějším.  

b) Zažívací ústrojí 

- Stoupá riziko vzniku cukrovky 2. typu. 

- Poruchy zažívacího ústrojí se mohou projevit i v podobě kožních problémů. 
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c) Dýchací ústrojí 

- Většina obézních se často zadýchává, dýchání se stává mělkým, jelikož nejsou 

schopni se naplno nadechnout. 

- Problémy s dýcháním mohou vést ke špatnému okysličení krve, a tím i špatnému 

přívodu kyslíku do všech orgánů. Nejvíce náchylný je na přítomnost kyslíku mozek.  

 

Obezitu lze rozdělit na 2 typy. Prvním druhem je mužský typ obezity (tzv. jablkovitá, 

centrální, androidní). Je závažnější, jelikož ukládá tuk především do oblasti trupu. Druhým 

typem je ženská obezita (tzv. periferní, hruškovitá). Zde se ukládá tuk nejvíce od pasu dolů, 

čímž jsou přetěžovány klouby dolní části těla. (Vigué, 2006) 

Hlavním, avšak ne jediným, měřítkem pro stanovení obezity či nadváhy je index BMI (Body 

Mass Index). BMI se vypočítá z tělesné hmotnosti v kg a výšky v m2, přičemž se hmotnost 

vydělí výškou. Příklad je uveden následovně: BMI= hmotnost (kg)/ (výška v m)2. 

Samozřejmě tento výpočet není jediným měřitelným ukazatelem obezity. Tento výpočet 

totiž nezahrnuje poměr tuků a svalů v těle (Fait, 2010). Fořt (2008) uvádí výsledky  

pro výpočet z BMI v tabulce č. 2. 

 

BMI Riziko onemocnění Hodnocení 

16 – 19 střední podváha 

20 – 25 velmi nízké normál 

26 – 30 nízké nadváha 

31 – 35 střední obezita 

36 – 40 vysoké morbidní obezita 

41 a více velmi vysoké beze slov 

Tabulka 2 - Hodnoty BMI a jejich obecné hodnocení s ohledem na zdravotní riziko. Zdroj: Fořt (2008,  

s. 147) 

 

Pro stanovení obezity se dále používá index WHR (waist to hips ratio), který hodnotí poměr 

obvodu pasu (v oblasti pupku) k obvodu boků (v nejširším místě). Objem pasu se vydělí 

objemem boků. Pokud číslo, které vyjde, přesáhne hodnotu 0,80 u žen, tak se zvyšuje riziko 

obezity. U žen dále stoupá riziko v případě, že hodnota WHR je nižší než 0,7. V tomto 

případě se jedná o ženský typ obezity, kde převládá štíhlý pas, ale také velké hýždě, stehna 

a kompletně dolní končetiny. (Fořt, 2008) 
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Obezitu lze redukovat působením několika faktorů současně. Jedná se o naprostou změnou 

stravovacích návyků, které je potřeba dodržovat celoživotně. Je tedy důležité přijmout 

celkově nový životní styl. Při jeho porušení dochází brzy k návratu k původní váze (Fait 

2010). Různé krátkodobé pokusy o snížení hmotnosti způsobí pouze snížení tělesné vody. 

Toto snížení může znamenat v konečném důsledku i několik kilogramů (Fořt, 2007). 

Při redukci obezity hraje velmi důležitou roli fyzická aktivita. Ta musí být vždy přiměřená 

danému stupni nadváhy či obezity (nutné brát na zřetel možné opotřebení a nadměrné 

zatěžování kloubů). V období klimaktéria u žen je potřebné zvýšit tepovou frekvenci  

při fyzické aktivitě na 110 – 130 tepů za minutu. (Fait, 2010) 

 

Floriánková (2014) uvádí základní pravidla pro redukci obezity ve zralém věku: 

- Správná rychlost redukce – maximálně 0,5 – 1 kg týdně. Úbytek tělesné hmotnosti 

by neměl činit více než 0,5 kg týdně.  

- Přijímání dostatečného množství bílkovin denně. 

- Odpoledne a večer omezit množství přijímaných sacharidů – případně je nahradit 

plnohodnotnými sacharidy (např. luštěniny, celozrnné obilniny, neloupaná rýže, 

brambory vařené ve slupce apod.). 

- Nosit s sebou neustále potravinu pro nouzové situace (ořechy, semínka, bílkovinné 

tyčinky, zeleninu, ovoce apod.) – např. na cestách, kde není možnost koupit nic 

zdravého a vhodného. 

- Zařadit vhodný typ fyzické aktivity – začít u výměny výtahu za schody, co nejvíce 

se procházet apod. 

Při snížení tělesné hmotnosti o 5 – 10 % dochází k výraznému snížení rizika vzniku 

kardiovaskulárních chorob (Mandovec, 2008). 

 

4.2 Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus, cukrovka, jinak také úplavice cukrová, patří mezi civilizační choroby. 

Existují dva typy cukrovky. Diabetes mellitus 1. typu vzniká v případě poruchy hormonu 

inzulinu v Langerhansových ostrůvcích slinivky břišní. Diabetes mellitus 2. typu se objeví 

při ztrátě schopnosti organismu reagovat na inzulin. (Strunecká, 2015) 
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Registrovaných diabetiků v roce 2012 v České republice bylo 841 227. Co se týká cukrovky 

2. typu, trpí jí až 15 % dospělé populace v České republice. Od roku 1980 došlo ke zvýšení 

počtu diabetiků 2,5 krát. Z celkového počtu nemocných cukrovkou se jedná z více než 90 % 

o diabetes 2. typu. Ke konci roku 2012 se jednalo o 442 388 žen trpících cukrovkou. 

Z hlediska této nemoci převažují ženy, a to tak, že na 1000 osob připadá 83 žen oproti  

77 mužům. Tento jev se dá vysvětlit tím, že se ženy dožívají vyššího věku než muži. 

Současně je znám fakt, že i diabetes mellitus 2. typu se vyskytuje především až ve vyšším 

věku. (Strunecká, 2015) 

U diabetiků dochází k hromadění glukózy15 v krvi. Při zvýšení glykemie nedokáží ledviny 

cukr udržet a vylučují jej močí z těla ven. Čím více se hromadí cukr v krvi, tím více dochází 

k vylučování močí. Z tohoto důvodu je první známkou vzniku cukrovky vedle vylučování 

moči rovněž nadměrná žíznivost. (Strunecká, 2015) 

 

4.2.1 Diabetes mellitus 1. typu 

Tento typ cukrovky se vyskytuje především v dětství a u mladších jedinců.  

Je charakteristický úplným nedostatkem inzulinu, který se musí do těla dodávat (Chrpová, 

2010). Diabetes 1. typu je považován za autoimunitní onemocnění. Jak uvádí Strunecká 

(2015, s. 23): „To znamená, že imunitní systém začne vytvářet protilátky proti některým 

molekulám v beta-buňkách slinivky břišní.“ 

Cukrovka 1. typu trvá až do dospělosti. Ovšem v dospělosti se rovněž může výjimečně 

objevit u jedinců, kteří jí v dětství netrpěli. Mezi hlavní příznaky patří nadměrná žíznivost, 

neustálý hlad, snižování hmotnosti a rozmazané vidění. (Strunecká, 2015) 

Součástí léčby je diabetická dieta. Cílem diety je upravení hladiny glykemie nalačno  

i po jídle, dosažení a udržení hodnot krevních tuků. Cílem je také oddálení diabetických 

potíží. Diabetická dieta spočívá především v pravidelnosti stravování a v nutnosti 

dodržování přesných dávek inzulinu. Pravidelností je míněno 6 porcí jídla denně. U těchto 

diabetiků je zapotřebí hlídat příjem sacharidů a glykemický index. Sacharidy i glykemický 

index je nutné rozložit v jednotlivých denních dávkách, a to s ohledem na pohybové aktivity. 

Mezi doporučené sacharidy patří brambory, rýže natural a celozrnné pečivo. Dále  

                                                           
15 „Glukóza je prvek, který se začleňuje do krevního oběhu a přináší organismu potřebnou energii.“ (Vigué, 

2006, s. 49).  
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by se ve stravě měly objevit mléčné výrobky, maso s převahou drůbeže a ryb, ovoce  

a zelenina. Velký důraz by měl být kladen na dostatečný příjem tekutin. (Piťha, 2012) 

 

4.2.2 Diabetes mellitus 2. typu 

Cukrovka 2. typu je typickým metabolickým onemocněním, při kterém jsou neustále funkční 

beta-buňky. Nicméně dojde k vytvoření rezistence vůči inzulinu a organismus na něj 

přestane odpovídat. Dochází tak k situaci, kdy se v krvi nachází sice dostatek inzulinu,  

ale ten již neumí korigovat glykemii. I přesto, že se zvýší hladina glykemie, dochází 

k neustálému uvolňování inzulinu, a tím ke vzniku hyperinzulinemie. Jak uvádí Strunecká 

(2015, s. 24): „Beta-buňky se dostávají do stavu zvýšené aktivity. Dlouhodobě zvýšená 

hladina glukózy v krvi je však pro beta-buňky toxická. Tak jak se v těle oslabuje odpověď 

buněk na inzulin, beta-buňky se zmenšují a odumírají.“ Valná většina jedinců trpících 

onemocněním diabetu 2. typu je typická tím, že se u nich vyskytuje nejen rezistence  

na inzulin, ale také obezita a současně zvýšená produkce glukózy játry. Játra uvolňují 

nadměrné množství glukózy a dochází k tomu, že tkáně ani orgány nejsou schopné všechnu 

glukózu využít. V krvi se pak výrazně nahromadí glukóza. (Strunecká, 2015) 

Diabetes 2. typu nemusí být stálým zdravotním problémem, může být i přechodný. Existuje 

cukrovka gestační (těhotenská), ale může se také objevit z důvodu transplantace ledvin  

či po léčbě kortikoidy. (Chrpová, 2010) 

Stejně jako v případě diabetu 1. typu, důležitou součástí léčby 2. typu je diabetická dieta. 

Nejdůležitějším a prvním krokem je redukce obezity, jelikož 90 % diabetiků 2. typu  

je obézních. Doporučením úpravy stravovacích návyků je především rozdělení jídel  

do 4 – 5 denních jídel. Strava by měla zahrnovat zejména tuky rostlinného původu (rostlinné 

oleje a např. margaríny). Dále je nutné dodržovat obecné zásady zdravého stravování. (Piťha, 

2012) 

 

4.2.3 Prevence diabetu pomocí výživy 

Vhodné stravovací návyky mohou pozitivně ovlivnit pouze riziko vzniku diabetu 2. typu.  

U diabetu 1. typu lze jen zmírnit následky, jsou doprovodnou a nezanedbatelnou částí léčby 

diabetu. (Floriánková, 2014) 
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Floriánková (2014) uvádí jako ochranu před diabetem následovně:  

- Udržení tělesné hmotnosti v normě. 

- Snížení nadváhy významně zlepšuje zdravotní stav u lidí již trpících diabetem. 

- Nekouření (kuřáci mají 2x větší riziko vzniku diabetu). 

- Střídmé pití alkoholu. 

- Pravidelná fyzická aktivita (postačí i 5 hodin chůze týdně). 

- Zdravější jídelníček -  snížení množství cukru a škrobů bez vlákniny. 

 

Doporučení pro prevenci před diabetem pomocí výživy uvádí Floriánková (2014) takto: 

- Omezení porcí sladkých potravin. 

- Sladké by mělo být konzumováno v kombinaci s bílkovinou a pokud možno 

s vlákninou (tvaroh, ovoce, celozrnná mouka, semínka, ořechy,…). 

- Nahrazení cukru a medu jinými vhodnějšími sladidly. 

- Je vhodné konzumovat méně sladké ovoce (jablko, pomeranč) a v menším množství. 

- Sladké nápoje je vhodné pít jen velmi výjimečně. 

- Pečivo je lepší celozrnné, z žitné mouky, s přídavkem luštěnin… 

- Upřednostňování neloupaných, celozrnných příloh (rýže, pohanka, jáhly, quinoa,…). 

- Přílohy se vaří „na skus“. 

- Snížení příjmu živočišných tuků (tučné maso, uzeniny, máslo, tučné mléčné 

výrobky). 

- Přijímání dostatečného množství nenasycených tuků (mořské ryby, kvalitní oleje, 

semínka, ořechy). 

- Nekonzumovat smažené a fritované potraviny. 

 

4.3 Kardiovaskulární onemocnění 

Definice kardiovaskulárních onemocnění dle WHO: „Kardiovaskulární onemocnění jsou 

skupina onemocnění srdce a krevních cév zahrnující tyto choroby: Ischemická choroba 

srdeční: onemocnění krevních cév zásobujících srdeční sval; Cerebrovaskulární 

onemocnění: onemocnění krevních cév zásobujících mozek; Onemocnění periferních arterií: 

onemocnění krevních cév zásobujících ruce a nohy; Revmatická choroba srdeční: poškození 

srdečního svalu a srdečních chlopní z revmatické horečky způsobených streptokokovými 
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bakteriemi; Vrozená srdeční vada: vady srdeční struktury vznikajících při narození  

a Hluboké žilní trombózy a plicní embolie: krevní sraženiny v žilách dolních končetin,  

které se mohou uvolnit a stěhují se do srdce a plic.“16 

Dle WHO zemře každý rok odhadem 17 milionů lidí po celém světě na kardiovaskulární 

onemocnění (WHO, 2016, online). Česká republika se řadí mezi země s vysokou úmrtností 

na kardiovaskulární choroby u žen. V letech 1988 – 1997 došlo v České republice ke snížení 

HDL cholesterolu u žen o 14 %, a to vlivem změn ve stravovacích návycích. (Mandovec, 

2008) 

Výskyt kardiovaskulárních chorob u žen je významně spojený s nástupem menopauzy,  

a to především kvůli snižující se hladině estrogenů. Mezi hlavní příčiny vzniku 

kardiovaskulárních chorob patří sedavý způsob života a nevhodné stravovací návyky. 

(Mandovec, 2008) 

Jak uvádí Mandovec (2008, s. 53): „Abdominální obezita je zejména u žen silnějším 

rizikovým faktorem kardiovaskulární nemocnosti a úmrtnosti než obezita hodnocená podle 

BMI.“ Každopádně výše BMI ovlivňuje vznik kardiovaskulárních onemocnění, a to dle 

obrázku č. 1. 

 

 

Obrázek 1 - Body - mass index a riziko kardiovaskulární mortality u žen. Zdroj: Mandovec (2008,  

s. 110) 

 

Před srdečně cévními chorobami se lze preventivně chránit. Za prevenci se v první řadě 

považuje pravidelný pohyb a dodržování vhodných stravovacích návyků. Dostatek pohybu 

                                                           
16 WHO. Cardiovascular diseases. [online]. 2016. [cit. 2016 – 01 - 29]. Dostupné z www: 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/cardiovascular-

diseases/cardiovascular-diseases2.  

http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/cardiovascular-diseases/cardiovascular-diseases2
http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/cardiovascular-diseases/cardiovascular-diseases2
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(akceptována i rychlejší chůze) po dobu minimálně 30 minut každý den snižuje tělesnou 

hmotnost, a také zajišťuje snížení rizika vzniku kardiovaskulárních chorob. V případě  

růstu tělesné hmotnosti, dochází také ke zvýšení úmrtnosti, a to dokonce bez vazby  

na dostatek pohybu. (Mandovec, 2008) 

Vhodné stravovací návyky a přiměřená pohybová aktivita jsou mnohem více účinné  

z hlediska prevence kardiovaskulárních chorob v období před nástupem menopauzy než 

v menopauze. Každopádně dostatek pohybové aktivity je důležitý a prospěšný v každém 

věku. Pro snížení rizika vzniku kardiovaskulárních chorob u žen je zapotřebí nekouřit, 

provozovat denně minimálně 30 minutovou fyzickou aktivitu, udržovat hodnoty BMI 

v rozmezí 18,5 – 24,9 a obvod pasu menší než 88 cm. Dále je potřebné zařadit do stravy více 

ovoce, zeleniny, luštěnin a libového masa. Ovšem nutností je také udržet příjem nasycených 

tuků v množství menším než 10 % celkového kalorického příjmu. Příjem cholesterolu  

by měl být v prevenci proti kardiovaskulárním chorobám nižší než 300 mg/den. (Mandovec, 

2008) 

 

4.3.1 Ateroskleróza 

Toto onemocnění, jinak také zvané Arterioskleróza, vzniká ukládáním tuku a vápníku  

na vnitřních stěnách tepen. Ateroskleróza zvyšuje krevní tlak, ale také vysoký krevní tlak 

může naopak přivodit aterosklerózu. (Balch, Balch, 1998) 

Vlivem usazování tuku a vápníku dochází k zúžení cév a snížení jejich pružnosti. V případě 

ucpání cévy nastávají akutní příhody, jakými jsou srdeční infarkt nebo cévní mozková 

příhoda (mrtvice). (Fait, 2010) 

Mezi rizikové faktory vzniku se řadí především vysoký obsah tuku v krvi, cukrovka, vysoký 

krevní tlak, kouření a nízká pohybová aktivita (Fait, 2010). 

Prevencí před vznikem aterosklerózy je především upravení stravy. Za základní úpravu lze 

považovat vyřazení potravin s vysokým obsahem tuku (HDL cholesterolu). 

Upřednostňováním libového masa, nízkotučného mléka a mléčných výrobků, ryb, ale rovněž 

snížení cukrů v potravě, dochází k výraznému snížení rizika vzniku aterosklerózy. (Chrpová, 

2010) 

 



37 
 

4.3.2 Hypertenze 

Hypertenze (vysoký krevní tlak) je u žen pozorována především po 62. roce věku. Vznik 

nebo zhoršení hypertenze podporuje také nižší hladina estrogenů u žen v tomto věku. Další 

příčinou vzniku je obezita. Je známo, že ženy trpící obezitou mají větší sklony k rozvoji 

hypertenze. (Mandovec, 2008) 

Pro zamezení vzrůstu krevního tlaku je nutné redukovat obsah soli ve stravě, zvýšit 

pohybovou aktivitu a redukovat tělesnou hmotnost. Samozřejmostí je omezení alkoholu  

a absence kouření (Mandovec, 2008). Konzumovat by se neměly živočišné tuky, jakými jsou 

například maso, uzeniny, mléčné výrobky a další (Balch, Balch, 1998). 

Naopak je žádoucí jíst potraviny s dostatečným množstvím vlákniny, ovoce, zeleninu  

a upřednostňovat přílohy ve formě rýže (Balch, Balch, 1998). 

 

4.4 Zácpa 

Zácpa je bolestivé, nepravidelné až nemožné vylučování tvrdé stolice v malém množství 

(Bukovský, 2014). Ženy trpí zácpou až třikrát častěji než muži. Má na ni vliv několik faktorů 

v životě ženy, jako jsou například různé hladiny hormonů, gravidita, menopauza apod. 

(Vigué, 2006). Důvodem zácpy ve zralém věku je zpomalené vyprazdňování žaludku, 

snížený příjem tekutin, nízký obsah vlákniny v potravě a také nízká fyzická aktivita. Zácpa 

může být také příčinou užívání některých léků, antidepresiv či různých neurologických 

poruch a poruch štítné žlázy. (Floriánková, 2014) 

Stravovací návyky jsou důležité jak při prevenci, tak při odstraňování příznaků (Vigué, 

2006). Při obtížích zácpy je důležité dbát především na pozvolné zvýšení obsahu vlákniny 

v potravě. Dále je nezbytně nutné navýšit příjem tekutin, ale snížit přísun kofeinu (kvůli 

dehydrataci). Mělo by dojít ke snížení příjmu mastných, smažených a fritovaných jídel 

(Bukovský, 2014). Ze stravy je nutné vyřadit mléčné výrobky, maso, sůl, cukr, alkohol, 

jelikož jsou hůře stravitelné (Balch, Balch, 1998). Naopak je nutné zvýšit příjem 

nenasycených mastných kyselin, které se nacházejí v ořeších a různých olejnatých 

semínkách (Bukovský, 2014). 

Pokud ani úprava stravy nepomůže v boji proti zácpě, může se jednat o problém se stahy 

svalů v oblasti konečníku či jiný závažnější problém (Balch, Balch, 1998). 
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5 Typické prohřešky současnosti 

I přes veškerá doporučení a fakta shrnutá v předešlých kapitolách teoretické části práce,  

se objevují různé prohřešky ve stravování. Lidé mají určité povědomí o tom, jak strava 

ovlivňuje kvalitu života, a to jak negativně, tak pozitivně. Nicméně uvedení do reality 

tomuto povědomí již moc neodpovídá. Přes všechny snahy o zvýšení zdravotní gramotnosti 

a zdravotního stavu populace se naráží na určité překážky v procesu implementace aktivit 

v Akčních plánech dokumentu Zdraví 2020.  

Dokument Zdraví 2020 uvádí jako příklad nejčastějších překážek v implementaci aktivit  

pro zvýšení zdraví obyvatel následující17: 

- Neochota obyvatel přijmout zodpovědnost za své jednání a životní styl poškozující 

zdraví. 

- Neochota měnit nesprávné výživové zvyklosti z důvodu biologické (závislost  

na tučném, sladkém) či sociální závislosti (získávání sociální podpory a jiných výhod 

z komplikací obezity).  

- Prohloubení sociální nerovnosti a omezení přístupu k vhodnějším potravinám  

pro nízkopříjmové skupiny obyvatelstva při necitlivé reformulační politice.  

 

5.1.1 Nejčastější prohřešky ve stravování 

Jak je uvedeno ve Zprávě o zdraví obyvatel 2014 (MZČR, 2014, online), srovnáním 

výživových cílů WHO a reality se ukázalo, že skrze celou populaci je přijímán nadbytek 

tuků a jednoduchých cukrů, ale také cholesterolu (spíše u mužů). Dále je velkým problémem 

nízký příjem ovoce a zeleniny, nadbytek soli ve stravě a časté smažení a fritování při přípravě 

pokrmů. Naopak příjem potravinové vlákniny se nachází pod doporučenou hodnotou. Velmi 

nízké hodnoty se objevují u vápníku a hořčíku, a to především u osob starších 60 let. (MZČR, 

2014, online) 

                                                           
17 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. Akční plány pro implementaci Národní strategie Zdraví 2020. 

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí [online]. 23. 9. 2015, poslední aktualizace 22. 

12. 2015. [cit. 2016 – 02 - 27]. Dostupné z www: 

http://www.mzcr.cz/Admin/_upload/files/5/akční%20plány%20%20přílohy/AP%2002a%20správná%20výži

va%20a%20stravovací%20návyky%20populace.pdf 

http://www.mzcr.cz/Admin/_upload/files/5/akční%20plány%20%20přílohy/AP%2002a%20správná%20výživa%20a%20stravovací%20návyky%20populace.pdf
http://www.mzcr.cz/Admin/_upload/files/5/akční%20plány%20%20přílohy/AP%2002a%20správná%20výživa%20a%20stravovací%20návyky%20populace.pdf
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Dále je pro dnešní uspěchanou dobu typické, že mnoho žen odmítá snídat, a to z různých 

důvodů. Většinou ženy nechtějí snídat, protože „nemají čas, hubnou nebo jim je ráno z jídla 

zle“. Pokud je ženám od žaludku zle, jedná se pravděpodobně o nevhodné návyky, které je 

zapotřebí postupně změnit. Mezi časté a zároveň nevhodné snídaně patří například uzeniny 

(párky, klobásy, salámy – kromě kvalitní šunky), koblihy, masové konzervy a bílé pečivo. 

Naopak za vhodné snídaně lze považovat například ovesné vločky, bílý jogurt, celozrnné 

pečivo, šunku, lučinu a vajíčka. (Bukovský, 2014) 

Dalším typicky nevhodným návykem je závislost na sladkém. Přesněji na jednoduchém 

cukru. Nekontrolovatelná konzumace cukru vede k obezitě, rozvoji cukrovky, ale také 

například podporuje vznik nebo zhoršení akné. Ženy často sahají po cukru v období 

zásadních životních změn, jakými jsou například rozpady vztahů. (Jonáš, Kuchař, 2013) 

Za zdraví neprospěšné lze považovat stravování v tzv. rychlých občerstveních, nepravidelné 

stravování, ale také snížená pohybová aktivita (Marádová, Středa, Zima, 2010).  

 

5.1.2 Nedostatečná pohybová aktivita 

Z hlediska zdraví patří k výživě neodmyslitelně také pohybová aktivita. Do pohybových 

aktivit nejsou zahrnovány pouze sportovní aktivity, ale celkový pohyb v zaměstnání, doma 

i ve volném čase. (MZČR, 2014, online) 

Dle Zprávy o zdraví obyvatel České republiky 2014 je patrné, že 34,2 % žen ve věku  

40 – 64 let má nízkou pohybovou aktivitu, 25,7 % žen střední a 40,1 % žen vysokou 

pohybovou aktivitu. Tyto výsledky byly zjištěny ze studie GPAQ study in Czech Republic 

v roce 2011. (MZČR, 2014, online) 
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PRAKTICKÁ ČÁST PRÁCE 

 

6 Charakteristika a metodika výzkumného šetření 

 

6.1 Cíle výzkumného šetření 

Praktická část bakalářské práce navazuje na část teoretickou, která se zabývá fakty 

souvisejícími s problematikou výživy a možnými zdravotními obtížemi žen ve věku  

40 a 60 let.  

Cílem výzkumného šetření bylo získat základní informace o způsobu stravování 

respondentek a hledat rozdíly mezi sledovanými skupinami. Dále následná komparace těchto 

dvou věkových kategorií žen z hlediska stravovacích návyků ve spojení s možnými 

zdravotními obtížemi. Konkrétně byly hledány odpovědi na následující výzkumné otázky: 

1. Do jaké míry je propojeno dodržování vhodných stravovacích návyků s pohybovou 

aktivitou u sledovaných respondentek?  

2. Kolik je ve sledovaném souboru respondentek, které mají vhodné stravovací návyky,  

ale nedodržují pitný režim? 

3. Užívají respondentky, které nemají osvojené vhodné stravovací návyky, nějaké 

doplňky výživy? 

4. Odpovídá strava respondentek, které se domnívají, že jejich stravovací návyky jsou 

správné, skutečně zásadám správné výživy? 

5. Existuje vztah mezi hodnotou BMI, zvoleným způsobem stravování a výskytem 

subjektivních zdravotních problémů?  

6. Existuje u respondentek souvislost mezi hodnotou BMI a léčbou s některou 

z uvedených chorob?  

7. Jaké stravovací návyky dodržují respondentky, které mají problémy s vysokým 

krevním tlakem,  případně dalšími zdravotními problémy?  

8. Existuje u sledovaných respondentek souvislost mezi otoky končetin, vysokým 

krevním tlakem, bolestmi hlavy a nedostatečným příjmem tekutin? 

9. Existuje propojení výživy a zdravotních potíží u vybraných skupin žen? 
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6.2 Charakteristika výzkumné skupiny 

Výzkumné šetření se zabývalo ženami ve věku 38 – 42 let a 58 – 62 let v okrese Sokolov  

a Karlovy Vary. Osloveno bylo celkem 100 respondentek, které byly náhodně vybrány, 

přičemž kritériem výběru byl pouze region a věk. Z celkového počtu se jednalo o 50 žen  

ve věkové kategorii 38 – 42 let a o 50 žen v kategorii druhé, tedy 58 – 62 let. Návratnost 

dotazníků byla 100%. 

 

6.3 Metody výzkumného šetření 

K získání požadovaných informací od respondentek byla použita kvantitativní metoda 

provedená pomocí dotazníku. Dotazník byl vytvořen jako prostředek pro účely získání 

odpovědí respondentek na otázky zmíněné v kapitole 6.1. Obsahoval několik částí. Tyto 

části byly rozdělené na úvod, identifikační údaje, zjištění úrovně pohybové aktivity, 

stravovací návyky a část dotazníku zaměřenou na aktuální zdravotní stav respondentek. 

Celkově dotazník obsahoval 27 otázek, které byly uzavřené, otevřené a kombinované. 

V úvodní části dotazníku byly respondentky seznámeny s pokyny týkajícími se vyplnění 

dotazníku, ale také s účelem, jakému daný dotazník slouží. Dozvěděly se zde také o tom,  

že se jedná o anonymní dotazník. 

Část zaměřená na identifikační údaje (otázka č. 1 – 4) zkoumala věk, tělesnou výšku, 

tělesnou hmotnost a dosažené vzdělání. Otázka č. 1 byla zařazena z důvodu kontroly,  

zda ženy opravdu patří do sledovaných věkových kategorií. Otázky č. 2 a 3 byly pokládány 

pro účely následného výpočtu BMI žen. Otázka č. 4 byla zaměřená na vzdělání 

respondentek. Otázky č. 5 – 8 zjišťovaly úroveň pohybové aktivity u obou skupin žen. 

Otázky č. 9 – 22 se orientovaly na stravovací návyky. Poslední část dotazníku, tedy otázky 

č. 23 – 27, zkoumala případné aktuální subjektivní zdravotní obtíže. 

 

6.4 Realizace výzkumného šetření 

Realizace výzkumného šetření probíhala v období února a března 2016. Nejprve jsem 

respondentkám rozdala dotazníky a vysvětlila jim, jak mají postupovat při jeho vyplnění. 

Některé respondentky dotazník vyplňovaly v mé přítomnosti a ostatní mi jej vrátily vyplněné 

později. Celková doba strávená nad vyplněním dotazníku byla v průměru 5 – 10 minut.  
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7 Vyhodnocení výzkumného šetření 

 

7.1 Výsledky dotazníkového šetření  

První čtyři otázky vyskytující se v dotazníku byly čistě informativní a sloužily pro následné 

komparace ostatních otázek dotazníku.  

 

Otázka č. 1: Váš věk je: 

 

Věk Počet respondentek Procentuální zastoupení 

38 – 42 50 50 % 

58 – 62 50 50 % 

Tabulka 3 - Váš věk je 

 

Odpovědí na otázku č. 1 vyplývá, že zastoupení obou vybraných skupin respondentek bylo 

z hlediska věku rovnocenné. 

Odpovědi na otázky č. 2 a č. 3, které zkoumaly tělesnou výšku a hmotnost respondentek, 

nebyly zaneseny do samostatných tabulek, jelikož sloužily pouze k vlastním výpočtům 

hodnot BMI. Tyto výpočty jsem počítala přímo v každém dotazníku zvlášť. Pro výpočet a 

vyhodnocení hodnot BMI jsem použila vzorec a tabulku z teoretické části.18 

 

Výsledky výpočtu BMI u respondentek: 

 

BMI Věk 38 - 42 Věk 58 - 62 

16 – 19 2 0 

20 - 25 25 22 

26 – 30 17 13 

31 - 35 5 9 

36 – 40 1 4 

41 a více 0 2 

Celkem 50 50 

Tabulka 4 - Výsledky BMI z výzkumného šetření 

                                                           
18 viz kapitola 4.1 Nadváha a obezita – Tabulka č. 2 
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Graf 1 - Hodnoty BMI 

 

Z tabulky č. 4 a grafu č. 1 je patrné, že nejvíce respondentek se nachází v pásmu normální 

tělesné hmotnosti. Tato nejpočetnější skupina je ohrožená velmi nízkým rizikem 

onemocnění. Z hodnot BMI respondentek je dále patrné, že 30 respondentek trpí nadváhou, 

14 obezitou, a dokonce se zde nachází také ženy trpící morbidní obezitou. Těch ovšem není 

z celkového počtu tolik. Pouhé dvě respondentky patřící do skupiny 38 – 42 let mají BMI 

v rozmezí hodnot 16 – 19, což značí podváhu a střední riziko vzniku onemocnění. 

Pomocí výpočtů BMI bylo zjištěno, že určitým stupněm nadváhy či obezity trpí jen nepatrně 

více respondentky věkové kategorie 58 – 62 let. Celkem 51 % dotazovaných respondentek 

má určitý stupeň nadváhy či obezity.  

 

Otázka č. 4: Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je: 

 

Odpověď Věk 38 – 42 Věk 58 – 62 

Základní 2 9 

SŠ bez maturity (vyučena) 11 14 

SŠ s maturitou 28 19 

Vyšší odborné 2 1 

Vysokoškolské 7 7 

Celkem 50 50 

Tabulka 5 - Vaše nejvyšší dosažené vzdělání 
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Cílem otázky č. 4 bylo zjistit, jakého nejvyššího vzdělání respondentky dosáhly. Největší 

zastoupení v tomto výzkumném šetření zaujímají ženy se středoškolským vzděláním 

zakončeným maturitou a následně ženy vyučené v oboru. Z hlediska komparace obou 

věkových skupin mají vyšší ukončené vzdělání obecně respondentky ve věku 38 – 42 let.  

 

Otázka č. 5: Během dne od 8:00 hodin do 20:00 hodin (ve všední den) nejčastěji: 

 

Odpověď Věk 38 – 42 Věk 58 - 62 

Sedím 20 22 

Stojím 2 6 

Ležím 0 0 

Jsem neustále v pohybu 28 22 

Celkem 50 50 

Tabulka 6 - Během dne od 8:00 hodin do 20:00 hodin (ve všední den) nejčastěji 

 

 

Graf 2 - Během dne od 8:00 hodin do 20:00 hodin (ve všední den) nejčastěji 

 

Z odpovědí vyplývá, že polovina respondentek je přes den od 8:00 hodin do 20:00 hodin 

neustále v pohybu. Dále ženy často volily odpověď, že přes den nejčastěji sedí. Žádná žena 

neodpověděla, že během dne nejčastěji leží. Z hlediska srovnání sledovaných skupin žen  

je zřejmé, že mezi respondentkami není shledán žádný markantní rozdíl.  
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Otázka č. 6: Jak často chodíte na procházky (alespoň 30 minut): 

 

Odpověď Věk 38 - 42 Věk 58 – 62 

Každý den 10 9 

Několikrát týdně 19 16 

Několikrát za měsíc 14 11 

Jen výjimečně 6 12 

Vůbec 1 2 

Celkem 50 50 

Tabulka 7 - Jak často chodíte na procházky (alespoň 30 minut) 

 

 

Graf 3 - Jak často chodíte na procházky (alespoň 30 minut) 

 

Nejčastější odpověď respondentek na tuto otázku byla, že chodí na procházku několikrát 

týdně. Každý den se chodí procházet pouhých 19 respondentek. Pouhé tři respondentky 

uvedly, že nechodí na procházky vůbec.  
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Otázka č. 7: Jak často sportujete? 

 

Odpověď Věk 38 - 42 Věk 58 – 62 

Každý den 4 2 

Několikrát do týdne 9 5 

Několikrát do měsíce 5 6 

Velmi zřídka 21 20 

Vůbec 11 17 

Celkem 50 50 

Tabulka 8 - Jak často sportujete? 

 

 

Graf 4 - Jak často sportujete? 

 

Odpovědi na otázku č. 7 přinesly zjištění, že naprostá většina respondentek sportuje jen 

velmi zřídka nebo vůbec. Každý den a několikrát do týdne sportuje celkem pouze  

20 dotazovaných žen. Srovnáním obou sledovaných skupin žen se ukázalo, že celkově 

sportují více ženy ve věkové kategorii 38 – 42 let.   
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Otázka č. 8: Odpovídejte, jen pokud jste odpověděla na otázku č. 7 a) až c). Jaký typ 

pohybové aktivity vykonáváte nejčastěji?  

 

Odpověď Věk 38 - 42 Věk 58 - 62 

Chůze (déle než 30 minut) 8 3 

Kardio (běh, box, spinnig, jízda na kole 

apod.) 
8 6 

Silové cvičení (posilování s vlastní vahou 

těla, posilování s většími vahami apod.) 
2 4 

Celkem 18 13 

Tabulka 9 - Jaký typ pohybové aktivity vykonáváte nejčastěji? 

 

Tato otázka zjišťovala, jaký typ pohybové aktivity ženy vykonávají v případě,  

že na předešlou otázku č. 7 odpověděly odpovědí a) – c). Ženy ve věku 38 – 42 let preferují 

chůzi delší než 30 minut a kardio cvičení, silové cvičení praktikují pouze 2 ženy. Ženy  

ve věku 58 – 62 let preferují kardio cvičení a silové cvičení, nejméně praktikují jako sport 

chůzi.  

 

Otázka č. 9: Kolikrát denně se stravujete? 

 

Odpověď Věk 38 - 42 Věk 58 – 62 

1x 1 0 

2x 2 5 

3x 13 10 

4x 19 20 

5x a více 15 15 

Celkem 50 50 

Tabulka 10 - Kolikrát denně se stravujete? 
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Graf 5 - Kolikrát denně se stravujete? 

 

Odpovědi obou dotazovaných skupin žen v otázce č. 9 jsou téměř vyrovnané. Nejvíce 

respondentek se stravuje 4x – 5x denně. Dokonce jedna respondentka patřící do kategorie 

38 – 42 let uvedla, že se stravuje pouze 1x denně.  

 

Otázka č. 10: Jaké množství tekutin denně vypijete? 

 

Odpověď Věk 38 - 42 Věk 58 – 62 

Méně než 1 litr 4 5 

1 – 2 litry 26 28 

2 – 3litry 19 15 

3 a více litrů 1 2 

Nevím 0 0 

Celkem 50 50 

Tabulka 11 - Jaké množství tekutin denně vypijete? 
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Graf 6 - Jaké množství tekutin denně vypijete? 

 

Odpovědi na otázku č. 10 vedly ke zjištění, že nadpoloviční počet respondentek pije menší 

množství tekutin než je potřeba, a to 1 – 2 litry denně. 2 – 3 litry tekutin denně jsou 

považovány  

za optimální příjem, který dodržuje v dotazovaných skupinách pouze 36 respondentek. Zcela 

nedostatečný příjem tekutin byl shledán u devíti žen, které vypijí za den méně než 1 litr 

tekutin. 

 

Otázka č. 11: Jaký typ nápoje nejčastěji během dne pijete? (Zvolte jen jednu odpověď) 

 

Odpověď Věk 38 - 42 Věk 58 - 62 

Neslazená voda (balená, z kohoutku) 28 30 

Sladké nápoje (Pepsi, Coca cola, Sprite, Fanta, 

aj.) 
2 2 

Čaj 7 3 

Káva 2 4 

Slazené vody (minerální vody s různými 

příchutěmi) 
9 9 

Jiné 2 2 

Celkem  50 50 

Tabulka 12 - Jaký typ nápoje nejčastěji během dne pijete? 
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Graf 7 - Jaký typ nápoje nejčastěji během dne pijete? 

 

Z hlediska komparace obou sledovaných skupin jsou odpovědi u této otázky opět poměrně 

vyrovnané. Dominuje zde nadpoloviční počet respondentek, které nejčastěji během dne pijí 

neslazenou vodu (balenou či z vodovodu). Jako druhý nejčastější typ tekutin byly shledány 

slazené vody s různými příchutěmi. Respondentky, které odpověděly, že pijí jiné tekutiny, 

uvedly 2x neslazenou minerální vodu, 1x ovocnou šťávu a 1x pivo.  

 

Otázka č. 12: Snídáte? 

 

Odpověď Věk 38 - 42 Věk 58 - 62 

NE 7 10 

ANO 43 39 

OBČAS 0 1 

Celkem 50 50 

Tabulka 13 - Snídáte? 
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Graf 8 - Snídáte? 

 

V odpovědích na otázku č. 12 bylo zjištěno, že naprostá většina respondentek pravidelně 

snídá a 17 respondentek nesnídá vůbec. Odpověď občas zvolila jediná respondentka, která 

snídá pouze o víkendu, a to rohlík s máslem a šunkou. Mezi sledovanými skupinami 

neexistují výrazné rozdíly.  

K této otázce bylo rozšíření o další otázku, co nejčastěji respondentky snídají. Jejich 

nejčastější odpovědi znázorňuje graf č. 9 nacházející se na následující straně.  
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Graf 9 - Typ snídaně 
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Otázka č. 13: Doplňte do tabulky (označte křížkem), jak často se daný druh potraviny 

vyskytuje ve Vašem jídelníčku. 

 

Vyhodnocení: 

Tabulka 14 - Jak často se daný druh potraviny vyskytuje ve Vašem jídelníčku. 

 

 

 

Potravina  

Několikrát 

denně 
1x denně 

Několikrát 

týdně 

Alespoň 1x 

měsíčně 
Vůbec 

38 - 42 58 - 62 38 - 42 58 - 62 38 - 42 58 - 62 38 - 42 58 - 62 38 - 42 58 - 62 

Bílé pečivo 13 11 15 16 8 12 7 1 7 10 

Celozrnné pečivo 4 10 12 11 17 18 10 8 7 3 

Mléčné výrobky 

(jogurty, sýry 

apod.) 

13 9 21 15 14 19 1 5 1 2 

Máslo 10 10 17 14 12 15 7 5 4 6 

Margaríny (perla 

apod.) 
1 2 7 8 11 17 6 3 25 20 

Uzeniny 3 3 9 11 27 19 9 11 2 6 

Rostlinné oleje 0 2 8 9 31 32 9 5 2 2 

Sladkosti (vč. 

zákusků) 
2 2 9 8 19 15 17 18 3 7 

Vepřové maso 0 1 0 0 31 28 17 17 2 4 

Hovězí maso 0 2 0 0 18 16 29 24 3 8 

Drůbeží maso 0 2 0 0 41 38 9 9 0 1 

Ryby 0 2 0 0 19 14 23 26 8 8 

Vejce 1 2 1 2 29 29 19 17 0 0 

Zelenina 10 10 21 15 18 17 1 7 0 1 

Ovoce 11 12 21 17 16 15 2 5 0 1 

Ořechy 5 3 6 7 16 11 19 16 4 13 

Těstoviny 0 0 1 2 35 43 14 4 0 1 

Brambory 0 2 4 2 38 44 8 1 0 1 

Jáhly 0 0 0 0 7 7 12 9 31 34 

Kuskus 0 0 0 3 9 7 25 15 16 25 

Chipsy 

(brambůrky) 
0 0 0 0 7 10 23 23 20 17 

Zmrzliny 0 0 0 1 6 6 34 28 10 15 

Čokoláda 0 0 3 2 16 20 26 22 5 6 

Luštěniny (čočka, 

fazole apod.) 
0 0 1 1 15 15 33 30 1 4 
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Shrnutí otázky č. 13: 

Vyhodnocením odpovědí na tuto otázku byla zjištěna spousta informací. Ukázalo  

se například, že bílé pečivo je respondentkami konzumováno v nadměrném množství, 

přičemž nebyl shledán zásadní rozdíl mezi sledovanými skupinami. Celkově nadpoloviční 

počet respondentek jej do svého jídelníčku zařazuje 1x až několikrát denně. Celozrnné 

pečivo se zatím mezi respondentkami objevuje o něco méně než bílé pečivo, nicméně jeho 

obliba dle odpovědí zřejmě stoupá. Opět ani u celozrnného pečiva nejsou znatelné rozdíly 

mezi sledovanými skupinami. 

Obě sledované skupiny žen zařazují do svého jídelníčku velmi často mléčné výrobky. Rozdíl 

mezi konzumací mléčných výrobků u sledovaných skupin byl v tom, že respondentky  

ve věku 38 – 42 let zvolily četnost mléčných výrobků 1x až několikrát denně a respondentky 

58 – 62 let spíše několikrát týdně. Z celkového počtu respondentek sdělily pouze tři,  

že mléčné výrobky nejí vůbec. Důvodem u jedné z nich je laktózová intolerance a u dvou 

zbývajících je důvod neznámý.  

Co se týká másla, tak i to je spotřebováváno v nadměrném množství. Rozdíl  

u sledovaných respondentek tkví v tom, že ženy ve věku 38 – 42 let konzumují máslo spíše 

1x denně a respondentky 58 – 62 let spíše několikrát týdně. Celkově jen 10 respondentek 

uvedlo, že máslo nejí vůbec. Margaríny konzumuje ve srovnání s máslem mnohem méně 

respondentek. Jako nejčastější odpověď uvedly obě věkové skupiny žen, že margaríny 

nezařazují do jídelníčku vůbec. Co se týká komparace těchto dvou potravin z hlediska 

priority jedné z věkových kategorií, tak nebyly shledány významné rozdíly. 

Odpovědi na otázku č. 13 přinesly dále zjištění, že téměř polovina respondentek  

si dopřeje uzeniny až několikrát týdně. Dalších 26 respondentek konzumuje uzeniny  

1x denně, či dokonce několikrát denně. Pouze 8 žen uvedlo, že je vůbec do svého 

jídelníčku nezařazuje. Výsledky ukázaly, že uzeniny konzumují jen nepatrně více ženy  

ve věku 38 – 42 let. 

Rostlinné oleje se nejvíce vyskytují v jídelníčku několikrát týdně, a to celkem u 63 žen. 

Rozdíl ve spotřebě rostlinných olejů u sledovaných skupin žen je nepatrný.   

Oblast zaměřená na sladkosti odhalila, že jsou preferovány spíše ženami ve věku 38 – 42 let. 

Ovšem rozdíl nebyl zásadní. Výzkumné šetření ukázalo, že celkem 17 žen musí mít sladkosti 
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každý den, a dokonce čtyři ženy několikrát denně. Z celkového počtu respondentek uvedlo  

10 žen, že sladkosti nekonzumují vůbec.  

Z hlediska konzumace masa u dotazovaných respondentek zvítězilo drůbeží maso. Celkem 

79 žen odpovědělo, že jej má v jídelníčku několikrát týdně. Druhý nejčastěji volený typ masa 

bylo vepřové, které opět několikrát týdně konzumuje 59 respondentek. Pouze 1x měsíčně 

zařazuje více než polovina dotazovaných žen do jídelníčku hovězí maso a 49 žen rovněž 

ryby. Co se týká ryb, pouze 33 žen dodržuje doporučení konzumovat ryby několikrát 

týdně. Našly se ale také dvě respondentky ve věkové kategorii 58 – 62 let, které mají ryby 

několikrát denně, což ale vyvolává otázku, zda je tento výsledek pravdivý. Výsledky obou 

věkových kategorií v kontextu všech zmíněných typů masa ukazují, že celkově více masa  

a ryb konzumují ženy ve věku 38 – 42 let. Nicméně rozdíl byl nepatrný. 

V této otázce odpovídaly ženy rovněž na četnost zařazení vajec do jídelníčku. Výsledky byly 

téměř totožné. Výrazná většina respondentek odpověděla, že si vejce dopřeje několikrát 

týdně nebo 1x měsíčně.  Ani jedna respondentka neuvedla, že je nejí vůbec. 

Zeleninu i ovoce konzumují s nepatrným rozdílem častěji ženy ve věku 38 – 42 let. 

Zelenina by měla být konzumována alespoň 1x denně, což splňuje pouze 46 respondentek. 

Ovoce konzumuje alespoň 1x denně 51 respondentek.  

Ořechy, které jsou zdrojem kvalitních tuků, se v odpovědích vyskytovaly spíše u žen  

ve věku 38 – 42 let. Důvodem mohou být náhradní chrupy žen ve věku 58 – 62 let, kvůli 

kterým nemohou ořechy tak dobře rozkousat. Nejčastěji konzumují ženy ořechy 1x měsíčně  

až několikrát týdně.   

Dále byly v otázce zahrnuty sacharidové přílohy. Bylo zjištěno, že těstoviny konzumují 

častěji ženy ve věku 58 – 62 let, a to několikrát týdně. Brambory jsou konzumovány u obou 

skupin téměř shodně. Obě skupiny si dopřejí brambory několikrát týdně. Respondentky 

odpovídaly rovněž na to, jak často konzumují jáhly a kuskus. Naprostá většina 

respondentek uvedlo, že jáhly nejí vůbec. Kuskus vůbec nejí polovina dotazovaných 

respondentek věkové kategorie 58 – 62 let. Oproti tomu polovina respondentek věkové 

kategorie 38 – 42 let jí kuskus několikrát měsíčně. Kuskus je tedy spíše rozšířený mezi 

mladší věkovou skupinou, tedy 38 – 42 let.  

Další část otázky č. 13 se zaměřovala na stravovací prohřešky. Ukázalo se, že nejvíce ženy 

podléhají čokoládě, a to 1x měsíčně až několikrát týdně. Čokoládu si dopřejí téměř 
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stejně často obě sledované skupiny žen. Celkem 11 respondentek nejí čokoládu vůbec. 

Ihned za čokoládou si respondentky rády dopřejí zmrzlinu, a to nejčastěji 1x měsíčně. 

Zmrzlinu o něco více preferují ženy ve věku 38 – 42 let. Ze všech dotazovaných 

respondentek si ji vůbec nedopřeje 25. Chipsy se z hlediska pochutin konzumují nejméně, 

přičemž obě sledované skupiny odpovídaly téměř totožně.  

Poslední otázka byla zaměřená na luštěniny. Vyhodnocením výsledků bylo zjištěno,  

že konzumace luštěnin je obecně nedostačující. Více než polovina respondentek jí 

luštěniny pouze 1x měsíčně. Dokonce pět respondentek odpovědělo, že luštěniny nejí 

vůbec. Odpovědi obou skupin jsou opět téměř bez rozdílu.  

  

Otázka č. 14: Jak často se stravujete v tzv. rychlém občerstvení (McDonald´s, KFC, 

Burger King, různé stánky s párky v rohlíku, hamburgery, apod.)? 

 

Odpověď Věk 38 - 42 Věk 58 - 62 

Denně 0 0 

Několikrát týdně 0 2 

1x měsíčně 23 13 

1x za rok 15 9 

Vůbec 12 26 

Celkem 50 50 

Tabulka 15 - Jak často se stravujete v tzv. rychlém občerstvení (McDonald´s, KFC, Burger King, 

různé stánky s párky v rohlíku, hamburgery, apod.)? 
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Graf 10 - Jak často se stravujete v tzv. rychlém občerstvení (McDonald´s, KFC, Burger King, různé 

stánky s párky v rohlíku, hamburgery, apod.)? 

 

Celkové vyhodnocení odpovědí ukázalo, že pouhé dvě ženy se stravují v tzv. rychlém 

občerstvení pravidelně. Ukázalo se, že 38 respondentek se v těchto typech občerstvení vůbec 

nestravuje. Důvodem může být mimo jiné i fakt, že v Karlovarském kraji se nenachází velké 

množství rychlých občerstvení. Více se v nich stravují ženy ve věku 38 – 42 let. Ani jedna 

respondentka z obou věkových skupin se nestravuje v rychlém občerstvení denně. 
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Otázka č. 15: Odpovídejte, jen pokud jste na otázku č. 14 odpověděla a) až c). Napište, 

prosím, co konkrétně jíte v těchto tzv. rychlých občerstveních?  

 

Odpověď Věk 38 - 42 Věk 58 - 62 

Hamburger 9 3 

Tortilla 4 1 

Salát 4 1 

Kuřecí stripsy 2 2 

Cheesburger 1 1 

Rýže, kuřecí steak 1 0 

Kebab 1 0 

Klobása, párek v rohlíku 1 3 

Čína 0 1 

Obložené bagety 0 1 

Langoš 0 1 

Hranolky 0 1 

Celkem 23 15 

Tabulka 16 - Napište, prosím, co konkrétně jíte v těchto tzv. rychlých občerstveních? 

 

Výsledek odpovědí na tuto otázku ukázal, že nejvíce respondentek konzumuje v rychlém 

občerstvení hamburgery, tortilly a saláty.  

 

Otázka č. 16: Jak často jíte smažená jídla? (řízek, smažený sýr, apod.) 

 

Odpověď Věk 38 - 42 Věk 58 - 62 

Denně 0 1 

Několikrát týdně 8 15 

1x měsíčně 39 33 

1x za rok 3 0 

Vůbec 0 1 

Celkem 50 50 

Tabulka 17 - Jak často jíte smažená jídla? (řízek, smažený sýr, apod.) 
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Graf 11 - Jak často jíte smažená jídla? (řízek, smažený sýr, apod.) 

 

Na otázku č. 16 jednoznačně nejvíce respondentek odpovědělo, že konzumují smažená jídla 

1x měsíčně. Několikrát týdně pak připravují smažená jídla spíše ženy ve věku 58 – 62 let. 

Ve stejné věkové kategorii se nachází také jedna respondentka, která konzumuje smažená 

jídla denně. Naopak jedna respondentka uvedla, že nejí smažená jídla vůbec.  

 

Otázka č. 17: Užíváte nějaké doplňky stravy (vitamíny, minerální látky, vlákninu  

a další)? 

 

Odpověď Věk 38 - 42 Věk 58 - 62 

ANO 24 23 

NE 26 27 

Celkem 50 50 

Tabulka 18 - Užíváte nějaké doplňky stravy (vitamíny, minerální látky, vlákninu a další?) 

 

Odpověďmi na otázku č. 17 bylo zjištěno, že nadpoloviční počet respondentek užívá některé 

doplňky výživy. Ukázalo se, že z hlediska užívání doplňků výživy neexistuje výrazný rozdíl  

u porovnávaných skupin žen.  

Na tuto otázku navazovala další otázka č. 18, na kterou ženy odpovídaly v případě zvolení 

možnosti ANO v předešlé otázce. Konkrétní doplňky znázorňuje tabulka č. 19 a graf č. 12. 
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Otázka č. 18: Odpovídejte jen, pokud jste na otázku č. 17 odpověděla ANO. Prosím, 

doplňte jen ty doplňky, které užíváte (napište konkrétně jaké). Ty, které neužíváte, 

nevyplňujte. 

 

Odpověď Věk 38 - 42 Věk 58 - 62 

Vitamín (C) 7 6 

Vitamín (B, C) 5 1 

Vitamín D 0 2 

Multivitamin 7 5 

Minerální látky (hořčík) 6 6 

Minerální látky (komplex Mg, Zn, 

Se, Fe, K) 
6 5 

Minerální látky (vápník) 0 3 

Minerální látky (chrom) 1 0 

Vláknina 4 2 

Hlíva ústřičná 1 0 

Jiné 2 0 

Celkem 39 30 

Tabulka 19 - Nejčastěji užívané doplňky stravy 

 

 

Graf 12 - Nejčastěji užívané doplňky stravy 

 

Odpovědi na otázku č. 18 ukázaly, že mezi nejčastější doplňky stravy u sledovaných skupin 

žen patří vitamín C, multivitamin, hořčík a komplex minerálních látek. Některé 

respondentky užívají pouze jediný doplněk stravy, některé více najednou, proto je v tabulce 

č. 19 větší množství respondentek než v tabulce č. 18. Celkem dvě respondentky uvedly,  
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že užívají jiné doplňky stravy. Jedna respondentka uvedla colafit (čisté krystalky kolagenu). 

Druhá uvedla jako jiný doplněk stravy extrakt z cordyceps sinensis, extrakt z vilcacory  

a kontryhel. 

 

Otázka č. 19: Dodržujete nějakou dietu? (Pokud ano, specifikujte jakou): 

 

Odpověď Věk 38 - 42 Věk 58 - 62 

ANO 4 5 

NE 46 45 

Celkem 50 50 

Tabulka 20 - Dodržujete nějakou dietu? (Pokud ano, specifikujte jakou) 

 

Odpovědi na otázku č. 19 přinesly poznatek o tom, že většina respondentek nedodržuje 

žádnou dietu. Poměr žen držících dietu je téměř totožný pro obě sledované skupiny. Dvě 

respondentky uvedly, že dodržují redukční dietu, jedna dietu s omezením kalorií, čtyři 

respondentky diabetickou. Jedna z respondentek odpověděla, že trpí celiakií, a proto drží 

bezlepkovou dietu. 

 

Otázka č. 20: Odpovídejte, jen pokud jste na otázku č. 19 odpověděla ANO. Z jakého 

důvodu tuto dietu dodržujete? 

 

Odpověď Věk 38 - 42 Věk 58 - 62 

Z vlastní vůle 2 0 

Na základě doporučení od lékaře 2 5 

Celkem 4 5 

Tabulka 21 - Z jakého důvodu tuto dietu dodržujete? 

 

Odpověďmi na tuto otázku bylo zjištěno, že pouhé dvě respondentky se rozhodly držet dietu 

z vlastní vůle. Sedm respondentek drží dietu na základě doporučení od lékaře.  

Je pozoruhodné, že 51 % respondentek trpí určitým stupněm nadváhy či obezity (bylo 

zmíněno na počátku praktické části výpočtem BMI žen), a přesto drží dietu pouze devět 

respondentek.  
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Otázka č. 21: Myslíte si, že Vaše stravovací návyky jsou správné? 

 

Odpověď Věk 38 - 42 Věk 58 - 62 

ANO 12 16 

NE 28 21 

Nevím 10 13 

Celkem 50 50 

Tabulka 22 - Myslíte si, že Vaše stravovací návyky jsou správné? 

 

Otázkou č. 21 bylo zjišťováno, zda si ženy myslí, že jejich stravovací návyky jsou správné. 

Celkově nejvíce respondentek si myslí, že ne. Odpověď ano zvolilo více žen ve věku  

58 – 62 let. 

 

Otázka č. 22: Považujete stravu v životě člověka za důležitou v souvislosti  

se zdravotními obtížemi? 

 

Odpověď Věk 38 - 42 Věk 58 - 62 

ANO 49 44 

NE 0 1 

Nevím 1 5 

Tabulka 23 - Považujete stravu v životě člověka za důležitou v souvislosti se zdravotními obtížemi? 

 

Z odpovědí na tuto otázku vyplynulo, že většina respondentek považuje stravu v životě 

člověka v souvislosti se zdravotními obtížemi za důležitou. Skupina 38 – 42 let téměř 

jednoznačně odpověděla, že považuje stravu za důležitou, a pouze jedna respondentka 

uvedla, že neví. Oproti tomu v druhé skupině, tedy 58 – 62 let, se našlo 5 respondentek, které 

neví, zda může být strava důležitá v souvislosti se zdravotními obtížemi. Jedna respondentka 

dokonce uvedla, že v tomto kontextu stravu za důležitou nepovažuje. 

 

Otázka č. 23: Zakroužkujte příznaky, které na sobě pozorujete (stálé – jedná se o trvalý 

stav): 

 

Na základě odpovědí na tuto otázku jsem nejprve rozlišila respondentky dle toho, zda  

na sobě pociťují některé z uvedených příznaků či nikoliv. Další tabulka pak konkretizuje 

jednotlivé uváděné příznaky.  
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Výskyt subjektivních příznaků u respondentek:  

 

Odpověď Věk 38 - 42 Věk 58 - 62 

ANO (1 příznak) 13 9 

ANO (více příznaků) 19 27 

NE 18 14 

Celkem 50 50 

Tabulka 24 - Trvalé příznaky 

 

Konkrétní příznaky: 

 

Odpověď Věk 38 - 42 Věk 58 - 62 

Zadýchávání se při chůzi po dlouhé rovině 

(a do schodů) 
14 14 

Bolesti kloubů 2 14 

Vysoký krevní tlak 2 14 

Bolesti zad 10 6 

Bolesti hlavy 10 7 

Otoky končetin 4 10 

Zácpy 4 7 

Nadměrné pocení 3 5 

Zvýšený tlukot srdce 2 3 

Neustálý pocit hladu 1 1 

Pálení žáhy 2 3 

Únava 10 5 

Bolesti břicha 1 0 

Nadýmání 5 4 

Nadměrná žíznivost 0 1 

Průjmy 0 2 

Třes 0 2 

Tabulka 25 - Konkrétní trvalé příznaky 
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Graf 13 - Konkrétní trvalé příznaky 

 

Odpovědi na otázku č. 23 přinesly zjištění, že celkem 68 respondentek pociťuje alespoň 

jeden nebo více trvalých příznaků. Nejčastějším příznakem, který ženy pociťují, je 

zadýchávání se při chůzi do kopce, schodů a delší rovině, kde jsou obě sledované skupiny 

naprosto vyrovnané. Dále již žádné příznaky nejsou totožné pro obě věkové kategorie. 

Například u věkové skupiny 38 – 42 let převládají bolesti zad, hlavy a únava. Nejčastěji 

uváděnými příznaky věkové skupiny 58 – 62 let jsou bolesti kloubů, vysoký krevní tlak, 

otoky končetin a zácpy. Více trvalých zdravotních obtíží udávají ženy ve věkové kategorii 

58 – 62 let.  

 

Otázka č. 24: Zakroužkujte příznaky, které na sobě pozorujete (občasné – stav není 

trvalý): 

 

Na základě odpovědí na tuto otázku jsem opět nejprve rozlišila respondentky dle toho, zda 

na sobě pociťují některé z uvedených příznaků či nikoliv. Další tabulka pak konkretizuje 

jednotlivé uváděné příznaky 
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Výskyt subjektivních příznaků u respondentek:  

 

Odpověď Věk 38 - 42 Věk 58 - 62 

ANO (1 příznak) 11 16 

ANO (více příznaků) 23 22 

NE 16 12 

Celkem 50 50 

Tabulka 26 - Občasné příznaky 

 

Konkrétní příznaky: 

 

Odpověď Věk 38 - 42 Věk 58 - 62 

Zadýchávání se při chůzi po dlouhé rovině 

(a do schodů) 
7 6 

Bolesti kloubů 4 7 

Vysoký krevní tlak 0 3 

Bolesti zad 8 13 

Bolesti hlavy 13 9 

Otoky končetin 6 7 

Zácpy 3 2 

Nadměrné pocení 1 2 

Zvýšení tlukot srdce 2 2 

Neustálý pocit hladu 1 2 

Pálení žáhy 7 7 

Únava 9 7 

Bolesti břicha 3 2 

Nadýmání 3 3 

Průjmy 2 3 

Nadměrná žíznivost 2 0 

Třes 1 1 

Dušnost 1 0 

Tabulka 27 - Konkrétní občasné příznaky 
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Graf 14 - Konkrétní občasné příznaky 

 

Odpovědi na otázku č. 24 ukázaly určité rozdíly mezi sledovanými skupinami žen.  

U respondentek ve věku 38 – 42 let se vyskytovaly jako občasné příznaky nejčastěji bolesti 

hlavy, únava a bolesti zad. U respondentek ve věku 58 – 62 let se vyskytovaly jako 

nejčastější občasné příznaky bolesti zad, hlavy, bolesti kloubů, otoky končetin, pálení žáhy 

a únavu. Respondentky ve věku 58 – 62 let nepatrně převažují z hlediska občasných 

zdravotních problémů nad ženami ve věku 38 – 42 let. 

 

Otázka č. 25: Léčíte se v současné době s některou z uvedených chorob u specialisty? 

(Obezita, Diabetes mellitus – cukrovka, vysoký krevní tlak) 

 

Odpověď Věk 38 - 42 Věk 58 - 62 

ANO 3 21 

NE 47 27 

Jiné 0 2 

Celkem 50 50 

Tabulka 28 - Léčíte se v současné době s některou z uvedených chorob u specialisty? (Obezita, 

Diabetes mellitus – cukrovka, vysoký krevní tlak) 

 

Výsledné odpovědi této otázky ukázaly, že většina respondentek se neléčí s žádnou 

uvedenou chorobou. V odpovědích je vidět první zásadní rozdíl mezi oběma dotazovanými 

skupinami žen. Skupina mladší, tedy 38 – 42 let, má pouhé 3 respondentky, které se léčí 
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s nějakou z chorob. Oproti tomu starší věková skupina, 58 – 62 let, má téměř poloviční 

zastoupení žen léčících se s nějakou chorobu u specialisty. Tyto respondentky nejčastěji 

uváděly, že se léčí s vysokým krevním tlakem a cukrovkou. Žádná respondentka neuvedla, 

že se léčí s obezitou. Ukázalo se, že vysokým krevním tlakem trpí více ženy ve věku  

58 – 62 let. Pouze dvě respondentky uvedly, že se léčí s jinou neinfekční chorobou. Jedna 

žena je léčena s defektem buněčné imunity, druhá se zánětem karpálního tunelu. Nicméně 

pro účely této práce jsou sdělené informace bezpředmětné. 

 

Otázka č. 26: Trpíte některou z níže uvedených nemocí? (Pokud ano, zakroužkujte. 

Pokud ne, neodpovídejte): Celiakie, Laktózová intolerance, Fenylketonurie 

 

Na tuto otázku odpověděly pouze dvě respondentky. Jedna respondentka, patřící do věkové 

kategorie 38 – 42 let, odpověděla, že trpí celiakií. Druhá respondentka, patřící do věkové 

kategorie 58 – 62 let, sdělila, že trpí laktózovou intolerancí. 

 

Otázka č. 27: Dodržujete doporučení lékařů, co se týká výživy? 

 

Odpověď Věk 38 - 42 Věk 58 - 62 

ANO 4 9 

NE 6 13 

Zatím mi žádný lékař doporučení nepodal 40 28 

Celkem 50 50 

Tabulka 29 - Dodržujete doporučení lékařů, co se týká výživy? 
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Graf 15 - Dodržujete doporučení lékařů, co se týká výživy? 

 

Odpovědi na otázku č. 27 přinesly zjištění, že většina respondentek ještě nikdy nedostala  

od lékaře žádné doporučení ohledně výživy. Zarážející je také fakt, že respondentky, které 

doporučení od lékaře dostaly, jej nedodržují.  

Osobně mě velmi zaujal dotazník respondentky, která trpí cukrovkou, a přesto nedodržuje 

doporučení lékaře ohledně výživy. Tatáž respondentka v předešlých otázkách sdělila,  

že nedodržuje žádnou dietu, což znamená, že ani diabetickou. 

 

7.2 Zhodnocení výsledků dotazníkového šetření 

Vyhodnocením jednotlivých dotazníků bylo možné zodpovědět kladené výzkumné otázky. 

1. Do jaké míry je propojeno dodržování vhodných stravovacích návyků s pohybovou 

aktivitou u sledovaných respondentek?  

Respondentek ve věku 38 – 42 let, u kterých byly zaznamenané vhodné stravovací návyky, 

bylo celkem šest. Tyto respondentky odpověděly, že se stravují alespoň 4x denně, dodržují 

denní pitný režim 2 – 3 a více litrů neslazených tekutin, pravidelně snídají a zároveň dodržují 

obecná výživová doporučení. Pouhé tři respondentky současně propojují vhodné stravovací 

návyky s  pravidelnou pohybovou aktivitou. Další tři vhodně se stravující respondentky  

se sportu věnují jen velmi zřídka nebo vůbec.   
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U respondentek ve věkové kategorii 58 – 62 let bylo zjištěno, že vhodné stravovací návyky 

dodržují pouze čtyři. Všechny tyto vhodně se stravující respondentky se pravidelně věnují 

pohybové aktivitě. 

V této otázce nebyl shledán významný rozdíl mezi sledovanými respondentkami. 

Z celkových deseti respondentek, u kterých byly vypozorovány vhodné stravovací návyky, 

bylo sedm, které dodržují pravidelnou pohybovou aktivitu. Z hlediska celkového počtu 100 

dotazovaných respondentek se jedná o velmi malý počet žen, proto by bylo žádoucí  

se tomuto problému více věnovat. 

 

2. Kolik je ve sledovaném souboru respondentek, které mají vhodné stravovací 

návyky, ale nedodržují pitný režim? 

V celkovém souboru sledovaných respondentek byly nalezeny celkem čtyři ženy,  

které mají vhodné stravovací návyky, ale současně vypijí méně tekutin než je denní  

doporučené množství. Z těchto čtyř respondentek se jedná o tři ženy ve věkové kategorii  

58 – 62 let a jedinou ženu ve věkové kategorii 38 – 42 let.  

 

3. Užívají respondentky, které nemají osvojené vhodné stravovací návyky, nějaké 

doplňky výživy? 

Dotazníkovým šetřením bylo prokázáno, že téměř polovina nevhodně se stravujících  

respondentek ve věku 38 – 42 let užívá nějakou formu doplňku výživy. Konkrétně se jedná 

o 20 žen.  

U respondentek ve věku 58 – 62 let byl výsledek velmi podobný. Doplňky výživy užívá  

21 žen, které nemají osvojené vhodné stravovací návyky.  

Vzhledem k zjištěným informacím je odpovědí na tuto otázku skutečnost, že téměř polovina 

nevhodně stravujících se respondentek užívá některé doplňky výživy. Nejčastější volbou 

těchto respondentek se staly různé multivitaminy a vitamín C. 

Z hlediska komparace obou vybraných skupin respondentek nebyl shledán žádný významný 

rozdíl. 
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4. Odpovídá strava respondentek, které se domnívají, že jejich stravovací návyky 

jsou správné, skutečně zásadám správné výživy? 

V dotazované věkové kategorii 38 – 42 let odpovědělo 12 respondentek, které si myslí,  

že jejich stravovací návyky jsou správné. U osmi respondentek byla vyvrácena jejich 

domněnka o správnosti jejich stravovacích návyků. Jedna respondentka by splňovala vhodné 

stravovací návyky, nicméně byl registrován zároveň nedostatečný pitný režim. Pouze u třech 

respondentek se potvrdilo, že jejich strava odpovídá zásadám správné výživy.  

Ve věkové kategorii 58 – 62 let odpovědělo celkem 16 respondentek, které se domnívají,  

že jejich stravovací návyky jsou správné. Ovšem u deseti respondentek byl shledán naprostý 

rozpor mezi jejich domněnkou a realitou. U třech respondentek byly shledány také vhodné 

stravovací návyky, ovšem tyto ženy nesplňovaly denní příjem tekutin. Pouze u třech 

respondentek, které se domnívaly, že jejich strava je správná, se toto tvrzení potvrdilo.  

Z obou sledovaných skupin respondentek, které si myslely, že jejich stravovací návyky jsou 

správné, mělo velmi málo z nich o svém stravování správný úsudek.  

 

5. Existuje vztah mezi hodnotou BMI, zvoleným způsobem stravování a výskytem 

subjektivních zdravotních problémů u vybraných respondentek?  

Jak bylo uvedeno v tabulce č. 4, v pásmu normy BMI se nachází celkem 25 respondentek  

ve věku 38 – 42 let. Bylo zjištěno, že tři respondentky mají osvojené vhodné stravovací 

návyky. Z těchto žen pouze jediná pociťuje jako trvalé zdravotní problémy bolesti hlavy  

a zadýchávání se při chůzi do kopce či do schodů, a zároveň jako občasné problémy uvádí 

únavu, bolesti břicha, průjmy, zácpy a bolesti zad. Další dvě ženy udávaly pouze občasné 

problémy jako třes a bolesti hlavy. Ostatní nevhodně stravující se ženy, které se nachází 

v rozmezí hodnot BMI v normě, trpí různými zdravotními obtížemi. Jako nejčastější trvalé 

zdravotní obtíže udávaly tyto ženy bolesti hlavy a únavu. Celkem se jednalo  

o 11 respondentek trpících bolestmi hlavy. Bylo shledáno, že 10 žen z 11, které trpí bolestmi 

hlavy, současně nedodržuje dostatečný pitný režim. V pásmu normy BMI se dále nachází 

šest žen, které i přes neosvojení vhodných stravovacích návyků neuvedly žádné zdravotní 

problémy.  

Ve stejné věkové skupině se vyskytuje 23 žen, které mají hodnoty BMI vyšší než 26. 

Z tohoto počtu se zde nachází pouze tři respondentky, které se stravují dle obecných zásad 
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správné výživy. Jedna z nich trpí pouze občasnými bolestmi zad, druhá občasnými bolestmi 

hlavy a zadýcháváním při chůzi do kopce či do schodů. Třetí respondentka neuvedla žádný 

zdravotní problém. Ostatních 20 žen, nestravující se dle výživových doporučení, trpí zřetelně 

více trvalými i občasnými zdravotními problémy než skupina s nižšími hodnotami BMI. 

Tato skupina žen již začíná mít problémy s pohybovým aparátem, jelikož uváděly  

jako nejčastější trvalé problémy zadýchávání při chůzi do kopců i na rovině, bolesti zad  

a kloubů. Značná část pociťuje také trvale únavu a bolesti hlavy. Byl shledán fakt, že šest 

z osmi žen, které pociťují bolesti hlavy, nedodržuje dostatečný pitný režim.  

Jak bylo uvedeno v tabulce č. 4, v pásmu normy BMI se nachází celkem 22 respondentek  

ve věku 58 – 62 let. Tři z nich dodržují vhodné stravovací návyky. Jedna respondentka trpí 

občasnými bolestmi hlavy, druhá bolestmi hlavy, zad a únavou. Třetí netrpí žádnými 

zdravotními obtížemi. Ostatních 19 respondentek se vhodně nestravuje. Přestože se nachází 

v pásmu normy BMI, uváděly určité zdravotní obtíže, a to jak občasné, tak trvalé. Mezi 

nejčastější odpovědi patřily bolesti hlavy, kloubů a zad. Zde je zapotřebí brát na vědomí 

postupné opotřebování kloubů a snižování pružnosti kostí. Z tohoto důvodu je možné,  

že i u žen s normální hmotností se nachází obtíže tohoto typu. Ovšem bolesti hlavy opět 

souvisí u osmi žen z 11 s nedodržováním dostatečného množství přijatých tekutin denně. 

V této věkové kategorii se nachází pouze jedna respondentka, která neuvedla žádné 

zdravotní obtíže.  

Ve stejné věkové kategorii se nachází 28 respondentek, které mají hodnotu BMI vyšší  

než 26. Pouze jediná respondentka se stravuje vhodným způsobem. Zřejmě je to odraz toho,  

že dodržuje diabetickou dietu. Tato respondentka současně trpí bolestmi kloubů, což může 

být způsobeno právě nadváhou. Ostatních 27 respondentek nemá osvojené vhodné 

stravovací návyky. U tohoto vzorku skupinu převažují zdravotní obtíže, které vyžadují již 

větší pozornost. Vyskytuje se zde například často vysoký krevní tlak, a to konkrétně  

u 15 respondentek. Dalšími velmi často vyskytujícími se zdravotními problémy byly otoky 

končetin, bolesti kloubů, hlavy a zácpy. U těchto respondentek bylo shledáno v souvislosti 

s bolestmi hlavy a zácpou, že nedodržují dostatečný příjem tekutin a do svého jídelníčku 

zařazují minimum vlákniny. Také téměř polovina z celkových 28 respondentek  

se zadýchává při chůzi do kopce či do schodů, a některé i po rovině. Pouhé dvě respondentky 

neuvedly žádné zdravotní obtíže. 
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Z výše uvedených výsledků lze potvrdit existenci vztahu mezi hodnotami BMI, zvoleným 

způsobem stravování a výskytem zdravotních problémů.  

 

6. Existuje u respondentek souvislost mezi hodnotou BMI a léčbou s některou 

z uvedených chorob?  

Ve věkové skupině 38 – 42 let jsou zastoupené pouze tři respondentky, které se léčí s nějakou 

z chorob u specialisty. Konkrétně jedna respondentka, nacházející se v pásmu normy BMI, 

je léčena s diabetem 2. typu. Další dvě respondentky mají hodnoty BMI vyšší než 26 a léčí 

se s vysokým krevním tlakem. 

Z celkových 21 respondentek ve věku 58 – 62 let, které uvedly, že se léčí s některou 

chorobou u specialisty (jak bylo uvedeno v tabulce č. 28), jich má 18 hodnotu BMI vyšší 

než 26. Z těchto 18 respondentek se léčí 14 s vysokým krevním tlakem,  

tři s diabetem 2. typu a jedna s oběma chorobami zároveň. BMI tří zbývajících respondentek 

se nachází v hodnotách normy, z nichž dvě z těchto žen se u specialisty léčí s diabetem  

2. typu a jedna s vysokým krevním tlakem. 

Z tohoto rozboru vyplynulo, že se stoupajícím věkem přibývají choroby spojené s výživou. 

Dále bylo zjištěno, že BMI hraje jistě velmi důležitou roli při vzniku nejrůznějších chorob. 

Celkově v této výzkumné otázce bylo zkoumáno 24 respondentek, z nichž naprostá většina 

žen léčících se u specialisty s nějakou z chorob souvisejících se způsobem stravování má 

hodnotu BMI vyšší než 26. Z hlediska vyhodnocení lze konstatovat, že u sledovaných skupin 

žen existuje určitá souvislost mezi hodnotou BMI a léčbou chorob, jakými jsou vysoký 

krevní tlak, diabetes mellitus 2. typu a obezita.  

 

7. Jaké stravovací návyky dodržují respondentky, které mají problémy s vysokým 

krevním tlakem,  případné dalšími zdravotními problémy?  

Respondentky ve věkové kategorii 38 – 42 let, jak již bylo popsáno výše, trpí vysokým 

krevním tlakem a diabetem 2. typu. Ženy léčící se s vysokým krevním tlakem do svého 

jídelníčku několikrát týdně nebo denně zařazují uzeniny a máslo. Margaríny oproti máslu 

nekonzumují vůbec. Několikrát týdně konzumují tučné vepřové maso, ale ryby  

si dopřejí jen 1x měsíčně, což je velmi nedostačující. Ořechy mají v jídelníčku zařazené buď 

pouze 1x měsíčně, nebo vůbec, což znamená deficit v oblasti nenasycených mastných 
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kyselin (zdravých tuků). U těchto respondentek byl shledán také nedostatečný příjem 

luštěnin. Pouze jedna z respondentek zařazuje do svého každodenního jídelníčku zeleninu  

a ovoce. Diabetes mellitus 2. typu byl diagnostikován poslední respondentce v této věkové 

kategorii. Tato žena uvedla, že drží diabetickou dietu. Nicméně její jídelníček neodpovídá 

obecným zásadám diabetické diety. Každý den konzumuje bílé pečivo. Několikrát týdně má 

v jídelníčku zařazené uzeniny, sladkosti a tučné vepřové maso. Ryby nekonzumuje 

v doporučeném množství, ale pouze 1x měsíčně. Příjem vlákniny je také nedostačující, 

jelikož zeleninu a ovoce jí pouze několikrát týdně, celozrnné pečivo nejí vůbec a luštěniny 

se v jídelníčku objevují pouze 1x měsíčně.  

Z celkového počtu žen ve věku 58 – 62 let je léčeno 15 žen s vysokým krevním tlakem, pět 

s diabetem 2. typu a jedna žena se léčí s oběma chorobami zároveň. I přesto, že byly 

jídelníčky těchto respondentek velmi odlišné, našly se tu společné charakteristické 

prohřešky z hlediska zásad správné výživy. Za nejrizikovější v souvislosti s vysokým 

krevním tlakem lze považovat nadměrnou konzumaci uzenin, bílého pečiva a másla. Naopak 

jako velmi nedostačující se ukázala konzumace ryb, luštěnin a ořechů. U diabetiček byly 

shledány téměř totožné stravovací prohřešky a nedostatky. Opět převažovaly v jídelníčcích 

uzeniny, máslo a tentokrát také margaríny. Luštěniny, stejně jako ryby, se ani tentokrát 

neobjevovaly v jídelníčku častěji než 1x měsíčně. Zelenina a ovoce byly u třech 

respondentek voleny pouze 1x měsíčně, a u dvou se vyskytovaly denně.  Jídelníček ženy, 

která se léčí s vysokým krevním tlakem i s diabetem 2. typu, naprosto nevyhovuje zásadám 

správné a vyvážené stravy. Několikrát denně konzumuje máslo, bílé pečivo, denně uzeniny, 

několikrát týdně sladkosti a tučné vepřové maso. Naopak je zde patrný naprostý deficit 

zeleniny a ovoce, ryb a luštěnin, které zařazuje do jídelníčku pouze 1x měsíčně. 

Celkově jídelníčky obou dotazovaných skupin žen nemají pozitivní vliv ani na vysoký 

krevní tlak, ani na diabetes mellitus 2. typu.  

 

8. Existuje u sledovaných respondentek souvislost mezi otoky končetin, vysokým 

krevním tlakem, bolestmi hlavy a nedostatečným příjmem tekutin? 

Ve věkové kategorii 38 – 42 let se vyskytovala pouze jedna žena, u které byl shledán výskyt 

vysokého krevního tlaku a bolestí hlavy v souvislosti s nedostačujícím pitným režimem. 

Druhá žena této věkové kategorie, která trpí vysokým krevním tlakem, neuvedla ani bolesti 

hlavy, ani otoky končetin a zároveň dodržuje dostatečný pitný režim.  



74 
 

U třech respondentek ve věkové kategorii 58 – 62 let bylo zjištěno propojení vysokého tlaku, 

bolestí hlavy a otoky končetin s nedostatečným příjmem tekutin. Další tři respondentky 

uvedly zároveň s vysokým krevním tlakem otoky končetin v souvislosti s nedostatečným 

pitným režimem. Jediná respondentka uvedla ve spojení s vysokým krevním tlakem  

a nedostatečným pitným režimem bolesti hlavy. 

Na základě zjištěných informací byla prokázána určitá souvislost mezi výskytem otoků 

končetin, krevního tlaku, bolestmi hlavy a nedostatečným příjmem tekutin. Větší souvislost 

je však pozorována u skupiny žen ve věku 58 – 62 let.  

 

9. Existuje propojení výživy a zdravotních potíží u vybraných skupin žen? 

Na základě vyhodnocení předešlých výzkumných otázek bylo zjištěno, že u vybraných 

skupin žen existuje určité propojení výživy se zdravotními problémy. Shrnutí dat, ze kterých 

bylo možné potvrdit tuto odpověď, bude diskutováno v následující kapitole 8.1 Shrnutí 

výsledků.  
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8 Shrnutí výsledků a návrh opatření  

 

8.1 Shrnutí výsledků 

Z dotazníkového šetření vyplynula celá řada poznatků a informací, proto budou v této 

kapitole shrnuty ty nejzásadnější.  

Celkově se do šetření zapojilo 100 respondentek ve věkových kategoriích 38 – 42 let  

a 58 – 62 let, přičemž všechny pocházely z Karlovarského kraje.  

Z hlediska celkové komparace obou vybraných skupin žen bylo zjištěno, že ve většině 

zkoumaných oblastí se nevyskytovaly výrazné rozdíly. Ovšem co se týká například hodnot 

BMI, bylo shledáno hned několik rozdílů. Jen nepatrně více mají vyšší hodnoty BMI ženy  

ve věku 58 – 62 let než ženy ve věku 38 – 42 let. Bylo zjištěno, že obezitou a morbidní 

obezitou trpí zřetelně více žen ve věku 58 – 62 let.  

Dalším rozdílem u těchto dvou skupin je, že více sportují ženy ve věku 38 – 42 let, což může 

být odrazem toho, že mají více energie a méně zdravotních obtíží.  

Výzkumné šetření dále ukázalo, že nadpoloviční počet respondentek obou věkových 

kategorií nedodržuje pitný režim alespoň 2 – 3 litry denně. Ovšem pozitivním zjištěním bylo, 

že většina žen nejčastěji pije neslazené tekutiny, a to i v případě, kdy nedodržuje doporučené 

množství. Odpovědi na otázku týkající se dodržování pitného režimu a typu tekutin byly 

téměř shodné u obou skupin.  

V jídelníčcích obou vybraných skupin respondentek se objevuje v nadměrném množství 

máslo, bílé pečivo a uzeniny. Rovněž sladkosti se vyskytují velmi často, a to především  

u žen ve věku 38 – 42 let. Jako nejčastější prohřešek volily ženy čokoládu a následně 

zmrzliny.  

Oblastí, kde byl shledán významný deficit, je množství konzumovaných ryb a luštěnin,  

a to u obou věkových kategorií respondentek. Odpovědi obou skupin byly téměř totožné. 

Rovněž konzumace zeleniny a ovoce stále neodpovídá obecným výživovým doporučením,  

i když je patrné, že zřejmě stoupá jejich obliba. Zeleninu i ovoce konzumují obě věkové 

kategorie téměř stejně často.  

I přesto, že výzkum odhalil vysoký počet žen trpících určitým stupněm nadváhy a obezity, 

naprostá většina žen nedrží žádnou dietu. Rovněž nebyl shledán rozdíl z hlediska věkových 
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kategorií. Současně bylo zjištěno, že naprostá většina respondentek považuje stravu  

za důležitou ve spojení se zdravotními obtížemi. Otázkou zůstává, z jakého důvodu tedy 

nedodržují obecné zásady zdravého stravování, a nedbají tak na své vlastní zdraví. 

Výzkumné šetření ukázalo, že z celkového počtu 100 respondentek se pouze 10 stravuje dle 

zásad správné výživy. 

Mezi nejčastější zdravotní obtíže žen ve věku 38 – 42 let patřily bolesti zad, hlavy a únava. 

Ženy ve věku 58 – 62 let uváděly spíše bolesti kloubů, vysoký krevní tlak a otoky končetin. 

Celkově se s vysokým krevním tlakem a cukrovkou léčí 21 respondentek ve věku  

58 – 62 let a tři respondentky ve věku 38 – 42 let. Přestože trpí vysokým krevním tlakem, 

nadměrně konzumují uzeniny, tučné druhy masa a nedostatečně ryby a luštěniny. Z tohoto 

zjištění vyplývá, že s přibývajícím věkem se objevuje větší počet žen, u kterých  

se vyskytují závažnější zdravotní obtíže vlivem nevhodných stravovacích návyků. 

Současně 68 žen zmínilo, že ještě nedostalo žádné doporučení ohledně výživy od lékaře. 

Ovšem 19 žen, které již doporučení dostaly, je pro změnu nedodržuje. Přičemž rady lékařů 

nedodržují více ženy starší, tedy ve věku 58 – 62 let. 

Z výše uvedených poznatků lze konstatovat, že výskyt zdravotních obtíží souvisejících 

s výživou a stravovacími návyky se s přibývajícím věkem zhoršuje. Proto je velmi důležité, 

aby se vložilo dostatečné úsilí na odstranění nebo alespoň zlepšení nevhodných stravovacích 

návyků. Tím by se pak do jisté míry mohly odstranit určité zdravotní obtíže, které tyto ženy 

trápí.  

 

8.2 Návrh opatření 

Cílem bakalářské práce bylo zmapování stravovacích návyků žen ve dvou cílovou skupinách 

ve spojení se zdravotní obtížemi. Jak bylo již prokázáno, tak v této problematice opravdu 

existují určité spojitosti. Z tohoto důvodu bych ráda navrhla několik opatření, která by mohla 

pomoci obrátit stav k lepšímu.  

 

a) Doporučení od lékařů  

Dotazníkovým šetřením se ukázalo, že spousta žen pociťuje některé zdravotní obtíže,  

nebo se dokonce s některou neinfekční chorobou léčí, proto by se s osvětou mělo začít 



77 
 

primárně skrze lékaře. Ti by měli začít podávat více informací týkajících se prevence  

před nejrůznějšími chorobami pomocí výživy. 

b) Vzdělávací přednášky 

Výzkumné šetření ukázalo, že většina žen se stravuje dle „tradiční české kuchyně“,  

což znamená nadměrnou konzumaci pečiva, uzenin, velmi tučných jídel, nedostatek ryb 

apod. Proto navrhuji uspořádat například v Sokolově sérii vzdělávacích přednášek 

zaměřených na stravování. Tyto přednášky se budou konat jednou týdně po dobu dvou  

až třech měsíců. V případě zájmu mohou pokračovat v dalších individuálních kurzech.  

Na prvních přednáškách bude zúčastněným představeno kulinářské umění nejčastějších 

tradičních jídel, ale v jejich zdravější podobě. Je velmi náročné odnaučit někoho nevhodné 

stravovací návyky okamžitě, proto budou představovány postupně. Předvedeno bude 

například zahušťování oblíbených omáček zeleninou místo moukou, zdravější pečení 

z celozrnné mouky apod. Následující akce se budou soustředit na další aktuální témata  

a trendy ve stravování a výživě.  

Předsudky společnosti bývají velmi často takové, že to, co je zdravé, musí být bez chuti  

a náročné na přípravu. Dalším typickým názorem bývá to, že přeci nebudou ženy vařit zvlášť 

pro každého člena rodiny. Na těchto akcích si tak ženy samy vyzkouší, že i zdravé jídlo může 

být chutné, zajímavé, rychle připravené a zároveň jej může konzumovat celá rodina.  

Hlavním kritériem pro uskutečnění této série kulturních akcí jsou jistě finance. Akce bude 

podporována městem Sokolov například formou poskytnutí volných prostor, ve kterých 

budou akce probíhat. Otázkou pak zůstává financování osob, které se budou podílet  

na organizaci a samotné realizaci přednášek. Tento problém je možné vyřešit symbolickým 

vstupným. 

Akce podobného osvětového charakteru je možné domluvit ve vícero městech či obcích 

v okolí, pokud o ně projeví zájem. V akcích tohoto typu vidím velký potenciál, jelikož 

v okolí Sokolova a Karlových Varů se žádné podobné kulturní akce a osvětové programy 

téměř neorganizují.  
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c) Doprovodné programy na kulturních akcích 

Další aktivitou, která pomůže podpořit vhodnější způsob stravování a celkově zdravý životní 

styl, je začlenit „zdravý stánek“ na všeobecné kulturní akce. Stánky tohoto typu se objevují 

spíše ve větších městech a jiných regionech, ale ne v Karlovarském kraji. Tyto doprovodné 

programy budou realizované ve spolupráci s pobočkou Světa zdraví v Karlových Varech. 

Svět zdraví je společnost zabývající se poradenskou činností v oblasti výživy, stravování  

a upravování tělesné hmotnosti. Jedná se o stánky, ve kterých bude možné zdarma zjistit 

tělesnou hmotnost, procento tělesného tuku, svalové hmoty a množství tělesné vody,  

ale rovněž například změřit krevní tlak. Na základě individuálních výsledků budou předána 

doporučení od certifikovaných specialistů a možnost domluvení případných osobních 

konzultací.  

V Sokolově se uskutečňují pravidelně několikrát do roka velké kulturní akce typu Hornická 

pouť, zakončení školního roku apod. Na těchto akcích se žádné podobné osvětové programy 

týkající se zdravého životního stylu a správného stravování nevyskytují, a proto v nich vidím 

velký potenciál.  

V případě těchto stánků je zapotřebí pouhé domluvení místa, kde bude stánek v čase konání 

kulturních akcí postaven. Konkrétní místo bude domluveno s městem Sokolov. Financování 

specialistů podpoří samotný Svět zdraví, jelikož se jedná o oboustranně prospěšnou akci.  

Tyto stánky je možné domluvit rovněž na kulturních akcích probíhajících například 

v Karlových Varech a Chebu.  

 

d) Podpora ze strany zaměstnavatelů 

Toto doporučení je zaměřené na ženy, které jsou ještě zaměstnané. Jistě je rovněž v zájmu 

zaměstnavatelů, aby zaměstnávali zdravé a produktivní zaměstnance. Bohužel se zvyšujícím 

se výskytem zdravotních obtíží dochází současně k nárůstu pracovních neschopností.  

Proto je důležité, aby i v zaměstnání došlo k určitým změnám.  

Zaměstnavatelé mají možnost se zapojit do různých programů podporujících zdraví. Tyto 

programy jsou založené například na spolupráci s pojišťovnami, které tímto podporují zdraví 

na pracovišti. Jedná se například o balíčky různých vitamínů rozdávaných zdarma 

zaměstnancům na určité období. Nemusí se nutně jednat pouze o vitamíny, jelikož se tyto 

programy různě obměňují a velmi záleží na aktuální nabídce pojišťovny. 
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Otázkou zůstává, do jaké míry zaměstnavatelé tyto programy využívají. Další otázkou je, 

zda jsou o nich informováni a do jaké míry jsou ochotni se do takových programů zapojovat.  

Proto mým doporučením je vyhotovit různé informační brožury s možnostmi zapojení  

se do nejrůznějších programů podporujících zdraví a rozeslat je co možná nejvíce firmám. 

V těchto brožurách bude současně připomenut důvod, proč podporovat zdraví zaměstnanců.  
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9 Závěr  

V této bakalářské práci byla jako hlavní cíl určena otázka, zda existuje souvislost  

u vybraných skupin žen mezi stravovacími návyky a možnými zdravotními obtížemi.  

V teoretické části byly stručně popsány charakteristiky vybraných skupin žen, tedy ve věku 

38 – 42 let a 58 – 62 let. Dále se tato část práce zabývala základními složkami výživy, 

stravovacími návyky žen v souladu s obecnými doporučeními správné výživy, ale rovněž 

faktory ovlivňujícími výživu. Byly zde uvedeny nejčastější choroby současnosti, které úzce 

souvisí se stravovacími návyky, přičemž u každé bylo uvedeno preventivní opatření pomocí 

výživy.  

Praktická část se soustředila na dotazníkové šetření, jehož cílem bylo shromáždit relevantní 

informace o respondentkách a jejich stravovacích návycích a aktuálním zdravotním stavu. 

Výsledky dotazníkového šetření přinesly spoustu zajímavých poznatků. Například bylo 

zjištěno, že celkem 51 % respondentek z Karlovarského kraje má hodnotu BMI vyšší  

než 26, což znamená, že trpí nadváhou či obezitou. Tento výsledek se shoduje s výsledky 

zveřejněnými dokumentem Zdraví 2020, který udává, že 50 % populace ČR trpí nadváhou  

či obezitou. Téměř polovina z respondentek trpících nadváhou/obezitou se současně léčí 

s některou civilizační chorobou u specialisty. Mezi nejčastější respondentkami uváděné 

choroby patřil vysoký krevní tlak a diabetes mellitus 2. typu. Současně bylo prokázáno,  

že ženy trpící vysokým krevním tlakem konzumují v nadměrném množství potraviny, které 

jej podporují. Jednalo se o nadbytek uzenin a tučného masa v jídelníčku a naopak o deficit 

ryb, luštěnin a nenasycených mastných kyselin.  

Jelikož téměř všechny respondentky uvedly, že považují stravu člověka za důležitou 

z hlediska zdraví, lze tedy usuzovat, že buď mají nízkou motivaci změnit své stravovací 

návyky, nebo je jejich zdravotní gramotnost velmi nízká. Pro zlepšení této alarmující situace 

bylo v závěru praktické části navrhnuto několik opatření a doporučení. Skrze ně bude šířena 

osvěta z hlediska stravovacích návyků i zdravotních obtíží tak, aby se zlepšila zdravotní 

gramotnost především žen, jelikož ty ve většině domácnostech připravují stravu pro celou 

rodinu.  
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