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Dodatky  - dle oponentskému posudku 

Ad 1) 

8.2.1 Výsledky dotazníkového šetření pedagogických pracovníků 

Tabulka 8 Věk pedagogických pracovníků 

Věkové rozmezí n % 

Do 30 let 22 16 

30 – 40 let 33 24 

40 – 50 let 38 27 

50 – 60 let 38 27 

60 a více let 9 6 

Zdroj: vlastní 

Tabulka 1 Subjektivní hodnocení slanosti pokrmů ve ŠJ 

Odpověď n % 

Jídlo je obvykle adekvátně slané. 63 57 

Jídlo je často málo slané, ale sám jej nepřisoluji. 28 25 

Jídlo je často málo slané, obvykle jej přisoluji. 7 6 

Jídlo je obvykle přesolené 12 9 

 

Tabulka 23 Konzumace slaných dochucovadel pedagogickými pracovníky 

Odpověď n % 

Téměř každý den 5 4 

Jednou týdně 13 9 

Několikrát týdně 10 7 

Několikrát měsíčně 46 33 

Výjimečně 49 35 



Nikdy 17 12 

 

Tabulka 24 Přisolování pokrmů na talíři pedagogickými pracovníky 

Odpověď n % 

Téměř vždy 11 8 

Občas 25 18 

Nikdy 41 30 

Výjimečně 61 44 

Zdroj vlastní 

Tabulka 27 Znalost náhražek soli pedagogickými pracovníky 

Jiný druh soli (mořská 
Himalájská) 

6 4 

Glutamát sodný 2 1 

Chlorid draselný  7 5 

Chlorid hořečnatý 2 1 

Chlorid vápenatý 2 1 

Chloridy 1 1 

Komerční náhražky (Salka, 
Mary, Salttrim, Solčanka) 

7 5 

Nevím 113 81 

 

Tabulka 35 Znalost chemického vzorce kuchyňské soli u vedoucích ŠJ 

Odpověď n % 

Správná – NaCl 86 86 

Špatná odpověď 2 2 

Nezná 12 12 

Zdroj vlastní 



 

Tabulka 45 Znalost vedoucích školních jídelen o konkrétních náhražkách kuchyňské soli 

Odpověď n % 

Jiný druh soli (Himalájská, 
mořská) 

5 3 

Zeleninová sůl 2 2 

Chlorid draselný 2 2 

Chlorid vápenatý 2 2 

Zdroj vlastní 

Ad 2) 

8.2.3 Výsledky dotazníkového šetření u žáků II. stupně základní školy 

Otázka č. 5: Napiš alespoň 5 potravin, které podle Tebe mají vysoký obsah soli! 

Odpověď n % 

5 a více správných odpovědí 85 67 

4 správné odpovědi 8 6 

3 správné odpovědi 2 2 

2 správná odpovědi 2 2 

1 správná odpověď 8 6 

Žádná správná odpověď 22 17 

Zdroj vlastní 

Tato otevřená otázka umožňovala žákům volné vyjádření. Bohužel někteří žáci nenapsali ani 

jeden příklad potraviny s vysokým obsahem soli (17%). Většina žáků úkol zvládla a 

vyjmenovala 5 a více vysoce slaných potravin (67%), případně 4 potraviny (6%). Někteří žáci 

vyjmenovali pouhé 3 slané potraviny (2%), 2 potraviny (2%) či dokonce 1 potravinu (6%). 

V některých případech může jít o špatné pochopení otázky žákem či úplné úmyslné či 

neúmyslné vynechání otázky.  

U třech žáků se vyskytly chybné odpovědi – žáci označili jako slanou potravinu nápoj 

s příchutí coly. 



Nejčastěji zmiňované slané potraviny byly chipsy (uvedlo 74% respondentů z těch, kteří 

odpověděli správně), slané tyčinky (uvedlo 60% respondentů, z těch, kteří odpověděli 

správně) či jiné slané pochutiny. Naopak žáci téměř vůbec neuváděli slané sýry, uzeniny či 

instantní výrobky.  

Otázka č. 9: Víte, jaké je maximální denní doporučené množství soli v potravě? 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že pouze zhruba každý pátý pedagogický 

pracovník (22%) dokáže uvést maximální denní doporučované množství přijímané soli 

v potravě podle současných poznatků Světové zdravotnické organizace. Dalších 29 % 

pedagogů se svým odhadem velmi blíží, uvedli 6 g. Bohužel celých 43 % dotázaných neznalo 

správnou odpověď. Zbývajících 6 % respondentů uvedlo nějakou odpověď, která však byla 

chybná – opakovaně se vyskytly odpovědi 10 g (2x) či 20 g (2x). Dále se objevila odpověď 

50 g. Naopak některé odhady byly velmi nízké – 1g, 2 g či 0,1 g.  

Dotazník byl zadáván v době krátce po mediální kampani „Solme s rozumem“, která měla za 

cíl zvýšit povědomí veřejnosti o rizicích spojených s vysokým příjmem soli. Výsledky této 

otázky jsou zaneseny do tabulky 14. 

Odpověď n % 

Nevím 60 43 

5 g 31 22 

6 g 41 29 

Jiná nesprávná odpověď 8 6 

Zdroj: vlastní 

Otázka č: 20: Čím byste nahradili kuchyňskou sůl při vaření a dochucování potravin? 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že vědomosti o nahrazování soli nejsou příliš 

známé. 

Téměř polovina respondentů by nahradila sůl v pokrmech bylinkami či kořením (48%), 7% 

by zvolilo výraznou chuť česneku. Celých 36% nevědělo o žádných možnostech náhrady soli. 

4 % uvedly jako možnou náhradu nějaké slané dochucovadlo (bujon, masox, vegeta, 

podravka). Tradiční slaná dochucovadla však problém soli neřeší, většinou ji ve velké míře 

samy obsahují. Stejně tak mořská sůl (4%), která sice obsahuje zdraví prospěšné minerály a je 



výraznější chuti, ale za náhražku soli ji nemůžeme považovat. Jeden respondent by pro 

zvýraznění chuti zvolil glutamát sodný, což je v rámci zdravé výživy sporným řešením. Pouzí 

dva respondenti si vzpomněli na existenci náhražek soli – jeden dotázaný by zvolil chlorid 

draselný, druhý by vybral nějaký halogenid (kam řadíme chlorid sodný i chlorid draselný). 

Výsledky jsou přehledně zaznamenány v tabulce 25. Respondenti mohli zvolit více možností, 

otázky byla otevřená, nikdo však své možnosti více nevyužil. 

Tabulka 25 Náhražky soli podle pedagogických pracovníků 

Odpověď n % 

Bylinky, koření 68 48 

Bujon, vegeta, podravka 5 4 

Glutamát sodný 1 1 

Náhražky soli – KCl 1 1 

Halogenidy 1 1 

Mořská sůl 5 4 

Česnek 7 5 

Nevím 52 36 

Zdroj: vlastní 

 

Otázka č. 22: Jaká onemocnění může způsobovat vysoký příjem soli v potravě? 

Znalosti o tom, že nadbytek soli v naší stravě má negativní dopad na naše zdraví, má většina 

dotazovaných pedagogických pracovníků (90%), velké množství respondentů uvedlo více než 

jednu chorobu. 

Pouze 10% dotázaných neuvedlo žádné onemocnění, které může mít souvislost se zvýšeným 

příjmem soli. Nejčastěji uváděným zdravotním problémem byla hypertenze, vysoký krevní 

tlak, kterou uvedlo 57% respondentů. Dále byla často uváděna některá kardiovaskulární 

onemocnění, tedy nemoci srdce a cév (uvedlo 34%).  Výsledky jsou zaznamenané v tabulce 

28. Respondenti mohly zapsat i více správných odpovědí. Tabulková hodnota „n“ vyjadřuje 

počet zaznamenaných daných odpovědí.  



 

Tabulka 28 Onemocnění způsobená vysokým příjmem soli podle pedagogických pracovníků 

Odpověď n % 

Vysoký krevní tlak (hypertenze) 81 57 

Kardiovaskulární onemocnění 47 34 

Onemocnění ledvin 38 27 

Onemocnění jater 4 3 

Dna 6 4 

Zadržování vody v těle, otoky 8 6 

Osteroskleróza 1 1 

Nevím 14 10 

Zdroj: vlastní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad 3)  

Zdrojová data 

Hypotéza č. 1:  Předpokládám, že náhražky kuchyňské soli nejsou dostupné v běžné síti 
prodejen s potravinami. 

Data byla zjištěna emailovou komunikací se zástupci daných prodejen. 

Prodejna Dostupnost náhražek soli 

Albert Ne 

Billa  Ne 

Globus Ne 

Kaufland Ano, solicí směs Mary 

Lidl Ne 

Makro Ano, So – Low 50% less sodium 

Penny market Ne 

Tesco Ne 

Zdroj vlastní 

 

Hypotéza č. 3: Vedoucí školních jídelen znají více náhražek soli než pedagogičtí pracovníci 
základních škol.  

Otázka č. 17: Pokud znáte přípravky, které mohou nahradit kuchyňskou sůl, napište 
jejich názvy, případně chemické sloučeniny, které obsahují! 

Většina respondentů na tuto otázku nebyla schopna odpovědět. Alespoň jednu náhražku 

jmenovalo 14 % respondentů, z nich tři  jmenovali náhražky dvě. Nejčastěji zmiňované byly 

rúzné druhy zeleninových solí (Solčanka, Horalka), dvakrát byl zmíněn chlorid draselný, 

dvakrát chlorid vápenatý. Několikrát byla chybně jmenována mořská či Himalájská sůl. 

V těchto případech se ale nejedná o náhražku soli, ale jde o chlorid sodný. 

Výledky jsou zaneseny do tabulky 45. 



 

 

Tabulka 45 Znalosti vedoucích jídelen o konkrétních náhražkách kuchyňské soli 

Odpověď n % 

Jiný druh soli (Himalájská, 
mořská) 

5 3 

Zeleninová sůl 2 2 

Chlorid draselný 2 2 

Chlorid vápenatý 2 2 

Komerční náhražky 3 3 

Nevím 86 86 

Zdroj: vlastní 

Otázka č: 20: Čím byste nahradili kuchyňskou sůl při vaření a dochucování potravin? 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že vědomosti o nahrazování soli nejsou příliš 

známé. 

Téměř polovina respondentů by nahradila sůl v pokrmech bylinkami či kořením (48%), 7% 

by zvolilo výraznou chuť česneku. Celých 36% nevědělo o žádných možnostech náhrady soli. 

4 % uvedly jako možnou náhradu nějaké slané dochucovadlo (bujon, masox, vegeta, 

podravka). Tradiční slaná dochucovadla však problém soli neřeší, většinou ji ve velké míře 

samy obsahují. Stejně tak mořská sůl (4%), která sice obsahuje zdraví prospěšné minerály a je 

výraznější chuti, ale za náhražku soli ji nemůžeme považovat. Jeden respondent by pro 

zvýraznění chuti zvolil glutamát sodný, což je v rámci zdravé výživy sporným řešením. Pouzí 

dva respondenti si vzpomněli na existenci náhražek soli – jeden dotázaný by zvolil chlorid 

draselný, druhý by vybral nějaký halogenid (kam řadíme chlorid sodný i chlorid draselný). 

Výsledky jsou přehledně zaznamenány v tabulce 25, respondenti mohli zvolit více možností. 

 



Tabulka 25 Náhražky soli podle pedagogických pracovníků 

Odpověď n % 

Bylinky, koření 68 48 

Bujon, vegeta, podravka 5 4 

Glutamát sodný 1 1 

Náhražky soli – KCl 1 1 

Halogenidy 1 1 

Mořská sůl 5 4 

Česnek 7 5 

Nevím 52 36 

Zdroj: vlastní 

 

 


