
Abstrakt

Bakalářská práce si kladla za cíl zmapovat využívání nákupních možností ve škole a 

v jejím okolí, podmínek, které využívání ovlivňují, a nákupních preferencí žáků základní školy. 

Na základě získaných dat jsou zformulovány možnosti intervence, které má škola, aby 

přispěla ke zlepšení stravovacích návyků svých žáků. Autorka cítí potřebu se problematikou 

stravovacích návyků u nezletilých zabývat a zjišťovat možnosti pozitivního ovlivnění. 

Teoretická část práce shrnuje výživová doporučení pro období školního věku, 

pojednává o psychologických specifikách jednotlivých vývojových období. Práce také 

poskytuje informace o mezinárodních snahách ovlivnění životního stylu mladé generace, 

o konkrétní realizaci v České republice a dalších zemích, věnuje se doporučení Světové 

zdravotnické organizace, informuje o některých podpůrných programech v České republice a 

snahách o regulaci výrobků prodávaných ve školách. V neposlední řadě je část práce 

věnována dětské obezitě – její prevalenci, příčinám, důsledkům a možnostem prevence, a 

také mentální anorexii jako nemoci typicky se vyskytující v období dospívání. 

Praktická část, při níž byla využita výzkumná metoda dotazníkového šetření, měla za 

cíl zjistit nákupní preference žáků základní školy ve školních bufetech, automatech 

a obchodech v blízkosti školy, případně jejich vztah k věku žáků, pohlaví a dalším 

podmínkám. Výsledky jsou prezentovány formou tabulek a grafů jak celkově, tak jsou 

porovnávány jednotlivé kategorie. Respondenti byli rozřazeni do tří skupin podle ročníků, a

tak je možné sledovat vývoj a proměnnost výsledků během dospívání a procházení základní 

školou. U některých oblastí jsou porovnávány i výsledky dívek a chlapců, pokud zde byly 

výraznější rozdíly.

Bylo zjištěno, že se nákupní preference v závislosti na věku žáků mírně liší, obecně 

však lze říci, že se na předních příčkách často objevovaly sladkosti, sladké pití, ale také pečivo 

a ovoce. Pozitivním zjištěním bylo, že si většina žáků nosí svačinu z domova, žáci, kteří vlastní 

svačinu nenosí, ve většině případů uváděli vysokou frekvenci nákupu. Žáci nákupní možnosti 

nejčastěji nevyužívají, protože nechtějí utrácet, nebo protože mají vlastní svačinu a jiné jídlo 

nepotřebují. Hlavním důvodem nákupu je jednoznačně to, že mají žáci na něco chuť. Žáci 

nákupy hradí nejčastěji kapesným od rodičů, jen málo žáků dostává od rodičů peníze přímo 

na jídlo a pití, zejména u mladších žáků je oblíbená kartička do automatu na mléko. Výše 

útraty podle předpokladu roste s rostoucím věkem žáků. Žáci nejčastěji nakupují v obchodě 

s potravinami, tato možnost je typická zejména pro starší žáky, kteří obecně nakupují více. 

Práce umožňuje vytvoření představy o nákupním chování žáků základní školy, 

ujasnění důvodů k ovlivňování budoucí generace ve stravovacích návycích a informuje o 

zásadách, pokusech a možnostech intervence. 
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