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ÚVOD 

Téma bakalářské práce Genderové rozdíly v přístupu ke stravování u žáků II. stupně 

základní školy jsem si vybrala z několika důvodů. Uvědomuji si důležitost raného osvojení 

správných stravovacích návyků, které jsou získávány z rodiny, školy ale i širšího okolí.  

Dalším důvodem je, že ve školství pracuji již od roku 1988 a mám tedy dlouhodobě 

příležitost sledovat změny, ke kterým ve společnosti dochází – mnohé se nejrychleji projeví 

právě na změnách ve školách, většina dospívajících se jakékoliv změně přizpůsobí více 

přirozeným způsobem, jsou flexibilnější než dospělí lidé.  

 Cílem bakalářské práce je zjistit, zda existují rozdílné přístupy ke stravování u žáků II. 

stupně základní školy. V práci budou porovnáni chlapci a dívky ve věku 11 – 16 let. 

V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání se nově objevila vzdělávací 

oblast Člověk a zdraví, která je zabudována i do školních vzdělávacích programů a žáci tak 

plánovitě a organizovaně získávají ucelenější představu o zdravém životním stylu. Teoretická 

část se zabývá faktory, které na dívky a chlapce působí, objasňuje pojmy související s danou 

problematikou, popisuje stravovací návyky dětí staršího školního věku, jejichž dodržování je 

prevencí proti poruchám příjmu potravy a obezitou v dalším životě jedince. Stravovací návyky 

jsou osvojovány již v raném dětství, správný či nesprávný přístup ke stravování může ovlivnit 

celý život každého člověka, a proto je také nutno si uvědomit, že je třeba tyto znalosti náležitě 

rozvíjet.  

I přesto, že jsem si vědoma podstatného procenta vlivu rodiny a domácího zázemí na 

stravovací návyky každého jedince, také školní stravování má bezesporu vliv na pravidelnost 

a kvalitu dětské výživy. Od mládí se stravuji ve školních jídelnách, kde je v poslední době 

možnost pozorovat další výdobytek – strávníci mají v jídelnách a školních kantýnách možnost 

výběru z několika variant pokrmů.  

Součástí práce je empirická část - dotazníkové šetření žáků II. stupně tří vybraných 

základních škol. Ze shromážděných dat je cílem zjistit, zda žáci mají představu o zdravé výživě 

v reálném životě. Zda již v tomto období dospívání lze pozorovat generové rozdíly v přístupu 

ke stravování, čím a kým je volba ovlivňována a zda je při stravování dbáno zásad zdravé 

výživy.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Žák II. stupně základní školy 

První kapitola bakalářská práce je věnována definování období staršího školního věku. 

Konkrétní pojmenování období žáka na II. stupni základní školy je velmi složité a liší se 

u jednotlivých autorů. Vztahuje se k období od 6. do 9. třídy ZŠ. Někteří psychologové označují 

toto období za ranou a střední adolescenci. Marie Vágnerová označuje tento věk za starší školní 

věk, resp. období, které trvá do ukončení povinné školní docházky, přibližně tedy do 16 let. 

Z biologického hlediska je to první fáze dospívání. (Vágnerová, 2005) 

Tuto etapu lze lépe charakterizovat změnami, které probíhají v organismu. Žáci prochází 

údobím, kdy dochází k dynamickému formování hlubších osobnostních rysů. Dochází ke 

stabilitě povahových vlastností a svou podstatou je zaměřena na dospělost. Tyto jedince již 

nelze považovat za děti. Mají své názory. Přestože ještě nedošlo k ustálení sociálního postavení, 

bývá tato etapa vývoje také považována za mezidobí, třetí svět, zem nikoho. Je také potřeba 

vzít v úvahu historickou, společenskou, třídní i skupinovou odlišnost života mladých lidí. 

(Taxová, 1987) 

Lze rozlišit dvě základní etapy vývoje dítěte na II. stupni základní školy. Tato bakalářská 

práce bude porovnávat dívky a chlapce ve věku 10 – 16 let. Rozdíly v myšlení, jednání i jejich 

postojích. 

1.1.  Žák ve věku 10 – 13 let 

Toto období je provázeno prudkými fyzickými změnami, kdy dochází ke změně 

vzhledu, mění se tělesné tvary, dochází k prudkému růstu i k nástupu sexuality. Je tedy 

pochopitelné, že mladí lidé trpí úzkostí, nízkým sebevědomím a jsou k sobě velmi kritičtí. 

Probíhaly studie magnetické rezonance a ty ukázaly, že mozek dětí postupně roste a proměňuje 

se. V období kole 12. věku je vyspělý jen zhruba z 80 %. Jako poslední dozrává čelní lalok, 

který má na starosti kognitivní procesy, jako je „logické myšlení, schopnost bystrého úsudku či 

schopnost ovládat impulzivní aktivitu, stanovit si priority a plánovat.“1 Z toho tedy vyplývá, že 

dítě potřebuje pro svůj vývoj nutričně vyváženou stravu, která pokryje nároky celého 

organismu. 

                                                             
1 Carr-Gregg, Michael. Psychické problémy v dospívání: 1. vydání, Praha Portál, s.r.o., 2012 s.27 
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1.2.  Žák ve věku 14 – 16 let 

 Údobí 14 – 16 let se vyznačuje zvýšeným zájmem o vrstevníky. Je spojováno 

s reprodukční zralostí. Jedinci usilují o nezávislost a s charakterovými vlastnostmi se formulují 

i hodnotové orientace a celé systémy hodnot. Liší se už od prostého napodobování. Mezi 

typické vlastnosti se řadí kritičnost a touha po vytváření samostatných názorů. Přetrvává 

netolerantnost k dřívějším autoritám – rodičům, prarodičům, učitelům i dalším dospělým. Není 

překvapivé, že se v této etapě často objevují poruchy v komunikaci a vztahy s rodiči jsou 

bouřlivé. Pokud se mládež nudí, trpí pocitem odcizení či jim chybí životní jistoty, uchylují se 

k nezdravému riskantnímu chování. Mimo ujasňování vlastní identity jsou v období staršího 

školního věku důležité vztahy s vrstevníky, které tvoří podstatnou část sociálních aktivit. 

Vědomí skupinové příslušnosti, solidarita a vzájemná kamarádská pomoc většinou podporují 

pozitivní emoce a sebeúctu. (Říčan, 1990) 

Lze definovat jevy, ke kterým dochází v období dospívání: 

 Fyzické proměny, pohlavní zralost a přijetí pohlavní role i fyzických změn.  

 Abstraktní myšlení, flexibilita, používat intelektový potenciál v životě. 

 Ve vztahu k vrstevníkům – emocionální a kognitivní potenciál. 

 Vytvářet a udržovat vztahy s vrstevníky obojího pohlaví. 

 Vzájemný respekt ve vztahu k dospělým – rodičům i dalším autoritám. 

 Výběr povolání, představa o ekonomické závislosti, ujasnění představ o budoucí 

profesi. 

 Zkušenosti pro rodinný život. 

 Získání kompetence pro sociálně zodpovědné chování. 

 Priority v budoucnosti – osobní cíle a životní styl. (Macek 1999) 

 

1.3.  Psychosociální aspekty a tělesné proporce u žáků staršího školního 

věku 

K určení tělesných proporcí při sledování vývoje a vlivu výživy je zjišťováno množství 

tzv. aktivní tělesné hmoty a depotního (uskladněného) tuku. Množství tuku v těle je závislé na 

pohlaví a na stáří dítěte. Chlapci ve věku do 7 do 17 let kolísají přibližně mezi 12 - 15 %, dívky 
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mezi 18 – 23 %. Podíl tuku se zjišťuje různými metodami. Jednou z nich je měření kožní řasy 

tzv. kaliperem.  

V období růstu se uložení podkožního tuku na trupu a končetinách liší mezi dívkami 

a chlapci. U chlapců je tuku vždy méně než u dívek, tuk se v nižší míře ukládá na trupu – břicho, 

boky. Z hlediska typu rozložení tuku se rozeznávají dva typy: gynoidní typ připomíná tvarově 

hrušku - nakupený tuk je v oblasti boků, hýždí a stehen. Androidní typ je přirovnáván k jablku  

- tuk je uložen zejména kolem trupu a uvnitř břicha. (Fraňková, 2000) 

 V období staršího školního věku zejména strach z obezity vede k tomu, že mládež se 

o sebe začíná více starat. Přejímá mnohdy nezdravé dietní návyky dospělých. Dodržují různé 

redukční diety, omezují vysokotučná jídla, některá jídla vynechávají, jí cokoliv, co vypadá, že 

je nízkotučné.  

 Toto může vyústit i ve vážnější poruchy zdravotního stavu s dlouhodobými následky. 

U mladých dívek má toto dietování tendenci stále narůstat.  Z nejnovějších výzkumů vyplývá, 

že se úroveň a intenzita zájmu o dietování během období dospívání zdvojnásobila. 

„V dotaznících zaměřených na zjišťování důvodů pro dietování už v r. 1967 udávalo 61 % 

sedmnáctiletých dívek, že několikrát držely dietu kvůli snížení tělesné hmotnosti“.2 Důvodem je 

kult krásy, sebekontrola a sociální role ženy. Bohužel od té doby se zájem o dietování posunulo 

do nižší věkové skupiny. Stále mladší dívky vynechávají některá jídla, omezují svačiny a snižují 

celkové množství jídla. Bývají nešťastné kvůli váze nebo postavě a chtějí zlepšit svůj vzhled. 

21. století přinesl fenomén krásy i do pokolení mladých mužů. 

 Dietování může vést ke stavu částečné nebo celkové podvýživy. Může navodit 

avitaminózu či nedostatek určitých minerálů. Nejčastěji vápníku a železa. Z tohoto důvodu je 

třeba vidět nepříznivý vliv na psychické funkce, mohou být narušeny kognitivní a rozumové 

činnosti. Ovlivňuje metabolismus – opoždění růstu, oddálení puberty a později i osteoporóza. 

 Neméně důležitý je fakt, že jedinci se špatným postojem vůči jídlu mají vyšší riziko 

pozdějších poruch příjmu potravy. Od dietování lze lehce přejít k mentální anorexii.  

  

                                                             
2 FRAŇKOVÁ, Slávka; PAŘÍZKOVÁ Jana; MALICHOVÁ Eva. Jídlo v životě adolescenta: Teorie, výzkum, praxe: 1. 

vydání, Praha Karolinum, 2013, ISBN 978-80-246-2247-7, str. 192 
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2. Výživová doporučení v období staršího školního roku 
 

Návyk správného stravování již od školního věku, nejvíce v období staršího školního 

roku, může nepříznivě ovlivňovat síť restaurací a fast food občerstvení. Tato potrava je chudá 

na příjem vitamínu A a vápníku. Obsahuje saturované tuky, má velký obsah sodíku a jsou 

vysoce energeticky náročné. Nabídka přináší také zeleninové a ovocné saláty, ne vždy jsou 

dospívajícími vybírány.  Dospívání je obdobím hledání a rozporů. Hledání identity, pohlavního 

dozrávání i zvýšené emoční a sociální teze se odráží i v procesu stravování. Zvyšuje se potřeba 

energie a jednotlivých živin. Objevují se rodinné konflikty, stravování mimo domov je častější. 

U chlapců se objevuje větší chuť k jídlu. Zvyšuje se tělesná aktivita a snaha o tělesnou 

dokonalost. Do stravovacího procesu nepřímo zasahuje i tendence k užívání alkoholu, 

energetických nápojů či light potravin, někdy i drog. (Nevoral 2003) 

2.1.  Zásady správné výživy  

Základem je pestrá strava, vyvážený a dostatečný příjem vitamínů, živin, minerálních 

látek a dalších pro organismus prospěšných látek. Konzumovat potraviny s nízkým obsahem 

tuku, upřednostnit rostlinné tuky a oleje před živočišnými tuky, snížit spotřebu uzenin, 

máslových dezertů. Omezit spotřebu soli. Omezit rafinovaný cukr, slazené nápoje, sladkosti. 

Jíst dostatek zeleniny, ovoce a luštěnin. Dbát na pravidelnost ve stravování, porce přizpůsobit 

růstu, hmotnosti a pohybové aktivitě jedince. Přijmout alespoň 2,5 litru tekutin denně.  

(Marádová 2007) Dodržovat zdravý způsob života, mít aktivní zájem o jídlo a sledovat pozitivní 

příklady z okolí. Hlídat zdravotní stav, pravidelné konzultace s lékařem (sledovat hladinu 

cholesterolu, krevních tuků, krevního tlaku, nadváhu aj.). 

2.2.  Doporučené dávky ve výživě 

Komise evropských společenství přijala v roce 2007 dokument, který byl sjednocen 

s WHO (World Health Organization – Světová zdravotnická organizace). Tento dokument vzala 

Společnost pro výživu na vědomí a v roce 2012 vydala Výživové doporučení pro obyvatelstvo 

České republiky. Patří sem upravení příjmu potravy v souvislosti s pohybem tak, aby BMI 

(body mass index) byl v rozmezí 18 – 25. Příjem tuků nepřekročí 30 – 35 % optimální 

energetické hodnoty, spotřeba nasycených mastných kyselin bude nižší než 10 %, spotřeba 

jednoduchých cukrů maximálně 10 % z denní energetické dávky, používání kuchyňské soli 

(NaCl) obohacené jodem max. 5 – 6 g za den, zvýšení příjmu vlákniny, vitamínu C (kyseliny 

askorbové) a látek, které svou povahou zajistí obranné procesy v organismu (Ca, J, Zn, Se, 

karoteny, vitamíny) a  jsou obsaženy v zelenině. 
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Odborníci Evropské unie doporučují 24 g bílkovin na den. V ČR jsou však doporučené 

dávky bílkovin ještě vyšší (60 g/den).  I příjem jednoduchých cukrů je v České republice vyšší 

než odpovídá zdravotním doporučením. Tuky ve spojení se sladkostmi zvyšují energetickou 

náročnost pro organismus a tato nevhodná výživová disbalance vede ke vzniku obezity 

a nadváhy. WHO – Světová zdravotnická organizace nedoporučuje jako zdroj cukrů (sacharidů) 

řepný cukr, ale zejména ovoce, zeleninu, luštěniny a obiloviny. Velmi vhodné jsou 

polysacharidy (složené cukry), které obsahuje např. černý, celozrnný chléb nebo celozrnné 

těstoviny bez vajec. Ovoce a zelenina jsou nejen zdrojem vlákniny pro pravidelnou peristaltiku 

střev, ale také vnáší do organismu vitamíny a cenné minerální látky. (Fraňková 2000) 

2.2.1. Výživa dětí a mládeže 

Do níže uvedené tabulky jsou zaneseny doporučené denní dávky pro adolescenty 13 – 15 let. 

Tabulka č. 1: Denní dávky pro jedince ve věku 13 – 15 let 

Doporučené denní dávky pro 

dívky a chlapce ve věku 13 – 

15 let: 

dívky chlapci 

energie 9 400 kJ 11 200 kJ 

bílkoviny 90 g 90 g 

sacharidy 276 – 329 g 276 – 329 g 

tuky 74 – 86 g 88 – 103 g 

vláknina 18 – 20 g 18 – 20 g 

tekutiny 2,5 l 2,5 l 

http://vyzivadeti.cz/wp-content/uploads/2013/05/jidelnicek-divky-13-15let.pdf 

http://vyzivadeti.cz/wp-content/uploads/2013/05/jidelnicek-chlapci-13-15let.pdf 

 

Výživa dětí a mládeže je nesmírně důležitá. Neslouží pouze k zachování chodu 

organismu, ale také k zajištění „růstu a zdravého vývoje organismu“3. Životní pochody jsou 

spojeny s přeměnou energie. Ta je potřeba dodávat do organismu. Jednoduše lze říci, že příjem 

a výdej energie musí být v rovnováze. V obdobích zrychleného růstu (např. v dospívání) je 

energetická spotřeba zvýšená. Děti potřebují k růstu a vývoji vysokou dávku hodnotných 

                                                             
3 NEVORAL, Jiří. Výživa v dětském věku. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 2003, ISBN 80-86022-93-5, str. 126. 

http://vyzivadeti.cz/wp-content/uploads/2013/05/jidelnicek-divky-13-15let.pdf
http://vyzivadeti.cz/wp-content/uploads/2013/05/jidelnicek-chlapci-13-15let.pdf
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bílkovin, minerálních látek a základních vitamínů. Sacharidy představují nejpodstatnější složku 

výživy. 60 % denní dávky energie představují právě sacharidy. Omezování denního příjmu 

potravy není vhodné, strava má být vyvážená, pestrá a s dostatečným příjmem bílkovin, 

sacharidů, tuků, vitamínů, minerálních látek a stopových prvků.  

Tabulka č. 2: Doporučené dávky bílkovin na den (Nevoral, 2003) 

 

 
Bílkovina 

Jednotky g/kg/den g/den 

13-15 let 

chlapci 
0,9 46 

13-15 let 

dívky 
0,9 45 

 

 

Tabulka č. 3: Doporučené dávky minerálů na den (Nevoral, 2003) 

 

Minerály Vápník Fosfor Hořčík Železo  Zinek Jód  

Jednotky mg mg mg mg mg µg 

13-15 let 

chlapci 
1200 1250 310 12,0 9,5 200  

13-15 let 

dívky 
1200 1250 310 15,0 7,0 150 

 

 

 

Tabulka č. 4: Doporučené dávky vitamínů na den (Nevoral, 2003) 

 

Vitaminy A D  B1 B2 Niacin B6 B12 
Kyselina 

listová 
C 

jednotky mg  µg mg mg mg  mg µg µg mg 

13-15 let 

chlapci  
1,1 5 1,4 1,6   18   1,4 3 400 100 

13-15 let 

dívky 
1,0 5 1,1 1,3  15  1,4 3 400 100 
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Tabulka č. 5: Doporučené dávky minerálů na den (Nevoral, 2003) 

 

 Minerály Na K Se Cu Cr Mo 

Jednotky mg mg pg mg pg pg 

13-15 let 

chlapci 
550 1900 25-60 1,0-1,5 20-100 50-100 

13-15 let 

dívky 
550 1900 25-60 2,0-5,0 20-100 50-100 

 

Tabulka č. 6: Směrné hodnoty živin na den a směrné hodnoty pro dodávku energie 

u  jedinců s normálním BMI a s průměrnou tělesnou aktivitou (Nevoral, 2003) 

 

 Energie Tuk Cholesterol Sacharidy Vláknina 

Jednotky MJ/den kcal/den 

kcal /kg kcal/kg 
% 

energie 
mg/den % energie g/1000 kcal průměrná 

aktivita 
malá-velká 

aktivita 

13-15 let 

chlapci  
11,2 2700 56 50-63 30-35 300 > 50 10 

13-15 let 

dívky 
9,4 2200 47 41-52 30-35 300 > 50 10 

 

 

 

Tabulka č. 7: Směrné hodnoty živin na den a směrné hodnoty pro dodávku energie 

u jedinců s normálním BMI a s průměrnou tělesnou aktivitou pro vodu (Nevoral, 2003) 

 

 Nápoje Pevná strava Celkový příjem 
Dodávka 

v nápojích 

Jednotky ml/den ml/den ml/den ml/kg/den 

13-15 let 

chlapci 
1330 810 2450 40 

13-15 let 

 dívky 
1330 810 2450 40 
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2.2.2. Pohybová aktivita  

Při dodržování výživových doporučení je nutné důležité dbát na příjem energie, který je 

závislý na hmotnosti těla a výdaji přijaté energie.  

Příjem závisí na hmotnosti těla a výdeji energie. Tu je nutno uhradit příjmem potravy. 

Bazální (základní) metabolismus je energie potřebná pro zachování základních životních funkcí 

organismu a rovná se potřebě energie ve spánku. Mluvíme o tzv. bazální metabolické míře 

(BMM) neboli bazálním metabolismu. Měří se řadou metod a lze ji vypočítat i z hodnot těla. 

Bazální výdej energie se během života mění. Nejvyšší je na začátku vývoje, v průběhu růstu 

klesá. Je to dáno také změnami složení těla. Měřením bylo zjištěno, že spontánní pohybová 

aktivita se také mění. Rozdíly nejsou závislé na faktu, že děti musí sedět ve škole. Stále ještě je 

vyšší pohybová aktivita u mladšího školního věku. (Nevoral, 2003) 

U žáků na druhém stupni základní školy klesá zájem o pohybové hry a nastupují jiné 

zájmy. V současné době se jedná hlavně o vysedávání u počítačů, tabletů, mobilních telefonů 

a televize, což znamená omezení pohybové aktivity a s tím spojený nízký výdej energie. 

„Měření dětí při sledování televize ukázalo, že energetický výdej může být v této situaci dokonce 

nižší než je BMM.“4 

 

2.2.3. Sport a výživa 

Dospívající, kteří sportují, vidí zvýšení své výkonnosti i ve výživě. Sledují procento 

tělesného tuku a tělesnou hmotnost. Prostřednictvím diety se snaží toto procento tuku snížit 

a naopak zvýšit tělesnou hmotnost. Pouhé cvičení nestačí pro budování svalové hmoty a síly. 

Je potřeba odpovídající výživa. Nejefektivnější způsob pro dosažení špičkové fyzické kondice 

je vyvážená strava s dostatkem živin a kalorií, které odpovídají metabolickým požadavkům. 

Sportující mladí musí mít lepší stravující návyky. „Často však dostává sportující mládež 

nevhodné informace z tisku, od pseudoodborníků i zkušených sportovců.“5 

                                                             
4 FRAŇKOVÁ, Slávka; ODEHNAL Jiří; PAŘÍZKOVÁ Jana. Výživa a vývoj osobnosti dítěte: 1. vydání, HZ Editio spol. 

s r. o. Praha, 2000, ISBN 80-86009-32-7, str. 125 

 

5 NEVORAL, Jiří. Výživa v dětském věku. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 2003, ISBN 80-86022-93-5, str. 143 
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Požadavky na energii u dospívajících je rozdílné. Závisí na sportu, který provozuje, na 

četnosti opakování, tělesné hmotnosti, složení, vývoji a rychlosti růstu. Nároky na energii 

mohou být veliké. Velmi jednoduchým ukazatelem, zda je energetický příjem a výdej vyvážený, 

je sledování tělesné hmotnosti. Pokud převažuje růst jedince bez nárůstu hmotnosti, jedná se 

o negativní bilanci a naopak. Sledování hmotnosti není však jednoznačné. Proto jsou sledovány 

další parametry. BMI – body mass index (tukové složky) a LBM – lean body mass index 

(netukové složky). Na poměru těchto dvou složek je závislá bazální metabolická potřeba. Tuk 

je metabolicky méně aktivní než svaly. (Nevoral, 2003) 

2.2.4. Výživa sportujících děti 

Nutno ještě zmínit, jsou také děti, které jsou vysoce aktivně sportovně činné (vrcholoví 

sportovci), u nich je třeba klást větší důraz na vyvážené stravování a tito jedinci mají jiné nároky 

na výživová doporučení. Nezbytná je správně složená strava a energetický příjem odpovídající 

následnému výdeji. Ti, kteří se pravidelně věnují sportu, mají spotřebu energie vyšší, než ti,  

kteří tráví volný čas pasivně. Jak již bylo uvedeno, u dívek, ale v poslední době i u chlapců, 

pozorujeme radikální omezení energetického příjmu pro zvýšení sportovního výkonu 

(gymnastika, tanec, atletika). Tato nesprávná cesta vede k nedostatku živin nezbytných ve stravě 

a následně k potížím – únava, únavové úrazy a častá nemocnost. Důsledkem nevyvážené stravy 

je stres pro organismus.  

Bílkoviny – základní stavební látky – základ svalů a enzymů. Účastní se přenosu látek 

v těle a imunitních reakcí. U sportovců je správný příjem bílkovin tedy nezbytný. Při sportování 

dochází k rychlejšímu opotřebování svalů, zvyšuje se spotřeba bílkovin. Běžně se doporučuje, 

aby 15 – 20 % denního energetického příjmu pokrývaly právě bílkoviny, po přepočtu 1,2 – 1,5 

g/ kg tělesné hmotnosti. Pro srovnání doporučená dávka pro kojence je 2,7 g/kg a nesportující 

jedince 0,8 – 1 g/kg. Dostatečný příjem je zajištěn zejména většími porcemi masa a mléčných 

výrobků. Pro rychlejší regeneraci svalové hmoty je vhodná druhá večeře ve formě mléčného 

jídla. 

Sacharidy by měly tvořit cca 55-60 % denního energetického příjmu. Převážná část je 

potřeba pokrýt složenými sacharidy – ovocem, zeleninou, rýží, bramborami, těstovinami 

a celozrnným pečivem. Nevhodným zdrojem sacharidů jsou slazené nápoje a sladkosti. 

Množství tuku u sportujících žáků staršího školního věku by neměl přesáhnout 30 % 

denního energetického příjmu.  Z toho 2/3 přijmout z rostlinných tuků (rostlinné tuky a oleje, 
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ořechy, semínka) a 1/3 z tuků živočišných (máslo, sádlo, tuky z mléčných výrobků, maso, 

uzeniny a vejce). 

Podíl vitamínů a minerálních látek se nemusí nijak zásadně lišit od nesportujících dětí. 

Významnou minerální látkou je zejména vápník, potřebný pro správný růst, vývoj kostí a zubů. 

Příjem železa je potřeba sledovat u sportujících dívek. Železo je součástí hemoglobinu, který 

zajišťuje přenos kyslíku. Nedostatek může způsobit špatné okysličení svalových tkání, a tím 

snížení sportovního výkonu. Snížení hodnot hrozí zejména dívkám v souvislosti s menstruací. 

Také se může projevit u jedinců, kteří vynechávají v jídelníčku maso. 

Pitný režim je pro sportovce velice důležitý. Voda se z těla ztrácí potem, močením, 

stolicí a dýcháním. Při podávání sportovního výkonu je třeba vodu doplňovat. Bylo zjištěno, že 

tělo dokáže nejrychleji využít vodu s malým množstvím rozpuštěného cukru. Se sportem také 

souvisí iontové nápoje. U sportujících dětí není zařazování iontových nápojů nutné. Většinou 

stačí přidat jednu porci ovoce. 

Strava mladých sportovců má být co nejpřirozenější. Doplňky stravy určené pro dospělé 

sportovce by se v ní tedy objevit neměly. Bohatý a pestrý jídelníček dokáže pokrýt potřebné 

živiny sportujících žáků staršího školního věku. (Chrpová, 2004) 

Empirického výzkumu se účastnili žáci ze školy, kde jsou sportovní třídy. Ve školním 

vzdělávacím procesu je na ně pamatováno nejen vyšším počtem hodin tělesné výchovy, ale také 

získáváním podrobnějších informací o stravování. Nejefektivnější způsob, jak zajistit optimální 

výživu pro dosažení špičkové fyzické kondice, je velmi dobře vyvážená strava zajišťující živiny 

a energii tak, aby to odpovídaly metabolickým požadavkům. Tito žáci by tedy měli mít lepší 

stravovací návyky než nesportující spolužáci.  

2.3.  Denní rytmus příjmu potravy 

Při příjmu potravy je více než nutné dbát na režim. Názory na snídani jsou jednoznačné. 

Během noci jsou vyčerpány zásoby glykogenu jako zdroje glukózy pro mozek. Byly provedeny 

mnohé výzkumy a studie dokládají škodlivý vliv na chování jedince – zhoršená soustředěnost, 

brzká únava, pokles pozornosti, podrážděnost i emoční labilita. Při aktivitě dochází k využití 

zbytků glykogenu a následný nedostatek vyvolá poplachovou stresovou reakci. Ta vede 

k pohybovému neklidu. Důsledkem je roztěkanost, nepozornost a neklid. Limbický systém je 

tonizován obsahem sacharidů při snídani. Odborníci se shodují v tom, že vynechání prvního 

denního jídla narušuje psychickou integritu a kognitivní výkonnost všech jedinců. Stinnou 
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stránkou je, že i přes četná doporučení pediatrů a nutričních specialistů stále přetrvává 

podceňování snídaně. (Fraňková, 2013) 

Dopolední svačiny jsou také problematické. Výzkum v knize L. Kejvalové ukazuje, že 

například v šestých třídách 23% žáků nesvačí. V České republice je stravování školních dětí 

zajišťováno školními jídelnami. Je to organizovaná služba, dotovaná státem, a proto stát 

stanovuje přesná pravidla, která jsou zakotvena ve školském zákoně 561/2004 Sb. další pravidla 

pak stanovuje vyhláška č. 107/2005, o školním stravování. Je pozitivní, když děti na obědy do 

jídelny chodí. Oběd je podstatnou součástí denního režimu a měl by se skládat z polévky 

a hlavního chodu. Jídelny postupují podle přesných výživových doporučení a normy jim 

ukládají přesnou skladbu jídelníčku a energetické složení. (Rodiče a Školní jídelny [on-line], 

2015) Odpolední svačina je dalším jídlem. Tvoří pouze desetinu energetického příjmu dne. 

Večeře uzavírá den. Jak udává Kejvalová (Kejvalová, 2010), měla by být podávána mezi 

17 - 19 hodinou a má pokrýt 15 – 20 % celkového denního energetického příjmu. Večeře má 

být lehce stravitelná, protože v případě, kdy se energie nevyužije, ukládá se do zásob. 

Dále je nutné zmínit pitný režim. I ten je neoddělitelnou součástí denního stravovacího 

režimu a nenahraditelným determinantem pro lidský organismus. Dětský organismus 

spotřebuje více vody než dospělý. Tekutiny utváří vhodné klima pro metabolické děje, zlepšují 

tepelnou rovnováhu, působí pozitivně při trávicích procesech, dodávají tkáním kyslík, odvádí 

zplodiny aj. Jak organismus roste, narůstá potřeba denního příjmu tekutin. (Prokešová,2005) 

Nauka zkoumající fyziologické a biochemické děje v organizmu v závislosti na 

časových cyklech se nazývá chronobiologie. Výzkumy dokazují, že cykličnost je pro 

organismus výhodná. Rytmičnost odděluje fáze klidu, fyzické a psychické činnosti. V době 

klidu organismus regeneruje a doplňuje své energetické zásoby. Již dítě si osvojí denní pravidla.  

 Organismus potřebuje potravu, aby krylo okamžité energetické potřeby, aby získalo 

látky nezbytné pro zabezpečení biologických pochodů. Snaží se také uchovávat přebytky jako 

rezervu pro případ nouze a pro časové úseky před další dávkou látek.  Rychlým zdrojem energie 

je zásoba cukru uložena v játrech ve formě glykogenu, další zásoby se skladují v tukové tkáni. 

Vitamíny jsou nízkomolekulární látky pro život nezbytné. Lidské tělo si je, až na některé 

výjimky, nedokáže samo vytvořit a jejich shromažďování v organismu je velmi krátkodobé. 

Musí být tedy zajištěna pravidelnosti v doplňování. 

 Z toho tedy vyplývá, že pravidelný rytmus příjmu živin je velice důležitý. V současné 

době je doporučováno rozdělovat denní jídlo do více než tří jídel (tj. snídaně, svačina, oběd, 
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svačina, večeře). Pro děti je optimální jíst 5 – 6x denně a dodržovat správný pitný režim. Strava 

vhodně rozložená během dne nevede k přejídání se v odpoledních a večerních hodinách. 

(Kejvalová, 2010) Porucha denního rytmu v příjmu potravy může předznamenávat okamžité 

nebo pozdější mírné či závažné poruchy příjmu potravy, protože při nepravidelném stravování 

se tělo naučí šetřit energií a snižuje svůj metabolismus.  
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3. Faktory ovlivňující stravování 

3.1.  Formování nutričních návyků 

Vývoj a zdraví člověka je ovlivňován mnohými determinanty. Jedním z nejdůležitějších 

je výživa – činitel vnějšího prostředí. Přijímaná potrava má významný vliv na tělesnou 

a duševní zdatnost jedince. Díky přijímané potravě získává organismus látky nezbytné pro 

stavbu nových tkání, jejich obnovu či náhradu opotřebovaných částí. Je také zdrojem pro tvorbu 

tepla a pro veškeré další životní pochody. (Marádová, 2007) 

3.2.  Rodina 

Mimořádná pozornost je v poslední době věnována problematice dětské výživy. Jídlo 

má velký význam v socializaci dítěte.  

Rodina je základem propagace a udržování zásad. Veškeré návyky si děti přináší právě 

z rodiny. Ta je první, která mladého jedince ovlivňuje. Děti školního věku se v rodině tolik o své 

zdraví nestarají a je potřeba, aby byly k péči o sebe vedeny. Rodiče jsou ti, kteří podle kulturních 

zvyklostí ovlivňují povědomí o zdravém životním stylu. O tom, co se bude vařit a jíst rozhodují 

zejména maminky a tím vytvářejí i správné klima v rodině. Dokud dítě nezačne chodit do 

mateřské školky či do školní jídelny, je zcela závislé na způsobu stravování svých rodičů.  

„Nutit děti do jídla násilím nemá smysl“ 6 říká O. Matoušek. Správné příklady v rodině, 

klidné stravování s vyváženou stravou, dostatečným výběrem – to je ta nejlepší volba. Vybíravé 

dítě nezačne jíst více pod pohrůžkami či prosbami. Ani případy opakovaného předkládání 

stejného jídla k dojedení nejsou tou správnou cestou. Je nutné, aby rodina jedla společně 

alespoň jednou denně a o víkendu i vícekrát. Na tento rituál společného jídla se mají členové 

rodiny těšit, nevnímat jej jako stres. Proto není vhodné řešit rodinné konflikty, vyčítat či 

kritizovat právě během jídla. Naopak je to nejvhodnější příležitost k projevování zájmů 

a vyjádření sympatií. Takovýto rituál podporuje soudržnost rodiny a učí správným stravovacím 

návykům. Nejdůležitější je správný vzor v rodičích. 

Potravní návyky vznikají velice brzy, upevňují se již v předškolním věku. Rodiče 

vymýšlí jídelníček pro dítě, dbají zásad správné výživy. Ale i zde je možno pozorovat množství 

lákadel pro dítě jako jsou sladkosti za odměnu apod. Rodič musí hlídat mez, kdy se 

z konzumace sladkostí stává zlozvyk či způsob, jak dítě uklidňovat. Postoje k jídlu a jídelní 

                                                             
6 MATOUŠEK, Oldřich. Dospívání chlapců v Čechách a na Moravě: 1. vydání, Praha Portál, s.r.o., 1997 ISBN 80-

7178-121-5, str. 83 
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chování v rodině bývají neoddělitelnou součástí života jedince v rodině. Vědomosti rodičů 

a jejich představy o vhodném jídelním režimu a složení jídel ovlivňují postoje dětí k jídlu 

a pozice jídla v systému hodnot. „Jídlo vstupuje do vzájemných interakcí mezi členy rodiny 

a má vliv na způsoby výchovy dětí.“7Jídelní zvyklosti jsou ovlivňování kuchařskými zvyklostmi 

a praktikami rodiny. Jídelní tradice se přenáší z generace na generaci. Přehnaná péče o zájem 

o jídlo může mít nepříznivý vliv na jídelní chování dítěte. Pozitivní klima v rodině přispívá 

k pocitu bezpečnosti a tím přináší klid v jídelní situaci. Stres a konflikty negativně ovlivňují 

chuť k jídlu i trávení přijaté potravy.  Rovněž přehnaná pozornosti nebo úzkostlivost rodičů 

(zejména matky) nepřispívá k optimálnímu vývoji zdravých postojů k jídlu. Dítě na II. stupni 

základní školy prožívá složité období a stresory mohou vést k dlouhodobým potížím, 

organickým poruchám zažívacího systému a k jiným psychosomatickým problémům.  

Výzkumy z posledních let ukazují, že rodiče často dělají chyby zejména v oblasti 

odměňování dětí. Na jedné straně se snaží o nutričně vyváženou stravu, na straně druhé každá 

dovednost či bolístka je oceněna sladkostí. Rodič má jít příkladem, sám jíst dostatek 

zeleniny  a  ovoce, stolovat s dítětem, dbát na názor dítěte v oblasti sytosti, dítě povzbuzovat 

a chválit za dobré stravovací návyky. Odměnou není jiné jídlo např. sladkost. (Vím, co jím [on-

line], 2015)   

3.3.  Širší prostředí 

Jak již bylo řečeno výše, jídelní návyky jsou velmi důležité pro život v dospělosti. 

Problémy s jídlem v dětství mohou být jen přechodným problémem, ale někdy mohou 

poznamenat celý život. Vytvoření nesprávného jídelního návyku během dětství může být 

i základ civilizační choroby, která se může projevit v dospělosti jedince. Poruchy jídelního 

chování se vyvíjejí jako součást interakcí mezi dospívajícím a vnějším prostředím.  

Dobrým prostředím, kde jsou utvářeny správné nutriční návyky, je škola. Škola velice 

významně ovlivňuje chování jedinců, nezastupitelnou úlohu zde mají školní jídelny a učitelé 

během vzdělávacích předmětů, které souvisí a upozorňují na skladbu potravy, jídelních návyků.  

Mezi takové předměty rozhodně patří vzdělávací obor Výchova ke zdraví, který je zaměřen na 

preventivní ochranu zdraví, základní hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně 

preventivní návyky. Tento obor bývá vyučován samostatně nebo je zařazen ve ŠVP do dalších 

                                                             
7 FRAŇKOVÁ, Slávka; ODEHNAL Jiří; PAŘÍZKOVÁ Jana. Výživa a vývoj osobnosti dítěte: 1. vydání, HZ Editio spol. 

s r. o. Praha, 2000, ISBN 80-86009-32-7, str. 77 
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předmětů, např. Člověk a svět práce, Přírodopis, Chemie, Výchova občanů ke zdraví, Tělesná 

výchova aj. 

 Determinantem, který ovlivňuje nutričně vyváženou stravu, jsou školní jídelny. Jídelny 

se řídí výživovými normami, a pokud dítě obědvá ve školní jídelně od počátku školní docházky, 

má jistě představu o nutričně vyváženém obědě. Negativním jevem posledních let je možnost 

výběru jídla z několika chodů. Stává se tedy, že nesprávnou volbou týdenní skladby se objeví 

v jídelníčku několikrát sladký pokrm, příloha typu knedlíky, protože ty chutnají. Nešvarem 

školních jídelen je i vydávání pouze hlavního chodu. Polévku si každý servíruje sám, často bývá 

na jiném místě a to přispívá k odmítání této části oběda. Strava se tedy v tu chvíli, kdy strávník 

vynechá např. polévku, stává neúplnou a nutriční hodnota neodpovídá normám a strávník 

přichází o zdroje důležité pro optimální růst organismu. (Fořt, 2013) 

 Mezi vnější prostředí, které výrazně ovlivňuje stravovací návyky, patří zejména 

prostředí kamarádů, popř. spolužáků ze školy. Jejich názory jsou často přijímány bez kritického 

myšlení. Jsou přijímány bezmyšlenkovitě, v jediném krátkém okamžiku. Pokud dominantní 

jedinec rozhodně, že dané jídlo nejí, obdivující příznivci jídlo také jíst nebudou, přestože 

v domácím prostředí s tímto jídlem problém nemají. Dochází k podřizování se ostatním, 

nedokáží jednat dle svého názoru. (Vágnerová, 2005) 

Dále se začíná objevovat rizikové chování u dětí v tomto klíčovém období, které bylo 

pojmenováno dietování. V období dospívání lze pozorovat změny v jídelním chování a příjmu 

potravy, jimž podléhají dívky a ženy. Toto chování se v posledním desetiletí posouvá směrem 

k nižším věkovým skupinám a nevyhýbá se ani mladým chlapcům.  

Příčinou strachu z tloušťky a jejich důsledků je ztráta vlastní atraktivity a problémy 

ve společenském prostředí. Vznikají mýty ideálních proporcí a hmotnosti, které jsou 

ve skutečnosti nereálné a jsou podporovány společenským tlakem, reklamou, ale i nabídkami 

potravinářského a farmaceutického průmyslu. Na rizikové chování u českých mladých dívek 

upozornila studie Krcha, Czémyho a Drábkové. (Fraňková 2013) 

3.4.  Vliv sdělovacích prostředků 

Televize, rádio a webové prostředí je dalším významným nástrojem vnějšího sociálního 

působení na jedince i rodinu. Udává představy o normách společenského života, přispívá 

k vytváření vzorů pro dospělé i děti. Ovlivňuje postoje k jídlu, způsobu chování, vyjadřování, 

úpravy účesu i stravování. Média jsou pro děti neodmyslitelnou součástí života. Na to spoléhá 

i reklamní kampaň. Často je cíleně zaměřena na určitý okruh populace, zejména osloví děti 
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školního věku. Sledování televizních reklam může mít silný vliv na vývoj postojů k jídlu a 

výběru potravin, může mít nepříznivý vliv na utváření výživových zvyklostí. Mladší děti 

považují reklamní spoty za něco stejně nereálného, jako jsou ostatní programy např. pohádky, 

a věří jim. Starší děti jsou vůči reklamě kritičtější, přesto se jí nechávají ovlivnit. (Fraňková 

2000) 

Časté sledování televizních reklam mění názory jedinců, zejména v období dospívání. 

V této fázi se mladí začínají odpoutávat od vlivu rodičů. Nechtějí přijímat jejich názory, ale 

hledají hrdiny, kterým věří. Reklamní spot se známou osobností ovlivní postoje jedince. 

Upoutávky na cigaretové výrobky jsou již zakázány, ale stále jsou sledovány reklamy na sladké 

nápoje, džusy a sladkosti plné vitamínů. Nikde se už nezmiňuje, kolik rafinovaného cukru 

obsahují ani jaká denní dávka je vhodná pro třináctileté děti.  

Velmi diskutovaná je také otázka tzv. energetických nápojů. Měly by člověka udržet 

v bdělém stavu, tělo bude fungovat aktivněji a déle. (týden [online], 2015) Dodají energii, jsou 

upraveny tak, že chutnají. V jedné plechovce se nachází velké množství cukru, což může vést 

k dehydrataci organismu, oslabuje imunitní systém, vede ke vzniku zubního kazu a obezity. 

V reklamách nejsou uvedeny další složky těchto nápojů a už vůbec ne co se děje v organismu, 

když je energy drinky vypit. Na etiketě jsou napsány pouze informace, pro koho jsou nápoje 

nevhodné.  Nežádoucí účinky tam nenajdeme. Lze jmenovat např. neklid, bolest na hrudi, křeče, 

nespavost i infarkt. Srdce, játra, mozek, ledviny i trávicí soustava pracují zrychleně. Stimulanty 

z nápojů nutí reagovat orgány pracovat na plný výkon.  Tělo dokáže pracovat celou noc, je 

narušen přirozený rytmus těla. Pro další výkon je potřeba další energie – další stimulant např. 

z energy drinku – snadná cesta k závislosti. Závislostí lze nazvat i špatnou náladu a deprese, 

protože snížením hladiny kofeinu, se snižuje hladina serotoninu. Hormonu, kterému se říká 

hormon dobré nálady.  

Jednoduše lze říci, že jde o tzv. klamavou reklamu. Údaje jsou nepravdivé, zkreslené či 

vytržené z kontextu, a tím vzhledem k okolnostem mají vyvolat klamnou představu nebo ostatní 

uvést v omyl. (Mediální slovník [online]. 2003) 

3.5.  Poruchy příjmu potravy  

Dalšími významnými faktory ve stravování jsou vlivy, které lze nazvat patologickými. 

Vlivem vnitřních, ale i vnějších příčin může dojít k poruchám příjmu potravy, ke kterým může 

přispět spontánní hladovění, ale i mentální zaostalost. V této kapitole budou popsány situace 

blokování a omezování přijmu potravy. 
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a) Mentální anorexie 

Poruchy příjmu potravy jsou jedním z nejčastějších a pro svůj chronický průběh, závažné 

somatické, psychické a sociální důsledky, zároveň i jedním z nejzávažnějších onemocnění 

dospívajících dívek a mladých žen. Některé příznaky mentální anorexie je možné pozorovat až 

u 6 % dívek na konci puberty. (Krch, 1999). 

Případy spontánního hladovění, které mají dlouhodobý charakter, a tím je považujeme 

za patologický projev, je mentální anorexie. Dochází k poruchám vztahu k vlastnímu 

organismu. Spontánní hladovění vždy nemusí znamenat anorexii. Lze zmínit hladovění 

z náboženských či jiných důvodů, ale zde si je subjekt vědom změn a hlavně začíná i ukončuje 

hladovku cílevědomě.  

Mentální anorexie je duševní onemocnění, kdy pacient trpí přehnanými nároky na své 

tělo, mylně hodnotí vlastní tělesné proporce. Má bludné představy o tom, co je normální. Chybí 

uvědomění si hladu, nechuť na jídlo, chybí identifikace s vlastním tělem. Často se připojuje 

vysoká tělesná aktivita bez adekvátního příjmu energie, a tím se dále prohlubuje negativní 

energetická bilance. Jak uvádí Fraňková (1996) velkou zásluhu o poznání projevů mentální 

anorexie měla H. Bruchová. Prováděla psychoterapii pacientů s touto chorobou a ve studii z 60. 

let 20. století uvádí, že klinické projevy se projevují obvykle mezi 16. - 18. rokem.  

21. století přináší snižování věkové hranice. Toto onemocnění lze sledovat u 13letých 

dívek a někdy i dříve a také postihuje i chlapce. Jejich těla musí být dokonalá, takže hladovění 

se objevuje jako vědomá snaha o dosažení štíhlosti.  Odmítání jídla může být také nástrojem 

k manipulování s okolím či vydíráním. 

Mentální anorexie je popsána i v Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN – 10) a je 

definována těmito příznaky:  

1. Tělesná hmotnost je udržována nejméně 15 % pod předpokládanou úrovní, nebo BMI 

17,5 a nižší.  

2. Snížení hmotnosti si způsobuje nemocný sám tím, že se vyhýbá energeticky bohatým 

jídlům a používá prostředky jako např. vyprovokované zvracení, užívání laxativ, 

anorektik a diuretik či nadměrné cvičení ke snížení hmotnosti. 

3. Přetrvává strach z tloušťky a představa o vlastním těle je zkreslená, vytváří se velmi 

vážná obava z dalšího tloustnutí. Tím si jedinec stanoví velmi nízký hmotností práh. 
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4. Dochází k endokrinní poruše, která se u žen projevuje jako amenorea a u mužů jako 

ztráta sexuálního zájmu a potence. Jestliže je začátek onemocnění před pubertou, jsou 

pubertální projevy opožděny nebo dokonce zastaveny. 

b) Bulimie 

 Lze říci, že bulimie má blízko k anorexii. Asi třetina osob s bulimií měla v minulosti 

zkušenost s anorexií a u mnoha dalších se vyskytly některé rysy anorexie. Obě poruchy mají 

mnoho společných symptomů, např. postoj k tělesné hmotnosti a tvaru těla, deprese, 

neschopnost konzumace jídla v kolektivu apod. (Cooper, 2014) 

 Abnormální příjem potravy je nazýván bulimie. Mentální bulimie je porucha příjmu 

potravy charakterizována zejména opakujícími se záchvaty přejídání, spojenými s přehnanou 

kontrolou tělesné hmotnosti (Krch, 1999). Mezi symptomy řadíme dlouhodobé hladovky, např. 

při pokusu o zhubnutí, a následný „vlčí hlad“ – hltavý příjem potravy, náhlý atak 

nekontrolovatelného jedení. Následkem je pocit ze zklamání, používání projímadel, vyvolání 

zvracení. Psychiatři interpretují bulimii jako projev sebedestruktivního a neracionálního 

jednání. 

 Jak bylo zmíněno výše, většina lidí s bulimií své přejídání kompenzuje vyvoláváním 

zvracení. To se děje v tajně a v soukromí.  Asi čtvrtina osob s bulimií svůj dávivý reflex dokáže 

ovládat vůlí.  Znamená to, že se dokáží vyzvracet na povel při pouhém předklonění či stlačení 

břicha. Opakované zvracení vede k poškození zubní skloviny, což je dáno opakovaným 

kontaktem zubů se žaludečními šťávami. Druhým aspektem je, že začínají otékat slinné žlázy 

pod čelistí. Není to bolestivé, ale vede to k opuchlému vzezření čelistí. Pro osobu je to zvlášť 

zneklidňující, protože přičítá opuchlost zvýšení hmotnosti, což ji může nutit k dalšímu zvracení 

a pocitu nutnosti snižování váhy. Za třetí, opakované zvracení způsobuje poškození hltanu. 

Osoby si musí navodit dávicí reflex tím, že do krku něco strčí, dochází k protržení, krvácení či 

zanícení zadní stěny hltanu. Lidem, kteří často zvracejí, postupem času hrubne hlas. Ze zvracení 

se často stává návyk, jehož je těžké se zbavit. Lidé trpící bulimií také ke snížení hmotnosti 

používají laxativa a diuretika. Laxativa jsou projímadla a diuretika látky, které zvyšují množství 

moči. Tyto osoby věří, že užíváním těchto léčiv sníží využitelnost přijaté potravy. Ale laxativa 

účinkují ve spodní části tlustého střeva a  přijaté kalorie z potravy se vstřebávají ve vyšších 

částech trávicího systému. (Cooper, 2014) 

 Obě výše popsaná onemocnění vedou ke zdravotním problémům. Jejich následkem 

může být trvalé narušení zdraví jedince i smrt. Komplexní charakter mentální anorexie 
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a mentální bulimie, jejich závislost na kulturních vlivech a křehká hranice mezi normou 

a  patologií je staví na pomezí psychiatrie, lékařství, psychologie a dalších oborů (Krch, 1999). 
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4. Výzkumy životního stylu a stravovacích návyků 

 V České republice není mnoho výzkumů mapujících životní styl žáků a jejich stravovací 

návyky. Velmi významným výzkumem je mezinárodní srovnávací studie Světové zdravotnické 

organizace The Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). 

 Česká republika se této studie poprvé účastnila v roce 1995. Šetřením v roce 2002, 

kterého se účastnilo 35 zemí, bylo provést „komparativní analýzy behaviorálních komponent 

zdraví“8 u vzorku českých dětí ve věku od 11 do 15 let a porovnat nová data s výsledky z let 

1994 a 1998. Mezinárodní koordinační rada tohoto projektu připravila nábor dat, který byl 

uskutečněn v květnu 2002, výzkumu se účastnilo 5012 žáků. Z toho 2412 chlapců a 2600 dívek. 

Součástí dotazníku HBSC bylo i hodnocení stravovacích zvyklostí. Otázky byly zaměřeny 

na hodnocení frekvence spotřeby ovoce, zeleniny, nápojů s vysokým obsahem cukru, sladkostí 

a čokolády. Byl zjištěn rozdíl ve spotřebě nápojů mezi oběma pohlavími. 5,2 % dívek nepije 

sladké nápoje vůbec oproti 2,9 % chlapců. Více než 1x denně pije sladké nápoje 11,5 % chlapců 

a 7,8 % dívek. Spotřeba ovoce je vyšší u chlapců než u dívek a každodenní konzumace ovoce 

klesá u dívek s věkem, u chlapců je to opačně. Pětina dotazovaných udává, že jedí zeleninu 

každý den, častěji dívky než chlapci. 

 V dotazníku také respondenti hodnotili svou postavu. Dvě třetiny chlapců a polovina 

dívek hodnotí svou postavu přiměřenou. 64,8 % dívek oproti 35,2 % chlapců hodnotí svou 

postavu jako tlustou. Kategorie hodnocení postavy příliš hubená převažují chlapci, u kategorie 

příliš tlustá dívky. Chlapci považují svou postavu za normální a dietu nedrží ani nedělají nic 

ke snížení hmotnosti. S věkem přibývá chlapců, kteří si myslí, že by měli něco přibrat. Podíl 

dívek, které nedrží dietu a svou hmotnost považují za normální, s věkem kolísá. S věkem stoupá 

podíl dívek, které drží dietu. Je to 12,7 % jedenáctiletých a 28,7 % patnáctiletých. (Csémy, 

2005) 

  „České zdravotnické fórum na základě výzkumu uvedlo závěry vztahující se ke staršímu 

školnímu věku.“9  

                                                             
8 CSÉMY, Ladislav. Životní styl a zdraví českých školáků: z výsledků mezinárodní srovnávací studie Světové 

zdravotnické organizace The Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). 1. vyd. Praha: Psychiatrické 

centrum, 2005, 139 s. ISBN 80-85121-94-8 

9 Výzkum životního stylu žáků – stravovací návyky [online], 2015 
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1. Stravovací návyky se s věkem zhoršují. Klesá pravidelnost snídaně. Kluci volí rychlé 

formy přísunu energie. Dívky se uchylují k častějšímu držení diet a nepravidelnosti 

v jídle. 

2. Stravovací návyky se vyvíjejí rozdílně. 

Průzkum ukázal, že za stravovací návyky pocházejí z rodinného prostředí. Tam, kde rodiče 

o jídle hovoří, kde překládají nutričně vyvážené jídlo a pokládají zeleninu a ovoce za zdravé, 

tam děti pravidelně jedí, jídla jim chutnají a ovoci a zelenině se nevyhýbají. Také bylo zjištěno, 

že dívky jsou na zdravé jídlo upozorňovány více než chlapci. 

  I původ svačiny se odráží v tom, co žáci jedí. Ve velké většině je původem jídlo 

z domova. Velkou výjimkou je Praha. V této oblasti až čtvrtina respondentů uvedla, že si 

svačinu kupuje v bufetech. I z tohoto důvodu svačí 12 % pražských dětí čokoládové tyčinky. 

Celorepublikově lze říci, že nejčastější svačinou u dívek je ovoce a zelenina. Podíl ovoce 

a  zeleniny u starších chlapců klesá. Přechází na energeticky bohatší pokrmy, zřejmě v závislosti 

na fyziologických potřebách organismu. 

 V této studii lze také vyčíst negativní trendy v pitném režimu žáků. S věkem se mění 

pitný režim, zejména to, co žáci během školního dne nejčastěji pijí. Rychlejší životní styl 

a nedostatečný přísun energie žáci, a jsou to zejména chlapci, doplňují energetickými nápoji. 

„Žáci si neuvědomují, že takovýto rychlý přísun energie nemusí být pro jejich zdraví vhodný 

z dlouhodobého hlediska.“10  

 Samostatnou částí je oběd a denní pravidelnost jídla. Opět lze vypozorovat zvýšení 

absence oběda se vzrůstajícím věkem. Již na základní škole se objevuje náchylnost k držení 

diet. Studie udává, že kolem 35 % chlapců na II. stupni základní školy drželo alespoň jednou 

dietu. Situace u dívek se liší. Pouze 25 % korespondentek 9. tříd uvedlo, že nikdy nedržely 

dietu. (Výzkum životního stylu žáků - stravovací návyky[online], 2015) 

 Stravovací zvyklosti a příjem nutričních složek hodnotil i tým odborníků od roku 2010 

do 2011. 745 žáků staršího školního věku z Prahy, Brna a Plzně odpovídalo na otázky 

v dotazníku. Studie konstatovala, že děti málo konzumují ryby a luštěniny, s vyšším věkem se 

konzumace zvyšuje. Celozrnné výrobky jí pouze třetina respondentů. Na druhou stranu příjem 

                                                             
10 Výzkum životního stylu žáků - stravovací návyky [online], 2015 
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většiny vitamínů dosahuje dvojnásobku až čtyřnásobku denní doporučené dávky. Nižší je pouze 

u kyseliny listové a vitamínu D.  
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5. Gender 

 Další kapitola teoretické práce je věnována vymezení pojmu gender, genderovým 

rozdílům a vlivům, které ovlivňují genderové chování a vliv genderu na stravovací návyky. 

5.1.  Vymezení pojmu 

Tento pojem má svůj původ v řečtině, kde slovo gender znamená rod.  

„Gender můžeme chápat jako sociálně utvářený soubor vlastností, chování, zájmů, 

vzhledu atd., který je v určité společnosti spojován s obrazem ženy nebo muže. 11  

Tento soubor je samozřejmě formován kulturou a společností. Ženské a mužské 

charakteristiky jsou kulturně a historicky proměnlivé. V historických obdobích a v různých 

kulturách se mění. Pohlaví, které je univerzální kategorií, a nemění se podle času či místa 

působení, gender ukazuje, že určení rolí k ženám a mužům je v různých obdobích, různých 

sociálních skupinách či různých společnostech rozdílné. Ideální ženské a mužské 

charakteristiky jsou vytvářeny společností, nevyplývají z biologické přirozenosti žen a mužů. 

Jsou určovány společenskou představou. Na konkrétní jedince je prostřednictvím různých 

sociálních institucí vykonáván od jejich narození silný tlak, který je nutí genderové vlastnosti 

považovat za vlastní.  V každé společnosti existuje proces socializace. Genderová identita se 

utváří během procesu socializace, mezi druhým a třetím rokem života jedince. I. Smetáčková 

v příručce Gender ve škole píše k problematice genderové identity následující: „V každé 

společnosti existuje proces socializace (ačkoliv jeho podoba může být různá), jehož 

prostřednictvím se z jedince, který se narodí bez genderové identity, stává muž nebo žena se 

vším, co k tomu patří – s vlastnostmi, způsoby chování, hodnotami, zájmy, vnímáním, myšlením 

atd.“12 Prostřednictvím socializace lidská bytost vrůstá do společnosti. Učí se, jaké je naše 

místo ve společnosti, jaké má možnosti, jak se má v určité situaci chovat. Co má očekávat od 

okolí. Učí se rolím, které bude zastávat celý svůj život. 

Důležitým obdobím pro formování genderové identity je dle vývojových psychologů 

starší školní věk. V tomto čase si dívky a chlapci nejvíce uvědomují, že existuje určité 

společensky očekávané chování „správného muže“ a „správné ženy“ a je přitom jen na nich, do 

                                                             
11 SMETÁČKOVÁ Irena, VLKOVÁ Klára, Gender ve škole: 1. vydání. Otevřená společnost 2005 ISBN 80-903331-2-5, 

str. 10 

12 SMETÁČKOVÁ Irena, VLKOVÁ Klára, Gender ve škole: 1. vydání. Otevřená společnost 2005 ISBN 80-903331-2-5, 

str. 18 
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jaké míry si tato pravidla a normy osvojí a přijmou za svá. Vrstevnická skupina, v období 

dopívání – revolty proti starší generaci a tradičním hodnotám dospívajícím poskytuje nové 

životní vzory, ale také „bezpečný“ prostor, kde mohou experimentovat s postoji a rolemi, 

porovnávat je a hodnotit, což posouvá jejich další vývoj směrem k jejich nové, ustálenější 

genderové identitě. (Langmeier, Krejčířová, 1998) 

5.2.  Gender a média 

Dnešní neodmyslitelnou součástí života moderní společnosti jsou média. Jsou základní 

institucí moderní společnosti a její rozvoj je dáván do souvislosti i se společenskými změnami. 

Jsou primárním zdrojem podnětů a informací a ovlivňují moderní lidský život. Hrají klíčovou 

roli při šíření definic generových rolí a genderových vztahů. V celé své historii podrobně 

popisují perfektní ženu a perfektního muže. Jak mají vypadat, jak na ně nahlížet, jak se mají 

cítit a také, jaké chování se od nich v různých situacích očekává. Pokud se ženy objevují 

v médiích, jsou na ně kladeny nesrovnatelně vyšší nároky než na muže co se týče vzhledu. Musí 

být krásné, mladé, zdravé – perfektní. Udávají, že tento stav je přirozený, protože je daný 

biologií, sexualitou a evolucí. Irena Smetáčková a Klára Vlková udávají: „Médii vytvářený 

mýtus krásy spolehlivě omezuje svobodu a možnosti žen a podkopává i jejich sebevědomí. 

V některých povoláních je navíc vzhled ženy doslova pracovní klasifikací a významně ovlivňuje 

jejich profesní a životní možnosti.“13  

5.3.  Gender a stravování 

 K nejčastějším aktivitám lidského života patří stravování. To, co lidé jí a pijí, má vliv 

na ženské a mužské tělo. Genderové studie ukazují, že stravovací chování žen a mužů je odlišné.  

 Stravovací návyky a spokojenost s vlastním tělem jasně ukazují rozdíly pohlaví. Muži 

se soustřeďují na to, co jim chutná, ženy sledují množství energie a také to, jak je jídlo prospěšné 

zdravotně. Ženskou vlastností je zdrženlivost při stravování. Mužské chování se řídí spíš 

množstvím potravy a rychlostí jídla. Ukazuje se, že žena, která během jídla sní malé množství 

jídla, působí jako žena. Je vnímána atraktivněji.  

Ženy mají v průměru lepší znalosti o zdravé stravě, jejich strava je zdravější. Konzumují 

častěji plnohodnotné potraviny, mléčné produkty, syrovou zeleninu. Jedí pravidelněji s menšími 

porcemi jídla, ale také jsou ve větší míře vegetariánky. Muži ve zdravém životním stylu 

                                                             
13 SMETÁČKOVÁ Irena, VLKOVÁ Klára, Gender ve škole: 1. vydání. Otevřená společnost 2005 ISBN 80-903331-2-5, 

str. 54 
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upřednostňují pohyb a sport. Ve stravě převládá červené maso, porce jsou větší, kaloričtější. 

Jedí více uzenin, pijí více alkoholických nápojů především piva. 

Již žáci na základní škole vykazují rysy v návycích stravování specifické pro dané 

pohlaví. Vliv rodiny ubezpečuje chlapce v tom, aby jedl hodně jídla, celou porci. Ti, kteří jedí 

rádi, jsou považováni za zdravé a silné jedince. Naopak pro dívky je zřídkakdy jídlo zdrojem 

požitku. Představuje spíše ohrožení, musí je hlídat a kontrolovat. Dívky v rodině nejsou 

chváleny, když dobře jí.  

Toto vžité stigma pokračuje i v dospělosti. Muži se řídí svou chutí. U žen se ukazuje 

opačný poměr: necelá polovina spojuje jídlo s kontrolou a jen čtvrtina jí podle své chuti. Chuť 

k jídlu je vnímána jako selhání. Potraviny je možné taky dělit na „ženské“ – slabé a „mužské“ 

– silné. Ženské konotované pokrmy nevyžadují žádnou velkou sílu, nekladou fyzický odpor. 

Např. tvaroh, zelenina, sladké dezerty. Mužské pokrmy vyžadují silný skus a jsou energeticky 

velmi bohaté. Např. ostré, trpké, hořké pokrmy i nápoje s vysokým podílem alkoholu. 

(Smetáčková, 2005) 
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6. Shrnutí teoretické části 

Stravování má své zákonitosti v potřebách energie, jednotlivých živin a látek tak, aby 

byl zajištěn optimální a zdravý růst a vývoj jedince. V jednotlivých údobích života se potřeby 

výživy liší. Proto musí být nabízena vhodná výživa, ale také je nutné zabezpečit správný výběr 

ze strany dítěte. Návyky se mění a formují vlivem prostředí, zvyklostí rodiny i postojem k sobě 

samému. (Nevoral 2003) 

Žáci v období staršího školního věku jsou konfrontováni s mnohými vnějšími vlivy, 

které mohou přispět k vytvoření nesprávného stravovacího návyku a je to zejména rodina, která 

stále dohlíží na jejich stravování. Dokáže tím včasné rozpoznání problému a jeho nápravě. 

Rodinné prostředí určuje, jaké schopnosti a dovednosti jsou ceněny a naopak. Odráží se zde 

hodnotový systém rodiny i celková úroveň rodičů.   

Dospívání je významnou fází, v níž se rozvíjí a dotváří individuální identita. Pokračuje 

rozvoj genderové identity, dochází k jejímu většímu vyhranění. Dospívající osoby vyžadují 

dodržování mužských a ženských standardů, dočasně narůstá netolerance a zvyšuje se 

kritičnost. Dochází s rozvoji samostatnosti, odpoutání se od rodičů.  

Správný či nesprávný přístup ke stravování a zdravému životnímu stylu může ovlivnit 

další život jedince, a proto je nutné motivovat a evokovat zájem o výživu již jedince na II. 

stupni základní školy. Ukázat jim, jak se dobře chovat v oblasti výživy. Přestože jsou ještě pod 

vlivem rodiny, jednou to budou oni, kdo budou své životní postoje předávat další generaci. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

7. Cíl práce a metodologie výzkumného šetření 

7.1.  Formulace cíle a předpokladů pro vlastní průzkum 

Cílem praktické části je zmapovat využívání poznatků správného stravování u žáků II. 

stupně základních škol v jejich reálném životě a zjistit, zda existují rozdíly v přístupu  

ke stravováníu dívek a chlapců. Na základě vlastních zkušeností a studia pramenů výzkumu lze 

o rozdílech mezi chlapci a dívkami vyslovit několik předpokladů. 

Předpoklad 1: Předpokládám, že dívky uplatňují větší znalosti o stravovacích 

návycích než chlapci. Použiji tyto otázky 1, 4, 6, 11, 17. 

Předpoklad 2: Předpokládám, že v prosazování vlastního názoru  v období staršího 

školního věku nebude mezi dívkami a chlapci zásadní rozdíl. Sleduji otázky 2, 10, 

16. 

Předpoklad 3: Předpokládám, že chlapci mají rozdílnou představu o velikosti porcí 

a četnosti jídel během dne než dívky. Využiji otázky 12,13. 

7.2.  Metody výzkumného šetření 

Pro získání dat byla zvolena metoda dotazníkového šetření. Byly vybrány škola a osloveny 

žáci 6. – 9. ročníku.  

- ZŠ Umělecká, Praha 7 

- ZŠ Benešov, Dukelská 1818 

- ZŠ a MŠ Nučice, Praha – západ 

Z uvedeného je vidět, že jsem vybrala školu vesnickou, školu z menšího města a z hlavního 

města. Záměrem bylo promísit různé lokality s různým stylem života. Výzkumným cílem 

nebylo srovnání výsledků mezi jednotlivými školami ani věkové odlišnosti, ale porovnání 

přístupu ke stravování, správné výživě a zájmu o toto téma u žáků staršího školního věku se 

zaměřením na gender. Výsledné vyhodnocení je uspořádáno v grafech a tabulkách, jsou zde 

porovnány odpovědi dívek a chlapců. 

7.3.  Struktura dotazníku  

 V anonymním dotazníku byla věnována velká pozornost na srozumitelnost, věcnost 

a náročnost pro danou věkovou skupinu. První dvě položky jsou určeny pro identifikační údaje: 
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pohlaví a rok narození. Dotazník celkově obsahuje 20 otázek, z toho 13 uzavřených, 

6 polootevřených a 1 otázka volná. 

 Otázky zjišťující přístup ke stravování: č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17  

 Otázky mapující gender: č. 12, 13  

 Otázky zkoumající vliv okolí na adolescenta: 2, 10, 16, 18, 19 

 Otázka pro další zájem o správné výživě a stravování: 20 

7.4.  Průběh dotazníkového šetření 

 Dotazníky byly zadány ve třech školách, třídy byly seznámeny, za jakým účelem byl 

sestaven a jak se bude zacházet s daty. Všichni žáci byli poučeni, jak dotazník správně dotazník 

vyplnit. Celkem bylo rozdáno 290 dotazníku. 100% bylo navráceno. Následně byly dotazníky 

zpracovány a vyhodnoceny. 

7.5.  Třídění a statistické zpracování dat 

 Data jsem nejprve třídila pomocí tabulkového procesoru Microsoft Office Excel 2013. 

Ve stejném procesoru jsem po roztřídění dat vypracovala ke každé otázce tabulku a graf, kde 

jsem uvedla možné odpovědi a číselné údaje v absolutních číslech (n) a v procentech (%). 
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7.6.  Identifikační údaje respondentů 

 

Tabulka č.8/ V1- Respondenti podle pohlaví a ročníku narození 

 

 

 

Graf č. 1 – Respondenti podle pohlaví a ročníku narození 

 

 

 Z celkového počtu 290 respondentů (vybraní žáci základních škol) se dotazníkového 

šetření zúčastnilo 147 chlapců a 143 dívek. Z výsledku šetření je zřejmé, že počty chlapců a 

dívek jsou rovnoměrné. 

 Lze také sledovat, že nejvíce respondentů se narodilo v roce 2000, nejméně v letech 

1999 a 2003. Ročník narození se nebude promítat do celkového hodnocení. 
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8. Výsledky dotazníkového šetření 
 

Tabulka č.9/ V2 - Otázka č. 1 

 

Snídáš? 

 

 

Graf č. 2 – Snídáš? 

 

 

 

 V první otázce z celkového počtu 143 dívek odpovědělo 51,75 % dívek, že snídají, 

14,69  % nesnídá a 33,57 % dívek snídá občas. 

 Chlapců odpovídalo 147, 60,54 % chlapců uvedlo, že snídají, 27,89 % snídá občas 

a pouhých 11,56 % chlapců nesnídá. Podle výživových doporučení je snídaně velmi důležitá, 

protože po noci doplňuje energii. 
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Tabulka č. 10/ V3  – Otázka č. 2 

Kdo ti připravuje svačinu do školy? 

 

 

Graf č. 3 – Kdo ti připravuje svačinu do školy? 

 

 

 

 V nejčastějším případě připravuje svačinu do školy rodič. Z celkového počtu pro 

62,24  % dívek a 64,63 % chlapců. 25,87 % děvčat a 21,77 % chlapců si připravuje svačinu 

samostatně. Jen zanedbatelné množství jedinců uvádí, že svačinu jim připravuje někdo jiný 

nebo si svačinu kupuje. Je pozitivní, že pouze 1,36 % chlapců svačinu nenosí oproti dívkám, 

kde již v této době nenosí svačinu 5,59 % dívek. Jak chlapci, tak dívky dopsali možnost, kdo 

jiný jim připravuje svačinu. Nejčastěji to byla babička nebo sourozenec. 

 Pravidelný přísun energie je v dětském věku velmi důležitý pro zajištění energie. 

Nedostatek energie způsobuje například nesoustředěnost při výuce ve škole.  
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Tabulka č. 11/V4 - Otázka č. 3 

 

Kde nejčastěji obědváš ve dnech školního stravování? 

 

 

Graf č. 4 – Kde nejčastěji obědváš ve dnech školního vyučování? 

 

 

 

 Z výsledků jednoznačně vyplývá, že žáci základní školy se stravují ve dnech školního 

stravování ve školní jídelně. Je to 68,71 % chlapců a 72,03 % dívek. Školní jídelny připravují 

jídlo podle směrnic daných vyhláškou a je zaručené, že jídlo splňuje kritéria zásad zdravé 

výživy. Přesto 23,13 % chlapců obědvá doma, 1,36 % chodí do bufetu, 4,08 % obědvá jinak (3 

žáci obědvají venku, 3 u babičky a 1 v restauraci) a 1,36 % chlapců neobědvá. Dívky jsou na 

tom podobně: 21,68 % jí oběd doma, 3,50 % chodí do bufetu a 2,80 % dívek neobědvá. 

České Zdravotnické fórum v roce 2013 provedlo výzkum a je uvedeno, že 2,0 % 

dotazovaných neobědvá. (České zdravotní fórum 2008)  
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Tabulka č. 12/V - 5 Otázka č. 4 

 

V tvém běžném stravování si vybíráš jídlo, 

 

 

Graf č. 5 – Ve tvém běžném stravování si vybíráš jídlo, 

 

 

 

 Z této otázky jednoznačně vyplývá, více než ¾ dotazovaných odpovědělo, že si 

v běžném stravování vybere jídlo, které jim chutná, ať se jedná o dívky či chlapce. Dívky 

vybírají jídlo, které má nejméně tuků a cukrů v 14,69 %, chlapci pouze v 3,40 %. Naopak 

chlapci vybírají jídlo, které je zasytí v 13,61 % oproti dívkám, které uvedly tuto možnosti pouze 

v 8,39 %.  
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Tabulka č. 13/V 6 – Otázka č. 5 

Jíš k obědu polévku? 

 

 

Graf č. 6 – Jíš k obědu polévku? 

 

 

 

 Na tuto otázku odpovědělo pouze 31,7 % dívek a 47,62 % chlapců, že obědvá polévku. 

57,34 % dívek a 39,46 % chlapců nejí k obědu polévku. V této otázce měli všichni ti, co jejich 

odpověď byla záporná, možnost napsat, proč polévku nejedí. Žáci vypsali velkou škálu 

odpovědí: 34 respondentů, že jim nechutná, 12 – nejím polévku, 6 - doma také nemáme, 2 - 

polévky jsou mastné, 2 -  polévka je samá voda. 7 dívek uvedlo, že nesní dvě porce. Zarážející 

je, že 16 žáků nejí k obědu polévku, protože spěchá.  

 Výsledky by mohly být jiné, pokud by byla na výběr možnost „někdy“. Žáci si vybírají 

také polévku podle toho, zda jim chutná či ne. 
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Tabulka č. 14 /V7 - Otázka č. 6 

Jak často jíš sladká jídla k obědu? 

 

 

Graf č. 7 – Jak často jíš sladká jídla k obědu? 

 

 

 

 Na otázku, jak často jíš sladká jídla k obědu, odpovědělo více než třetina chlapců, že 1x 

týdně či 1x za měsíc. 12,93 % jí vícekrát týdně a 7,48 % vůbec. Zde lze vysledovat velký rozdíl 

mezi děvčaty a chlapci. Dívky ve 35,66 % nejí sladká jídla k obědu vůbec, 24,48 % 1x za měsíc, 

33,57 % 1x týdně a pouze 6,29 % vícekrát týdně. 
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Tabulka č. 15 /V8 - Otázka č. 7 

Jakou přílohu máš nejraději? 

 

 

Graf č. 8 – Jakou přílohu máš nejraději? 

 

 

 

 V této otázce byla možnost výběru z různých příloh. Dotázaní měli uvést, kterou přílohu 

mají nejraději, a pokud nenašli mezi odpověďmi tu pro ně vhodnou, mohli uvést jiný druh 

přílohy. Největší procento u dívek 41,26 % zabírají těstoviny, dále rýže. Brambory a knedlíky 

jsou téměř na stejné úrovni a 4,9 % uvedlo jiné (např. kus-kus, bramborová kaše). 

 Respondenti mužského pohlaví přisoudili největší oblibu knedlíkům, které jsou 

nejoblíbenější pro téměř 1/3 chlapců. Následuje rýže, těstoviny a brambory. 10,2 % chlapců 

doplnili přílohu do odpovědi jiné. Zde nejčastěji hranolky. 
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Tabulka č. 16 /V9 - Otázka č. 8 

Považuješ zeleninový salát na dostatečný pokrm k obědu? 

 

 

Graf č. 9 – Považuješ zeleninový salát za dostatečný pokrm k obědu? 

 

 

 

 Z celkového počtu 143 dotazovaných děvčat odpověděla více než polovina, že 

zeleninový salát je dostatečný pokrm k obědu. Chlapců bylo s touto odpovědí 38,10 %. 

 Z celkového počtu 147 dotazovaných chlapců odpovědělo 42,86 %, že zeleninový 

pokrm je nedostatečným pokrmem k obědu. Oproti dívkám, kterých bylo pouze 27,27 %. 

Odpověď nevím uvedlo 16,08 děvčat a 19,05 chlapců. 

 V této otázce lze pozorovat velký rozdíl v přístupu ke stravování. Pouze zeleninový salát 

nesplňuje vyvážený poměr bílkovin, tuků, cukrů, vitamínů, minerálních látek a stopových 

prvků. Strava dětí má být maximálně vyvážená tak, aby byl podporován jejich správný vývoj 

a růst.  
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Tabulka č. 17 /V10 - Otázka č. 9 

Jako dezert si vybereš? 

 

 

Graf č. 10 – Jako dezert si vybereš? 

 

 

 

 Předmětem zjišťování v této otázce bylo, jaký dezert si žáci vyberou. Je všeobecně 

známo, že děti mají rádi sladké. Dívky si nejčastěji v 29,37 % vyberou ovoce nebo ovocný salát, 

19,57  % nejí dezert, pomyslné třetí místo udělily zeleninovému salátu – 16,78 % - a ve stejném 

procentu výběru, 4,90 %, uvedly jogurt a 7 dívek uvedlo jako jiné zmrzlinu.  

 Chlapci si v největším procentu 37,41 % vybrali moučník, dále 26,53 % ovoce či ovocný 

salát, 14,29 % nejí dezert, 11,56 % vybralo zeleninový salát, 7,48 % jogurt a 2,72 % uvedlo jiné 

(2 chlapci dort, 1 tiramisu a 1 zmrzlinu). 

 I v této otázce je již vidět rozdílný pohled na stravování. Dívky uváděla jako dezert 

energeticky méně náročné pokrmy než chlapci.  
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Tabulka č. 18 /V11 - Otázka č. 10 

Jaká večeře u tebe převažuje? 

 

 

Graf č. 11 – Jaká večeře u tebe převažuje? 

 

 

 

 

 Odpovědi této otázky ukazují, že v rodinách stále přetrvává model, kdy se večeří teplé 

jídlo. 68,71 % chlapců a 67,83 % dívek uvedlo, že u nich převažuje teplé jídlo k večeři. 23,81 

% chlapců a 27,97 % večeří studené jídlo, 6,12 % chlapců a 3,50 % dívek večeří jen ovoce nebo 

zeleninu a pouze 2 chlapci z celkového počtu uvedlo, že nevečeří. Z celkového zkoumaného 

vzorku to variantu „nevečeřím“ uvedla jediná dívka. Můžeme říci, že děti staršího školního 

věku jsou stále pod vlivem rodičů, kteří i v tomto období dohlížejí na stravování a připravují 

teplou večeři. 

 Podle výživových doporučení je nutné dodržovat správný stravovací režim. Stravovat 

se nejméně pětkrát denně. Pravidelná, správně rozložená strava vede k dosažení optimálního 

vývoje a růstu dětí. Vede také k prevenci civilizačních chorob. 
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Tabulka č. 19 /V12 - Otázka č. 11 

Kolik tekutin denně vypiješ 

 

 

Graf č. 12 – Kolik tekutin denně vypiješ? 

 

 

 

 Informovanost o důležitosti tekutin je vysoká, jak ukazují odpovědi této otázky, 

neboť  celkového počtu 143 děvčat vypije 11,89 % vice než 2 litry a 62,94 % od 1 do 2 litrů 

tekutin denně. Z celkového počtu 147 chlapců více než 2 litry vypije 35,37 % a od 1 do 2 litrů 

tekutin denně 53,74 %. 25,17 dívek vypije méně než 1 litr a 10,88 % chlapců vypije méně než 

1 litr tekutin za den. 

 Zdá se tedy, že pitný režim je dobře zajištěn, ale bylo by zajímavé zkoumat, jaké nápoje 

pijí nejčastěji.  
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Tabulka č. 20 /V13 - Otázka č. 12 

Myslíš, že dívky by měly jíst: 

 

 

Graf č. 13 – Myslíš, že dívky by měly jíst 

 

 

 

 Nadpoloviční většina 72,73 % dotázaných dívek a 51,02 % dotázaných chlapců si myslí, 

že dívky by měly jíst menší porce a častěji za den. 16,78 % dívek a 35,37 % uvádí, že na tom 

nezáleží. Že dívky by měly jíst větší porce a méně často za den uvádí 6,29 % děvčat a 6,12 % 

chlapců a 4,20 % dotázaných děvčat a 7,48 % dotázaných chlapců si myslí, že dívky by měly 

jíst menší porce a méně často za den. 

 Genderový přístup ke stravování je zde zřetelně viditelný.  
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Tabulka č. 21 /V14 - Otázka č. 13 

Myslíš, že chlapci by měli jíst: 

 

 

Graf č. 14 – Myslíš, že chlapci by měli jíst 

 

 

 

 Otázka č. 13 se nepřímo vztahuje k výše položené otázce. Dotaz byl stejný, jen se týkal 

chlapců a respondenti tedy uvedli jiná data. Alarmující je, že 39,38 % dívek a 37,41 % chlapců 

si myslí, že by chlapci měli jíst větší porce a méně často za den. Lepší názor na stravování mají 

dívky, které v 43,36 % uvedly, že si myslí, že chlapci by měli jíst menší porce a častěji za den. 

Chlapci tento názor uvádí v 25,85 %. 1,40 % děvčat a 4,76 % chlapců si myslí, že by chlapci 

měli jíst menší porce a méně často za den. Zbylých 15,38 % dívek a 31,97 si myslí, že na 

denních porcích a četnosti jídel nezáleží.  

 Porovnáním grafů č. 13 a č. 14 lze jednoznačně definovat genderovou různorodost 

v názorech na stravování u děvčat a chlapců. Otázky byly zařazeny z důvodu zvýšené 

rizikovosti v období staršího školního věku k poruchám příjmu potravy. Lze tedy pozitivně 
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hodnotit, že žáci mají přehled o tom, že není zdravé omezovat příjem potravy. Na druhou stranu 

velká skupina žáků o tomto problému ještě nepřemýšlí. 

  



47 
 

Tabulka č. 22 /V15 - Otázka č. 14 

Proč piješ nápoje s vysokým obsahem kofeinů a povzbuzujících látek? 

 

 

Graf č. 15 – Proč piješ nápoje s vysokým obsahem kofeinů a povzbuzujících látek? 

 

 

 

 Předmětem zjišťování v této otázce bylo, zda a proč pijí žáci staršího školního věku 

energetické nápoje, protože je všeobecně známo, že obliba těchto nápojů je veliká. Dotazníkové 

šetření u této skupiny respondentů tento předpoklad také prokázalo.  

 Více než 56,46 % děvčat nepije takovýto nápoj, protože jim nechutná, je nezdravý nebo 

to mají zakázané. Chlapci nepijí tyto nápoje ve více než polovině případů – 56,46 % - protože 

je nezdravý, nechutná jim, nepotřebují povzbudit. 

 Naopak pouze 2 dívky uvedly, že pijí kofeinový nápoj, protože jej pije kamarád, 

u chlapců jsou to pouze 4 případy ze 147.  
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 Z výsledků ale vyplynulo, že 12,59 % dívek pije nápoje s obsahem povzbuzujících látek, 

protože jim dodají energii a 11, 89 % je pijí z jiného důvodu. V dodatkové otázce uváděly, 

protože jim chutná. 

 Alarmující výsledek vyplynul ze šetření u chlapců. 27,21 % z celkového množství 

chlapců pije povzbuzující nápoje z jiného důvodu. Doplňující otázkou bylo zjištěno, že jim 

chutná v 12 případech, ostatních 28 chlapců pije energetické nápoje pro povzbuzení ve sportu. 

Zejména trenéři popř. rodiče by tedy měli žáky kontrolovat.  

 Energetické nápoje obsahují látky, které jsou pro děti naprosto nevhodné. Aktivizují 

organismus, nutí jej pracovat na vyšší výkon a tím je narušen přirozený rytmus těla. Pro další 

výkon je potřeba další stimulant a vzniká snadná cesta k závislosti.  
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Tabulka č. 23 /V16 - Otázka č. 15 

Když sportuješ, můžeš jíst větší porce? 

 

 

Graf č. 16 – Když sportuješ, můžeš jíst větší porce? 

 

 

 

 Tuto otázku jsem zařadila z důvodu sportovních tříd v jedné z vybraných škol. Otázka 

nepřímo zjišťuje spojitost s příjmem a výdejem energie. Je všeobecně známo, že strava dětí by 

měla být maximálně vyvážená a také je třeba sledovat rovnováhu v příjmu a výdeji energie.  

 Z celkového počtu 147 chlapců si 46,62 % respondentů myslí, že mohou jíst větší porce, 

když sportují, 35,37 % uvádí, že nemohou jíst větší porce a 17,01 % chlapců odpověď na otázku 

neví. Z počtu 143 děvčat odpovědělo stejné procento 32,17 % v případě „ano“ i v případě „ne“ 

nemohu jíst větší porce, když sportuji. Je překvapivé, že největší část dívek – 35,66 % neví.  

 Výuka ve sportovních třídách s navýšeným počtem hodin tělesné výchovy není jen 

o sportování, ale i o kompenzačních cvičeních, edukaci v oblasti fungování lidského organismu 

a správné skladbě jídelníčku.  
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Tabulka č. 24 /V17 - Otázka č. 16 

Při výběru jídla tě nejvíce ovlivňuje: 

 

 

Graf č. 17 – Při výběru jídla tě nejvíce ovlivňuje? 

 

 

 

 Více než polovina chlapců (58,50 %) a téměř ¾ dívek (72,03 %) uvedli, že na výběr 

jídla mají svůj vlastní názor. 21,09 % chlapců a 24,48 % dívek ovlivňuje rodina, dále u dívek: 

1,40  % ovlivňují kamarádi, stejným procentem jsou ovlivněné učiteli a pouze 1 dívka uvedla, 

že při výběru jídla dbá na svého bratra – což je vlastně rodina. Rodina ovlivňuje 21,09 % 

chlapců, v 5,44 % jsou to kamarádi, v 2,04 % učitelé a v kolonce jiný uvedlo 19 respondentů, 

což je 12,93 %, že jsou při výběru jídla ovlivněni svým trenérem.  
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Tabulka č. 25 /V18 - Otázka č. 17 

Hlavním jídlem dne v tvém denním režimu je 

 

 

Graf č. 18 – Hlavním jídlem dne v tvém denním režimu je 

 

 

 

 62,59 % chlapců a 53,15 % dívek vybralo variantu pro hlavní jídlo dne oběd, 17,01 % 

chlapců a 18,88 % dívek považují za hlavní jídlo dne snídani, večeře je hlavním jídlem v denním 

režimu pro 16,08 % dívek a 14,29 % chlapců, 11,89 % dívek a 6,12 % neumí rozhodnout.  
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Tabulka č. 26 /V19 - Otázka č. 18 

Při výběru mléčného výrobku v obchodě tě nejvíce ovlivni: 

 

 

Graf č. 19 – Při výběru mléčného výrobku v obchodě tě nejvíce ovlivní 

 

 

 

 Velmi příznivý je výsledek odpovědí na tuto otázku, neboť 49,66 % chlapců a 41,26 % 

děvčat sleduje složení mléčného výrobku.  

 Dívky dbají na doporučení jiné osoby v 35,66 % a chlapci v 30,61 %. Ale dotázaní se 

nechají také přesvědčit reklamou. Dívky i chlapci téměř shodně. (dívky v 15,38 % a chlapci 

v 15,65 %). 7,69 % dívek a 4,08 % chlapců mléčné výrobky nejí. 

 Dle doporučení pediatrů mají být mléčné výrobky v dětské stravě zařazeny každodenně. 

Jsou zdrojem vápníku, vitamínů i tuků. Vápník je součástí kostí, zubů a působí preventivně 

proti osteoporóze. Jiří Nevoral uvádí ve své publikaci DDD 1200 mg vápníku pro žáky staršího 

školního věku.  
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Tabulka č. 27 /V20 - Otázka č. 19 

Myslíš, že reklama na zdravé potraviny je pravdivá? 

 

 

Graf č. 20 – Myslíš, že reklama na zdravé potraviny je pravdivá? 

 

 

 

 V této měli respondenti možnost výběru ze tří odpovědí, ano, ne a nevím. 46,85 % dívek 

a  59,18 % chlapců odpovědělo, že si myslí, že reklama na zdravé potraviny není pravdivá. 

Naopak pouze 5,59 % dívek a 10,20 % chlapců si myslí, že pravdivá je. Překvapivé je, že 

47,55  % děvčat a 30,61 % chlapců staršího školního věku ještě neví. Výše uvedené šetření 

ukazuje na to, že reklama, např. s idolem či známou osobností, může negativně ovlivnit výběr 

potraviny.  



54 
 

Otázka č. 20 

Co se chceš dovědět o správné výživě a správném stravování? 

 

 Poslední otázka byla otevřená. Žáci mohli napsat, co se chtějí ještě dovědět o správném 

stravování či správné výživě. Očekávala jsem velké množství otázek a podnětů k dalšímu 

zamyšlení. To se ovšem nepotvrdilo. 

 Shromážděná data uvedla velmi negativní údaje. 2/3 dívek i chlapců uvedlo, že je z této 

oblasti nic nezajímá, že ví všechno. Jen 1/3 dívek a několik chlapců definovalo dotaz k této 

problematice. Dotazy byly velmi primitivní (např. Co jíst a co ne? Kdy naposledy jíst? Jaké je 

složení výrobku? Jaké jsou zdravé recepty? Která zelenina je zdravá?) Mohla bych tedy 

usuzovat, že děti se nesetkávají s odbornými názvy, nejsou dostatečně informováni 

o problematice výživy a jejich znalosti jsou pouze na dětské úrovni. 

 Na druhou stranu si uvědomuji, že nevyjádření se mohlo mít více příčin. Dotazník byl 

velmi dlouhý. Vyplnit 20 různorodých otázek je pro žáky náročné, museli se dlouho soustředit, 

zvažovat odpovědi a přemýšlet. Projevil se zde postoj žáků staršího školního věku – nechtějí 

nic vymýšlet, nic je nezajímá. V neposlední řadě i to, že dotazník pro žáky nebyl inspirativní. 

 Domnívám se, že otevřenou otázkou má dotazník začínat nebo o otázce hovořit, např. 

v úvodu hodiny v rámci aktivity brainstorming či s otázkou pracovat v další vyučovací hodině, 

diskutovat o možných tématech, tak se odkrývá prostor, kdy chtějí žáci něco sdělit. 
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9. Diskuze výsledků ve vztahu k předpokladům 
 

Předpoklad č. 1:  

 Předpokládala jsem, že dívky uplatňují větší znalosti o stravovacích návycích než 

chlapci. Pro ověření jsem pouze otázky, které zjišťovaly chování žáků v souvislosti se 

stravováním a snažila jsem se zjistit vztah žáků k výživě.  

Využila jsem tyto otázky: 

Č. 1 – Snídáš? (odpověď – ano)  

Č. 4 – Ve tvém stravování si vybíráš jídlo, (odpověď – které ti chutná) 

Č. 6 - Jak často jíš sladké jídlo k obědu? (odpověď – 1x týdně) 

Č. 11 - Kolik tekutin denně vypiješ? (odpověď – od 1 do 2 litrů) 

Č. 17 – Hlavním jídlem dne v tvém denním režimu je: (odpověď – oběd) 

 

Pro vyhodnocení byli vybráni ti chlapci a chlapci, kteří odpověděli způsobem, ze kterého lze 

vyvodit, že jejich postoj ke stravovacím návykům je správný. Z tabulky uvedené níže lze vyčíst, 

že rozdíl mezi chlapci a dívkami je minimální. Dívky i chlapci celého sledovaného souboru II. 

stupně základní školy mají stejný postoj ke stravování. 

 

Tabulka č. 28 – Správný postoj ke stravování 
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Graf č. 21 – Správný postoj ke stravování 

 

 Z výsledků uvedených výše bylo zjištěno, že ze zkoumaného vzorku dívek a chlapců 

odpověděly takovým způsobem, že kterého lze posoudit jejich nutriční chování. Z výše 

uvedených grafů lze usoudit, že znalosti dívek i chlapců jsou na stejné úrovni. 

 Pro další vyhodnocení jsem vybrala ze souboru zdravě se stravující žáky tj. ty, kteří 

odpověděli na všech pět otázek správně.  Jednalo se o otázky 1, 4, 6, 11, 17 s odpověďmi 

uvedenými v počátku předpokladů. A výsledky byly překvapivé. Pouze 8 chlapců odpovědělo 

správně ve všech případech, dívek bylo 3x více. 24 dívek odpovědělo bezchybně v daných 

otázkách. 

 

Předpoklad se potvrdil. 
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Předpoklad č. 2: 

 Předpokládala jsem, že v prosazování vlastního názoru v období staršího školního věku 

nebude mezi dívkami a chlapci zásadní rozdíl. 

Jednalo se o tyto otázky: 

 

Č. 2 – Kdo ti připravuje svačinu do školy? (odpověď – rodiče) 

Č. 10 – Jaká večeře u tebe převažuje? (odpověď – teplá večeře) 

Č. 16 – Při výběru jídla tě nejvíce ovlivňuje: (odpověď – mám vlastní názor) 

 

Tabulka č. 29 – Prosazování vlastního názoru 

 

 

Graf č. 22 – Prosazování vlastního názoru 

 

 Při vyhodnocení byli vybráni chlapci a dívky, kteří na otázky odpověděli způsobem, ze 

kterého lze vyvodit rozdíl v přístupu ke stravování. Z vyhodnocení otázek dle grafů a tabulek 

uvedených výše lze usoudit, že jak dívky, tak chlapci mají svůj vlastní názor na stravování, ale 

paradoxně svačiny oběma pohlavím v největším procentu připravují rodiče a k večeři bývá 

v největším procentu teplé jídlo. Zásadní rozdíl mezi děvčaty a chlapci není.  

Předpoklad se potvrdil.  
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Předpoklad č. 3: 

 Předpokládala jsem, že chlapci mají rozdílnou představu o velikosti porcí a četnosti 

jídel během dne než dívky. 

Využiji otázky: 

Č. 12 - Myslíš, že dívky by měly jíst: 

Č. 13 - Myslíš, že chlapci by měli jíst: 

 

Tabulka č. 30 – Představa o velikosti porcí a četnosti během dne 

 

 

Graf č. 23 – Představa o velikosti porcí a četnosti během dne 

 

 

 Pro vyhodnocení byly využity výsledky otázek 12, 13. Z jednotlivých grafů na straně 

44 a 45 je jednoznačně vidět, že přístup chlapců a dívek se liší. Do tabulky a grafu v diskuzi 

jsem vybrala pouze jednu sledovanou odpověď. Chlapci si o sobě myslí, že by měli jíst větší 

porce a častěji den. Dívky si o sobě myslí, že mají jíst menší porce a častěji za den. Smýšlení 

je genderově podmíněné. 

 

Předpoklad se potvrdil. 
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10. Shrnutí a náměty pro praxi 

10.1. Shrnutí dotazníkového šetření 

 

 V dotazníkovém šetření byly obsaženy otázky mapující přístup ke stravování u dívek 

a chlapců staršího školního věku vybraných základních škol.  

 Ze shromážděných dat celkově vyplývá, že správné stravování u žáků II. stupně 

základních škol je na dobré úrovni. Pravidelně snídají, svačiny mají připravené od rodičů, 

většina jich chodí do školní jídelny a mívají teplé večeře. Pitný režim je zajištěn, ale nelze 

prokázat, co žáci pijí. Toto vše je zajištěno rodinou. Z toho lze vyvodit, že rodičům nejsou 

stravovací návyky dětí lhostejné a stále na své děti mají vliv.  

 Přesto z celkového výzkumu také vyplynulo, že v informovanosti v oblasti zdraví ve 

vztahu k výživě se vyskytují určité problémy. Vybírají si jídlo, které jim chutná či je zasytí. 

Pouze dívky přemýšlí o složení jídla. Ve velkém procentu děti nejedí polévku, protože nemusí 

a zejména chlapci jedí velmi často k obědu sladká jídla, což ukázala otázka č. 6. I typ přílohy 

je genderově rozdělen: chlapci mají nejraději knedlíky – téměř 1/3 respondentů. Dívky mají 

mylnou potřebu o nutričně vyváženém pokrmu. Představa o velikost porce je také nesprávná. 

 Dalším méně pozitivním zjištěním byla otázka ohledně reklamy na potraviny. Je 

překvapivé, že 30,61 % chlapců a 47,55 % dívek neví, zda reklama na potraviny je pravdivá či 

ne. I v otázce energetických nápojů, kdy zejména chlapci pijí povzbuzující nápoje pro lepší 

sportovní výkon, je zarážející. Domnívám se tedy, že žáci nerozumí problematice správné 

výživy, nedokáží se v ní orientovat a nechávají se ovlivňovat okolím. 

10.2. Náměty pro praxi  

 Z výsledků sledovaného výběru žáků vyplývá, že je více než potřebné dívky a chlapce 

vhodně motivovat a evokovat u nich větší zájem o tuto oblast. Ukazovat jim správně sestavené 

jídelníčky, vysvětlovat, jak se v oblasti výživy správně chovat. Učitelé by si měli zjistit, jaké 

postoje daná skupina ke stravování a zdravému životnímu stylu zaujímá a dle výsledků vhodně 

připravit hodinu popř. projektový den. V souboru jsou i žáci s pozitivními výsledky. Je tedy 

možné využít jejich znalosti např. ve skupinové práci, v předávání správných informací svým 

vrstevníkům. Kamarádi kamarádům více naslouchají a více jim věří. 

 Ve školách do výuky zařazovat více hodin, které se věnují správnému životnímu stylu, 

dodržování stravovacích návyků a odpovídat na otázky ohledně výživy. Výuku zaměřovat na 

témata, která zajímají dívky a která chlapce. Je možné tvořit skupiny pouze pro dívky či pouze 

pro chlapce nebo mít skupiny koedukované. Diskutováním odstraňovat mylné informace. Bylo 
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by vhodné zařazovat do výuky projekty či projektové dny věnované této oblasti a využívat 

mezipředmětové vztahy, aby se správné postoje zmechanizovaly, a tím se zlepšil i vztah ke 

stravování. 
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11. Závěr 
 

 Bakalářská práce byla zaměřena na problematiku stravování u dětí ve věku 11 – 16 let. 

Sledovala rozdílné přístupy dívek a chlapců ke stravování. Byly zde popsány faktory, jež 

stravování ovlivňují, sledovala výživová doporučení a popisovala oblasti, kde lze genderové 

rozdíly vysledovat.  

 Také zde byla objasněna důležitost dodržování stravovacích návyků v souvislosti 

s poruchami příjmu potravy, vysvětleny pojmy v oblasti stravování se zaměřením na specifické 

potřeby žáků. Jednoduchým způsobem byla také vysvětlena a popsána problematika stravování 

a výživy dětí staršího školního věku.  

 Empirická část práce mapovala stravovací návyky a postoje dívek a chlapců ke správné 

výživě i jejich stravovací návyky. Dotazníkovým šetřením žáků tří vybraných škol lze usuzovat, 

že žáci staršího školního věku se snaží být samostatní, chtějí mít své názory, ale stále se nechají 

ovlivňovat okolím, zejména rodiči. Byly stanoveny tři předpoklady, které na základě výsledků 

zkoumané skupiny potvrdily, že ve zkoumané skupině jsou již u žáků II. stupně základní školy 

viditelné genderově rozdílné názory na stravování. Sledovaný výběr dívek se o zdravý životní 

styl zajímá více než sledovaný výběr chlapců, ale jejich znalosti jsou často mylné.    

 I toto výzkumné šetření potvrdilo, že rodina ovlivňuje stravovací návyky a životní 

postoje. Pokud tedy budou návyky pevně zakotveny jejich v životních postojích již od dětství, 

nebude v období adolescence tolik problémů s poruchami příjmu potravy nebo špatným 

životním stylem. Dnešní mladá generace bude v budoucnu předávat své znalosti, návyky a 

správné postoje svým potomkům. Rodiče, učitelé a široká veřejnost by tedy měli vynaložit co 

největší úsilí, aby byly správné stravovací návyky a postoje dětí byly zabezpečeny. 
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Příloha č. 1 

DOTAZNÍK KE STRAVOVÁNÍ 

Pohlaví:      chlapec                       dívka 

Rok narození ……………………  

PROSÍM VŽDY VYZNAČIT JEDNU 

ODPOVĚD  

1.  Snídáš?  

a) ano  

b) ne  

c) občas  

  

2.  Kdo ti připravuje svačinu do školy?  

a) sám 

b) rodič  

c) někdo jiný, kdo? ……………………………. 

d) svačinu si kupuji 

e) svačinu nenosím 

 

3.  Kde nejčastěji obědváš ve dnech školního vyučování? 

a) doma 

b) ve školní jídelně 

c) chodím do bufetu 

d) neobědvám 

e) obědvám jinak, jak? ……………………………………………. 

  

4.  Ve tvém běžném stravování si vybíráš jídlo,  

a) které ti chutná 

b) které má nejméně tuků a cukrů 



 

c) které tě zasytí 

d) nepřemýšlíš o tom 

 

5.  Jíš k obědu polévku?  

a) ano 

b) ne 

c) pokud ne, proč?   _______________________________________  

   

6.  Jak často jíš sladké jídlo k obědu?  

a) vůbec 

b) 1 x týdně 

c) Vícekrát týdně 

d) 1 x za měsíc 

 

7.  Jakou přílohu máš nejraději? 

a) těstoviny    

b) brambory 

c) knedlíky 

d) rýže 

e) jiné (uveď) …………………………………………. 

 

8.  Považuješ zeleninový salát za dostatečný pokrm k obědu?    

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

9.  Jako dezert si vybereš: 

a) zeleninový salát  

b) ovoce nebo ovocný salát 



 

c) moučník 

d) jogurt 

e) jiné (uveď)………………………………………… 

f) nejím dezert 

 

10.   Jaká večeře u tebe převažuje? 

a) teplé jídlo 

b) studené jídlo 

c) jen ovoce nebo zeleninu 

d) nevečeřím 

 

11.  Kolik tekutin denně vypiješ? 

a) méně než 1 litr 

b) od 1 do 2 litrů  

c) více než 2 litry 

 

 12.   Myslíš, že dívky by měly jíst: 

a) větší porce a méně často za den 

b) menší porce a méně často za den 

c) menší porce a častěji za den 

d) nezáleží na tom  

 

13.  Myslíš, že chlapci by měli jíst: 

a) větší porce a méně často za den 

b) menší porce a méně často za den 

c) menší porce a častěji za den 

d) nezáleží na tom  

  

14.  Proč piješ nápoje s vysokým obsahem kofeinů a povzbuzujících látek? 

(Red bull , Monster Energy a jiný) 



 

a) nepiji, protože (důvod) ……………………………………………. 

b) piji, protože mi dodají energii   

c) piji, protože je pijí můj kamarád 

d) piji z jiného důvodu (uveď)……………………………….. 

 

15.  Když sportuješ, můžeš jíst větší porce? 

a) ano 

b) ne  

c) nevím 

 

16.  Při výběru jídla tě nejvíce ovlivňuje: 

a) rodina  

b) kamarádi 

c) učitelé    

d) jiný (uveď) ……………………………………………. 

e) mám vlastní názor 

 

17. Hlavním jídlem dne v tvém denním režimu je:  

a) snídaně 

b) oběd 

c) večeře 

d) neumím rozhodnout 

 

18.  Při výběru mléčného výrobku v obchodě tě nejvíce ovlivní: 

a) reklama 

b) složení  

c) doporučení jiné osoby 

d) nejím mléčné výrobky 

 

19. Myslíš, že reklama na zdravé potraviny je pravdivá? 



 

a) ano 

b) ne  

c) nevím 

 

20.   Co se chceš dovědět o správné výživě a správném stravování? 

…………………………………………………………………………………………

……………………….. 

…………………………………………………………………………………………

……………………….. 

  



 

Příloha č. 2 

 



 

 



 

 



 

 


