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2.6.11 Shrnutí výživových doporučení, strana 44 

Výživová doporučení lze shrnout do následujících bodů. Stravovat se pravidelně, 

v menších porcích, alespoň 5x denně. (Chaloupka, 2007) Častěji do jídelníčku zařazovat 

ovoce, zeleninu a světlé maso – krůta, králík, ryby. Dodržovat pravidelný pitný režim, 2-3 

litry vody, ovocných čajů či ovocné šťávy za den. (Kejvalová, 2012) Vyvarovat se konzumaci 

slazených nápojů, smažených pokrmů a nadměrného množství cukrovinek a jiných sladkostí. 

(Chaloupka, 2007) K udržení zdravého těla a ducha je doporučené zařadit cílené pohybové 

aktivity v délce trvání alespoň 30 minut za den. (Rucki, Stožický, 2003)        

3 Praktická část, strana 46 

Cílem dotazníkového šetření bylo zmapování stravovacích návyků oslovených skupin 

respondentů a zjištění, zdali rodiče ovlivňují svým vztahem k jídlu své děti. Z výsledků 

dotazníkového šetření je zřejmé, že rodiče určují stravovací návyky svých dětí. Je ale vždy 

stravování jejich dětí kopií toho jejich? Dotazníkové šetření bylo provedeno u dvou set 

respondentů. Prvních sto respondentů bylo zákazníky restaurace z řetězce rychlého 

občerstvení a druhých sto respondentů bylo oslovováno na klinice Dětské chirurgie a 

traumatologie Thomayerovy nemocnice v Praze. Návratnost dotazníků byla 100%, ne vždy 

však bylo vše vyplněno.  

První skupinu respondentů lze rozdělit počty takto: 0-1 rok 5 % (5 respondentů),  

2-5 let 25 % (25 respondentů), 6-10 let 32 % (32 respondentů), 11-15 let 14 %  

(14 respondentů), 15 let a více 24 % (24 respondentů).  

 



Druhá skupina respondentů byla zastoupena počty: 0-1 rok 12 % (12 respondentů), 2-5 

let 8 % (8 respondentů), 6-10 let 26 % (26 respondentů), 11-15 let 31 % (31 respondentů) a 

skupina starší 15 let byla zastoupena 23 % (23 respondentů). Celkově tedy byly skupiny 

zastoupeny takto: 0-1 rok 8,5 % (17 respondentů), 2-5 let 16,5 % (33 respondentů), 6-10 let 

29 % (58 respondentů), 11-15 let 22,5 % (45 respondentů) a poslední skupina starší 15 let 

byla zastoupena 23,5 % (47 respondentů).  

 

První skupina respondentů, zákazníci restaurace s rychlým občerstvením, je nejvíce 

lákána rychlostí (48 %, 48 respondentů), chutí (31 %, 31 respondentů), jednoduchostí (19 %, 

19 respondentů) a nejméně cenou (2 %, 2 respondenti ze sta dotazovaných).  

 



Druhá skupina respondentů, rodiče dětských pacientů kliniky Dětské chirurgie a 

traumatologie Thomayerovy nemocnice, je nejvíce lákána také rychlostí (52 %, 52 

respondentů) a jednoduchostí (29 %, 29 respondentů), dále je lákána chutí (14 %, 14 

respondentů), nejméně je lákána cenou (5 %, 5 respondentů ze sta dotazovaných). 

 

  

3.1 Četnost návštěv restaurací s rychlým občerstvením, strana 46 

Odpovědi skupin respondentů nebyly příliš rozlišné. Restaurace s rychlým 

občerstvením navštěvuje 1x za měsíc 60 % dotazovaných (120 respondentů ze všech 

dotazovaných), z toho 43 % (52 dotazovaných) respondentů bylo osloveno v Thomayerově 

nemocnici.  Druhou nejčastější odpovědí bylo, že restaurace navštěvují 2x – 3x do roka  

(20 %, 40 respondentů ze všech dotazovaných), z toho 77 % (31 respondentů) dotazovaných 

bylo v restauraci právě v době vyplňování dotazníků). Třetí nejčastější odpovědí bylo,  

že restaurace tohoto typu nenavštěvují vůbec (7%, to je 14 respondentů ze všech 

dotazovaných, z toho 81% (11 respondentů) bylo pacienty kliniky Dětské chirurgie  

a traumatologie).  



 

 



 

3.2 Stravovací návyky dítěte, strana 47 

Z dotazníku je možné uvést četnost zařazení zeleniny, ryb a domácí stravy v jídelníčku 

současné rodiny. Zeleninu zařazuje do jídelníčku 1x týdně 12 % dotazovaných,  

24 respondentů (z toho 58 %, 14 respondentů bylo zákazníky restaurace s rychlým 

občerstvením), 2x týdně ji zařazuje 16 %, 32 respondentů (z toho 7 %, 2 respondenti byli 

zákazníky restaurace), 3x týdně 60 %, 120 dotazovaných (z toho pouhých 25 %,  

30 respondentů bylo zákazníky restaurace), 12 % respondentů, 24 dotazovaných uvedlo,  

že zeleninu do jídelníčku nezařazují vůbec (10 %, 3 respondenti z nich byli zákazníci 

restaurace). 

Ryby do svého jídelníčku zařazuje 3x týdně pouze 8 % dotazovaných, 16 respondentů 

(z toho 6 % dotazovaných, 1 respondent byl zákazníkem restaurace), 2x týdně je zařazuje  

14 %, 28 respondentů (z toho 12 % dotazovaných, 3 respondenti byli zákazníky restaurace), 

1x týdně 19 %, 38 respondentů (z toho 22 %, 8 respondentů bylo zákazníky restaurace)  

a 59 % dotazovaných, 118 respondentů ryby do svého jídelníčku nezařazuje vůbec (z toho  

65 %, 77 respondentů bylo zákazníky restaurace).  

Domácí stravu 7x týdně připravuje 7 % respondentů, 14 dotazovaných (z toho 14 % 

dotazovaných, 1 respondent byl zákazníkem restaurace), 6x týdně ji připravuje 5 % 

respondentů, 10 dotazovaných (z toho 10% dotazovaných, 1 respondent byl zákazníkem 

restaurace), 5x týdně si stravu připravuje 8% respondentů, 16 dotazovaných (z toho 5 % 

dotazovaných, 2 respondenti byli zákazníky restaurace), 4x týdně 17 % respondentů,  



34 dotazovaných (14 % dotazovaných, 5 respondentů bylo zákazníky restaurace), 3x týdně  

10 % respondentů, 20 dotazovaných (19 % dotazovaných, 4 respondenti byli zákazníky 

restaurace), 2x týdně 39 % respondentů, 78 respondentů (z toho 39 %, 30 respondentů bylo 

zákazníky restaurace), 1x týdně 14 % respondentů, 28 respondentů (z toho 15 %,  

4 respondenti byli zákazníci restaurace). 

3.2.1 Snídaně, strana 47 

Nejčastěji je dětská snídaně tvořena cereáliemi, jogurtem, ovocem a pečivem se sýrem 

nebo šunkou. Z devadesáti osmi procent respondentů (196 dotazovaných), kteří uvedli, že 

jejich dítě pravidelně snídá (každý den) je 49 % zákazníků fast foodu (96 dotazovaných)  

a 51 % pacienty Thomayerovy nemocnice (100 dotazovaných).   

3.2.2 Svačiny strana 47 

Z devadesáti pěti procent respondentů (190 dotazovaných), kteří uvedli, že jejich dítě 

pravidelně svačí (každý den) je 52 % pacienty Thomayerovy nemocnice (99 dotazovaných)  

a 48 % zákazníky fast foodu (91 dotazovaných). 

3.2.3 Obědy, strana 47 

Z devadesáti osmi procent respondentů (147 dotazovaných z daných věkových 

skupin), kteří uvedli, že se jejich děti stravují ve školní jídelně (věková skupina 6-10 let 58 

respondentů, z toho 32 zákazníky fast foodu, věková skupina11-15 let 45 respondentů, z toho 

14 zákazníků fast foodu a věková skupina dětí starších 15 let je zastoupena 47 respondenty, 

z toho 24 je zákazníků fast foodu) je 53,5 % (80 dotazovaných) pacienty Thomayerovy 

nemocnice a 46,5 % (70 dotazovaných) zákazníky fast foodu. Zbylá 2 % (3 respondenti) 

školní jídelny nenavštěvuje vůbec (z toho 1 respondent, zákazník z restaurace s rychlým 

občerstvením, neobědvá vůbec). 

3.2.4 Večeře, strana 48 

Z dvou set dotazovaných ve prospěch večeří odpovědělo 190 (95 % respondentů), 

z nichž 189 (99,5 % respondentů) večeří domácí stravu, která je nejčastěji tvořena saláty, 

pečivem nebo omáčkou s různým typem příloh. Zbylé 0,5 % dotazovaných (1 respondent) 

uvedlo, že dává přednost večeři v restauračním zařízení. 

3.3.2 Stravovací návyky rodičů, strana 48 

Z dvou set dotazovaných rodičů uvedlo 87 % (174 respondentů), že se nestravuje 

pravidelně (je vynecháno minimálně jedno hlavní jídlo). Ze 174 dotazovaných rodičů uvedlo 



45 % (78 respondentů) že snídá a 55% ne (96 respondentů). Svačiny zařazuje pouze 21 % (37 

respondentů) ze 174 nepravidelně se stravujících rodičů. Obědy vynechává 33,5 % 

dotazovaných (58 respondentů), zbylých 66,5 % dotazovaných obědvá (32 % preferuje oběd 

domácí ve formě ovoce, jogurtu, salátu nebo těstoviny či rýže s omáčkou a 34,5 % si oběd 

někde zakoupí). Ze 174 rodičů, kteří se nestravují pravidelně, z nich právě 11 nevečeří (6,5 % 

respondentů), 41 si večeři někde zakoupí (23,5 % respondentů) a 122 dotazovaných volí 

večeři domácí (70 % respondentů). 

3.4 Volnočasové aktivity rodičů a dětí, strana 48 

Skupinu dotazovaných dětí (rodičů dětí) lze dle věku, době strávené pohybovou 

činností a výsledků dotazníku rozdělit takto: děti ve věku 2-5 let se aktivnímu trávení času 

věnuji 2 hodiny týdně (53 % dotazovaných, 17 respondentů, kde je jako nejčastější pohybová 

aktivita jmenován běh a hraní si s ostatními dětmi či prostá chůze), děti ve věku 6-10 let tráví 

sportem/pohybem 5 hodin týdně (z toho 40 %, 11 respondentů na vrcholové úrovni, kde mají 

tréninky 3x týdně, uvedlo 48 % dotazovaných, 28 respondentů z dané věkové skupiny),  

děti ve věku 11-15 let tráví aktivně 4 hodiny týdně (61 % dotazovaných, 27 respondentů 

z dané věkové skupiny), děti starší 15 let jsou aktivní 6 hodin týdně (z toho 60 %,  

14 respondentů na vrcholové úrovni, tréninky navštěvují 4x týdně, 48 % dotazovaných,  

23 respondentů z dané věkové skupiny).   

Porovnání jednotlivých věkových skupin dle návštěvnosti restaurací s rychlým 

občerstvením a aktivním trávením volnočasových aktivit lze rozdělit takto: 120 respondentů 

z dvou set dotazovaných navštěvuje restaurace s rychlým občerstvením jednou do měsíce  

a aktivně tráví volný čas 2-6 hodin týdně. Z této skupiny respondentů, ve věku 2-5 let se ze  

17 dotazovaných zastaví jednou v měsíci ve fast foodu jen 2 (12 % dotazovaných v dané 

věkové skupině), ze skupiny dětí ve věku 6-10 let navštíví restauraci 5 dotazovaných (18 % 

z dané věkové skupiny), ze skupiny respondentů ve věku 11-15 11 dotazovaných (41 % 

respondentů z dané věkové skupiny), a ze skupiny děti starších 15 let navštíví jednou v měsíci 

fast food 9 dotazovaných (39 % respondentů z dané věkové skupiny). 

Z dvou set dotazovaných dětí (rodičů dětí) se 40 respondentů stravuje v restauraci 

z řetězce rychlého občerstvení alespoň 2-3x do roka a 14 respondentů nenavštíví fast food 

nikdy. Ze 40 dotazovaných (návštěva 2-3x do roka) aktivně tráví volný čas 90 % (36 

respondentů) z nich skupina dětí ve věku 2-5 let je zastoupena počtem 3 respondentů (8 %), 

děti ve věku 6-10 let 7 respondenty (19,5 %), skupina dětí 11-15 let 12 respondenty (33 %)  



a skupina dětí straších 15 let 14 respondenty (39 %). Ze 14 dotazovaných, kteří fast food 

nenavštíví nikdy je ve věku 2-5 let 7 dotazovaných (50 %), ve věku 6-10 let 2 dotazovaní  

(14 %), ve věku 11-15 let 3 dotazovaní (21,5 %) a dotazovaní starší 15 let v počtu  

2 respondentů (14 %). 

3.4.2 Volnočasové aktivity rodičů, strana 48 

Z dvou set dotazovaných rodičů 76 % (152 respondentů) uvedlo, že se v dětství 

věnovalo aktivně nějakému sportu. Nejčastěji to byl fotbal, cyklistika, běh, plavání a 

gymnastika. 

3.4.3 Společné volnočasové aktivity, strana 49 

Z dvou set dotazovaných rodičů uvedlo pouze 20 % (40 respondentů), že tráví 

společný čas aktivně. 

3.5 Rodinná anamnéza, strana 49 

Z dvou set dotazovaných respondentů 95 % (190 respondentů) odpovědělo, že se 

v jejich rodině vyskytla jedna a více civilizačních chorob, nejčastěji zastoupených obezitou 

(43 % - 82 respondentů, z toho 62 % - 51 respondentů bylo zákazníky restaurace), dále se 

objevila cukrovka (22 % - 42 respondentů, z toho 73 % - 31 respondentů bylo zákazníky 

restaurace). Třetí nejčastější odpovědí byl vysoký krevní tlak, kde pozitivně odpovědělo 17 % 

dotazovaných – 32 respondentů (z toho 59 %, 19 respondentů bylo zákazníky restaurace). 

 



 

3.6 Zdravotní osvěta – potravinová pyramida, strana 50 

Odpovědi týkající se zdravotní osvěty byly mnohdy zarážející. Pojem potravinová 

pyramida a její správné vysvětlení znalo pouze 5 % dotazovaných, celkově jen  

10 respondentů, z toho 1 byl zákazníkem restaurace. 

4 Závěr, strana 55 

Cílem práce a dotazníkového šetření bylo zmapování stravovacích návyků vybraných 

skupin respondentů a zjistit, zdali ovlivňují rodiče svým vztahem k jídlu své děti a zdali 

stravování jejich dětí kopíruje to jejich. Díky výsledkům dotazníkového šetření můžeme říci, 

že rodiče, kteří se pravidelně stravovali jako děti (99 %, 198 respondentů), vedou své 

potomky také k pravidelnému stravování. Rodiče, kteří sami zanedbávají pravidelné 

stravování, nedávají dobrý vzor svým dětem. V otázkách stravovacích návyků dětí a rodičů 

bylo zjištěno, že většina rodičů dbá na pravidelné stravování svých dětí, ale na své již ne  

(87 % dotazovaných rodičů, tj. 174 respondentů vynechá minimálně jedno hlavní jídlo). Také 

můžeme zmínit, že rodiče, kteří se v dětském věku aktivně věnovali nějakému sportu (76 %, 

152 dotazovaných rodičů), v tomto trendu pokračují a vedou i své děti k pravidelnému 

pohybu, ať aktivně nějakým sportem či pouze zájmovým kroužkem (téměř vždy více než 

polovina dotazovaných v určité věkové skupině – 53 % dětí ve věku 2-5 let, 46 % dětí ve 

věku 6-10 let, 61 % dětí ve věku 11-15 let a 60 % dětí starších 15 let aktivně tráví volný čas).  


