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ABSTRAKT 

Problematika potravinových aditiv je v současné společnosti velmi aktuálním tématem. 

Svědčí o tom nejen v poslední době značné množství zákonných regulací tohoto dnes již 

průmyslového odvětví, ale i téměř hysterické reklamní kampaně různých potravinových 

řetězců, které se křečovitým způsobem snaží veřejnost přesvědčit o tom, že zrovna jejich 

produkty nemají s potravinovými aditivy nic společného. Zároveň ale každý z nás může 

dnes i bez vynaložení většího úsilí získat zcela opačné informace, které potravinovým 

aditivům jejich auru bezpečnosti značně poškozují. Je tedy zřejmé, že běžný člověk 

v tomto chaosu protichůdných zpráv, v mnohých případech zaujímá ryze subjektivní 

postoj, který je moderován různými fabulacemi či „zaručenými informacemi“. 

Cílem této práce je ozřejmění problematiky potravinových aditiv a jejich použití 

ve vybraných masných výrobcích, které tvoří jeden z pilířů nezdravých stravovacích 

návyků naší společnosti. Na základě zjištěných informací o stavu je navrhnut pracovní list 

pro výuku předmětu Výchova ke zdraví na druhém stupni základní školy a informativní 

leták pro rodiče žáků o problematice, s výzvou ke spolupráci při výuce předmětu 

prostřednictvím spolupráce na uvedeném pracovního listu. 

V dotazníkovém šetření jsou ve dvou etapách (před a po zpracování pracovního listu) 

měřeny na populaci rodičů žáků změny v základních znalostech problematiky 

potravinových aditiv. Ve druhé etapě je navíc prostor pro názor rodičů o prospěšnosti takto 

předávaných informací z předmětu Výchova ke zdraví pro přípravu na život. Zpracováním 

uvedených informací je ověřována možnost změn spotřebitelských návyků v rodinném 

prostředí žáků a to prostřednictvím výuky předmětu Výchova ke zdraví. 
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