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ÚVOD 

 

K výběru tématu bakalářské práce nás motivovaly zkušenosti z praxe. Z vlastní 

zkušenosti známe, jak je náročné pracovat ve směnném provozu a nakolik obtížné je optimálně 

sestavit jídelníček při rychlé frekvenci střídajících se služeb. Nedostatky ve stravovacích 

zvyklostech jsme neustále pozorovali nejenom na svých kolezích, ale také ve vlastním 

jídelníčku. Téma stravování a racionální rozložení jednotlivých živin, v kontextu střídajících se 

směn, považujeme za aktuální a rovněž se domníváme, že je potřebné mu věnovat zvýšenou 

pozornost a zahájit patřičnou intervenci.  

Dlouho jsme přemýšleli, jak práci pojmout, a nakonec jsme se rozhodli analyzovat 

stravovací návyky zdravotníků během denního i nočního provozu a také subjektivní postoj 

k vlastnímu zdraví a výživě. V jednotlivých aspektech jsme také zjišťovali, nakolik se liší 

stravovací zvyklosti během pracovního dne a dnů pracovního volna. Jelikož máme zkušenosti 

z praxe ve Slovenské republice, rozhodli jsme se porovnat tyto dva státy a zjistit úroveň 

rozdílnosti ve stravovacích návycích mezi českými a slovenským zdravotníky. Zkoumali jsme 

také rozdíly v jednotlivých věkových kategoriích, jelikož jsme se domnívali, že i tento aspekt 

může mít vliv na stravovací zvyklosti.  

Popsali jsme, jaký vliv mají nedostatky ve výživě na zdraví a zejména na pracovní výkon 

zaměstnance. Abychom lépe popsali vliv výživy na pracovní výkon, přiblížili jsme i 

problematiku psychické a fyzické zátěže, které musí každý zaměstnanec čelit a také způsobů, 

jak tuto zátěž efektivně zvládat. Otevřeli jsme také problematiku kouření ve zdravotnictví 

nejenom z pohledu výživy, ale také z pohledu praktického - časových možností zaměstnance. 

Načrtli jsme povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se stravováním zaměstnanců, které jsou 

stanoveny zákonem. Kladli jsme důraz i na vlastní zájem zaměstnance o danou problematiku a 

zkoumali úroveň motivace k racionálnímu stravování. Zaměřili jsme se i na benefity, které 

v souvislosti se stravováním poskytuje zaměstnavatel, a nakolik jsou tyto možnosti 

zaměstnancem využívané. 

Využili jsme dotazovací metodu ke sběru údajů od 100 zaměstnanců, kde jsme se 

zaměřili na otázky z oblastí výživy, kouření, sportu a také vlastního zájmu v souvislosti 

s výživou. Po kompletní analýze údajů jsme navrhli reálné možnosti ke zkvalitnění stravovacích 

návyků personálu ve směnném provozu, přičemž jsme zohledňovali finanční možnosti 

zdravotnických zařízení. Věříme, že výzkum byl přínosem pro vedoucí pracovníky, pro které 

bude vystavena kopie bakalářské práce a že se nejenom v České, ale také ve Slovenské 

republice se otevře téma stravování ve směnném provozu, což povede k zahájení efektivní 

intervence. Domníváme se, že kvalitní řešení otázky stravování během směnného provozu by 

mohlo být dalším krokem ke zvýšení spokojenosti a tím i motivaci zaměstnanců, zvýšení 

prestiže povolání a také dalším krokem ke komplexnějšímu a kvalitnějšímu zdravotnictví. 
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1 CHARAKTERISTIKA RACIONÁLNÍ VÝŽIVY  
 

 

„Máme-li v žebříčku hodnot to důležité nahoře, pak výživa patří tam. Pokud si ale 

představíme žebřík opřený o zeď, je místo výživy naprosto dole. Tvoří totiž základ, od něhož 

teprve můžeme stoupat vzhůru.“ (Grofová, 2007, s. 9) Již z citátu plyne, že správná výživa je 

pro fungování lidského těla absolutně nevyhnutelná. Jakýkoliv nedostatek nebo nadbytek ve 

výživě vede v konečném důsledku k jeho poškození. Proto je potřebné znát zásady racionálního 

stravování, mít alespoň základní přehled o zastoupení živin v potravě a umět své vědomosti 

správně využít ve svém jídelníčku.  

„Racionální výživa by měla splňovat několik kritérii. Především by měla: 

 Vycházet z nejnovějších vědeckých poznatků 

 Respektovat potřeby organizmu vzhledem na věk, pohlaví, profesi, pracovní výkon, 

pracovní podmínky 

 Podporovat všestranný fyzický a duševní rozvoj daného jedince 

 Sloužit k prevenci obezity, nebo naopak podvýživy 

 Omezovat rozvoj aterosklerózy 

 Působit protirakovinně, tj. přispívat k prevenci vzniků zhoubných nádorů.“ 

(Merkunová, 2008, s. 156) 

„Racionální výživa má největší význam v prevenci vzniku a rozvoji aterosklerózy. 

Nesprávné stravovací návyky spolu s rizikovými faktory (hypertenze, diabetes mellitus, 

hyperlipidémie, kouření, málo pohybu, stres, nadváha, dědičnost) jsou nejčastější příčinou 

kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocněních.“ (Svačina, 2008, s. 200) Můžeme 

tedy říct, že racionální výživa je kontinuální děj, který by měl být dodržován na základě 

aktuálních vědeckých poznatků, a to tak, aby byly splněny požadavky organizmu na přívod 

jednotlivých živin, nedocházelo k poškození organizmu a zároveň by racionální výživa měla být 

ochranným faktorem organizmu.  

 

1.1 Základní složky výživy a jejich vliv na organizmus 

 

Kudlová 2009 ve své publikaci uvádí, že základním účelem potravy je doplnit 

energetickou potřebu organizmu (bazální metabolizmus, svalová činnost, tepelné ztráty, trávicí 

pochody). Zdrojem energie pro organizmus jsou tuky, sacharidy případně i proteiny. 

Předpokladem zdraví je vyrovnaná energetická bilance, tedy rovnováha mezi příjmem a 

výdejem energie. Doporučený příjem energie pro průměrného obyvatele u nás je 9500kJ. 

„Složky výživy rozdělujeme na dvě velké skupiny, makronutrienty a mikronutrienty. Za 

makronutrienty označujeme sacharidy, lipidy, proteiny nebo také někdy zjednodušeně cukry, 

tuky, bílkoviny. Do této kapitoly je také navíc řazena vláknina, která není makronutrientem. Pro 

svou chemickou strukturu (polysacharid), pro své příznivé účinky a stále více zdůrazňovaný 

význam ve výživě běžné i umělé si však toto postavení zaslouží.“ (Grofová, 2007, s. 70) Mezi 

mikronutrienty patří vitamíny, minerály a stopové prvky. Tyto látky sice přijímáme v malém 

množství, ale pro fungování organizmu mají nepostradatelný význam.  
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1.1.1 Sacharidy 

 

Grofová 2009 sacharidy rozděluje na monosacharidy, z kterých jsou nejrozšířenější 

druhy glukóza (hroznový cukr) a fruktóza (ovocný cukr). Dále oligosacharidy, ze  kterých jsou 

nejdůležitějšími zástupci sacharóza (řepný a třtinový cukr), laktóza (mléčný cukr) a maltóza 

(sladový cukr). Polysacharidy dělí na využitelné (škrob) a nevyužitelné (vláknina). „Sacharidy 

jsou základní výživovou složkou potravy člověka a jejich zastoupení v jídelníčku by mělo být 

nejvyšší. Sacharidy slouží v první řadě jako zdroj energie, dále jsou součástí hormonů, spousty 

molekul, antigenů krevních skupin, plní stavební a jiné funkce. Jejich důležitost je tedy zřejmá.“ 

(Vránová, 2013, s. 16) Autorka rovněž definuje jednoduché sacharidy jako „rychlé cukry“. 

Rychle se dostávají do krve, hladina glykémie prudce stoupne, automaticky je vyplaven inzulin, 

čímž hladina glukózy v krvi zase prudce klesne. Všechny potraviny s vyšším obsahem 

jednoduchých cukrů mají zpravidla vyšší glykemický index. Pocit nasycení po konzumaci 

monosacharidů také rychle klesá. Naopak konzumace složených sacharidů je pro organizmus 

příznivější. Zpravidla mají potraviny, obsahující složené sacharidy nižší glykemický index, 

energie se uvolňuje postupně a i pocit nasycení trvá delší dobu. Mezi složené sacharidy, v tomto 

případě mezi oligosacharidy, patří ovšem i řepný cukr, jehož konzumace je samozřejmě pro 

organizmus méně prospěšná. 

Za jeden z nejdůležitějších monosacharidů, pro lidský život, je považována glukóza. 

„Glukóza je základním substrátem pro CNS, který spotřebuje 130-140g glukózy za den. 

Minimální množství glukózy pro závislé tkáně je 150 g na den.“ (Grofová, 2007, s. 70) 

„Glukóza je pravděpodobně pro náš organizmus nejdůležitější monosacharid. Spolu s fruktózou 

je obsažena v ovoci, zelenině, vaječném bílku, víně.“… „Glukóza je výchozí látkou pro syntézu 

řady dalších důležitých komponent organizmu: nukleových kyselin, triglyceridů, cholesterolu. 

Proces tvorby glukózy- glukoneogeneze a glykolýzy, tedy rozložení glukózy, jsou v neustálém 

procesu dle aktuálních potřeb organizmu. Proto i bez příjmu glukózy se hladina glykémie 

udržuje relativně vyrovnaná.“ (Zlatohlávek, 2016, s. 29) Glykolýzou dochází k přeměně 

glukózy na ATP. „ATP (adenozín trifosfát) slouží v organizmu jako energetická konzerva. 

Energie je obsažená v makroergních vazbách, z nich se uvolňuje při reakcích, které ji 

spotřebovávají (iontový transport, svalová práce). Spálení 1g glukózy se získají 4kcal (16,8kJ).“ 

(Grofová, 2007, s. 70)  

I přes nepopíratelnou důležitou roli glukózy, pro fungování organizmu je potřebné dbát 

na její uvážený příjem. „V průmyslově vyspělých západních zemích se asi 50% celkové energie 

přivádí ve formě sacharidů, z toho průměrně asi 20% ve formě cukru.“ (Kasper, 2009, s. 4) 

„Spotřeba cukru celosvětově stále stoupá, cukr je součásti většiny průmyslově vyráběných 

pokrmů a mnohdy je vysloveně bezmyšlenkovitě používán i při přípravě domácí stravy.“… „Bílý 

cukr je pouze rychlým a vydatným zdrojem energie a nositelem sladké chuti. Nadměrná 

spotřeba cukru představuje jen samá negativa.“ (Vránová, 2013, s. 17) 

V souvislosti s neustále se zvyšující konzumaci cukru se otevírá nový problém. Vysoká 

konzumace fruktózy vyvolává obavy jak v laické, tak v odborní veřejnosti. A to hlavně 

z důvodu jejího masového používaní v průmyslově zpracovaných výrobcích. „Fruktóza se 

vyznačuje velmi vysokou sladivostí, největší ze všech cukrů. Této vlastnosti se využívá v 

potravinářství, kde se začal ve velkém měřítku používat vysoko-fruktózový sirup (HFCS) jako 

průmyslové sladidlo. Jeho výhodou je především právě vysoká sladivost, ale také velmi nízká 

cena. HFCS se získává z kukuřičného sirupu, kde dojde k přeměně některých jednotek glukózy 

na jednotky fruktózy. Označení vysoko-fruktózový sirup znamená, že je tvořen větším množstvím 

fruktózy než samotný sirup kukuřičný. Nejčastější použití HFCS jako sladidla je například u 
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nealkoholických nápojů, konzervovaného ovoce, ochucených mlék, jogurtů nebo zmrzliny.“ 

(Dittrichová, 2014, s. 14)  

„Na základě zjištěných skutečností je zřejmé, že neúměrně vysoký příjem fruktózy (více 

než 100g/den) má na organismus nežádoucí účinky. Dochází k inzulínové resistenci, poruše 

glukózové tolerance a hyperinzulinémii. Neexistují však důkazy, že menší příjem (50 g/den) má 

také uvedené účinky. Malé množství fruktózy se projevuje v poklesu chuti k jídlu.“ (Společnost 

pro výživu, 2013) Za umírněnou konzumaci můžeme pokládat příjem ze zdrojů jako je ovoce, 

případně zelenina, med apod. V praxi by to znamenalo úplné vyloučení nebo alespoň přísné 

omezení slazených potravin nebo minimálně těch, kde se jako sladidlo používá fruktózový nebo 

glukózo-fruktózový sirup. Bohužel tato sladidla najdeme i ve výrobcích, kde by se mohlo na 

první pohled zdát, že se nacházet nebudou. Proto je potřeba číst etikety na výrobcích a vybírat 

převážně z neslazených potravin. V případě potřeby sladké chuti je vhodnějším řešením si 

nesladkou potravinu osladit třeba ovocem nebo trochou medu. 

Kasper (2009) cituje zprávu o výživě z roku 2004, kde německá společnost pro výživu 

zjišťuje, že podstatný podíl na přívodu sacharidů a energie u všech věkových skupin mají 

monosacharidy a disacharidy a jejich podíl přesahuje doporučení WHO. WHO doporučuje 

snížit příjem veškerých forem cukru na maximálně 10% energetického přívodu, aby se dosáhlo 

vysoké denzity živin a zároveň zabránilo vzniku nadváhy. Také aby se zvýšil přívod balastních 

látek a sekundárních rostlinných látek konzumováním potravin s vysokým obsahem 

polysacharidů např.: celozrnné pečivo, zelenina.  

Merkunová (2008) ve své publikaci uvádí, že denní příjem sacharidů by měl být kolem 

50-55%, a to hlavně ve formě škrobovin. Mezi kvalitní zdroje patří hlavně luštěniny a celozrnné 

výrobky. Také zdůrazňuje důležitost hodnoty glykemického indexu potravin. Poukazuje na 

potřebu omezení jednoduchých cukrů především řepného, a to z důvodu jejich vlivu na riziko 

vzniku aterosklerózy, diabetes mellitus a vlivu na tukový metabolizmus. „Za optimální množství 

je považován přívod 4-6 g sacharidů na kg tělesné hmotnosti. Mají hradit 55-60% přijaté 

energie. Většinu by měli tvořit polysacharidy. Příjem sacharózy by neměl převýšit 10% 

celkového příjmu energie.“ (Grofová 2009, s. 44) Pro dosáhnutí racionálního příjmu sacharidů 

je potřeba teda nejenom rapidně omezit příjem jednoduchých cukrů a disacharidů, ale hlavně se 

zaměřit na příjem kvalitních polysacharidů. Vhodná je konzumace celozrnných výrobků 

například ve formě pečiva nebo těstovin. Žádoucí je také zvýšit příjem luštěnin, který je obecně 

v populaci nízký, a navýšit konzumaci zeleniny a ovoce. Rovněž omezit nákup průmyslově 

zpracovaných výrobků a dle možnosti vybírat spíš čerstvé a kvalitní potraviny. Vybírat 

z potravin s nízkým glykemickým indexem a v konečném důsledku si zvyknout na méně 

sladkou chuť.  

 

1.1.2 Tuky 

 

Tuky můžeme obecně rozložit na jednoduché a složené. Rozdíl mezi nimi spočívá 

v tom, že jednoduché tuky jsou estery mastných kyselin s alkoholy a složené tuky obsahují ve 

vazbě i jiné než alkoholové skupiny. Z výživového hlediska jsou pro člověka nejdůležitější 

esenciální mastné kyseliny.  

Kudlová 2009 uvádí, že hlavními lipidy organizmu jsou mastné kyseliny (MK) ve 

formě triglyceridů a fosfolipidů. Uhlíkový řetězec může mít všechny vazby nasycené (nasycené 

MK), jednu nenasycenou vazbu (mononenasycené) nebo 2 a více nenasycených vazeb 

(polynenasycené). Polynenasycené MK jsou označované za esenciální, protože si je organizmus 

nedovede vytvořit. Podle umístnění dvojné vazby se rozdělují na omega 3 a omega 6 MK.  
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„Tuky svými 38 kJ/g představují nejdůležitější energetickou rezervu v lidském 

organizmu. Nadto mají důležité funkce jako složky buněčných membrán a jako výchozí látky při 

syntéze eikosanoidů a jiných biologicky účinných sloučenin.“ (Kasper, 2009, s. 8) S názorem 

Kaspera se shoduje také vyjádření Zlatohlávka, který ještě doplňuje, že: „Tuky mají v našem 

organizmu nezastupitelnou roli. Jednak pro svou energetickou hodnotu představují důležitý 

energetický substrát potravy, významnou zásobárnu energie, kdy jsou dokonce nepostradatelné 

pro své tepelné izolační vlastnosti. Dále jsou součástí buněčných membrán a substrátem pro 

syntézu žlučových kyselin a steroidních hormonů. Ve střevě se pomocí nich vstřebávají v tucích 

rozpustné vitamíny: A, D, E, K.“ (Zlatohlávek, 2016, s. 30)  

„Při nadbytku se tuky ukládají v podkoží a působí jako tepelný izolátor. Polynenasycené 

MK jsou zapojeny do důležitých procesů v organizmu: ovlivňují srážení krve, průběh 

zánětlivých procesů a proliferaci buněk. Podílí se tedy na aterogenních a karcinogenních 

procesech v organizmu a jsou široce využívány i medikamentózně.“ (Kudlová, 2009, s. 39) 

Důležitým faktorem je také zdroj, ze kterého jsou tuky přijímané. Obecně je známo, že 

vhodným zdrojem jsou právě rostlinné tuky a příjem živočišného tuku by měl být omezen. 

„Tuky ve stravě přijímáme z rostlinných nebo živočišných zdrojů. Z živočišných zdrojů je to 

z másla, tuku v mléce a mléčných výrobků, z masa a mastných výrobků, ze sádla a z ryb. 

Z rostlinných zdrojů je pak z olejů, margarínů, kokosového a palmového tuku, ořechů a sóji. 

V naší stravě by měli převažovat tuky rostlinné, přibližně ze dvou třetin, přičemž některé z nich 

jsou pro organizmus prospěšné, jiné neprospěšné, protože se soudí, že podporují 

aterosklerózu.“ (Chrpová, 2010, s. 32) 

Tuky jsou v populaci oblíbené hlavně pro jejich vjemové vlastnosti. „Tuky dodávají 

potravě jemnou a příjemnou chuť a při tepelné úpravě v nich vznikají látky, které dodávají 

pokrmům charakteristickou chuť a vůni.“ (Kudlová, 2009, s. 39) Při tepelné úpravě se 

doporučuje používat nasycené tuky právě pro jejich vysokou tepelní odolnost. Proto je potřeba 

mít alespoň základní znalosti o vlastnostech tuku a vybírat tuky vhodné k zamýšlené tepelní 

úpravě. „Nasycené mastné kyseliny jsou chemicky velmi stálé a mění se teprve při dlouhodobém 

záhřevu nebo za vysokých teplot. Za běžných podmínek zpracování a skladování potravin se 

téměř nemění.“ (Jančová, 2011, s. 14-15) 

V souvislosti s příjem tuku se v minulosti i dnes často otevírá problematika 

cholesterolu. Cholesterol byl dlouho veřejností považován pouze za rizikový faktor vzniku 

kardiovaskulárních onemocnění. V současnosti se poukazuje spíš na pozitivní vliv cholesterolu 

na lidský organizmus, i když se pořád doporučuje jeho umírněná konzumace. „Důležitý je i 

cholesterol, přestože obecně míváme pocit, že je to pouze významný rizikový faktor 

kardiovaskulárních chorob. Tvoří však součást biologických membrán, což je vlastně stěna 

každé buňky v těle.“… „ Cholesterol je prekurzorem steroidních hormonů, což jsou hormony 

kůry nadledvin (kortikoidy) a také hormony pohlavní. Cholesterol je obsažen v živočišných 

tkání, v rostlinách se nevyskytuje.“ (Grofová, 2007, s. 72) „Cholesterol je nezbytný pro stavbu 

buněčných membrán, je využíván pro tvorbu steroidních a pohlavních hormonů a žlučových 

kyselin.“ (Kudlová, 2009, s. 39) 

Příjem tuku je pro organizmus absolutně nevyhnutelný. Aktuálním problémem však 

zůstává dramaticky vysoký příjem tuků v populaci. To podporuje tvrzení Kaspera (2009) který 

ve své publikaci uvádí, že vysoký podíl tuku je naprosto prvořadý rizikový faktor 

v průmyslových zemích. Snížení přívodu tuku na méně než 30% celkového energetického 

přívodu by představovalo významné zlepšení výživy. Zároveň poukazuje, že redukce celkového 

přívodu tuku by měla mít za snahu o optimalizaci vztahu mezi polynenasycenými omega 3 a 

omega 6 mastnými kyselinami.  
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„Na vysokém příjmu tuku se u naší populace podílí jak tučné potraviny, tak kuchyňská 

úprava pokrmů (smažení, omáčky, majonézy), Z výživového hlediska se tuky často dělí na 

viditelné a skryté. Téměř 2/3 příjmu tuku tvoří skryté tuky obsažené v mase, mastných a 

mléčných výrobcích.“(Grofová 2009, s. 39) 

K dosáhnutí racionálního stravování je proto potřeba snížit příjem tuku na maximálně 

30% denního příjmu, přičemž rostlinné tuky by měly být v poměru 2:1 se živočišnými. Při 

tepelné úpravě volit vhodný tuk s požadovanou tepelní stabilitou. Stejně jako u sacharidů je 

potřeba omezit konzumaci průmyslově zpracovávaných výrobků. V souvislosti s příjmem 

esenciálních MK je potřebné zvýšit příjem omega 3 mastných kyselin, kterých vhodným a 

dostupným zdrojem je řepkový olej, který kromě vysokému obsahu omega 3 má výhodu i 

v tepelné stabilitě. 

 

1.1.3 Bílkoviny 

 

Kudlová 2009 ve své publikaci definuje bílkoviny jako makromolekuly složené 

z aminokyselin spojené peptidovou vazbou. Některé je organizmus schopný syntetizovat, 

některé (esenciální aminokyseliny) musí přijímat v potravě. Jako plnohodnotné označuje ty, 

které obsahují všechny nezbytné aminokyseliny. Zpravidla se jedná o bílkoviny živočišného 

původu. Bílkoviny rostlinného původu jsou většinou neplnohodnotné. Upozorňuje však na to, 

že zdroje možno kombinovat tak, aby byla pokryta potřeba organizmu.  

S názorem Kudlové se shoduje i názor Grofové, která uvádí, že „Bílkovina, která 

obsahuje všechny esenciální aminokyseliny, je živočišného původů (má vysokou energetickou 

hodnotu). Z rostlinných zdrojů obsahuje vcelku kompletní spektrum sója a amarant.“ (Grofová, 

2007, s. 73)  

„Příjem proteinů potravou pokrývá organizmus potřebu aminokyselin pro syntézu tělu 

vlastních proteinů, peptidových hormonů aj. Lidský organizmus ale nedovede syntetizovat devět 

z těch zhruba dvaceti aminokyselin, z nichž se skládají proteiny obsaženy v potravě. Některé 

postradatelné čili neesenciální aminokyseliny, které se v organizmu mohou syntetizovat, se 

stávají podmíněně esenciální za speciálních okolností jako např. při infekci, horečce, v období 

po chirurgickém výkonu- tj. tehdy, kdy syntéza aminokyselin z vlastních zdrojů je omezena.“ 

(Kasper, 2009, s. 28) 

Proto je důležité ve stravě vybírat zejména se živočišných zdrojů, ovšem s ohledem na 

příjem tuku. Rostlinné bílkoviny by spíš měly doplňovat příjem živočišných a zabezpečit tak 

optimální a vyvážený příjem bílkovin.  

Funkce bílkovin v organizmu jsou širokospektré. Proteiny jsou pro život extrémně 

důležité. Jsou to vlastně nositelé biochemických projevů živé hmoty. Nejen svalové bílkoviny, ale 

všechny enzymy, imunoglobuliny (protilátky), faktory srážení krve, transportní a signální 

proteiny, neuromediátory, hormony, viscerální protein, jakožto bílkovina vnitřních orgánů, to 

vše zabezpečuje fungování těla. Život bez bílkovin není možný.“ (Grofova, 2007, s. 72-73)  

„Proteiny obvykle nesloží jako energetický zdroj. Využívání aminokyselin jako 

významného hlavního zdroje energie je luxus, ke kterému se organizmus uchyluje jen v krajní 

nouzi (například během stresového hladovění).“ (Grofova, 2007, s. 73) Tvrzení Grofově 

podporuje i vyjádření Kudlové, která zdůrazňuje důležitost dostatečného příjmu bílkovin: 

„Bílkoviny jsou součástí všech buněk organizmu a musí být neustále obnovovány. Jsou 

významnou součástí svalů, enzymů, hormonů, genetických struktur a obranných látek a 

důležitým zdrojem dusíku. Tvorba vlastních bílkovin je závislá výhradně na jejich příjmu 

potravou. Příjem bílkovin do organizmu by měl být takový, aby udržoval rovnovážnou 
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dusíkovou bilanci. Každá aminokyselina má kromě základní stavební funkce v molekule 

proteinů i svou specifickou funkci v organizmu.“ (Kudlová, 2009, s. 36-37) 

„Při dostatečném p. o. příjmu aminokyselin je utlumena degradace vlastních bílkovin, 

zejména ze svalové hmoty. Při hladovění jsou k hrazení energetických nároků použity ketolátky 

a bílkoviny jsou „šetřeny“, nicméně při progedujícím hladovění jsou ke glukogenezi použity 

bílkoviny zejména příčně pruhovaného svalstva a dochází k sarkopenii. Ke zvýšenému 

odbourávaní svalstva dochází i při patologických stavech: fraktury, traumata, sepse, zejména 

pokud není dostatečně hrazena energetická potřeba pacienta.“ (Zlatohlávek, 2016, s. 28) 

„V současné době se u dospělých doporučuje příjem 0,8g bílkoviny z běžné smíšené 

stravy na kg ideální hmotnosti. To představuje 8-10% celkového příjmu energie.“ (Kudlová, 

2009, s. 37) 

V posledních letech se mluví o bílkovinách hlavně v souvislosti se sportovní výživou. 

Aktuálně jsou často konzumované bílkovinové preparáty, hlavně u mladých lidí věnujících se 

sportu na amatérské úrovni. Vilikus (2015) ve své publikaci uvádí, že příjem bílkovin u 

sportovců je důležitý. U kondičních či výkonnostních sportovců by běžná strava měla pokrýt 

dostatečný přísun, tj. cca 1,2 g na kg tělesné hmotnosti. U vrcholových sportovců se za horní 

hranici považuje 1,8-2g na kg hmotnosti. Také uvádí, že někteří sportovci, zejména kulturisté a 

vzpěrači, se snaží docílit co největšího příjmu bílkovin, který může činit až 4g/kg denně. Tak 

vysoký příjem bílkovin však již organizmus nemusí zakomponovat do svalových buněk a 

přebytečné bílkoviny se pak jako energetické substráty transformují na zásobní tuky a ukládají 

se do podkoží. Dodává, že proteosyntetické děje v lidském organizmu nejsou na tak vysoký 

příjem bílkovin uzpůsobeny. 

 

1.2 Charakteristika racionálních stravovacích návyků 

 

Na stránkách společnosti pro výživu jsou uvedené následující výživová doporučení 

v souladu s doporučeními světové zdravotnické organizace. K dosažení správného fungování 

organizmu a zejména eliminace rizikových faktorů se doporučuje: 

 Upravení energetického příjmu tak, aby bylo dosažené rovnovážné bilance mezi 

příjmem a výdejem energie a udržení BMI mezi 18-25 kg/m² 

 Snížení příjmu tuku na max. 30% z celkového denního příjmu 

 Snížit příjem nasycených MK a transmastných MK a udržet podíl v příjmu n-6 : 

n-3 max. na 5:1 

 Snížit příjem cholesterolu na max. 300 mg denně 

 Snížit spotřebu přidaných jednoduchých cukrů na max. 10% z celkové 

energetické dávky 

 Omezit příjem kuchyňské soli na 5-6 g denně s preferencí soli obohacené jodem 

 Zvýšit příjem vit. C na 100 mg denně 

 Zvýšit příjem vlákniny na 30 g denně 

S doporučeními se ve své práci ztotožňuje i Vostřelová (2012), citující Trachtovou, 

která ještě doplňuje, že pro dodržování zdravé výživy by strava měla být mnohostranná a často 

obměňována. Dbát na konzumaci čerstvě připravených jídel a organizmus nezatěžovat 

přísadami v potravinách. Denní příjem rozdělit následovně: 15% snídaně, 10% dopolední 

svačina, 35% oběd, 15% svačina a 25% večeře. Preferovat rostlinné tuky před živočišnými a 

kombinovat zdroje rostlinných a živočišných bílkovin. V neposlední řadě dodržovat pitný 

režim. Dále zdůrazňuje šetrnou přípravu pokrmů při kulinárské úpravě, aby nedocházelo ke 

ztrátám živin, volit úpravu s nižším množstvím přidaného tuku a volit tuk vhodný k požadované 



8 
 

kulinárské úpravě. Zároveň zachovávat dostatečný přívod syrové stravy, zvýšit spotřebu 

zeleninových salátů a luštěnin.  

Dostálová (2012), denní porce rozděluje s menší odchylkou od  Vostřelové: „Je nutno 

dodržovat správný stravovací režim: jíst pravidelně – tři hlavní denní jídla s maximálním 

energetickým obsahem pro snídani 20 %, oběd 35 % a večeři 25 – 30 % a dopolední a 

odpolední svačinu s maximálně 5 – 10 energetickými % a pauzou přibližně 3 hodiny mezi 

jednotlivými denními jídly.“ 

Pravidelnost a pestrost jídel jsou pro racionální stravování naprosto základními kameny. 

Důležitá je však i jistá úroveň stolovaní a psychický prožitek s požívaného jídla. „Důležitější 

než úvahy o počtu jídel v průběhu dne jsou obecná pravidla, která pro příjem potravy platí. 

Máme stolovat v klidu, jíst u pěkně prostřeného stolu a mít pro jídlo vymezenou dobu. Pravidla 

stolčení a stolování jsou dána místními zvyklostmi.“ (Mikšová, 2006, s. 15) 

V rámci racionálního stravovaní se aktuálně čím dál tím víc, pozornost zaměřuje na 

příjem vlákniny. „V posledním desetiletí se zdůrazňuje význam tzv. vláknin v přijímané stravě. 

Vlákniny neobsahují žádný energeticky potenciál pro lidské tělo, protože lidský GIT nemá k 

dispozici příslušné enzymatické vybavení. Jde o látky, které jsou nestravitelné (chemicky 

odpovídají např. celulóze, chitinu, pektinózním látkám apod.). Jsou obsaženy především v 

zelenině a ovoci. Jejich význam lze popsat jako průkazně pozitivně působící na motilitu GIT. 

Toto působení se promítá nejen do celkové motility, ale i do mikromotility střevních klků a má 

za následek nejen adekvátní posun a pohyb tráveniny, ale i podstatně lepší vstřebávání, 

pozitivní vliv na střevní flóru, snižuje vstřebávání cholesterolu a následně i celkovou 

cholesterolémii.“ (Mynářová, 2009, s. 12-13) Na dostatečný příjem vlákniny je potřebné 

konzumovat celozrnné výrobky, ovoce a zeleninu. V dnešní době je možná i suplementace 

vlákniny různými potravinovými doplňky.  

 

1.3 Pitný režim jako aspekt racionálního stravování 

 

„Základní složkou výživy je voda. Dospělý vyžaduje pro pouhé přežití 700-800ml vody 

za 24 hodin., avšak množství vody nutné pro zabezpečení základních životních pochodů je 

2000ml za 24 hodin.“ (Vokurka, 2012, s. 114) Vzhledem k psychické a fyzické zátěži, které 

každý zdravotník čelí během pracovní služby, je dodržování pitného režimu absolutně 

nevyhnutné. „Příjem tekutin by měl ve formě stolní vody činit kolem 2l v zimě a v létě ještě více. 

Balená voda nemusí výhodnější a kvalitnější než voda z vodovodu a je asi 300x dražší. Pokud je 

voda jediným zdrojem tekutin, měla by mít střední obsah minerálů. Optimální obsah minerálů je 

200-400mg na litr. Stolní vody jsou přírodní čisté vody bez chemické úpravy, mohou mít více 

dusičnanů (kromě kojenecké vody- omezení dusičnanů).“ (Svačina, 2013, s. 256) 

„Optimálně bychom měli vypít 2-3 litry tekutin denně. Samozřejmě pokud se 

pohybujeme v horku, těžce pracujeme nebo sportujeme, musí být tekutin k dispozici více. Záleží i 

na skladbě jídelníčku: pokud je základem zelenina, ovoce a mléčné výrobky, může být příjem 

tekutin formou nápojů o něco nižší. Příjem tekutin by měl být plynulý v průběhu dne. 

Domněnka, že v zaměstnání stačí vypít několik šálků kávy a potom vše dohnat večer, je mylná a 

nebezpečná. Základem pitného režimu mají být nekalorické nápoje, hlavně voda.“ (Kunová, 

2004, s. 62) Kunová (2004) také dodává, že pracovně přetížení lidé obvykle jako důvod udávají 

nedostatek času, což je často výmluvou a co vede k pití pouhé kávy během pracovní doby. 

Dehydratace způsobená kávou zhoršuje soustřední na práci. Je důležité si uvědomit, jak již 

mírná dehydratace působí na soustředěnost a pracovní výkon člověka. Časopis Florence (2015) 

publikuje článek o vlivu dehydratace na kognitivní funkce člověka. „Nedostatek tekutin má vliv 

nejen na fyzickou činnost člověka, ale negativně ovlivňuje i kognitivní (poznávací) funkce 
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organizmu jako jsou paměť, soustředěnost, schopnost reagovat na podněty a měnící se situace. 

Ovlivňuje také změnu nálad. Už 2% dehydratace organizmu zhoršuje výkon v činnostech, které 

vyžadují pozornost, psychomotorické a okamžité reakce i schopnost vlastního úsudku. Činnosti, 

které souvisí s dlouhodobou pamětí, ale příčinou dehydratace je mírné fyzické cvičení, tak 

ovlivněny nejsou.“  

V práci sestry je pak naprosto nepřijatelné, aby byla sestra vystavena dehydrataci. 

Nejenom že to má negativní vliv na fungování jejího těla, ale pro sníženou pozornost a 

schopnost soustředění může dojít k pochybení a tím k poškození pacienta. Je tedy na 

odpovědnosti každého zaměstnance a taky zaměstnavatele dbát na dostatečný příjem tekutin. 

V posledních letech jsou v oblibě v populaci sycené nápoje. „Oxid uhličitý má ve 

velkém množství diuretické účinky na organizmus. To znamená, že člověk se sice napije, ale 

tekutiny opět ztrácí. Kromě toho sycené vody stačí k uhašení pocitu žízně méně, než vody 

nesycené. Pitný režim se tedy stává nedostatečným. Samozřejmě, že jedna sklenička denně tento 

efekt nemá, ale tyto vody by neměly tvořit základ pitného režimu.“ (Kunová, 2005, s. 39) 

S názorem Kunové se ztotožňuje i názor Kožíška (2003), který ve svém sborníku ještě doplňuje, 

že volný CO2 urychluje žaludeční vstřebávání, zvyšuje sekreci žaludečních šťáv a dráždí 

žaludkovou motilitu. Zvýšené uvolňování CO2 v žaludku může vyvolat až Roemheldův 

syndrom a také dochází ke zrychlení střevní peristaltiky. Při rychlém vstřebávaní CO2 může 

docházet k vzestupu dechové frekvence a ke zvýšené vzrušivosti CNS. Zdůrazňuje se také 

diuretický účinek sycených nápojů a posun acidobazické rovnováhy směrem k acidóze. Autor 

také uvádí, že dřívější kyselky nebo sodovky nevzbuzovaly také zdravotní obavy, protože šlo o 

nápoje, které se konzumovaly jen výjimečné. V dnešní době ale stále větší počet lidí používá 

sycené nápoje jako jediný zdroj vody pro pitné účely.  

„Diskuse o tom, zda je či není vhodné pít pravidelně (perlivou) vodu s CO2, u nás 

prakticky neexistuje, a to ani na odborné, ani na laické úrovni. Což přirozeně nejvíce vyhovuje 

výrobcům těchto vod, kteří nemají zájem, aby byl narušován bezstarostný reklamní obraz 

osvěžujícího nápoje. Skupina lidí, kteří se na základě negativní osobní zkušenosti nebo díky 

osvětě syceným vodám vyhýbají, nedokáže zřejmě významně ovlivnit poptávku, protože sycených 

balených vod se v ČR (na rozdíl od některých jiných zemí) vyrábí a prodává většina.“ (Kožíšek, 

2003) 

V roce 2010 proběhl ve velké Británii průzkum dodržování pitného režimu na 

pracovištích, který ukázal, že je významně nižší spotřeba tekutin oproti potřebě a doporučení. 

Také se zjistily nízké znalosti o významu pitného režimu u dotázaných. Z 1000 respondentů až 

96 % osob nepije dost vody, 67 % přiznává, že vodu nepije buď vůbec, nebo jen 1-2 sklenice 

denně. 61 % osob se domnívalo, že přijímá dost tekutin, ale ve skutečnosti jen 3,9 % pilo 

doporučených 1,5 – 2,0 l/den. Státní zdravotní ústav Work Place Hydration Survey (UK) uvádí, 

že jen necelá třetina respondentů si všímá barvy své moči a jen 7 % z nich ví, co barva moči 

znamená. Pouhé 2 % dehydratace snižují schopnost koncentrace o 20 %, z toho plyne, že 

současné návyky pitného režimu mají proto značně negativní dopad na pracovní proces. Až 

83,5% respondentů připouští, že žízeň má vliv na jejich výkonnost a 40 % respondentů 

připouští, že žízeň má vliv i na vztahy na pracovišti.  
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1.4 Kouření v souvislosti s výživou 

 

Kudlová (2009) ve své publikaci vyjadřuje, že kouření a nevhodná strava jsou 

nejdůležitější ovlivnitelné rizikové faktory morbidity a mortality na světe. Uvádí, že kuřáci mají 

zpravidla vyšší příjem energie, tuku, cholesterolu a alkoholu. Naopak přijímají méně 

polynenasycených MK, vlákniny, betakaroténů, vitamínů a minerálů. Zároveň dodává, že kuřáci 

mají celkové nižší hmotnost než nekuřáci. Možná vysvětlení jsou, že nikotin snižuje chuť 

k jídlu, zpomaluje žaludeční peristaltiku a zvyšuje střevní peristaltiku a také zvyšuje bazální 

metabolizmus až o 800kJ na den. „O nikotinové závislosti je známo, že zvyšuje energetický 

výdej. Když pacient přestane kouřit, obvykle několik kilogramů přibere. Z hlediska kvantifikace 

bylo vypočteno, že přírůstek o několik kilogramů nevadí a celkové riziko se snižuje. Bohužel 

řada obézních pacientů přibere mnohem více. To může mít minimálně 2 důvody- pacient 

s toxikomanickým laděním nahradí cigarety jídlem, je však také známo, že nikotin má přímý 

efekt na inzulinovou rezistenci. Mimo jiné ji zhoršují i nikotinové žvýkačky.“ (Svačina, 2010, s. 

165) 

Macek (2013, s. 78) v rámci své diplomové práce provedl průzkum na porovnání 

stravovacích návyků mezi kuřákmi a nekuřákmi. Ve výsledcích průzkumu uvádí, že: „Zhoršené 

stravovací návyky byly patrné v nahrazování stravy kouřením cigaret, horší disciplíně při 

dodržování denního stravovacího režimu a horším přístupu ke stravě. Dá se říci, že kuřáci mají 

vyšší nároky na stravu (chovají se vybíravěji), mají nižší zájem o příjem ovoce a zeleniny a také 

v příjmu tekutin byli hodnocení hůře než nekuřáci. Dalším negativním efektem kouření cigaret 

byla zjištěna větší pasivita kuřáků u sportovní činnosti nebo pohybových aktivit.“ 

„Dle posledních výsledků studie PhDr. Ivany Madlové z roku 1999 kouří 39% českých 

sester, při čemž toto číslo je významně vyšší než je prevalence kouřících žen v běžné české 

populaci. V mezinárodním srovnání se české sestry řadí na přední místa kuřáckého žebříčku.“ 

(Adámková, 2008, s. 33) 
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2 ZÁSADY RACIONÁLNÍHO STRAVOVÁNÍ BĚHEM 

NOČNÍCH A DENNÍCH SLUŽEB 
 

 

I když je důležité zásady racionálního stravování znát, jejich aplikace do praxe, zejména 

při práci ve směnném provozu, vyžaduje určitou zručnost a zkušenost. Pro efektivní rozložení 

dávek jídla a pokrytí denní dávky energetického přijmu je potřebné si svůj jídelníček předem 

naplánovat, zejména při noční směně, kde jsou horší podmínky pro případný nákup jídla. 

Jelikož směnný provoz je zátěž pro organizmus každého člověka a dochází k narušení 

cirkadiálního rytmu, je potřebné nepřidávat organizmu další zátěž ve smyslu nesprávné výživy. 

Nejenom že je pak vyšší riziko negativního vlivu na zdraví člověka, ale klesá i pracovní výkon a 

tým je ohrožen i pacient. 

 

2.1  Racionální rozložení dávek jídla v kontextu střídajících se služeb 

 

„Práce na směny může ovlivnit rozdělení energie v průběhu dne. Směnoví pracovníci 

místo plnohodnotného jídla spíše častěji svačí. Některé studie hodnotí příjem potravy a vliv jeho 

časového rozložení.
 
Mezi faktory, které mohou ovlivňovat spotřebu jídla, patří také narušení 

obvyklých časů jídla společně s rodinou a přáteli, konzumace jídla o samotě, jakož i kvalita 

jídla a jídelního prostředí. Čas pro konzumaci jídla bývá kromě toho jen zřídka 

upřednostňován, spíše může být omezován pracovním zařazením a pracovním programem.“ 

(Food Today, 2012) 

V roce 2011 publikovalo oddělení klinické výživy Fakultní Thomayerovy nemocnice 

průzkum zaměřený na stravování sester s následujícím výsledkem: „Velký problém mají 

zdravotníci s pravidelností ve stravování. Každý den obědvá 60 % a večeří 76 % respondentek. 

Z těch, co obědvají, dává 61 % přednost závodní jídelně.1/5 si nosí vlastní stravu. Při denní 

směně jí 2x 40 % a 1x 18 % zaměstnankyň. Při noční směně 28 % dotázaných nejí vůbec a 1x se 

nají 34 %. Každá 7 dotázaná během noční služby jí 3x, 7 % respondentek to stihne 4x až 5x. 

Lidé, kteří v práci nekonzumují nic, v 82 případech ze 100, uvedli, že „to nestíhají“.“ (Florence, 

2011) Dále autoři dodávají, že dokonalý není ani pitný režim sester, přitom jejich zvyklosti v 

tomto směru mohou také negativně ovlivnit zdraví lidí, které ošetřují. Pouze 15 % z nich vypije 

doporučovaného 2,5 l tekutin denně. Řada dotázaných pije nápoje jen v jedné polovině dne, 

zpravidla odpoledne. Očekávaná vysoká konzumace kávy a sladkostí se nepotvrdila. Starnovská 

(2011) jako spoluautorka výzkumu dodává, že jestliže „začínáte pracovní den kávou a 

cigaretou a první jídlo, které sníte, je v lepším případě oběd, je velmi pravděpodobné, že budete 

podráždění a unavení. Ve standardním nemocničním provozu je hodně psychické zátěže a 

výkony jsou často intenzivní, ale ne dlouhodobé. Vhodnou stravou jsou tedy lehká jídla se 

sacharidovým podílem, například těstoviny se zeleninou, tuňákem a sýrem.“   

Adámková (2008), v rámci své bakalářské práce provedla průzkum se zaměřením na 

stravování sester. Zjistila, že ve dnech volna 40% dotázaných jí alespoň 4x denně, přičemž 

v pracovních dnech jenom 16%. Dále uvádí, že až 86 % respondentů se v pracovní době 

stravuje nepravidelně, naproti tomu ve dnech volna až 81% dotázaných jí pravidelně. Možnost 

objednat si teplé jídlo v zaměstnání mělo až 98 % ale jen 31% tuto možnost využívalo. Často 

byly uváděné důvody jako nedostatek času, nemožnost dovozu jídla na pracoviště a výběr 

pokrmů. Co se týče zastoupení jídel v pracovní dny byla nejvíc zastoupená snídaně (z 83%) a 

večeře (z 95%). Velice nízké procento bylo dopoledních a odpoledních svačin a více než 
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polovina respondentek neobědvá v pracovní dny. Zároveň až 63% respondentek uvádí, že jí 

odpolední svačinu ve dnech pracovaního volna. Významné bylo taky zjištění, že až 44% 

dotázaných má příjem tekutin menší než 1 litr za den. Dramatickou skutečnosti rovněž bylo, že 

až 51% sester účastnících se průzkumu kouří.  

Obzvláště důležitý je stravovací režim během noční služby. Dle Reinagel (2012) by 

během noční služby měla být vyšší konzumace bílkovin než sacharidů, hlavně omezit příjem 

rafinovaných cukrů a slazených nápojů. Omezit konzumaci kofeinu na 1-2 šálky kávy během 

noční služby. Obzvláště důležité je vyhýbaní se konzumace jídla „z nudy“. Uvádí, že hodně lidí 

jí pouze proto, aby jim rychleji utekl čas. Upozorňuje, že je dobré si nosit jídlo z domova.  

Margolis se ve své publikaci shoduje s vyjádřením Reinagel, kdy zdůrazňuje, že je 

důležité si přinést jídlo z domova, aby člověk nebyl závislý na výběru v kantýně, nebo 

automatů. Zároveň uvádí, že lidé pracující na noční směny jsou častěji obézní než lidé pracující 

v denním provoze. Také poukazuje na práci v nočních službách jako na rizikový faktor vzniku 

kardiovaskulárních onemocnění. Za správné stravovací návyky v nočních službách považuje 

zejména pravidelnost v jídle a malé porce konzumovaného jídla. Za vhodné potraviny v noční 

službě považuje hlavně ovoce, zeleninu, potraviny s obsahem proteinů (vejce, šunka, tuňák) a 

olejnatých plodů (oříšky, semena). Uvádí, že není vhodná vysoká konzumace kofeinu a také se 

vyhýbat kofeinu 4 hodiny před spánkem. Po noční službě, ještě před spánkem, doporučuje 

menší jídlo bohaté na sacharidy a naopak s menším obsahem proteinů a tuků.  

Radvanová (2006) uvádí následná doporučení pro racionální stravování u lidí 

pracujících ve směnném provozu:  

Ranní směna 6.00 hodin snídaně, 9.00 hodin přesnídávka, 12.00 hodin oběd v práci (vybírat si 

z nabídky závodního nebo restauračního stravování, možnost nákupu vhodných potravin 

v kantýnách, obchodech, automatech, případně si nechat pokrm dovést rozvážkovou službou 

nebo sníst oběd přinesený z domu) 15.00 hodin odpolední svačina 18.00 hodin večeře (teplá 

nebo studená) 20.00 hodin 2. večeře (občas podle chuti a porcí snězených přes den) 

Před noční směnou do 8.00 hodin snídaně, 10.00-10.30 hodin přesnídávka, 12.00-13.00 hodin 

oběd, 15.00-15.30 hodin svačina, 18.00 hodin večeře ještě před odchodem do práce 

V době noční směny 22.00 hodin něco malého (jogurt, celozrnný rohlík namazaný 

nízkotučným sýrem a zeleninou apod.), 2.00 hodin porce ovoce, 5.00-6.00 hodin snídaně 

Doba spánku 14.00 hodin oběd (podle doby spánku, nejlépe po 7 až 8 hodin, velice 

individuální) Nutné je zdůraznit individuální sestavení jídelníčku, dodržování pitného režimu a 

pohybové aktivity - vše podle návaznosti a střídání jednotlivých směn. U jedinců, kteří nemají 

problémy s nadváhou nebo obezitou, je doporučováno jíst v průběhu noční směny zcela obvykle 

jako přes den - je však dobré „hlídat si“ energetickou hodnotu nočního jídla, např. nedávat si v 

22.00 hodin „klasický smažený řízek s bramborovým salátem“ apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

2.2 Sport a jeho vliv na kvalitu života u pracujících ve směnném provozu 

 

S racionální výživou úzce souvisí i pohybová aktivita. Vliv pravidelné pohybové 

aktivity na zdraví jedince je obecně známy. Rovněž je známo, že sportující člověk má větší 

motivaci dodržovat zásady racionálního stravování i jeho návyky jsou lepší. Stejně tak člověk, 

který dbá o racionální jídelníček, má větší motivaci k pravidelnému cvičení. Obě tyto roviny 

spolu souvisí a vzájemně korelují.  

„Fyzická aktivita je velmi významné opatření v prevenci i léčbě celé řady nemocí. Patří 

k nim obezita, cukrovka, kardiovaskulární onemocnění i onemocnění pohybového aparátu. U 

nemocného stejně jako u zdravého platí, že pohybová aktivita by neměla být prováděna bez 

adekvátní nutriční podpory.“ (Svačina, 2013, s. 248) 

„Pohyb má na organizmus významný vliv a přiměřený a pravidelný pohyb je v podstatě 

nezbytným předpokladem pro správné fungování většiny orgánů. Jde zejména o tyto vlivy a 

působení: zvýšená efektivita srdeční činnosti a celého oběhového aparátu. Vyšší vitální kapacita 

plic, změny pohybového aparátu, zlepšení účinnosti inzulínu, prevence obezity, zlepšení činnosti 

trávicího ústrojí, prevence zácpy, pozitivní vliv na imunitní systém a duševní stav.“… „Z 

dlouhodobého hlediska přispívá nedostatek pohybu k obezitě a poruchám metabolizmu lipidů a 

zvyšuje tak riziko vzniku aterosklerózy a jejich komplikací, přispívá k vzniku diabetu apod. 

Nedostatek pohybu a zejména imobilizace mají i závažné důsledky psychické.“ (Vokurka, 2012, 

s. 270-271) 

V dnešní době jsou široké možnosti k aktivnímu odpočinku a sportovní aktivitě jak 

časové, tak i možnost výběru je rozsáhlá pro všechny věkové kategorie. Bohužel nedostatek 

pohybu je pořád aktuálním problémem. „Nedostatek tělesného pohybu, včetně „nulové“ aktivity 

ve volném čase, má téměř 60% lidí v populaci a znamená velký potenciál pro prevenci. 

Pravidelný vytrvalostní pohyb (tanec, rychlá chůze, běh, golf, veslování, jízda na kole) 

provozovaný alespoň obden příznivě ovlivní metabolizmus. Sportovci méně kouří. Podle 

novějších údajů k ochraně zdraví překvapivě stačí i mírná tělesná aktivita.“ (Kudlová, 2009, s. 

262-263) 

Fišerová (2011) v rámci své diplomové práce prováděla výzkum s ohledem na životní 

styl sester. Dílčí část výzkumu byla zaměřená na sportovní vyžití sester. „Při výzkumném 

šetření bylo zjištěno, že pravidelným sportovním aktivitám, vykonávaným alespoň jednou týdně, 

se věnuje 62 % respondentů. Mezi jejich neoblíbenější sporty patří kolo, aerobic či turistika. 

Oproti tomu 38 % dotázaných se nevěnuje žádné fyzické aktivitě a jako hlavní důvod proč tomu 

tak je uvádějí, že jim v tom brání nepravidelné směny. Aktivní sport je důležitý nejen pro udržení 

fyzického zdraví a kondice, ale je i zdroj pro odreagování, načerpání nových sil, relaxace. 

Člověk při jeho provozování přijde na jiné myšlenky, což je v povolání všeobecné sestry velice 

důležité.“ Zejména u profesí jako jsou sestry je pohyb obzvlášť důležitý. Má pozitivní vliv 

nejenom na fyzické zdraví a zlepšení kondice, ale také jako způsob psychohygieny. U 

pomáhajících profesích, kde je zvýšené riziko syndromu vyhoření, může být prevencí právě 

pravidelní pohyb, „Stresu je možné předejít. V současné společnosti je sice velmi obtížné se mu 

zcela vyhnout, lze však zvýšit schopnost vyrovnávat se s ním. Základem zvyšování osobní 

odolnosti vůči stresu je pravidelná životospráva s dostatkem aktivního odpočinku, jehož 

ústředním principem je dostatek přirozeného pohybu. Pravidelný tělesný pohyb snižuje duševní 

napětí, a dokonce se může podílet i na formování osobnosti. Sportovci a pohybově aktivní lidé 

mají obvykle vyšší sebedůvěru, snadněji zvládají problémy, které život přináší, a jsou tvořivější 

ve všech druzích činnosti, tedy i v duševní práci.“ (Kebza, 2003, s. 4) 
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Sport je v profesi sestry důležitý i z pohledu pacienta. Sestra je osoba, která manipuluje 

s imobilními pacienti nebo s pacienti s omezenou mobilitou. Při práci s takovými pacienty jí 

lepší kondice pomůže situaci zvládnout a rovněž je dobrý fyzický stav prevencí úrazu.  

 

 

3 ASPEKT VÝŽIVY V PROFESI SESTRY 

 
 

Výživa je jedním z hlavních pilířů života každého člověka. Sestra jako poskytovatelka 

ošetřovatelské péče by měla ve své práci plnit roli mimo jiné i edukátorky. V případě potřeby 

má v kompetenci edukovat pacienta i o stravovacích návycích. Zejména u diabetiků nebo u 

pacientů s různými gastrointestinálními onemocněními je taková edukace žádoucí. Pokud bude 

pacient vidět, že sama sestra nemá racionální stravovací návyky, budou její argumenty a 

doporučení působit nedůvěryhodně a efekt edukace bude nižší. Sestra má také extrémní 

odpovědnost a je potřebné, aby se na práci řádně soustředila. Proto je racionální stravování 

důležité nejen pro zdraví sestry jako jedince, ale i pro její pracovní výkon. 

 

3.1 Charakteristika práce sestry- psychická a fyzická zátěž 

 

Jednou z největších zátěží v profesi sestry jak psychickou, tak fyzickou je právě směnný 

provoz. Směnný provoz výrazně ovlivňuje fyzickou pohodu sestry, ale zasahuje i do roviny 

psychické a sociální. Dvořák (2007) uvádí, že čím delší je pracovní doba, tím kratší je 

odpočinek. V porovnání pracovníků pracujících na 8 hodinové směny a na 12 hodinové směny 

uvádí, že lidé pracující ve 12 hodinovém provozu jsou nuceni vykonat činnosti jako starost o 

děti a domácí povinnosti na úkor spánku nebo odpočinku. Také připomíná vliv směn na 

cirkadiální rytmus, kdy člověk pracující na směny pracuje i v době, kdy je jeho biorytmus 

utlumený. Tím je ovlivněna i koncentrace a fyzická aktivita a přímoúměrně se zvyšuje riziko 

chyb a úrazu. Také směnní provoz ovlivňuje sociální život zaměstnance, kdy je dotázaní nejvíc 

poukazují na omezený kontakt s rodinou a přáteli. 

„Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) dokonce v průběhu prosince 

zařadí práci na směny mezi pravděpodobné karcinogeny. Směny se tak ocitnou po boku 

anabolických steroidů, ultrafialového záření a zplodin dieselových motorů. Epidemiolog 

Richard Stevens již v roce 1987 vydal studii, v níž zkoumal, proč ve 30. letech v 

industrializovaných zemích, kde byla práce na směny prezentována jako známka pokroku, 

prudce vzrostl výskyt rakoviny prsu. V poslední době několik studií zjistilo, že ženy pracující po 

léta v noci, opravdu mají rakovinu prsu častěji.“ (Pavlíková 2008) 

Machálková (2012, s. 24) ve své publikaci zdůrazňuje rozdíl ve vyvíjený zátěži mezi 

jednotlivými pracovišti. „Velice náročné na fyzickou zátěž sestry jsou především ty ošetřovací 

jednotky, kde převažují částečně či zcela imobilní pacienti – například jednotky interní, 

geriatrické, neurologické, zařízení následné péče, domovy pro seniory a další. Složky pracovní 

zátěže – psychická a fyzická se navzájem prolínají a ovlivňují. Současně mají vliv na osobnost 

všeobecné sestry a tím také na kvalitu poskytované ošetřovatelské péče.“ S názorem 

Machálkové se shoduje i vyjádření Gučkové (2007), která uvádí, že: „Zatížení sestry při práci 

se liší typem oddělení, zdravotním stavem nemocných, počtem sester ve směně i počtem 

pomocného zdravotnického personálu, důležitá je i organizace práce a dostupnost pomůcek 

snižujících fyzickou zátěž. Zvýšené fyzické zátěži je vystaven zejména pohybový aparát dolních 
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končetin, protože většinu pracovní doby sestra chodí nebo stojí. Dále je zatížena páteř a horní 

končetiny, zejména při manipulaci s imobilními klienty.“  

„Pokud jde o zdravotnictví jsou samozřejmě na každém pracovišti podmínky trochu 

odlišné. Například zdravotní sestra pracující na interně zdaleka nemá v noci v popisu práce jen 

starost o pacienty. V noci přicházejí na řadu práce, na které přes den při běžném chodu 

nemocnice není čas. V první řadě je to každý den to samé - připravit infuze a léky podle nočních 

vizit na ráno druhého dne. Potom následují povinnosti specifické pro každý večer. Příprava 

resuscitačního vozíku, kontrola baterií a exspirací apod. V jiný den se kontrolují a vybavují 

venkovní skříňky či kompletně dezinfikuje sesterna.“ (Pavlíková, 2008) 

Obecně lze říct, že fyzická zátěž, která je na zdravotnického pracovníka vyvíjena, 

souvisí hlavně s manipulací s pacientem, kdy často dochází k zvedání břemen těžších než jsou 

povoleny normou. To podporuje i vyjádření Komančekové (2009), která uvádí, že: „Těžká 

fyzická práce v ošetřovatelské péči, spojená především s manipulací s pacienty a břemeny, může 

vést k některým zdravotním problémům sestry, především v oblasti pohybového systému. Při 

každodenních a opakovaných manipulacích s imobilními pacienty a pacienty se sníženou 

pohybovou schopností často není možné respektovat doporučené limity pro hmotnost a 

manipulaci s břemenem (včetně lidského těla).“  

Velkým problémem u pomáhajících profesí, kam zdravotnictví výhradně patří, je 

zejména psychická zátěž, které je zaměstnanec vystaven od prvního pracovního dne. 

„Psychická zátěž souvisí zejména se sociálními interakcemi, komunikací a kromě toho jde i o 

práci, která je fyzicky velmi namáhavá.“ (Machálková et al, 2012, s. 24) 

Každodenní kontakt s nemocnými a péče o ně, chronický stres, kterému je každý 

zdravotník vystaven, a vlastní ideály, se kterými pracovník přichází do zaměstnání a nemusí být 

vždy naplněny, jsou největšími rizikovými faktory syndrom vyhoření. Stejně tak pocit 

odpovědnosti a nepřípustnost pochybení. Sestra je často v práci „mezi dvěma kameny“, kde na 

jedné strany jsou požadavky a ordinace lékaře a na straně druhé požadavky a potřeby pacienta. 

Obecně k syndromu vyhoření přispívá i množství vyřizované dokumentace, které sice právně 

chrání sestru a jejich opodstatnění nelze zpochybnit, ale zároveň sestru výrazně časově omezují. 

Toto všechno patří mezi hlavní rizikové faktory syndromu vyhoření. „Současné pojetí burn out 

zdůrazňuje faktory, jakými jsou vysoké pracovní nasazení, požadavek trvale vysokého 

pracovního výkonu, který je v kombinaci s nízkým efektem práce a dalšími situačními 

proměnnými rozhodující při rozvoji syndromu vyhoření. Jedná se tedy o fyzické vyčerpání s 

výrazným snížením energie, o chronickou únavu a celkovou slabost. Emoční vyčerpání je 

provázeno pocity beznaděje, bezmoci, únavy a duševní vyčerpání je charakterizováno 

negativním postojem k sobě samotnému, k práci a negativním vztahem k životu vůbec.“ 

(Zacharová, 2008, s. 41) 

V březnu 2014 Jurásková v rámci konference o duševním zdraví sester prezentovala 

výsledky rozsáhlého průzkumu ČAS, s ohledem na psychickou zátěž vyvíjenou na sestry z roku 

2013. „Z výzkumu vyplývá, že podle názoru respondentů nevhodné pracovní podmínky sester 

ohrožují péči o pacienty. Konkrétně sestry uváděly: „Čtyři noční služby za sebou považuji za 

příliš.“ „Osmnáct služeb měsíčně, přes sto klientů, nedodělanou práci před sebou valíme jako 

kouli.“ „Na noční službě si musím psát dvě přestávky, přestože jsem tam sama a nemá mě kdo 

zastoupit. Proplácí se mi 11 hodin.“ „Na pacienty není čas, uděláme jen to nejnutnější.“ „Ze 

sester se stávají v rámci zachování vlastního zdraví roboti bez empatie.“ Řešením by mohly být 

například kontroly dodržování právních předpisů zdravotnickými zařízeními, větší pravomoc 

hlavní sestry ČR ovlivňovat náměstky ošetřovatelské péče, rozšíření supervize, možnost 

anonymně upozornit na problémy a další. Nástrojem ke zlepšení by také mohla být možnost 

podat na MZ ČR žádost o kontrolu poměrů na konkrétním pracovišti.“ 
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V rámci konference se na téma souvislost psychické zátěže sester a výživy vyjádřila 

Cajthamlová následně: „O tom, že výživa a duševní pohoda spolu souvisejí, není sporu. Kromě 

toho má vliv také pohybová aktivita, míra stresu a zátěže. Zajímavý je také vliv hormonů. Při 

úzkosti a strachu se vylučuje kortizol, který má vliv například na odbourání kostry a aktivní 

hmoty, zvýšení inzulinorezistence nebo depozici viscerálního tuku (zvětšení objemu pasu). 

Adrenalin a noradrenalin mají vliv nejen na krevní tlak a tepovou frekvenci, ale ovlivňují také 

chuť na tučné, slané a alkohol, zvýšení hladu a rychlosti konzumace potravy nebo zvýšení žízně. 

Pozitivní vliv na srdce, cévy i psychiku má pravidelná vyvážená strava, dostatek pohybu, 

psychohygiena, odpočinek a spánek.“ 

„Důsledkem opakovaných zátěží je únava, která většinou odezní po odpočinku a 

odpovídající době spánku. Při déletrvající fyzické zátěži může dojít k přepracování a vyčerpání 

organismu projevující se předrážděností, snížením pozornosti a schopnosti soustředit se, 

nespavostí a emoční labilitou. V této době je organismus vnímavější k infekcím. Překonávání 

únavy bývá často spojeno s nadměrnou konzumací kávy, cigaret, léků.“ (Gučková, 2007) 

Sestra nebo jiný zdravotník jsou obecně vystaveny velkému psychickému i fyzickému 

vyčerpání. Je však absolutně nepřístupné, aby jejich pracovní povinnosti a pracovní tempo 

pravidelně ovlivňovaly základní biologické potřeby jako příjem potravy a tekutin. Je v zájmu 

každého zaměstnavatele najít způsob k trvalému řešení této situace, ať už z hlediska lidského, 

z hlediska BOZP nebo také adekvátní péče o pacienta.  

 

3.2 Vliv nesprávných stravovacích návyků na pracovní výkon sestry 

 

„Lidský organismus není uzpůsoben pro dlouhodobý nepřetržitý výkon práce. 

Nepřetržitého výkonu práce bez přestávky po dobu několika hodin je sice schopen, ale pak 

dochází v důsledku fyzického a psychického opotřebení k poklesu výkonnosti, který se může 

projevit ve snížené kvalitě nebo kvantitě práce.“ (Fetter, 2012) 

„Téměř třetina sestra uvádí, že v důsledku vyčerpání a pracovního přetížení zle 

zacházela s pacienty. Projevuje se to i tím, že jsou agresivní.“… „Setry chodí domů unavené, 

vyčerpané a plné negativních pocitů z nedostatečně vykonané práce v důsledku problémů na 

pracovišti.“… „Od sester se ze strany lékařů, pacientů a příbuzných očekává maximum.“ 

(Krempaský, 2013, s. 5) 

Friedman (2014) ve své publikaci uvádí, že to, co jíme, ovlivňuje náš pracovní výkon. 

Uvádí, že lidé, kteří mají náročné zaměstnaní, jedí méně, často nevhodné potraviny, z důvodu 

časové tísně. Nepravidelné stravovaní s nedostatkem času na jezení a konzumace nevhodných 

potravin mají v konečném důsledku vliv na sníženou pracovní výkonnost. Zároveň poukazuje 

na to, že nízká hladina glukózy úzce souvisí se schopností se soustředit. Čím více klesne hladina 

glukózy v krvi, tím je člověk méně schopný se soustředit a zvyšuje se riziko chyb. Ke zlepšení 

pracovní výkonnosti zdůrazňuje konzumaci „snacků“ v pravidelných časových intervalech 

s důrazem na kvalitu potravin. Zároveň cituje výsledek britské studie, který uvádí, že po 

konzumaci ovoce a zeleniny je člověk šťastnější, více se zapojuje do pracovní činnosti a je více 

kreativní. Ovoce a zelenina nejen působí na náladu člověka, ale také pomáhá k lepší paměti. 

S názorem Friedmana se shoduje také Butlerová (2016), která ve svém článku uvádí, že zdravé 

stravování pomáhá nejenom k udržení optimální váhy a racionální hladině cholesterolu, ale také 

zvyšuje koncentraci a pozornost. Největší problém, i když ne jediný, v klesajícím pracovním 

výkonu vidí v obesitě, diabetes mellitus a kardiovaskulární onemocnění. Vliv nesprávných 

návyků způsobuje snížení produktivity, mentální efektivity, zvyšuje vliv stresu a souvisí 

s vznikem depresí.  
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Dle Brooksa (2013), který ve svém článku uvedl výsledky výzkumu Health and 

Enhancement Research Organization, které poukazují na to, že pracovníci, kteří se zdravě 

stravují a pravidelní sportují, mají o 25% lepší pracovní výkon a o 27% nižší množství absencí. 

Zároveň ti, kteří jedli zeleninu 4x týdně, byli o 20% produktivnější a pracovníci, kteří cvičili 3x 

týdně 30 min, byli po 15% výkonnější. Ve výsledcích výzkumu se zjistilo, že obézní pracovníci 

měli nižší pracovní výkonnost než pracovníci s depresemi či chronickým onemocněním. 

Zejména v pracovním prostředí jako je zdravotnické zařízení je důležité, aby personál 

vykonávající péči o pacienta měl dostatečnou a kvalitní výživu a po stránce biologických potřeb 

mu během pracovního dne nic nechybělo. Nejenom že pravidelná vyvážená strava a zdravé 

stravovací návyky zvyšují pracovní výkon zaměstnance, ale z pohledu pacienta vytváří důvěru 

v daného člověka i zařízení. 

 

3.3 Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s výživou zaměstnanců 

 

Hedrová (2010) ve svém článku uvádí, že podle zákoníku práce je zaměstnavatel 

povinen umožnit svým zaměstnancům ve všech směnách stravování; tuto povinnost nemá vůči 

zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu. Samotný příspěvek zaměstnavatele na stravování 

svých zaměstnanců je však dobrovolným plněním ze strany zaměstnavatele, tzn., že 

zaměstnanci na tento příspěvek nemají právní nárok. Aby zaměstnavatel splnil výše uvedenou 

povinnost, postačí, aby svým zaměstnancům ve všech směnách stravování umožnil (například 

zajištěním prostor a času pro konzumaci doma připraveného či zakoupeného jídla), nikoliv však 

zajistil či dokonce uhradil. Zaměstnanecké stravování je tedy v současné době řešeno buď tak, 

že zaměstnavatel pro své zaměstnance provozuje vlastní stravovací zařízení, nebo stravování 

zaměstnanců zajišťuje prostřednictvím jiných subjektů (např. závodních jídelen), popřípadě 

zaměstnancům poskytuje stravenky.  

„Bylo-li to dohodnuto v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpisu, 

poskytuje se zaměstnancům stravování; zároveň mohou být dohodnuty nebo stanoveny další 

podmínky pro vznik práva na toto stravování a výše finančního příspěvku zaměstnavatele, jakož 

i bližší vymezení okruhu zaměstnanců, kterým se stravování poskytuje, organizace stravování, 

způsob jeho provádění a financování zaměstnavatelem, nejsou-li tyto záležitosti upraveny pro 

určený okruh zaměstnavatelů zvláštním právním předpisem.“  (Zákon č. 262/2006 Sb. § 236 

ods. 2) 

Fetter (2012) ve své článku uvádí, že zaměstnavatel je povinen zaměstnanci poskytnout 

přestávku na jídlo nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce. Trvání doby přestávky určuje 

zaměstnavatel, musí však odpovídat účelu přestávky a určit dobu trvání tak, aby byl prostor i na 

přesun k místu, kde stravování probíhá a zpět. Přestávky během pracovní doby jsou rozděleny 

do několika částí, přičemž alespoň 1 musí trvat nejméně 15 minut. Přestávky během pracovní 

doby se neposkytují na začátku a na konci pracovní doby, jelikož by pak neodpovídali účelu. 

Zaměstnanci rovněž nemůžu rozhodnout, že si pracovní přestávky čerpat nebudou (protože 

např.: drží dietu a neobědvají) a budou odcházet z pracoviště o 30 minut dřív, než zaměstnanci, 

které přestávky využívají. Pracovní přestávky jsou neplacené, tudíž se pracovní doba prodlužuje 

o dobu trvání přestávky. Jelikož jsou pracovní přestávky neplacené, zaměstnavatel nemůže 

zakázat zaměstnanci opuštění pracoviště na tuto dobu. V případě že práce, které zaměstnanec 

vykonává, nemůžou být přerušeny a nemůže mu být poskytnuta řádná přestávka na jídlo a 

oddech, musí mu být poskytnuta alespoň přiměřena doba na oddech a jídlo. V tomto případě se 

tato doba započítává do pracovní doby, i když má zaměstnanec možnost se najíst a odpočinout 
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si, nemůže však opustit místo výkonu práce. V tomto případě však musí zaměstnavatel dokázat, 

že situaci není možné jinak organizačně vyřešit.  

Povinnosti zaměstnavatele tedy jsou zabezpečit zaměstnanci přestávku na jídlo, a to 

v přiměřeném čase a vhodné prostory, řádně vybavené ke stravovacím potřebám. Je na uvážení 

každého zaměstnavatele, jaké další výhody poskytne svým zaměstnancům ke zkvalitnění 

stravovacích návyků. Rovněž by měl každý zaměstnavatel nebo provozovatel zdravotních 

služeb, znát chod pracoviště a podmínky k čerpání pracovní přestávky tomu přizpůsobit. Pro 

odpočinek i stravování zdravotnických pracovníků je vhodné, aby tyto prostory byly mimo 

samotné pracoviště. Zaměstnanec pak není nucen odbíhat od jídla z důvodu např.: zvonění 

telefonu nebo signalizačnímu zvuku z pokojů pacientů, a může se v klidném prostředí najíst. 

Oddělené prostory vyhrazené pro pracovní přestávku by rovněž mohli být považovány za 

součást psychohygieny, kde má zaměstnanec na chvíli možnost opustit pracoviště a řádně si 

odpočinout. Samozřejmě s tím souvisí i počet pracovníků na oddělení. Pokud jsou například 

na noční službě pouze dva zaměstnanci, není možné, aby jeden pracoviště opustil, a to hlavně 

z bezpečnostních důvodů, jelikož kdykoliv může přijít k akutnímu stavu pacientů, nebo i 

k ohrožení zaměstnance ze strany pacientů. Proto by měli na každé službě být minimálně tři 

zaměstnanci a na čerpání pracovní přestávky se prostřídat. Stejně tak i časové rozpětí přestávek 

by měl zvážit každý zaměstnavatel. Při tak velkém psychickém vyčerpání a fyzické práci, která 

je na některých klinikách požadována je ke zvážení jak dlouhé by měly být pracovní přestávky, 

aby umožnily nejenom pravidelnou konzumaci jídla, ale také adekvátní odpočinek a 

zabezpečily tak adekvátní chod oddělení a kvalitní péči o pacienty. 
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4 METODIKA VÝZKUMU 
 

 

Předmětem bakalářské práce bylo zjistit úroveň stravovacích návyků zdravotníků pracujících 

ve směnném provozu. V průběhu definování cílů praktické části, jsme si stanovili následující 

hypotézy:  

Hypotéza č. 1: Předpokládáme, že stravovací návyky a pitný režim zdravotníků pracujících ve 

směnném provozu nebudou odpovídat zásadám racionálního stravování.  

Hypotéza č. 2: Předpokládáme, že stravování doma, tj. v dny pracovního volna, bude kvalitnější 

než v dnech pracovních služeb. 

Hypotéza č. 3: Předpokládáme, že u respondentů ve věku do 30 let budou kvalitnější stravovací 

návyky než u respondentů ve věku 30-50 let.  

Hypotéza č. 4: Předpokládáme, že rozdíl ve stravovacích návycích sester mezi SR a ČR bude 

nepatrný z důvodu podobného fungování zdravotnického systému. 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo navrhnout možné změny v poskytovaných stravovacích 

službách zaměstnavatelů pro personál tak, aby bylo dosáhnuto pravidelnějšího a kvalitního 

stravovaní při práci směnném provozu, a to zejména v oblastech pitného režimu, výběru 

potravin, časových a prostorových možností zaměstnance ke stravování a také vzdělávání 

personálu v oblasti racionální výživy.   

Cíle teoretické části byly: 

Cíl č. 1: Charakterizovat aspekty racionálního stravování. 

Cíl č. 2: Popsat vliv kouření v souvislosti s výživou. 

Cíl č. 3. Charakterizovat práci sestry ve směnném provozu se zaměřením na zátěž kladenou na 

sestru během služby. 

Cíl č. 4: Objasnit souvis mezi nesprávnými stravovacími návyky a pracovním výkonem. 

Cíle praktické části byly:  

Cíl č. 1: Zjistit úroveň stravovacích návyků a pitného režimu zdravotníků při práci ve směnném 

provozu.  

Cíl č. 2:  Přiblížit rozdíl mezi stravovacími návyky ve službě a mimo službu. 

Cíl č. 3: Zjistit rozdíl ve stravovacích návycích z hlediska věku. 

Cíl č. 4: Porovnat stravovací návyky sester ve směnném provozu ve Slovenské republice a 

České republice. 

Výzkumný soubor: 

Základní populací byli všichni zaměstnanci Ústřední Vojenské nemocnice v Praze a Fakultní 

nemocnice v Nitře pracující ve směnném provozu v prosinci 2016. Výzkumným vzorkem bylo 

50 zdravotnických pracovníků z ČR (z toho 24 ve věku do 30 let a 26 ve věku 30-50 let) a 50 

zdravotnických pracovníků ze SR (z toho 25 ve věku do 30 let a 25 ve věku 30-50 let), kteří byli 

k výzkumu vybrání náhodným výběrem. Z důvodů minimálního počtu pracovníků ve věku nad 

51 let a tím i nízké statické hodnoty jsme tuto podskupinu výzkumného vzorku vyloučili. 

Metody tvorby a analýzy dat: 

V bakalářské práci jsme se provedli kvantitativní výzkum a použili jsme následovné výzkumné 

metody: 

 Literární metodu pro zpracování teoretických východisek práce 

 Dotazovací metodu pro vypracování dotazníku- dotazník byl hlavní výzkumnou 

metodou kvantitativního výzkumu, kterou jsme zjišťovali úroveň stravovacích návyků 

zdravotnického personálu pracujícího ve směnném provozu. Strukturovaný dotazník byl 

vlastní konstrukce a obsahoval 20 uzavřených, 11 polootevřených a 1 otevřenou otázku. 
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Kvantitativný výzkum jsme provedli k získání a zpracování většího množství dat a tím i 

k větší výpovědní hodnotě výzkumu 

 Analýzu, syntézu a komparaci ke zpracování zjištěných údajů a jejich následnou 

reprodukci 

 Grafické a numerické vyhodnocení výsledků použitím programů Microsoft Excel, 

Microsoft Word a PowerPoint 

 

Plán výzkumu 

 

V listopadu jsme požádali náměstkyni pro ošetřovatelství ve Fakultní nemocnici 

v Nitře Mgr. Bahíkovou (příloha A) a hlavní sestru Ústřední Vojenské nemocnice v Praze 

Mgr. Gutovou, MBA (Příloha B) o povolení pro sběr údajů od zdravotnického personálu 

pracujícího na chirurgických a neurochirurgických pracovištích a realizaci výzkumu. 

V prosinci jsme rozdali dotazníky (příloha C) 50ti zaměstnancům pracujících v ÚVN a 50-ti 

zaměstnancům pracujících ve FN Nitra. Z pohledu stravovacích návyků jsme nepovažovali 

za významné rozlišovat úroveň vzdělání, takže jsme rozdali dotazníky sestrám, 

zdravotnickým asistentům i sanitářům. Jsme si vědomi, že vykonávaná práce během služby 

je rozdílná vzhledem k náplni pracovní funkce, ale z pohledu stravovacích návyků 

zaměstnanců a rovněž tak možností k stravování během směny ji považujeme za staticky 

porovnatelnou. 

Dotazník obsahoval 32 položek, které se zabývali stravovacími návyky během 

služeb, i v domácím prostředí, pitným režimem, kouřením, pravidelným cvičením, 

výhodami ze strany zaměstnavatele v oblasti výživy, preferencí druhů potravin, BMI, 

vlastním postojem ke zdravé výživě a také přehledem zájmu zaměstnanců o služby 

nutričních terapeutů. Poslední otázka byla otevřena, aby mohli zaměstnanci napsat, co by 

chtěli změnit ve svém stravování během pracovní doby.  

Dotazníky jsme i ÚVN v Praze i ve FN v Nitře rozdali na lůžkových odděleních 

chirurgie a neurochirurgie a na chirurgických a neurochirurgických JIP. Ve FN Nitra část 

dotazníků vyplnily sestry sloužící na chirurgické ambulanci, která má i noční provoz. 

Všechny dotazníky byly vyplněné a následně jsme je statisticky zpracovávali. Ve statistice 

jsme si rozdělili dotazníky do 4 kategorií. Podle věku (do 30 let, 30-50 let, z důvodu velmi 

malého počtu zaměstnanců nad 51 let, jsme tuto kategorii vyřadili) a podle státu, ve kterém 

zaměstnanci pracovali (SR a ČR). Jednotlivé odpovědi jsme sčítali a získali součet (váhu) 

odpovědí a následně jim přiřadili jejich procentuální hodnotu. Získané výsledky jsme 

zpracovali do tabulek a posléze do grafů a následně interpretovali. 
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5 VÝSLEDKY VÝZKUMU 

 

 

Po sesbírání údajů od zdravotnického personálu jsme pracovali se 100 dotazníky, které 

jsme statisticky i graficky zpracovali, a následně pro větší přehlednost barevně odlišili. Tmavě 

fialovou barvou je označená procentuální hodnota odpovědí zaměstnanců do 30 let a bledě 

fialovou odpovědi zaměstnanců ve věku 30-50 let. Grafy odpovědí z ČR a SR jsme umístili 

vedle sebe pro lepší orientaci ve výsledcích.  

Graf č. 1, 2 

 

Můžeme obecně konstatovat, že pitný režim během služeb je nedostatečný v obou státech. Víc 

než 2 litry vypije v ČR cca 20% zaměstnanců a v SR cca 30%. 

 

Graf č. 3, 4 

 

Během noční služby v ČR nejvíce zaměstnanců vypije 1-2l, naopak v SR ve věku do 30 let 48% 

vypije 1-2l a 44% dokonce méně než litr. Ve věku 30-50 let 72% vypije míň než litr a pouhých 

28% 1-2l. 
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Graf č. 5, 6 

 

V oblíbenosti nápojů převládají v ČR nejvíce neslazené minerální vody (MV) a čaj a voda z 

kohoutku, obdobný výsledek vyšel rovněž v SR. V SR je u zaměstnanců do 30 let větší obliba 

slazených nápojů.  

 

Graf č. 7, 8 

 

Snídani v pracovní den do 1 hodiny konzumuje více než 40% personálu z ČR i SR bez ohledu 

na věk. V ČR dalších cca 40% bez ohledu na věk snídá do 3 hodin od probuzení. V SR je 

výsledek podobný, ale pouze u věkové kategorie 30-50 let. Rozdílný výsledek je u zaměstnanců 

do 30 let, kde snídá do 3 hodin jen 20% a necelých 40% snídá až po 3 hodinách.  
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Graf č. 9, 10 

 

V den volna v ČR až 90 % personálu do 30 let a 69 % ve věku 30-50 let snídá do 1 hodiny od 

probuzení. V SR je to 68% do 30 let a 72% 30-50 let. 

 

Graf č. 11, 12 

 

V ČR víc než 60% personálu bez ohledu na věk snídá v práci. Cca 30% dotázaných snídá doma. 

V SR až 80 % snídá v práci a zbylých 20% snídá doma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

50%

100%

Do 1 hod. <  3 hod. ≥ 3 hod. 

SR: Konzumace prvního 

jídla v den volna   

Do 30 let 30-50let

0%

50%

100%

Doma V práci Jiné

SR: Místo konzumace 

prvního jídla v pracovní den 

Do 30 let 30-50let



24 
 

0%
20%
40%
60%
80%

ČR: Konzumace snídaně v 

den volna 

Do 30 let 30-50let

Graf č. 13, 14 

 

V ČR ve dnech volna pravidelně snídá 75% dotázaných do 30 let, 61% ve věku 30-50 let. V SR 

pravidelně snídá 60 % všech dotázaných. Ve věku do 30 let 20% snídá nepravidelně a 20% 

většinou nesnídá. Ve věku 30-50 let 24% snídá nepravidelně a 16% nesnídá vůbec. 

 

Graf č. 15 

 

V ČR k nejoblíbenějším pokrmům ke snídaní bez ohledu na věk patří pečivo se šunkou, sýrem a 

zeleninou. U dotázaných do 30 let jsou dále nejvíc v oblibě dále müsli s jogurtem (21%), vejce 

(17%), ovoce s jogurtem a oříšky (13%). Mezi „jiné“ byly zařazeny potraviny jako mugcake, 

kaše a různé koktejly. U kategorie 30-50 let jsou také preferovány pečivo s pomazánkou (19%) 

a ovoce s jogurtem (15%). V odpovědích „jiné“ jsme zaznamenali rovněž kaše a koktejly. 
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Graf č. 16 

 

V SR u dotázaných do 30 let jsou nejvíce preferovány ke snídani pečivo se šunkou, sýrem a 

zeleninou (40%), dále müsli s jogurtem (32%) ale také sladká varianta, a to pečivo s máslem a 

džemem (16%). U personálu ve věku 30-50 let jsou nejvíce v oblibě müsli s jogurtem (28%) a 

pečivo s máslem a džemem (28%). Do kategorie „jiné“ byly zařazené majonézové a 

pochoutkové saláty. Můžeme konstatovat, že v SR je větší preference sladkých jídel než v ČR. 

 

Graf č. 17, 18 

 

V den volna v ČR pravidelně konzumuje dopolední svačinu pouze 13% zaměstnanců do 30 let a 

8% ve věku 30-50 let. Ve věku do 30 let, 54 % většinou dopolední svačinu vůbec nekonzumuje. 

Ve věku 30 -50 let toto jídlo vynechává 38%. V SR pravidelně konzumuje dopolední svačinu 

pouze 20% do 30 let a 16% ve věku 30-50 let. Ve věku do 30 let nepravidelně konzumuje 52% 

a 28% většinou toto jídlo vynechává. V kategorii 30-50 let, 44% jí dopolední svačinu 

nepravidelně a 32% většinou nekonzumuje.  
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Graf č. 19 

 

V ČR u personálu do 30 let během denní služby nekonzumuje dopolední svačinu až 25 % 

dotázaných. Dalších 29 % preferuje ovoce nebo zeleninu, 21 % pečivo se šunkou, sýrem nebo 

pomazánkou a 17 % různé pochutiny. U zaměstnanců ve věku 30-50 let dopolední svačinu 

v službě nekonzumuje až 31 % dotázaných. Dalších 31% preferuje k dopolední svačině pečivo 

se šunkou, sýrem nebo pomazánkou, 19% ovoce nebo zeleninu a 15% různé pochutiny. 

 

Graf č. 20 

 

V SR nesvačí 12% všech dotázaných. Ve věku do 30 let 48% dotázaných preferuje k dopolední 

svačině ovoce nebo zeleninu, 24% neslazené mléčné výrobky. U personálu ve věku 30-50 let 

28% konzumuje k dopolední svačině ovoce nebo zeleninu, 24% slazené mléčné výrobky, 16% 

různé pochutiny a 16% pečivo se šunkou, sýrem nebo pomazánkou. Z výsledku plyne, že v SR 

je vyšší konzumace dopolední svačiny než v ČR. 
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Graf č. 21, 22 

 

V ČR během pracovních dnů až 46% dotázaných do 30 let využívá k zabezpečení obědu 

nemocniční jídelnu, 33% si nosí oběd z domova. Ve věku 30-50 let jídelnu využívá 69% a 11% 

si nosí jídlo z domu. V SR 44% dotázaných do 30 let obědu v nemocniční jídelně a 32 % si nosí 

jídlo z domova. Na rozdíl od ČR podstatná část personálu ve věku 30-50 (44%) si nosí jídlo 

z domova, 20% využívá jídelnu a 20% objednává jídlo z restaurace.  

 

Graf č. 23, 24 

 

V ČR během služby výjimečně vynechá oběd 46% zaměstnanců v obou věkových kategoriích, 

29% do 30 let a 27% ve věku 30-50 let nevynechává oběd nikdy. Na druhou stranu 25% do 30 

let a 27% 30-50 let vynechává oběd velmi často. V SR pravidelně obědvá pouze 24% 

dotázaných ve věku do 30 let. 44% vynechává oběd výjimečné a 32% velmi často. Personál ve 

věku 30-50 let v 64% vynechává oběd velmi často a 36% vynechává oběd výjimečně. Můžeme 

konstatovat, že v SR je vynechávání oběda během pracovního dne daleko častější, než je tomu u 

zaměstnanců v ČR. 
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Graf č. 25, 26 

 

VČR ve věku do 30 let pravidelně nesvačí nikdo z dotázaných. V 46% zaměstnanci většinou 

svačí a 46% většinou odpolední svačinu během služeb vynechá. Naproti tomu ve věku 30-50 

58% většinou nesvačí, 23% svačí nepravidelně. Pouze 11% ve věku 30-50 let svačí pravidelně. 

V SR ve věku do 30 let většinou odpolední svačinu vynechá 48% a 32% svačí nepravidelně. U 

personálu 30-50 let vynechává toto jídlo 68% a 20% nesvačí vůbec. 

 

Graf č. 27, 28 

 

V ČR jsou minimální odchylky mezi konzumací svačiny v pracovní den a ve dnech volna. 

Naopak v SR je rozdíl významný. Ve dnech volna většinou svačí až 56% dotázaných do 30 let a 

44% ve věku mezi 30-50 let. 
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Graf č. 29, 30 

 

V ČR víc než 60% všech dotázaných bez ohledu na věk večeří doma. Ve věku do 30 let 33% 

respondentů večeří v práci. V SR cca 60% dotázaných jí večeři doma a v práci večeří zhruba 

40% všech zaměstnanců. 

 

Graf č. 31, 32 

 

V České republice více než 50% všech dotázaných většinou během noční směny jí hlavní jídlo 

(podobné obědu).V SR je hlavní jídlo upřednostňované v kategorii do 30 let, až 60% udává, že 

toto jídlo většinou konzumuje, naopak kategorie 30-50 let 72% hlavní jídlo v noční směně 

většinou nekonzumuje. 
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Graf č. 33. 34 

 

V ČR bez ohledu na věk necelých 40% dotázaných udává, že po denní službě se po stravovací 

stránce cítí dobře. Z kategorie do 30 let má hlad 38% na konci služby a naopak plnost cítí 24%. 

V kategorii 30-50 let cítí hlad po denní službě až 49% a plnost 15% dotázaných. Což je v 

rozporu s výsledky ze SR, kde se cítí dobře 48% do 30 let a pouhých 28% 30-50 let. Hlad na 

konci služby cítí 52% respondentů do 30 let a až 68% 30-50 let. Zaznamenali jsme vyšší 

zastoupení pocitu hladu v SR po denní službě a naopak v ČR je více respondentů, kteří po práci 

cítí plnost. 

 

Graf č. 35, 36 

 

Po noční směně je v ČR i SR situace prakticky srovnatelná s výsledkem po denní službě. 
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Graf č. 37, 38 

 

Počet nekuřáků převládá v obou státech. V ČR kouří 42% dotázaných do 30 let a 31% 30-50 let. 

V SR je z dotázáných do 30 let 36% kuřáku a 48% ve věku 30-50 let. 

 

Graf č. 39, 40 

 

V ČR v kategorii do 30 let až 67% má normální hodnotu BMI a 25% má nadváhu. Ve věku 30-

50 let má 38% normální BMI, 31% má nadváhu a 19% obesitu 1 stupně. V SR v kategorii do 30 

let má normální BMI 56%, 24% má nadváhu a 16% trpí podvýživou. V kategorii 30-50 má 52% 

nadváhu, 16% obesitu 1 stupně, 16% podvýživu a pouhých 8% uvádí normální hodnotu BMI.  

 

Graf č. 41, 42 

 

V ČR v kategorii do 30 let až 71% dotázaných uvádí, že během života nedrželo dietu. Naopak 

v kategorii 30-50 let 65% dotázaných dietu v minulosti drželo nebo drží. V SR je situace spíš 
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opačná. 44% dotázaných do 30 let věku uvádí, že dietu drželo nebo drží a 84% ve věku  30-50 

let držení diety popírá. 

 

Graf č. 43 

 

Další položkou bylo, jak si dotázání hlídají svůj způsob stravování. Víc než 40% všech 

dotázaných udává, že se snaží svůj jídelníček přizpůsobit zásadám racionální výživy bez 

jakékoliv další kontroly a dalších cca 40% se o zdravou výživu nezajímá a jí to co má rád, a co 

mu chutná. 17% respondentů z kategorie do 30 let si svůj jídelníček pravidelně zapisuje.  

 

Graf č. 44 

 

V SR se výrazně liší situace dle věku. Zatím co v kategorii do 30 let 64% přizpůsobuje svůj 

jídelníček zásadám zdravé výživy a 28% udává, že se o zdravou výživu a její dodržování 

nezajímá, v kategorii 30-50 let až 72% udává, že se nezajímá o výživu a jí, na co má chuť, a 

pouze 16% se snaží svůj jídelníček upravit dle zásad zdravé výživy. 
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Graf č. 35, 36 

 

V obou státech cca 50% všech dotázaných pravidelně necvičí. V  kategorii do 30 let v ČR 20% 

cvičí 1 týdně a 17% 2-3 týdně. V SR v stejné věkové kategorii cvičí pouze 28% 1x týdně. 

V kategorii 30-50 let v ČR 23% cvičí 2-3x týdně a 11% dokonce 3-5x týdně V SR v stejně 

věkové kategorii 28% cvičí 1 týdně a 12% 2-3x týdně. 

 

Graf č. 37, 38 

 

V ČR víc než 60% všech dotázaných uvádí, že je se svými stravovacími návyky spíše 

spokojených, ale rádi by pár věcí změnili. Nespokojených s vlastním stravováním je 29% 

respondentů ve věku do 30 let a 19% ve věku 30-50 let. V SR je bez ohledu na věk cca 50% 

dotázaných spokojených, ale rádi by změnili některé zvyklosti, v kategorii do 30 let je 20% 

zcela spokojených a nespokojených 28% dotázaných. Ve věku 30- 50 let je až 40% 

zaměstnanců nespokojených se svými stravovacím návyky. 
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Graf č. 39, 40 

 

V ČR bez ohledu na věk má cca 50% dotázaných zájem o spolupráci s nutriční terapeutem. 

V SR je zájem dokonce vyšší a to cca 80% všech dotázaných. 
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6 DISKUZE 
 

 

V práci jsme se zaměřili na stravovací návyky zdravotníků při práci ve směnném 

provozu. V teoretické části se přiblížili zásady racionálního stravování v kontextu střídajících se 

služeb a také popsali souvislost výživy a pracovního výkonu. Dotazníkem jsme následně 

zjišťovali nejen úroveň stravovacích návyků ve Slovenské republice a České republice, ale také 

vlastní postoj vůči svému zdraví. 

Při sestavovaní hypotéz jsme předpokládali, že stravovací návyky ani pitný režim u 

respondentů pracujících ve směnném provozu nebudou odpovídat zásadám racionální výživy, a 

to zejména z důvodu střídajících se směn a tím narušeného cirkadiálního rytmu a také z důvodu 

vysokého pracovního zatížení. Tato hypotéza se nám potvrdila. V první části dotazníku jsme se 

zaměřili na úroveň pitného režimu zdravotníků. Za dostatečný pitný režim se obecně považuje 

přibližně 2,5l tekutin denně, rovnoměrně rozložených během dne. Vokurka (2012) uvádí, že pro 

zabezpečení základních životních funkcí je potřebný příjem 2000 ml denně. Potřeba tekutin u 

zdravotníka je ale tím vyšší, čím více je zdravotník vystaven vyšší fyzické a rovněž i psychické 

námaze. Dehydratace má negativní dopad na pracovní výkon a ohrožuje nejenom zdraví 

zaměstnance, ale při snížené koncentraci pracovníka, také zdraví pacienta, což potvrzuje 

vyjádření Kunové (2004), která zdůrazňuje negativní vliv dehydratace na kognitivní funkce a 

činnosti vyžadující soustředění. Proto považujeme za racionální příjem tekutin během služby 

min. 2l tekutin s předpokladem, že dotyčný vypije určité množství tekutin i před nebo po službě. 

V ČR i v SR byl příjem tekutin nedostatečný. Víc než 2 l vypije během denní směny cca 20% 

dotázaných v ČR a cca 30% dotázaných v SR. Během noční služby je množství tekutin ještě 

nižší. Během noční směny je sice pracovní tempo pomalejší a zaměstnanec více odpočívá, ale 

rovněž jsou zvýšené nároky organizmu pro narušení cirkadiálního rytmu. Také předpokládáme, 

že příjem tekutin během dne před noční službou byl menší a také bude menší v den po noční 

službě, protože zaměstnanec větší část dne prospí. Potřeba tekutin je teda stejně velká jako 

během denní služby. Víc než 2l v noci vypije cca 15% dotázaných v ČR (z hlediska věku jde 

minimální rozdíl) a v SR pouze 8% dotázaných do 30 let a v kategorii 30-50 let ani jeden z 

dotázaných. Výsledky našeho výzkumu korelují s výsledy výzkumu Adámkové z roku 2008, 

která zjistila, že 44% sester vypije méně než litr tekutin během pracovní směny.  

Co se týče preference nebo oblíbenosti tekutin jsou v ČR do 30 let nejvíce oblíbené 

neslazené minerální vody, neslazené čaje, voda z kohoutku a méně limonády. U zaměstnanců ve 

věku 30-50 let je preference tekutin podobná, jen místo limonád cca 11% upřednostňuje šťávy a 

džusy. Za nejvhodnější tekutiny se považuje právě voda, případně lehce mineralizované 

neslazené vody, neslazené čaje a také omezené množství čerstvých 100% šťáv nebo džusů, 

ideálně ředěných. V tomto směru můžeme konstatovat, že i přes nedostatečný pitný režim dávají 

dotázaný přednost vhodným typům tekutin. V SR v kategorii 30-50 je situace podobná jako 

v ČR, nejvíce oblíbené jsou neslazené minerální vody a neslazené čaje, voda z kohoutku a 

slazené minerální vody. Rozdíl nacházíme v SR v kategorii do 30 let, kde mezi dotázanými jsou 

nejvíce preferované sice neslazené minerální vody a neslazené čaje, ale z větší části také slazené 

minerální vody, džusy, šťávy a limonády. Takové nápoje jsou zdrojem rychlých cukrů a jejich 

schopnost uhasit žízeň je nižší, také mohou mít negativní následky při dlouhodobém užívaní ve 

formě kazivosti chrupu nebo nadváhy. Předpokládáme, že s tímto výsledkem částečně souvisí i 

další položka dotazníku, a to zda zaměstnavatel poskytuje určité služby zaměstnancům v oblasti 

pitného režimu. V ČR na tuto položku víc než 64% odpovědělo ano, a to formou barelu s vodou 

na sesterně nebo pítek s vodou a v SR tato možnost není poskytnuta žádnému zaměstnanci. 
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Domníváme se, že když zaměstnanci mají tuto možnost, raději využijí bezplatného barelu 

s vodou než nákup tekutin v kantýně, kdy by zvolili třeba sladší variantu.  

Další zkoumanou položkou byla konzumace snídaně. Podle Macháčové (2010) je 

důležitá konzumace snídaně do 2 hodin od probuzení, ne déle než do 10 hodin dopoledne. 

Zároveň ale uvádí, že snídaně by měla být první jídlo dne zkonzumované před jakoukoliv denní 

aktivitou (procházka, práce, cestování). Dle výsledků našeho výzkumu v pracovní den v ČR do 

1 hodiny snídá 46% dotázaných, cca 40% snídá do 3 hodin a zhruba 14% až po třech hodinách. 

Předpokládáme, že většina z těch, co snídá do tří hodin, nesnídá doma, ale v práci, což činí 

časový rozdíl. Nejde sice o nejpříznivější alternativu, ale jelikož většina zdravotníků pracujících 

na směny začíná pracovní den v 6:00, tudíž by čas snídaně musel činit cca 5:00, takže vzhledem 

k skoré ranní hodině dokážeme pozdější konzumaci snídaně akceptovat v rámci zdravého 

stravování, obzvláště pokud ještě počítáme s časem na přesun zaměstnance od práce. V SR 

v kategorii do 30 let snídá do 1 hodiny 44%, 20% do 3 hodin a po více než 3 hodinách 36% 

respondentů. Ve věku 30-50 let 44% snídá do 1 hodiny a 48% do 3 hodin. Naopak v den volna 

je počet zaměstnanců snídajících do 1 hodiny v ČR až 90% ve věku do 30 let až 70% ve věku 

30-50 let. V SR je to cca 70% všech dotázaných a zbylých cca 30% snídá do 3 hodin. Toto 

zjištění doplňuje i další položka dotazníku, kdy v ČR 75% dotázaných do 30 let a 61% 30-50 let 

udává, že ve dny volna snídá pravidelně. V SR 60% všech dotázaných udává v den volna 

pravidelnou konzumaci snídani a zhruba 20% uvedlo, že snídá většinou pravidelně. Rozdíl ve 

věku je v tomto případě nepodstatný. Můžeme tedy konstatovat, ze v den volna je pravidelnější 

konzumace snídaně a také čas konzumace snídaně, tudíž do jedné hodiny je lépe dodržován. 

Důležitým zjištěním je, že během denní služby se prodlužuje čas od probuzení ke 

konzumaci prvního jídla, což potvrzují i výsledky z další dotazníkové položky, kde zjišťujeme, 

že v ČR víc než 60% všech zaměstnanců bez ohledu na věk snídá v práci a pouze 30% 

konzumuje snídani doma. V SR v práci snídá až 80% dotázaných. 

V otázce preference jídel k snídani se odpovědi vzhledem k věku lišily. V ČR 

v kategorii do 30 let patří mezi oblíbené ke snídani pečivo se šunkou, sýrem a zeleninou, müsli 

s jogurtem, vejce na různé způsoby (omeleta, ham and eggs, vejce na tvrdo.) a ovoce s jogurtem 

a oříšky. V SR je situace podobní, jen vejce preferuje pouze 8%. V ČR v kategorii 30-50 let je 

nejvíce oblíbené pečivo se šunkou, sýrem a zeleninou nebo s pomazánkou a zeleninou, dále je 

oblíbené ovoce s jogurtem a rovněž jsme zaznamenali v odpovědi „jiné“ častou konzumaci kaší 

s ovocem ke snídani. V SR ve věku 30-50 let je největší preference müsli s jogurtem a pečiva 

s máslem a džemem. Následuje pečivo s pomazánkou a zeleninou nebo se šunkou, sýrem a 

zeleninou.  

Preference jídel ke snídani se v SR i ČR liší, soudíme, že i podle odlišných zvyků a 

tradic, kdy v ČR je výběr spíš z méně sladkých jídel a vhodnějších variant jako je pečivo se 

sýrem nebo šunkou a zeleninou, kdy jde o kvalitní snídani, a naopak v SR jsou oblíbenější 

sladké snídaně formou müsli nebo pečivo s džemem. Důležitým zjištěním je taky, že většina 

zaměstnanců snídá ráno v práci spolu, kdy se domníváme, že se vzájemně ovlivňují ve výběru 

snídaně. Tudíž předpokládáme, že ovlivnění i menšího počtu zaměstnanců, například formou 

přednášky nebo seminářů s ohledem na racionální snídaně, může pomoci zlepšit stravovací 

návyky i ostatních zaměstnanců.  

V rámci racionální výživy je důležité také časové rozdělení jednotlivých dávek jídla 

během dne. Dle Dostálové (2012) je důležitá pravidelná konzumace 3 hlavních jídel a dopolední 

a odpolední svačinu s pauzou přibližně 3 hodiny mezi jednotlivými denními jídly. Dle našeho 

výzkumu v ČR pravidelně konzumuje dopolední svačinu v den volna jenom cca 13% 

dotázaných do 30 let a 8% ve věku 30-50 let. Až 54% ve věku do 30 let nesvačí často a ve věku 

30-50 let většinou nejí dopolední svačinu 38%. V SR je situace příznivější, v den volna 



37 
 

pravidelně dopoledne svačí cca 18% všech dotázaných a cca 50% sice nejí dopolední svačinu 

pravidelně, ale většinou toto jídlo konzumuje. 

Vzhledem k věku nejsou v odpovědích velké rozdíly. Pro porovnání jsme zjišťovali 

z jakých druhů potravin dotázaní vybírají pro dopolední svačinu v den služeb, přičemž jedna 

z možností byla, že nekonzumují přesnídávku vůbec. Ve volné dny ČR nejí přesnídávku vůbec 

8% dotázaných 30 let a 19% ve věku 30-50 let. V pracovní den nejí dopolední svačinu cca 27% 

dotázaných z obou kategorií. V SR v dny volna absolutně nekonzumuje dopolední svačinu 

pouze 8% dotázaných ve věku 30-50 let naopak v pracovní den vynechá svačinu až 12 % 

dotázaných v obou věkových kategoriích. Můžeme konstatovat, že v pracovní den větší počet 

zaměstnanců vynechá dopolední svačinu, kterou by v den volna běžně konzumovali. 

Co se týče preference potravin v ČR, jsou nejvíc oblíbené pečivo se šunkou, sýrem nebo 

pomazánkou, ovocné nebo zeleninové saláty, ale relativně oblíbené jsou i pochutiny (čokolády, 

sušenky, dorty.). Vzhledem k věku jsme nezaznamenali významné rozdíly. Naopak v SR se 

preference jídel k dopolední svačině liší z hlediska věku. Ve věku do 30 let jsou nejvíc 

konzumované ovoce nebo zelenina a neslazené mléčné výrobky, ve věku 30-50 let je to také 

ovoce a zelenina, mléčné výrobky- slazené, pečivo se šunkou, sýrem nebo pomazánkou a stejně 

jako v ČR pochutiny. V otázce týkající se pochutin jsme získali zajímavé informace u 

dotazníkové položky 32, kdy jsme poskytli zaměstnancům možnost se volně vyjádřit. 2x jsme 

zaznamenali tvrzení zaměstnanců, že často dostávají různé pochutiny od pacientů a příbuzných 

jako projevy vděčnosti, které se pak na oddělení hromadí. Následně, když se nestihají kvalitně 

najíst, jedí větší množství sladkostí nebo jiných nevhodných potravin pro rychlé zahnání hladu. 

Domníváme se, že řešení této situace je na samotném kolektivu daného zařízení. Určitě ale není 

vhodné mít velké „zásoby“ těchto druhů potravin na sesterně nebo denní místnosti, které pak 

svádějí k jejich unáhlené a neuvážené konzumaci.  

Součástí našeho výzkumu bylo také zjistit, jaké nadstandartní služby poskytuje 

zaměstnavatel pro své zaměstnance a jaký efekt to má na stravování personálu. Již jsme se 

zmínili o podpoře pitného režimu zaměstnavatelem v ČR formou barelu s vodou na sesterně. 

Domníváme se, že pozitivní efekt může mít také možnost nakupovat v nemocniční kantýně za 

zvýhodněné (zaměstnanecké) ceny. V tomto bodu jsme narazili na nesoulad v odpovědích. V 

ČR věku do 30 let 67% uvedlo, že jim zaměstnanecké slevy jsou poskytnuty a 33% uvedlo, že 

jim poskytovány nejsou. Také ve věku 30-50 let 19% uvedlo, že jim slevy poskytnuti nejsou a 

zbylých 81% naopak uvedlo, že mají zaměstnaneckou slevu. Tuto situaci jsme si následně 

ověřili a zjistili jsme, že zaměstnanci mají skutečně možnost nakupovat v kantýně svou 

zaměstnaneckou kartou za nižší ceny než v kantýně určené pacientům.  Domníváme se, že tento 

nesoulad vznikl z neinformovanosti jednotlivců. Každopádně z těch, kteří o téhle možnosti vědí, 

ji často využívá ve věku do 30 let 38%, 21% využívá slev pouze výjimečně a 8% tuto možnost 

nevyužívá vůbec. Ve věku 30-50 let často nakupuje v kantýně za zvýhodněné ceny 46%, 31% 

využívá téhle služby výjimečně a 4% neužívají vůbec. V SR tuto možnost zaměstnavatel 

neposkytuje.  

Dále nás zajímalo, z jakých druhů potravin mohou zaměstnanci vybírat se zřetelem na 

možnost výběru z kvalitních a vhodných potravin. V ČR mohou zaměstnanci vybírat ze všech 

druhů, které jsme v dotazníku zjišťovali, a to z čerstvého ovoce a zeleniny, mléčných výrobků 

jako jogurtů, sýrů, kefírů a tvarohů, celozrnného pečiva, ořechů a olejnatých semen, rybích 

výrobků ve formě například tuňáka v konzervě a cereálních výrobků jako jsou vločky nebo 

kaše. Také mají možnost výběru ze speciální výživy určené pro diabetiky nebo celiatiky. V SR 

bylo zastoupení všech jmenovaných potravin kromě oříšků a olejnatých semen a celiatických 

výrobků. Na potraviny léčebné výživy jsme se zaměřili zejména proto, že mezi zaměstnanci 
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také mohou být jednotlivci s metabolickými onemocněními a považujeme za značnou výhodu 

možnost nakoupit i tyto běžně dražší potraviny za zvýhodněné ceny.  

Nakolik jsme zkoumali problematiku stravování ve směnném provozu, zajímalo nás, 

jestli mají zaměstnanci možnost objednání teplého jídla na noční směnu. Margolis ve své 

publikaci uvedla, že během noční směny jsou vhodnými druhy jídla bohatší na bílkoviny a také 

ovoce a zeleninu. Zejména v případě dvou nebo tří nočních následujících po sobě považujeme 

tuto možnost za výhodnou. Tito pracovníci ve dne spí a v noci pracují, proto předpokládáme, že 

bude malý počet těch, kteří si budou doma připravovat jídlo na noční směnu. Možnost objednat 

si kvalitní lehčí jídlo bílkovinové povahy, například různé zeleninové saláty s kuřecím masem 

nebo tuňákem nebo lehčí těstovinový salát za zvýhodněnou cenu, považujeme za velmi 

praktickou. Obdobně v ČR v otázce zvýhodněných cen jistá část dotázaných označila, že jim 

zaměstnavatel tuto možnost neposkytuje. Opět jsme si tuto otázku ověřili se zjištěním, že 

zaměstnanci mají možnost si jídlo objednat den předem z nabídky nemocniční jídelny. Z těch, 

kteří uvedli, že tuto možnost mají, ji vyžívá pouze 25% dotázaných do 30 let. 50% tuto službu 

nevyužívá i přesto, že vědí o této možnosti. Ve věku 30-50 let možnosti objednání jídla na noční 

směnu využívá pravidelně 8%, 27% si jídlo objednává pouze příležitostně a 61% o této 

možnosti ví, ale nevyužívá ji. V SR tuto možnost zaměstnavatel vůbec neposkytuje. I přesto, že 

považujeme tuto službu za praktickou a rovněž i pohodlnou, musíme konstatovat, že její 

využívaní je malé a zaměstnanci v noční směně raději volí jiné způsoby zabezpečování stravy.  

Dále jsme zjišťovali, kde dotázaní obědvají. Mišková (2006) uvádí, že je důležité 

stolovat u pěkně prostřeného stolu a mít na jídlo vymezenou dobu. Domníváme se, že 

konzumace jídla je nejenom základní biologická potřeba, ale i psychický a sociální požitek. Je 

důležité, zejména v psychicky vyčerpávajícím povolání, strávit u obědu příjemné chvíle a 

určitým způsobem si i psychicky odpočinout. V ČR se většina dotázaných stravuje 

v nemocniční jídelně a to, 46% do 30 let a 69% ve věku 30-50 let. V obou věkových kategoriích 

si menší počet dotázaných nosí jídlo z domova. A relativně nepatrný počet nakupuje jídlo 

v kantýně nebo v restauraci. 8% dotázaných ve věku 30-50 let neobědvá vůbec. V SR ve věku 

do 30 let je nejčastějších způsobem zabezpečení obědu nemocniční jídelna (44%), 32% si nosí 

jídlo z domova a cca 20% si jídlo kupuje v kantýně. 4% neobědují vůbec. Ve věku 30-50 let si 

až 44% nosí jídlo z domova, 20% obědvá v nemocniční jídelně a 20% objednává jídlo 

z restaurace. Dalších 8% nakupuje oběd v kantýně a 8 % neobědvá vůbec. Považujeme za 

důležité upozornit na zjištění, kolik zaměstnanců si svůj oběd nosí z domova. I pro tyto 

zaměstnance je potřebné najít vhodné prostory k tomu určené. Případné obědvání na oddělení 

nebo v denní místnosti, která je přímo na oddělení, považujeme za nevhodné, jelikož se v tomto 

případě zaměstnanec neustále soustředí na práci, odbíhá od jídla a právě psychický požitek a 

odpočinek během obědové přestávky bude menší oproti zaměstnanci, který strávil čas 

v nemocniční jídelně.  

Zjišťovali jsme také, jak často respondenti vynechají oběd. V ČR se odpovědi 

dotázaných vzhledem k věku moc nelišily. Zhruba 50% všech respondentů uvádí, že výjimečně 

oběd vynechají, 25% vynechá oběd často a 25% naopak nevynechá nikdy. V SR se situace liší 

ve věku do 30 let, cca 44% vynechá oběd výjimečně, 32% dokonce velmi často a 24% nikdy. 

Ve věku 30-50 let až 64% vynechává oběd velmi často a 36% výjimečně. Konstatujeme, že 

v SR je vyšší frekvence vynechání obědu, zejména ve vyšší věkové kategorii. Myslíme si, že 

tato oblast určitě potřebuje rychlou intervenci, protože vynechání oběda, který by měl tvořit až 

35% denního příjmu, můžeme mít negativní vliv nejenom na zdravotní stav zaměstnance, ale 

také na jeho pracovní výkon.  

Další dotazníkovou položkou byl dotaz na konzumaci odpolední svačiny. Konzumaci 

odpolední svačiny považujeme za stejně důležité, jelikož by v rámci racionálního stravování 
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mělo být jídlo rozděleno do 5-6 porcí. Rovněž konzumace svačiny, či už dopolední nebo 

odpolední, vytváří ideální prostor ke konzumaci kysaných mléčných výrobků nebo 

ovoce/zeleniny, tak aby jejich denní příjem byl dostatečný. Porovnávali jsme frekvenci 

konzumace odpolední svačiny ve dni volna a v pracovní den. V ČR ve věku do 30 let v pracovní 

den pravidelně nesvačí ani jeden z dotázaných, naopak během volných dnů pravidelně svačí 

8%. Víc než 40% většinou svačí s občasným vynecháním tohoto jídla jak v pracovní den, tak 

během volného dne. V pracovní den většinou nesvačí 46% a ve volný den 33%. 8% v pracovní 

den nesvačí nikdy a 17% nikdy nesvačí ve volném dnu. V této věkové kategorii tudíž nejsou 

dramatické rozdíly v konzumaci svačiny ve dnech volna a v pracovní dnech.  

Ve věku 30-50 let pravidelně svačí v pracovních dnech 11% a 4% ve dnech volna. 

Většinou, ne však pravidelně, si toto jídlo dá 23% v pracovní den a 31% ve volný den. 

V pracovních ani ve volných dnech nekonzumuje svačinu cca 50% dotázaných a 8% nesvačí 

vůbec nikdy. Domníváme se, že v ČR bez ohledu na věk by bylo potřebné zvýšit konzumace 

tohoto jídla zejména v pracovní den. Rovněž se domníváme, že v případě pravidelné konzumace 

tohoto jídla cítí člověk v čase večeře menší hlad a je pravděpodobné, že sní k večeři menší 

porci.  

V SR je situace podobná. V kategorii do 30 let pravidelné svačí v pracovních dnech 

12% a v dnech volna až 24%. Většinou, ne však pravidelně, svačí 32% v pracovní den a 56% 

během pracovního volna. V práci většinou nesvačí 48% a 16% většinou nesvačí ve volné dny. 

8% v práci nesvačí vůbec a 4% ve volné dny. Ve věku 30-50 let pravidelně nesvačí ani jeden 

z dotázaných. Většinou, nikoliv ale pravidelně, svačí v pracovních dnech 12% a během volních 

dnů 44%. Během služby většinou odpoledne nesvačí 68% a ve dny volna pouze 40%. 20% 

v pracovní den nesvačí nikdy a 16% nikdy nesvačí doma. Z výsledků ze SR můžeme 

konstatovat, že je vyšší konzumace odpolední svačiny ve dnech volna.   

Výsledky zkoumané otázky týkající se odpolední svačiny korelují i s výsledky týkající 

se konzumace dopolední svačiny a také konzumace snídaně, která je konzumovaná dřív a častěji 

v dnech volna než v pracovní dny. Tím se nám potvrdila druhá hypotéza, kdy jsme 

předpokládali, že stravování ve dnech volna bude kvalitnější než v pracovní den. Výsledek 

našeho výzkumu souhlasí také s výsledkem výzkumu Adámkové z roku 2008, která zjistila, že 

až 86% sester, které se účastnily výzkumu, se během pracovního dne nestravují pravidelně a 

naopak až 81% z nich se ve dnech volna stravuje pravidelně.  

Ztotožňujeme se s názorem, že je v zájmu každého zaměstnavatele dosáhnout, aby měl 

každý zaměstnanec možnost jíst pravidelně kvalitní jídlo tak, aby byl jeho pracovní výkon co 

nejlepší. Domníváme se, že vytvoření prostoru během služby na řádnou konzumaci svačin ve 

formě kratší přestávky a vytvoření místa na to vhodného by mohlo pozitivně ovlivnit stravovací 

návyky personálu v pracovní době a konzumace dopolední i odpolední svačiny by se zvýšila.  

Další dotaz na stravovací návyky byl zaměřen na to, kde respondenti konzumují večeři 

v pracovních dnech. Tuto otázku považujeme za důležitou z hlediska časového rozvržení jídla. 

V případě že je oběd kolem 12 hodiny, odpolední svačina by měla být konzumovaná cca v 15 

hodin a večeře mezi 18-19 hodinou. Většina nemocnic má služby rozdělené do 12ti hodinových 

směn v časech 6-18 a 18-6. V ČR ve věku do 30 let večeří v práci 33% a 67% večeří doma. Ve 

věku 30-50 let 15% večeří v práci, 66% v domácím prostředí, 15% si koupí něco k jídlu během 

cesty domů, a 4% většinou večeří po práci v restauraci. V SR ve věku do 30 let 40% večeří 

v práci a 60% doma. V kategorii 30-50 let 32% večeří v práci, 64% doma a 4% si něco koupí a 

večeří během cesty domů. Z výsledků průzkumu plyne, že část personálu konzumuje večeři 

ještě v práci, tudíž je potřebné tuto skutečnost zohlednit. Jelikož pracovní doba končí zhruba 

v čase večeře, pro tyto zaměstnance by bylo opět vhodné zabezpečit prostor ke kvalitnímu jídlu. 

Domníváme se, že nejlepší možnou variantou je oddělená místnost, nejlépe odloučená od 
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oddělení, aby zaměstnanec nebyl nucen od jídla odbíhat. Rovněž si myslíme, že není potřebné 

vyhrazovat ke konzumaci večeře zvláštní přestávku, protože zaměstnanci by mohli tuto místnost 

využít v případě zájmu i po pracovní době, v klidu se navečeřet a pak cestovat domů. 

Samozřejmě je to na zvážení každého zaměstnance, jaký způsob a čas konzumace večeře mu 

vyhovuje.  

Dalším zkoumaným aspektem bylo stravování během noční směny. Již jsme zjistili, že 

v ČR mají zaměstnanci možnost objednat si teplé jídlo na noční směnu. Většina však tuto 

službu nevyužívá nebo ji využívá pouze příležitostně. V otázce, zda zaměstnanci konzumují 

v noční směně teplé jídlo podobné obědu, v ČR cca 50% všech dotázaných uvedlo, kladnou 

odpověď. Proto předpokládáme, že i když nevyužijí přímo možnosti od zaměstnavatele si jídlo 

objednat, přinesou si ho z domova. V SR se situace liší vzhledem k věku. Ve věku do 30 let 

60% respondentů většinou konzumuje hlavní jídlo. Naopak ve věku 30-50 let, 74% toto jídlo 

nekonzumuje.  

Těch, kteří uvedli, že teplé jídlo v noční směně většinou nekonzumují, jsme se ptali, 

jaká jiná jídla upřednostňují. V ČR bez ohledu na věk byly nejpreferovanějšími potravinami 

ovoce nebo zelenina, mléčné výrobky a pečivo. V SR v kategorii do 30 let měly vyšší 

preference ovoce nebo zelenina, pečivo, různé tyčinky (müsli, proteinové, raw atd.) a ve třech 

odpovědích jsme zaznamenali, že dotázaní v noční směně nejedí nic. Ve věku 30-50 let jsou 

nejvíce preferované mléčné výrobky, pečivo a moučné výrobky jako pizza, koblihy, pirohy atd. 

Dva dotázaní rovněž v noční směně nejedí nic. Předpokládáme, že v této oblasti má většina 

personálu nedostatečné informace. Během zpracovávání teoretické části práce jsme hledali 

aktuální informace o správném stravovaní v nočním provozu, o tom jak rozložit jednotlivé 

dávky jídla v nočním provozu a rovněž také jaké povahy by jídla měla být. Musíme konstatovat, 

že informací na toto téma v českém jazyce jsme našli minimum. Domníváme se, že velkým 

přínosem by mohlo být případné vzdělávání pracovníku v této oblasti a to formou seminářů, 

přednášek nebo brožur.  

Následně jsme se zaměřili na to, jak se cítí respondenti po službě. Jestli mívají spíše 

pocity hladu, plnosti, nebo se po stravovací stránce cítí optimálně. Porovnávali jsme tento 

subjektivní aspekt jak po denní službě, tak po noční službě. V ČR ve věku do 30 let cítí hlad cca 

40% dotázaných po obou službách. Cca 40% se cítí dobře po stravovací stránce a zbylých 20% 

udává pocit plnosti bez ohledu na denní, nebo noční službu. Ve věku 30-50 let až 50% udává 

pocit hladu po obou službách, 40% se po stravovací stránce cítí dobře a cca 10% udává pocit 

plnosti.  

V SR ve věku do 30 let zhruba 50% udávalo pocity hladu jak po denní, tak po noční 

službě a zbylých 50% se po denní i po noční službě po stravovací stránce cítí dobře. Ve věku 

30-50 let cca 70% cítí po službě hlad a to bez ohledu na noční, nebo denní službu. Průměrně 

30% udává, že se po stravovací stránce po obou službách cítí dobře. Zjistili jsme, že subjektivní 

pocit po stravovací stránce se zásadně neliší v kontextu denní a noční služby. V SR jsme 

zaznamenali častější odpovědi, že dotázaní odchází z práce hladoví a naopak v ČR jsme 

zaznamenali vyšší počet odpovědí, že se respondenti cítí plní po službě ve srovnání se SR. 

Otázku pocitu plnosti si vysvětlujeme částečně i odpověďmi z volné otázky, co by respondenti 

na svých stravovacích návycích během služby změnili, kde jsme zaznamenali, že často 

v průběhu služby konzumují různé pochutiny, které dostávají jako pozornost od pacientů. Jak již 

jsme uvedli, je na organizaci samotného oddělení, jak bude řešit situaci těchto darů, aby nebyli 

vystavování tomu, že na úkor kvalitního jídla raději víckrát snědí nějakou pochutinu. 

Rovněž i odpovědi s ohledem na pocit hladu jsou podstatné. Domníváme se, že tuto 

situaci je potřebné řešit a je v zájmu zaměstnavatele, aby si jeho zaměstnanci cítili v práci 

dobře, zejména v otázce základních biologických potřeb. Řešení vidíme právě v adekvátní 
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časové přestávce na jídlo, ideálně v místnosti oddělené od oddělení, aby se zabránilo odbíhání 

od jídla z důvodu péče o pacienty. V případě tří sester na oddělení je tato situace možná, tudíž 

že dvě sestry zůstanou na oddělení a zbylá si může čerpat přestávku na jídlo a postupně se 

prostřídají. Určitě je v zájmu každé nemocnice najít řešení této situace a zlepšit tak nejenom 

pracovní podmínky, ale i péči o pacienty.  

Díky otázce, jak se zaměstnanci cítí po službě a kolik přestávek na jídlo by měli mít, 

jsme se dostali k otázce kouření. Zjišťovali jsme, kolik je mezi dotázanými kuřáků a kolik 

cigaret vykouří v průběhu směny. Ztotožňujeme se s názorem, že jestli má zaměstnanec čas na 

to, aby v průběhu směny odbíhal na cigaretu, může tento čas využít k jídlu, tudíž by služba 

navýšení směn byla kontraproduktivní. V ČR ve věku do 30 let kouří 42% a 31% ve věku 30-50 

let. Všichni dotázaní kuřáci v ČR kouří nejenom mimo pracovní dobu, ale i během služby. 

Odpovědi v počtu vykouřených cigaret v průběhu směny se lišily a řádově se pohybovali 

v rozmezí 4-10 cigaret za jednu 12ti hodinovou službu. V SR kouří 36% dotázaných do 30 let a 

48% ve věku 30-50 let. Počet vykouřených cigaret se pohybuje v rozmezí 5-15 cigaret za jednu 

12ti hodinou směnu. Rozdíl v počtu kuřáku se liší v jednotlivých státech. V SR je víc kuřáků ve 

věku 30-50let a v ČR naopak častěji kouří zaměstnanci ve věku do 30 let. Rovněž ale v SR je 

řádově vyšší počet vykouřených cigaret v průběhu jedné služby. Domníváme se, že pokud má 

personál čas na přestávku na cigaretu, mohl by raději tento čas využít k přestávce na jídlo. 

V průměru trvá vykouření cigarety cca 5 minut, takže při počtu 10ti vykouřených cigaret za 

službu je to 50 minut, navíc je potřebné připočítat čas na přesun k místu, kde je kouření možné. 

Tudíž se jedná o reálný časový prostor, který by si mohl kuřák rozdělit na dostatečně dlouhou 

přestávku na jídlo. 

Obecně je v nemocnicích zakázáno kouřit, ale jsme přesvědčeni, že není možné tento 

zlozvyk úplně eliminovat z pracovního prostředí. Je spíš na každém nadřízeném, jakým 

způsobem bude tuto situaci kontrolovat a rovněž motivovat svého zaměstnance k omezení 

kouření v průběhu pracovní doby. Za užitečné považujeme také, aby zaměstnanci měli možnost 

v rámci nemocnice navštívit ordinaci na léčbu závislosti na tabáku. Tato služba by rovněž 

mohla být součástí zaměstnaneckých benefitů. Je potřebné se také zamyslet na tím, že při 

současném fungovaní zdravotního systému je přestávka na cigaretu jedinou přestávkou, kdy 

zaměstnanec může opustit pracoviště vyjma obědní přestávky a alespoň na krátkou chvíli si 

odpočinout především po psychické stránce. Proto je potřebné nejdříve najít způsob řádného 

odpočinku, zejména psychického, a následně pak řešit otázku kouření. Vhodným řešením je 

právě oddělená místnost s příjemným prostředím, kde zaměstnanec během své přestávky není 

vystaven požadavkům pacienta. Je potřebné najít správnou hranici mezi prací a odpočinkem 

během služby a zohlednit také psychickou a fyzickou zátěž, která je vyvíjená na zaměstnance. 

Domníváme se, že takové opatření by mohlo snížit počet výskytu burn out syndromu ve 

zdravotnictví.  

Poslední zjišťovanou oblastí v souvislosti se stravovacími návyky byl také vlastní postoj 

ke vlastnímu zdraví a ke vlastnímu tělu. Nejdříve jsme se zaměřili, v jakých rozmezích BMI se 

dotázaní pohybují. V ČR ve věku do 30 let má 67% normální BMI, 25% má nadváhu a 8% 

spadá pod podvýživu. Ve věku 30-50 let má normální váhu jenom 38%, 31% má nadváhu, 19% 

obezitu 1 stupně, 8% obezitu 2 stupně, 4% má monstrózní obezitu, tudíž BMI na 40 kg/m² a 8% 

je podvyživených. 

V SR ve věku do 30 let má normální BMI 56%, 24% má nadváhu, 4% má obezitu 1 

stupně a až 16% je podvyživených. Ve věku 30-50 let má normální váhu pouze 8% dotázaných, 

52% má nadváhu, 16% má obezitu 1 stupně, 8% obezitu 2 stupně a 16% spadá pod kategorii 

podvyživených. V obou státech je otázka BMI daleko závažnější ve věku 30-50 let. Domníváme 

se, že tato situace souvisí nejenom se životním stylem, ale i s dlouholetou prací ve 
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zdravotnictví, kde jsou, jak jsme zjistili, nesprávné stravovací návyky. V kompetenci ani 

v možnosti zaměstnavatele není možné asi rapidně tuto situaci ovlivnit, ale určitě stojí na 

zvážení vzdělávání zaměstnanců i v péči o vlastní tělo a také ve sféře výživy. Myslíme si, že 

přínosná by mohla být eliminace nevhodných potravin z nemocničních kantýn, a to například 

chlebíčků, brambůrku, pochutin, dortů atd., a naopak jejich nahrazení vhodnými potravinami 

jako je ovoce, zelenina, celozrnné výrobky, mléčné výrobky atd. Tudíž by personál v průběhu 

směny, kdy nakupuje v kantýně, neměl možnost nakupovat tyto druhy potravin a rovněž i 

pacienti, kteří navštíví kantýnu, by vybírali z vhodnějších druhů. Tím se také částečně řeší 

otázka darů ve formě sladkostí od pacientů, protože většinu bonboniér a jiných pochutin, 

kterými pacienti vyjadřují svůj vděk, nakupují v nemocniční kantýně. Rovněž si myslíme, že se 

tím částečně plní i cíl WHO o zdravé nemocnici. Stejně pozitivní vliv by mohly mít informace o 

správné skladbě jídelníčku na nemocničním intranetu, informace na chodbách nemocnice nebo 

propagace brožur a infomačních letáků, které by byli k dispozici v prostorách nemocnice. Návrh 

informačního letáku, ohledem stravování v noční směně, je součásti práce (příloha D).  

Jak již jsme uvedli, tak vzdělávání formou přednášek a seminářů pro zaměstnance nebo 

dalším zaměstnaneckým benefitem může být možnost pro zaměstnance spolupracovat 

s nutričním terapeutem. Dalším řešením může být možnost objednání si celodenního jídla 

formou „krabičkové diety“, kterou by sestavil nemocniční nutriční terapeut dle zásad racionální 

výživy. Tato alternativa může být pro zaměstnance pohodlná hlavně z časového hlediska, ale 

určitým způsobem také motivující ke změně stravovacích návyků, protože může ochutnat nové 

potraviny, novou úpravu jídla, kterou by běžně nepoužil. Pro zaměstnavatele může být toto 

řešení rovněž obohacující, protože zvedne prestiž daného zařízení, a jelikož si zaměstnanec 

celodenní stravu částečně hradí sám, není ani finančně zatěžující.  

Jsme si vědomi, že není možné trvale ovlivnit životný styl všech zaměstnanců, ale 

kdyby se touto formou podařilo změnit návyky alespoň části zaměstnanců, vnímali bychom tuto 

investici za pozitivní. Také se domníváme, že činnost takovéhoto charakteru by zvedla i prestiž 

daného zařízení.  

Předpokládali jsme, že s otázkou BMI souvisí také kolik z dotázaných v průběhu života 

drželo nebo drží dietu. V ČR ve věku do 30 let drželo dietu pouhých 29% a ve věku 30-50 let 

65% dotázaných. V SR ve věku do 30 let 44% a ve věku 30-50 let jenom 16%. Většinou šlo o 

nízce sacharidové diety, dělenou stravu nebo vysoce bílkovinové diety. Zjistili jsme rozdíl mezi 

jednotlivými státy, a to že v ČR víc diet dodržuje nebo dodržovali zaměstnanci ve věku 30-50 

let, naopak v SR častěji drží dietu dotázaní ve věku do 30 let. Očekávali jsme, že dodržování 

diet by mohlo mít nějaký vliv na BMI z důvodu častého „jojo efektu“, což souhlasí ve 

výsledcích z ČR, kde byl vyšší počet respondentů s nadváhou nebo obezitou, rovněž v této 

kategorii dotázaní častěji drželi dietu, ale v SR byl také vyšší počet respondentů s nadváhou 

nebo obezitou, ale dietu většina během života nedodržovala. Z toho důvodu se domníváme, že 

dodržovaní diety nemělo zásadní vliv na BMI dotázaných, spíše si vysvětlujeme tuto situaci 

jako celé spektrum působících faktorů a této sféře v oblasti stravovacích návyků v průběhu 

pracovní směny nepřikládáme velký důraz.  

Za další aspekt, který úzce souvisí s BMI a dodržováním určitého dietního režimu, 

považujeme, jak si jednotlivec hlídá svůj denní příjem. V ČR z hlediska věku nebyly dramatické 

rozdíly, zhruba 40% se snaží svůj jídelníček přizpůsobit zásadám zdravé výživy, cca 36% 

otázku zdravého stravovaní neřeší a konzumuje jídla, která má rád a která mu chutnají, 4% obou 

skupin spolupracují s nutričním terapeutem. Rozdíl z hlediska věku byl v tom, že ve věku do 30 

let si 17% svůj jídelníček zapisuje a následně hodnotí a 4% využívají mobilních aplikací 

k zápisu jídelníčku a následné kontrole.  
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V SR byla situace odlišná vzhledem k věku, kde u dotázaných do 30 let 64% se snaží 

přizpůsobit svůj jídelníček zásadám zdravé výživy, a 28% neřeší svůj způsob stravovaní. 

Naopak ve věku 30-50 let až 72% nekontroluje svůj jídelníček a zdravé stravování ho velmi 

nezajímá. Pouze 16% přizpůsobuje svoje stravovací návyky zásadám racionální výživy. 

Nepatrné procento obou skupin využívá mobilních aplikací nebo si svůj jídelníček zapisuje a 

hodnotí. Konstatujeme, že v ČR je větší zájem o zdravé a racionální stravovaní, proto se 

domníváme, že případná intervence v této oblasti by zaujala více zaměstnanců. Naopak v SR, 

zejména u personálu ve věku 30-50 let, je zájem o tuto sféru nedostatečný a s tím spojujeme i 

vyšší počet zaměstnanců s nadváhou. Určitě je vhodné otevřít otázku stravování i v rámci 

zaměstnání a motivovat zaměstnance ke změně.  

Kebza (2003) i Vokurka (2012) ve svých publikacích popsali vliv sportovní aktivity i na 

psychické prožívaní a zvládaní stresu. Jelikož je práce ve zdravotnictví velice náročná, zejména 

po stránce psychické zátěže, pohyb je skvělým faktorem k zvládání různých situací a rovněž i 

ke zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců. Za optimální pohybový režim se obecně považuje 

alespoň 30 minutová aktivita 3x týdně.  Zjistili jsme, že v ČR víc než 50% všech dotázaných 

vůbec necvičí. Ve věku do 30 let cvičí 13% 3-5x týdně, 17% 2-3x týdně a 20% 1x týdně s tím, 

že jsme se dotazovali na řádnou pohybovou aktivitu v trvání alespoň 30ti minut. Ve věku 30-50 

let cvičí 11% 3-5x týdně, 23% 2-3x týdně a 8% 1x týdně.  

V SR rovněž víc než 50% dotázaných necvičí vůbec bez ohledu na věk. Ve věku do 30 

let cvičí 4% 3-5x týdně, 12% cvičí 2-3x týdně a 28% 1x týdně. V kategorii 30-50 let 44% cvičí 

1x týdně a 4% 2-3x týdně. Fišerová v roce 2011 prováděla také výzkum ohledně sportovní 

aktivity sester, kde zjistila, že 38% respondentů necvičí vůbec a 62% cvičí pouze 1x týdně.  

Konstatujeme, že v této sféře by mohla být vhodná podporná intervence opět s důrazem na 

motivaci zaměstnanců. Součástí benefitů pro zaměstnance mohou být různé multisport karty, 

zaměstnanecké tělocvičny nebo sportovní akce organizované nemocnicí, které by mohly být 

rovněž nástrojem pro teambuilding a posílení pracovní spolupráce mezi jednotlivými klinikami. 

Opět se domníváme, že by podobné možnosti naplnily cíl WHO zdravá nemocnice a zvýšily 

prestiž daného zařízení.  

Následně jsme zjišťovali, nakolik jsou samotní zaměstnanci spokojení se svými 

stravovacími návyky. V ČR je situace vzhledem k věku bez závažnějších rozdílů a 4% všech 

dotázaných jsou se svými stravovacím návyky úplně spokojení, víc než 70% je spíše 

spokojených, ale změnili by pár věcí a zhruba 25% je nespokojených s tím, jakým způsobem se 

stravují. V SR do 30 let je úplně spokojených 20%, 52% je spíše spojených, ale změnili by pár 

věcí a 28% úplně nespokojených. Ve věku 30-50 let je 12% úplně spokojených, 48% je spíše 

spokojených, ale pár věcí by změnili a úplně nespokojených je 40%.  

Další položka úzce souvisela s otázkou vlastní spokojenosti. Zjišťovali jsme, kolik 

zaměstnanců by mělo zájem o služby nutričního terapeuta, kdyby jim tuto možnost poskytoval 

zaměstnavatel. Jelikož v obou státech byl relativně velký počet zaměstnanců, kteří by rádi 

změnili určité věci na svém stravovaní, očekávali jsme rovněž velký zájem o tuto službu. V ČR 

ale pouze cca 50% by ocenilo podobné služby bez ohledu na věk, naopak v SR, kde jsme zjistili 

i větší nedostatky v stravovacích návycích, by bez ohledu na věk ocenilo tuto službu až 80% 

dotázaných. Z tohoto zjištění konstatujeme, že tato služba by mohla být přínosnou, rovněž jako 

již opomínané zvyšování informovanosti v této sféře. 

Ve třetí hypotéze jsme předpokládali, že u respondentů do 30 let budou kvalitnější 

stravovací návyky než u respondentů ve věku 30-50 let. Vycházeli jsme z toho, že v mladším 

věku je řádově vyšší zájem o zdravý životní styl, aktuální výživové trendy a také vyšší motivace 

z estetického hlediska. I když jsme zaznamenali odchylky z hlediska věku, tato hypotéza se nám 

nepotvrdila, nakolik v určitých oblastech vycházel příznivější výsledek v jedné věkové kategorii 
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a v jiné oblasti zase ve druhém věkovém rozmezí. Původně jsme zamýšleli navrhnout různé 

programy na podporu racionálního stravování, které by byly přizpůsobeny deficitním oblastem 

typickým pro daný věk. Jelikož se nám tato hypotéza nepotvrdila, nepovažujeme za potřebné 

individualizovat stravovací a výživové služby pro zaměstnance z hlediska věku.  

Čtvrtou hypotézou byl předpoklad, že rozdíl mezi stravovacími návyky zdravotníků 

z ČR a SR bude nepatrný z důvodu podobného fungování zdravotního systému. Tato hypotéza 

se nám nepotvrdila. V ČR jsme globálně zaznamenali lepší a kvalitnější stravovací návyky než 

v SR, což si vysvětlujeme zejména vyššími zaměstnaneckými benefity a stravovacími 

možnostmi, které mohou zaměstnanci využívat. I přes skutečnost, že v ČR jsme zaznamenali 

lepší stravovací návyky než v SR, i u českého personálu jsou vážné deficity, které je potřebné 

řešit. Můžeme ale zhodnotit, že i současné možnosti, které mají zaměstnanci ÚVN, přináší 

viditelné pozitivní výsledky.  

Hlavní cíl i dílčí cíle bakalářské práce se nám podařilo splnit. Domníváme se, že otázka 

výživy bude čím dál tím více aktuální vzhledem k prevenci před civilizačními onemocněními. 

Také se domníváme, že vzdělávání v této oblasti je důležité nejenom ve zdravotnictví a to jak u 

pacientů, tak u personálu, ale i v jiných zaměstnáních, školách a také široké veřejnosti. Právě 

zdravotnictví považujeme za nejdůležitější sféru v této oblasti, protože zdravotnický personál 

nejenom by měl mít nejenom adekvátní stravovací návyky, aby případný nadbytek nebo 

nedostatek nesnižoval jeho pracovní výkon a nedošlo k pochybení, ale také proto, že právě 

zdravotníci by měli jít pacientům příkladem a motivovat i je ke změně. Věříme, že téhle 

problematice se bude věnovat větší pozornost a budoucnost přinese pozitivní výsledky.  
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7 ZÁVĚR 
 

 

V bakalářské práci jsme se zaměřili na úroveň stravovacích návyků zdravotníků ve 

směnném provozu. V teoretické části jsme popsali zásady racionální výživy v kontextu 

střídajících se služeb. Popsali jsme vztah kouření a výživy, ale také kouření z praktického 

pohledu, tj. neefektivního využívaní pracovních přestávek. Úroveň psychické i fyzické zátěže 

zdravotníka během pracovní služby jsme charakterizovali se zřetelem na vztah k výživě. 

Důležitou součástí teoretické části bylo také objasnění vlivu nesprávné výživy na pracovní 

výkon, kde jsme přešli k problému, který ovlivňuje nejenom zdraví a pohodlí zdravotníka, ale 

také zdraví pacienta.  

V práci jsme realizovali kvantitativní výzkum, kde jsme ke sběru dat použili 

dotazníkovou metodu. Dotazníkem jsme zjišťovali aktuální úroveň stravovacích návyků 

zdravotnického personálu pracujícího ve směnném provozu, rovněž také otázku kouření, 

pohybové aktivity a také subjektivní postoj k vlastnímu zdraví a výživě. Zjistili jsme závažné 

nedostatky zejména v oblastech pitného režimu, pravidelného stravování, pohybové aktivity a 

také relativně vysoký počet kuřáků. Pro větší výpovědní hodnotu jsme zjišťovali rozdíl ve 

stravovacích návycích z hlediska věku a státu, ve kterém respondenti působí (Slovenská a Česká 

republika). Globálně jsme zjistili, že stravovací návyky jsou lepší v České republice, což si 

vysvětlujeme také širšími možnostmi a většími benefity ze strany zaměstnavatele, které mohou 

zaměstnanci využívat. Z hlediska věku jsme také zjistili rozdíly v některých položkách, ale jsme 

názoru, že pro praxi nemá větší význam individualizovat stravovací služby z hlediska věku. 

Zkoumali jsme také rozdíl ve stravování v pracovní den a v den, kdy mají respondenti volno. 

Zjistili jsme, že stravovací režim je v obou státech kvalitnější během volna než během služby, 

což si vysvětlujeme zejména nedostatkem času jak na klidné a pravidelné stravování během 

služby, tak nedostatkem času na předchozí přípravu jídla v domácím prostředí. 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo navrhnout možné změny v poskytovaných 

stravovacích službách zaměstnavatelů pro personál, tak aby bylo dosáhnuto pravidelnějšího a 

kvalitního stravovaní při práci směnném provozu. Navrhli jsme různá řešení zjištěných 

problémů s ohledem na finanční možnosti zdravotnických zařízení.  Domníváme se, že 

největším přínosem pro praxi je adekvátní a soustavné vzdělávaní personálů ohledně racionální 

výživy a zároveň jejich motivace ke změně. Za nejlepší formu považujeme prezentace, semináře 

a workshopy organizované daným zdravotnickým zařízením, aktuální odborné informace 

formou letáků v prostorech zařízení a na intranetu.  

Již během zpracovávání teoretické části práce jsme narazili na deficit odborných 

informací ohledně stravování v noční službě v české odborní literatuře. Právě proto považujeme 

edukaci v oblasti výživy během noční služby za klíčovou a zároveň nejdeficitnější. Součástí 

bakalářské práce je vypracovaný informační leták s doporučením ohledem na stravování v noční 

směně se 3 denním vzorovým jídelníčkem. Kromě vzdělávání jsme navrhli možnost využívat 

zvýhodněných cen v nemocniční kantýně, kde budou k dispozici pouze nutričně vhodné 

potraviny, což by mělo pozitivní efekt i na stravování pacientů během hospitalizace. Problém 

pitného režimu jsme navrhli řešit barelem s vodou na sesterně nebo poskytnutím balených vod 

od zaměstnavatele. Za efektivní a rovněž pohodlné pro zaměstnance považujeme možnost 

objednání si jídla na noční službu. Časové možnosti mezi nočními službami, kdy zaměstnanec 

během dne spí, jsou omezené, zejména když zaměstnanec ještě pečuje o rodinu a čas na 

přípravu jídla je téměř nulový. Proto považujeme tuto službu za potřebnou. Rovněž pohodlným 

a vhodným řešením pro personál může být možnost objednání „krabičkové diety“ od 
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zaměstnavatele, kdy zaměstnavatel za určitou cenu poskytne zaměstnanci celodenní jídlo 

s dovozem na oddělení. Jídelníček by sestrojili nemocniční nutriční terapeuti, kteří by také 

mohli poskytovat nutriční poradenství personálu, který má o tuto službu zájem. Některé z těchto 

služeb jsou již poskytované Ústřední vojenskou nemocnicí, ve které byl výzkum realizován. 

Pozorovali jsme pozitivní efekt ve smyslu kvalitnějšího stravování u personálu v ÚVN 

v porovnání s Fakultní nemocnicí v Nitře, kde tyto služby poskytované nejsou.  

Zjistili jsme, že většina zaměstnanců během služby konzumuje všechna nebo téměř 

všechna denní jídla v práci. Jelikož je zaměstnanec během služby vystaven velké psychické 

zátěži, považujeme přestávku na jídlo rovněž za určitou formu odpočinku a je důležité, aby 

zaměstnanec jedl v klidu a bez odbíhání kvůli pracovním povinnostem. Proto řešení formou 

denní místnosti, která je v bezprostřední blízkosti sesterny, považujeme za nevhodnou. 

Efektivní řešením by mohla být jídelna nebo místnost určena ke stravování mimo oddělení 

vkusně a pohodlně zařízená, která by zabezpečila, aby se zaměstnanec najedl pomalu, v klidu, 

bez rušících elementů z oddělení.  

S otázkou opuštění pracoviště po dobu trvání přestávky souvisí také počet sester na 

oddělení. Na to, aby bylo takové řešení možné, musí být na oddělení minimálně 3 sestry, kdy 

dvě zůstanou vykonávat péči o pacienty a jedna si čerpá přestávku na jídlo.  

Při řešení problému ohledně dostatečně dlouhých a pravidelných přestávek na jídlo jsme 

se dostali k otázce kouření. Zjišťovali jsme, kolik dotázaných kouří a kolik cigaret vykouří 

během služby. Jsme si vědomi, že tato situace asi nejde radikálně vyřešit, ale v zájmu každého 

zaměstnavatele zpřísnit kontrolu zaměstnanců v oblasti kouření. Navrhli jsme otevřít poradnu 

při odvykání kouření, kterou by zaměstnanci hradil zaměstnavatel. Mít personál, který nekouří a 

naplno se věnuje práci, je v zájmu každého zaměstnavatele a tuto službu považujeme za 

výhodnou investici. 

V oblasti pravidelného aktivního pohybu jsme navrhli skupinové lekce hrazené 

zaměstnavatelem, případně poskytnutí multisport karty. Velkou roli hraje také vedoucí personál, 

který může organizovat sportovní teambuildingové akce, které jsou skvělým způsobem i pro 

utužení vztahů na pracovišti.  

Bakalářská práce otevírá nové téma v oblasti zdravého pracovního prostředí, kterého 

řešení nejenom zvyšuje prestiž daného zařízení, ale také zkvalitňuje poskytované zdravotnické 

služby. Většina navrhnutých řešení plní také cíl WHO o Zdravé nemocnici. Bakalářská práce je 

také podkladem pro další výzkum, který je zájmu každého zaměstnavatele. Věříme, že oblasti 

racionálního stravování u zdravotnického personálu ve směnném provozu bude věnována 

adekvátní pozornost a budoucnost přinese kvalitní a efektivní řešení tohoto problému. Je to 

rovněž další krok ke komplexnějšímu a kvalitnějšímu zdravotnictví.  

 



 
47 
 

8 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 

 

ADÁMKOVÁ, D., Výživa sester na operačním sále. [online]. Brno 2008 [cit. 2016-11-16]. 

Bakalářská práce. Masarykova Univerzita, lékařská fakulta. Vedoucí práce Šenkyříková 

Marta. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/176668/lf_b/ 

 

BROOKS, CH, You are what you eat…even at work In Bussiness News Daily.[online]. 2013, 

[cit. 2017-01-29]. Dostupné z  

http://www.businessnewsdaily.com/3699-healthy-eating-worker-productivity.html 

 

BUTLEROVÁ, N., Nutrition and productivity In Health Line.[online]. 2016, [cit. 2017-01-

29]. Dostupné z  

http://www.healthline.com/health/nutrition-and-productivity#Overview1 

 

DITTRICHOVÁ, P. Zdravotní a nutriční aspekty konzumace fruktózy [online]. Brno, 2014 

[cit. 2016-11-05]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Lékařská fakulta. Vedoucí práce 

Halina Matějová. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/222908/lf_b/ 

 

DOSTÁLOVÁ, J. et al Výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR. [online]. Společnost pro 

výživu [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: http://www.vyzivaspol.cz/vyzivova-doporuceni-pro-

obyvatelstvo-ceske-republiky/ 

 

DVOŘÁK, O., Vliv směnného provozu na zdraví. [online]. Ucebna.net Internetová učebna pro 

sestry, porodní asistentky a zdravotnické záchranáře 2007 [cit. 2016-11-17]. Dostupné z 

http://ucebna.net/mod/resource/view.php?id=113 

 

FETTER, R., Přestávky v práci na jídlo a oddech. [online]. © EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, 

judikatura, právo 2010 [cit. 2016-11-19]. Dostupné z 

http://www.epravo.cz/top/clanky/prestavky-v-praci-na-jidlo-a-oddech-83438.html 

 

FIŠEROVÁ, P., Životní styl všeobecných sester. [online]. Olomouc 2011 [cit. 2016-11-16]. 

Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce 

Majerová Jana. Dostupné z https://theses.cz/id/xqc8n6/?lang=en;furl=%2Fid%2Fxqc8n6%2F 

 

Florence: Jak se stravují zdravotní sestry.[online]. Praha: Florence, 2011 [cit. 2016-11-17]. 

ISSN 1801-464X Dostupné z: http://www.florence.cz/casopis/archiv-akcent-

vzp/2011/12/pruzkum-jak-se-stravuji-zdravotni-sestry/ 

 

Florence: Vědecké studie prokázaly vliv dehydratace na psychiku člověka. [online]. Praha: 

Florence, 2015 [cit. 2016-11-15]. ISSN 1801-464X Dostupné z: 

http://www.florence.cz/zpravodajstvi/aktuality/vedecke-studie-prokazaly-vliv-dehydratace-na-

psychiku-cloveka/ 

 

http://is.muni.cz/th/176668/lf_b/
http://www.businessnewsdaily.com/3699-healthy-eating-worker-productivity.html
http://www.healthline.com/health/nutrition-and-productivity#Overview1
http://is.muni.cz/th/222908/lf_b/
http://www.vyzivaspol.cz/vyzivova-doporuceni-pro-obyvatelstvo-ceske-republiky/
http://www.vyzivaspol.cz/vyzivova-doporuceni-pro-obyvatelstvo-ceske-republiky/
http://ucebna.net/mod/resource/view.php?id=113
http://www.epravo.cz/top/clanky/prestavky-v-praci-na-jidlo-a-oddech-83438.html
https://theses.cz/id/xqc8n6/?lang=en;furl=%2Fid%2Fxqc8n6%2F
http://www.florence.cz/casopis/archiv-akcent-vzp/2011/12/pruzkum-jak-se-stravuji-zdravotni-sestry/
http://www.florence.cz/casopis/archiv-akcent-vzp/2011/12/pruzkum-jak-se-stravuji-zdravotni-sestry/
http://www.florence.cz/zpravodajstvi/aktuality/vedecke-studie-prokazaly-vliv-dehydratace-na-psychiku-cloveka/
http://www.florence.cz/zpravodajstvi/aktuality/vedecke-studie-prokazaly-vliv-dehydratace-na-psychiku-cloveka/


 
48 
 

FRIEDMAN, R., What you eat affects your productivity In Harvard Bussiness 

Review.[online]. 2014, [cit. 2017-01-29]. Dostupné z https://hbr.org/2014/10/what-you-eat-

affects-your-productivity 

 

GROFOVÁ, Z. Nutriční podpora - Praktický rádce pro sestry. Praha: Grada publishing a.s., 

2007, 237s, ISBN 978-80-247-1868-2 

 

GUČKOVÁ, M., Fyzická zátěž sester. [online]. Sestra 2006 [cit. 2016-11-18]. Dostupné z 

http://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/fyzicka-zatez-sester-309039 

 

HERDOVÁ, et al., Stravenka vs. Stravné. [online]. © EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, 

judikatura, právo 2010 [cit. 2016-11-19]. Dostupné z 

http://www.epravo.cz/top/clanky/stravenka-vs-stravne-62081.html 

 

CHRPOVÁ D. S výživou zdravě po celý rok. Praha: Grada publishing a.s., 2010, 133s., ISBN 

978-80-247-2512-3 

 

JANČOVÁ, B. Úloha tuků ve výživě [online]. Zlín, 2011 [cit. 2016-11-05]. Bakalářská práce. 

Univerzita Tomáš Bati, Technologická fakulta. Vedoucí práce Ignáz Honza. Dostupné z: 

http://digilib.k.utb.cz/handle/10563/15181?show=full. 

 

KASPER, H. Výživa v medicíně a dietetika. Překlad 11 vyd., Praha: Grada publishing a.s., 

2015, 592s., ISBN 978-80-247-4533-6 

 

KEBZA, V., Pohyb a relaxace. 2.vyd. Praha: Erasmus, 2003, 23s., ISBN80-7071-217-1 

 

KOMAČEKOVÁ, D., Fyzická a psychická zátěž při poskytování ošetřovatelské péče- 

prevence, ochrana a podpora zdraví sestry. [online]. Sestra 2006 [cit. 2016-11-18]. Dostupné 

z http://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/fyzicka-a-psychicka-zatez-pri-poskytovani-osetrovatelske-

pece-pr-435429 

 

KOŽÍŠEK, F., Účinky vody s oxidem uhličitým na lidské zdraví. In: Balená voda – zdravotní a 

hygienická hlediska. [online].  24. dubna 2003. Praha: Česká vědeckotechnická 

vodohospodářská společnost, 2003 [cit. 2016-11-16]. Dostupné z: 

http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/ucinky-vody-s-oxidem-uhlicitym-na-lidske-zdravi 

 

KOŽÍŠEK, F., Nová kampaň na podporu správného pitného režimu ve Velké Británii: KEEP 

IT LIGHT. [online prezentace]. 2010 [cit. 2016-11-16]. Dostupné z: 

http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/voda/pdf/Keep_It_Light.pdf 

 

KREMPASKÝ, J. Sú necitlivé, lebo sú vyčerpané In Sme, Bratislava: Petit Press, a.s. 2013, 

roč. 21, č. 220, ISSN 1335-440X 

 

KUDLOVÁ E. Hygiena výživy a nutriční epidemiologie. Praha: Nakladatelství Karolinum, 

2009, 287s., ISBN978-80-246-1735-0 

 

https://hbr.org/2014/10/what-you-eat-affects-your-productivity
https://hbr.org/2014/10/what-you-eat-affects-your-productivity
http://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/fyzicka-zatez-sester-309039
http://www.epravo.cz/top/clanky/stravenka-vs-stravne-62081.html
http://digilib.k.utb.cz/handle/10563/15181?show=full
http://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/fyzicka-a-psychicka-zatez-pri-poskytovani-osetrovatelske-pece-pr-435429
http://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/fyzicka-a-psychicka-zatez-pri-poskytovani-osetrovatelske-pece-pr-435429
http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/ucinky-vody-s-oxidem-uhlicitym-na-lidske-zdravi
http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/voda/pdf/Keep_It_Light.pdf


 
49 
 

KUNOVÁ, V., Zdravá výživa. Praha: Grada publishing a.s., 2004, 136s., 

ISBN  9788024707365 

 

KUNOVÁ, V., Zdravá výživa a hubnutí v otázkách a odpovědích. Praha: Grada publishing 

a.s., 2005, 125s., ISBN 9788024710501 

 

MACEK, P., Stravovací zvyklosti studentů a některé odlišnosti u závislosti na kouření cigaret. 

[online]. Brno 2013 [cit. 2016-11-16]. Diplomová práce. Masarykova Univerzita, fakulta 

sportovních studií. Vedoucí práce Juříková Jana. Dostupné z: 

http://is.muni.cz/th/343768/fsps_m/ 

 

MACHAČOVÁ, D. Kdo skáče přes snídaně. [online]. Brno 2010 [cit. 2017-02-21]. 

Magisterská práce. Masarykova Univerzita, lékařská fakulta. Vedoucí práce MVDr. Halina 

Matějová. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/176768/lf_m/Kdo_skace_pres_snidane.pdf 

 

MACHÁLKOVÁ et al., Hodnocení tělesných charakteristik a fyzické zátěže všeobecných 

sester. [online] Česká antropologie 2012. [cit. 2016-11-17]. Dostupné z 

http://anthropology.cz/ca/62-1/62-1_24-29_Machalkova.pdf 

 

MARGOLIS, E., The best diet for working night shifts. [online]. [cit. 2017-01-29]. Dostupné z  

http://healthyeating.sfgate.com/diet-working-night-shifts-2169.html 

 

MERKUNOVÁ, A. et al. Anatomie a fyziologie člověka. Praha: Grada publishing a.s., 2008, 

304s., ISBN 978-80-247-1521-6 

 

MIKŠOVÁ, Z. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Praha: Grada publishing a.s., 2006, 248s., 

ISBN 80-247-1442-6 

 

MYNÁŘOVÁ, A., Racionální výživa a její význam pro plnohodnotný život člověka. [online]. 

Zlín 2009 [cit. 2016-11-15]. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta 

technologická. Vedoucí práce Helena Velichová. Dostupné z: 

http://digilib.k.utb.cz/handle/10563/10591 

 

PAVLÍKOVÁ, O., Tělo si na noční směny zvyká těžko. [online]. Zdravotnictví a medicína 

2008 [cit. 2016-11-17]. Dostupné z http://zdravi.euro.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-

noviny-zdn/telo-si-na-nocni-smeny-zvyka-tezko-339924 

 

RADVANOVÁ, A., Stravování v noční směně- při třísměnném provozu.[online]. Sestra plus 

2006 [cit. 2016-11-16]. Dostupné z http://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/stravovani-v-nocni-

smene-pri-trismennem-provozu-276174 

 

REINAGEL, M., Nutricion tips for night shift workers In Quick and Dirty tips.[online]. 2012, 

[cit. 2017-01-29]. Dostupné z  

http://www.quickanddirtytips.com/health-fitness/healthy-eating/nutrition-tips-for-night-shift-

workers 

http://is.muni.cz/th/343768/fsps_m/
https://is.muni.cz/th/176768/lf_m/Kdo_skace_pres_snidane.pdf
http://anthropology.cz/ca/62-1/62-1_24-29_Machalkova.pdf
http://healthyeating.sfgate.com/diet-working-night-shifts-2169.html
http://digilib.k.utb.cz/handle/10563/10591
http://zdravi.euro.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/telo-si-na-nocni-smeny-zvyka-tezko-339924
http://zdravi.euro.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/telo-si-na-nocni-smeny-zvyka-tezko-339924
http://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/stravovani-v-nocni-smene-pri-trismennem-provozu-276174
http://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/stravovani-v-nocni-smene-pri-trismennem-provozu-276174
http://www.quickanddirtytips.com/health-fitness/healthy-eating/nutrition-tips-for-night-shift-workers
http://www.quickanddirtytips.com/health-fitness/healthy-eating/nutrition-tips-for-night-shift-workers


 
50 
 

SINE, Duševní hygiena sester a umění odpočívat. [online]. Sestra plus 2006 [cit. 2016-11-18]. 

Dostupné z http://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/dusevni-hygiena-sester-a-umeni-odpocivat-

475014 

 

SINE, Fruktóza a její vliv na zdraví. [online]. Praha: Společnost pro výživu, 2013, [cit. 2016-

11-18]. Dostupné z http://www.vyzivaspol.cz/fruktoza-a-jeji-vliv-na-zdravi/ 

 

SVAČINA, Š. Klinická dietologie. Praha: Grada publishing a.s., 2008, 384s., ISBN 978-80-

247-7031-4 

 

SVAČINA, Š., Dietologie pro lékaře, farmaceuty, zdravotní sestry a nutriční terapeuty. 2vyd. 

Praha:2013, 341 s., ISBN 978-80-7387-699-9 

 

VILIKUS Z. Výživa sportovců a sportovní výkon. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2015, 

177s, ISBN 978-80-246-3152-3 

 

VOKURKA, M., Patofyziologie pro nelékařské směry. Praha: Karolinum, 2012, 305s., ISBN 

978-80-246-2032-9 

 

VOSTŘELOVÁ, M. Stravovací návyky seniorů. [online]. Jihlava, 2012 [cit. 2016-11-10]. 

Bakalářská práce. Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra zdravotnických studií. 

Vedoucí práce Markéta Křivánková. Dostupné z: https://is.vspj.cz/bp/get-

bp/student/28819/thema/2533 

 

VRÁNOVÁ, D., Chronická onemocnění a doporučená výživová opatření. Praha: ANAG, 

2013, 184 s., ISBN 978-80-7263-788-1  

 

ZACHAROVÁ, E., Syndrom vyhoření- riziko ohrožující zdravotnické pracovníky In Interní 

medicína pro praxi.[online]. 2008, roč. 10, č. 1 [cit. 2016-11-18]. Dostupné z 

file:///C:/Users/nayka/Downloads/Solen_int-200801-0010.pdf 

 

ZLATOHLÁVEK, L. Klinická dietologie a výživa. 1 vyd., Praha: Current Media, s.r.o., 2016, 

422s., ISBN 978-80-88129-03-5 

 

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce. [online]. 2006 [cit. 2016-11-19]. Dostupné z 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=5&idBiblio=62694&recShow=250&fullte

xt=&nr=262~2F2006&part=&name=&rpp=50#parCnt 

 

 

 

 

 

 

http://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/dusevni-hygiena-sester-a-umeni-odpocivat-475014
http://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/dusevni-hygiena-sester-a-umeni-odpocivat-475014
http://www.vyzivaspol.cz/fruktoza-a-jeji-vliv-na-zdravi/
https://is.vspj.cz/bp/get-bp/student/28819/thema/2533
https://is.vspj.cz/bp/get-bp/student/28819/thema/2533
file:///C:/Users/nayka/Downloads/Solen_int-200801-0010.pdf
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=5&idBiblio=62694&recShow=250&fulltext=&nr=262~2F2006&part=&name=&rpp=50#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=5&idBiblio=62694&recShow=250&fulltext=&nr=262~2F2006&part=&name=&rpp=50#parCnt


 
51 
 

 


