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Podstatou této bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem se stravují žáci Střední zdravotnické školy v 

Rumburku, jaké jsou příčiny způsobů jejich stravování, a pokusit se nastínit možná řešení na podporu 

lepšího stravování. 

 

V teoretické části práce se zaměřím na charakteristiku období dospívání, jeho specifika v oblasti výživy a 

utváření stravovacích návyků, jejich doporučení. Dále pak na základní a přídatné živiny, jejich význam pro 

zdraví, doporučené množství, poruchy příjmu potravy. 

 

Praktická část bude věnována průzkumu konkrétních stravovacích návyků a jejich možných příčin 

adolescentů na Střední zdravotnické škole v Rumburku pomocí dotazníků. 

 

V závěru práce se pokusím porovnat a vyhodnotit doporučené a reálné stravovací návyky a nastínit možná 

řešení na podporu lepšího stravování. 
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Annotation: 

 

The essence of this bachelor thesis is to find out how the students of the Secondary Medical School in 

Rumburk are eating, what are the reasons for their meals and try to outline possible solutions to support 

better eating.           

 

In the theoretical part I will focus on the characteristics, the period of adolescence, its special in nutrition and 

the formation of eating habits, their recommendations. Furthermore, the basic and additional nutrients, their 

importance for health, the recommended amount, eating disorders. 

 

The practical part will be devoted to the survey of concerted eating habits and their possible causes of 

adolescents at the Secondary Medical School in Rumburk using questionnaires. 

 

At the end of the work I try to compare and evaluate recommended and real eating habits and outline 

possible solutions to promote better eating. 
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Úvod 
 

Výživa spolu s dalšími faktory váří náš životní styl, který v současné době a pří současných 

podmínkách můžeme dobře ovlivnit. Zdravým životním stylem se můžeme do velmi značné míry pozdějším 

zdravotním komplikacím a prodloužit délku aktivního života. 

V současné době se ve vyspělých státech rozvinuly tzv. civilizační choroby, mezi jaké patří např. cukrovka  

2. typu, hypertenze, onemocnění srdce a cév. Tyto choroby jsou způsobeny nesprávným životním stylem 

charakteristickým právě pro dnešní ekonomicky rozvinutou společnost. V dokumentu Strategie pro Evropu 

týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou (bílá kniha) je uvedeno, že až 

80% onemocnění kardiovaskulárního systému a diabetu 2. typu a 40 % rakovin bychom mohli předejít 

vyloučením rizikových faktorů v každodenním životě. Podle WHO většina těchto faktorů souvisí právě s 

nesprávnou výživou. 

  Klíčové období pro vytváření si životních návyků včetně těch, které se týkají právě zdravého 

životního stylu a stravování, je v dětství. Období dospívání je poslední etapou dětského věku, kdy děti 

přebírají postupnou zodpovědnost a samostatnost, jaká se očekává od dospělých. V tomto věku se v 

postojích mladistvých prolínají jednak zvyklosti a názory, jaké byly doposud do dětí zasévány a potom také 

vlastní vůle a rozhodnutí, jenž v nich návyky utvrdí, nebo naopak způsobí touhu po změně. Děti v tomto 

období bývají ještě poměrně tvárné a nové návyky si osvojují podstatně snadněji, než je tomu v dospělosti, a 

zároveň jsou schopné vlastního kritického myšlení a zhodnocení, toho, co je pro ně správné. Právě proto je 

samotné období dospívání klíčové k dotváření si stravovacích návyků a jejich přetransformování do 

dospělosti v často už v konečné podobě. Z toho důvodu jsem si pro zpracování této práce vybrala právě 

období dospívání. Hlavním cílem práce je porovnat správné a reálné stravovací návyky dospívajících na 

Střední zdravotnické škole Rumburk a vymyslet možná řešení na podporu lepších stravovacích návyků. 

   Teoretická část bude věnována vymezení a charakteristice období dospívání, charakteristice a 

významu základních živin, dále správným stravovacím návykům a výživovým doporučením. Zmíněny 

budou i poruchy přijmu potravy, které s tímto věkem souvisí. 

   Praktické část práce bude zaměřena na zhodnocení výsledků dotazníků, které zjišťují stravovací 

návyky studentů Střední zdravotnické školy. Následně budou zjištěné údaje porovnány s doporučenými 

stravovacími návyky. Tento rozpor se pokusím zapracovat do možného řešení. 

(Společnost pro výživu, 2012, online) 
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Teoretická část 

1 Období dospívání 
 

V biologickém smyslu můžeme období dospívání vymezit na jedné straně prvními známkami 

pohlavního zrání (především počátkem výskytu sekundárních pohlavních znaků) a charakteristickou 

růstovou akcelerací, na straně druhé dovršením plné pohlavní zralosti a ukončením tělesného růstu. Toto 

období však nelze přesně vymezit určitou věkovou hranicí. Zatímco u některých dívek můžeme zaznamenat 

první sekundární pohlavní znaky už v osmi letech, u jiných mohou nastoupit až v patnácti, aniž by šlo o 

patologicky opožděný vývoj. U chlapců pozorujeme první známky dospívání v průměru o dva roky později. 

Po psychické stránce je období dospívání charakteristické emoční labilitou, vznikem nových 

pudových tendencí a hledání způsobu jejich uspokojení. V tomto období rovněž nastupuje schopnost 

vyspělého- abstraktního myšlení, která současně v tomto věku dosahuje vrcholu svého rozvoje. Současně 

dochází i k novému sociálnímu zařazení, kdy se mění pojetí vlastní role. 

Do určité míry probíhají tyto bio-psycho-sociální změny souběžně a závisle na sobě. Psychické a 

sociální změny jsou však determinovány mnoha dalšími faktory jako jsou například. Faktory ekonomické, 

kulturní a sociální. Důležitou úlohu hraje také přístup rodičů, učitelů a dalších blízkých, či jinak 

významných osob v životě dospívajícího. 

    Podle Langmeiera můžeme období dospívání rozdělit na dvě základní pod období. První z nich je 

období pubescence, které trvá zhruba od 11 do 15 let. Období pubescence můžeme dále dělit do dvou fází: 

Fáze prepuberty začínající objevením prvních známek pohlavního dospívání a končící u dívek nástupem 

menarché, u chlapců první polucí. Druhá  fáze - fáze vlastní puberty nastupuje dokončením prepuberty a 

končí dosažením reprodukční schopnosti. V druhém období - období adolescence je postupně dosažena plná 

pohlavní zralost (u žen je růst dělohy dokončen kolem 20. roku, obdobně jako u mužů růst varlat). Toto 

období bývá tedy vymezeno zhruba od 15 do 20-22. roku. U dívek se charakteristicky zaobluje postava, 

zatímco chlapecká postava se v tomto období vyznačuje rozvojem svalové hmoty. (Langmeier, 1984) 

 

2 Výživová specifika během období dospívání 
 

   V tomto období se v oblasti stravování prolínají následující faktory. Jak bylo již výše nastíněno pro 

období dospívání je typické prudký fyzický růst a s ním zvýšená potřeba některých živin a celkového 

přísunu energie. Dlouhodobý nedostatek některých živin může vyvolat chorobný stav tzv. karenci. U 

dospívajících jde nejčastěji o nedostatek železa, vápníku, jódu, hořčíku, Vitaminu A, B2, C. 

   Dítě v tomto věku současně přebírá samostatnost a zodpovědnost – učí se svůj život řídit samo a jak 

už to bývá ne všechna rozhodnutí bývají vždy moudrá. Dospívajícím je ponechán často již velký prostor pro 
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samostatné rozhodování o svém životě, třeba v oblasti stravování, avšak tento nedospělý člověk často není 

schopen přihlédnout k racionálním hlediskům třeba i této oblasti a počíná si nerozumně. Snad proto patří 

dospívající v praxi k věkové skupině s jedněmi z nejhorších stravovacích návyků.  A nejčastějším nešvarem 

v tomto období je nepravidelnost ve stravování. Velmi častá je také preference určitých druhů jídel a naopak 

vynechávání jiných, což je do určité míry charakteristické i pro zbytek populace. V období dospívání však 

bývá tato nevyváženost markantnější. 

Další z faktorů, který se podílí na celkovém stravování je touha vypadat atraktivně. V období 

dospívání se snaží mladý člověk nalézt svou identitu v rámci nového sociálního zařazení. Jedinci v tomto 

období bývají velmi citliví, na to jak jsou svým okolím- především vrstevníky hodnoceni. Mladí lidé se snaží 

přiblížit obecnému ideálu krásy, obzvláště v dnešní době, kdy je obecně na fyzickou atraktivitu kladen velký 

důraz. Dívky se často vzhlíží v kultu velmi štíhlých až vyhublých modelek a chlapci se snaží dosáhnout 

často až extrémně svalnaté postavy kulturistů, či jiných filmových hrdinů. Oproti těmto ideálům trpí velká 

část obyvatelstva nadváhou a obezitou. Dle dat WHO celosvětově trpí 39% dospělé populace nadváhou a 

13% obezitou.  Vzniká situace, kdy je štíhlost „in“ a tloušťka je společností odsuzována, jako symbol 

neatraktivity, přesto, že je díky současnému životnímu stylu tolik rozšířena. Mladí lidé kolem sebe vidí velký 

počet „odstrašujících případů“ a zároveň usilují o být „in“. Vzniká tedy rozpor mezi rozšířenými, někdy už i 

zažitými stravovacími návyky, které vedou k tloušťce a snahou o dosažení ideálního vzhledu, kdy svou roli 

hraje i neinformovanost o problematice správné výživy. V krajních případech mohou tyto snahy vést k 

poruchám příjmu potravy- pro tento věk typické anorexii a bulimii. (Svět potravin, 2009, online, obezita.cz, 

2016, online) 

 

3 Poruchy přijmu potravy 
 

   Dle Krcha jsou poruchy přijmu potravy jedním nejčastějších a zároveň nejzávažnějších onemocnění 

dospívajících dívek a mladých žen. Mužů se tyto poruchy týkají jen málo, zhruba v jednom z deseti případů. 

   Některé z příznaků mentální anorexie můžeme pozorovat u 6% dívek na konci puberty. Naopak 

záchvatovité přejídání s následnými výčitkami svědomí, které nazýváme bulimií je typické pro pozdější věk. 

U těchto poruch je velice křehká hranice mezi tím, co je ještě normální a tím, co už je považováno za 

patologické. Touto problematikou se zabývá psychiatrie ve spolupráci s nutričním poradenstvím, 

psychologií, sociologií a jinými obory. (Krch, 2005, Leibold, 1995) 

 

 3.1 Mentální anorexie 
  

    Mentální anorexie je tedy primárně psychosociální onemocnění charakteristické především 

úmyslným snižováním hmotnosti. Termín „anorexie“ je však synonymem pro naprostý odpor jedince k jídlu. 
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Toto označení jako charakteristika daného onemocnění může být v mnoha případech zavádějící, neboť 

nechutenství bývá při této poruše spíše až sekundární důsledek úmyslného odmítání potravy. V některých 

případech pacienti naopak o jídlo projevují zvýšený zájem (např. větší zájem o vaření) a tuto poruchu muže 

provázet často i zvýšená chuť na některé druhy jídla (např. na sladké). Pacienti trpící anorexií mají narušený 

postoj k proporcím svého těla své váze. Lidé trpící touto poruchou se snaží snižovat svou hmotnost a 

odmítání potravy je prostředek k dosažení „ideální“ hmotnosti a linie. 

    

Anorexii lze diagnostikovat pokud: 

o se tělesná hmotnost pacienta pohybuje 15% a méně pod předpokládanou úrovní, nebo jeho BMI 

dosahuje hodnoty 17,5 a méně, přičemž si nízkou hmotnost pacient způsobuje úmyslně sám s cílem 

snížení hmotnosti navzdory podváze (odmítání potravy, užívání laxativ, anorektik, diuretik, 

nadměrným cvičením, vyvoláváním zvracení). 

o pacient trpí strachem z přírustku hmotnosti, přesto, že trpí podváhou. 

o se u žen ve fertilním věku nejméně 3x po sobě nedostaví menstruace, u mužů ztráta potence. 

o jeví známky narušeného vnímání vlastního těla, které má nepřiměřený vliv na vlastní sebehodnocení. 

 

 Mentální anorexie má mnohdy celoživotní dopad na zdravotní stav jedince. Uvádí se, že 10% případů 

končí smrtí. Při dlouhodobém hladovění organismus začne jako zdroj energie využívat vlastní bílkoviny. 

Vlivem toho dochází k již zmiňované ztrátě menstruace. Další z průvodních komplikací jsou např. Poruchy 

zažívacího traktu, poruchy oběhové soustavy (např. snížený krevní tlak, zhoršené prokrvení). 

(Krch, 2005, celostnimedicina.cz, 2014, online) 

 

3.2 Mentální bulimie 
 

  Mentální bulimie je porucha vyznačující se především záchvatovitým přejídáním s následnou snahou 

zamezit přírustku na váze. Oproti mentální anorexii má bulimie obvykle pozdější nástup a to mezi 16. - 25. 

rokem. 

   

Základní kritéria pro diagnostiku mentální bulimie jsou: 

o nekontrolovatelná touha po přejídání se opakující se minimálně dvakrát týdně po dobu tří měsíců 

o snaha zabránit přírustku hmotnosti vyvolaným zvracením, nebo nadměrným užíváním purgativ 

(případně obojím) 

o chorobný strach z tloušťky 

  

 V důsledku mentální bulimie dochází díky opakovaným zvracením často k svalovým křečím, které 
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vznikají minerální disbalancí. Další charakteristickou komplikací je zvýšená kazivost zubů vlivem častých 

zvracení. Zubní sklovina je v tomto případě oslabena působením žaludečních šťáv a stává se náchylnější k 

mechanickému poškození. 

V rámci psychických směn souvisejících s touto poruchou zažívá jedinec často pocity viny a ztráty 

kontroly sám nad sebou. Za nekontrolovatelné přejídání obvykle cítí dotyčný stud a mnohdy zažívá pocit 

samoty, kdy se vyhýbá kontaktu s lidmi, kteří by mohli jeho jednání odhalit. 

(Krch, 2005, Fraňková, 2013, celostnimedicina.cz, 2014, online) 

 

3.3 Ostatní poruchy přijmu potravy 
 

  Anorexie a bulimie jsou nejčastější z poruch potravy. Existují však i méně obvyklé poruchy. Mezi 

tyto poruchy patří atypická mentální anorexie nebo atypická mentální bulimie. Tyto kategorie užíváme u 

jedinců, kde chybí alespoň jeden typický znak pro danou poruchu. Například anorektička, která mívá 

pravidelnou menstruaci. Nebo „syndrom nočního přejídání“, jenž je příznačný noční nespavostí a 

přejídáním, obvykle souvisí s dlouhodobým stresem a neúspěsnýmy pokusy o snížení hmotnosti. Další z 

nespecifických poruch přijmu potravy je „záchvatovité přejídání“ podobající se svou charakteristikou 

mentální bulimii s hlavním rozdílem, kdy se jedinec po náhlém přejedení nesnaží o kompenzaci, kterou je u 

bulimie nejčastěji vyvolání zvracení. 

(Krch, 2005) 

 

4 Výživa a její složky 
 

Lidský  organismus  narozdíl  od  organismu  rostlinného  nedokáže  látky  pro  stavbu  vlastních 

tkání syntetizovat pomocí fotosyntézy z oxidu uhličitého a vody. Není tedy organismem autotrofním, nýbrž 

heterotrofním - je tedy v plné míře odkázán na zužitkování veškerých živin z jiných organismů. 

Živinami rozumíme veškeré látky přijímané potravou, které potřebujeme pro výstavbu a obnovu 

tkání organismu a k zajištění jeho správné fungování. Dělíme je na hlavní (cukry, tuky, bílkoviny) a přídatné 

(vitaminy, minerály). 

Ideální způsob výživy by měl tedy zahrnovat jednak všechny důležité živiny v dostatečném 

množství, kvalitě a vhodné kombinaci, zároveň by měl být přísun potravy během dne vhodně načasován v 

souladu s denním režimem. Zásadní je i přiměřený energetický obsah jednotlivých jídel denních a správný 

pitný režim. 

  Ovšem krom těchto zdravotnických hledisek je výživa determinována i sociálně-ekonomickými 

faktory. 
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4.1 Úloha živin v potravě 
 

    Každá ze základních i přídatných živin má v lidském organismu svou nezastupitelnou úlohu. Některé 

živiny si organismus dokáže syntetizovat sám, jiné je nutno do organismu dopravit potravou v již hotové 

podobě, takové živiny nazýváme esenciální. 

 

o Bílkoviny 

 

    Bílkoviny patří mezi základní a nenahraditelné složky potravy. V těle člověka slouží jako základní 

stavební materiál. Lidské tělo je z 20% tvořeno bílkovinami. A přibližně každých 160 dní se obmění všechny 

bílkoviny v těle. Mimo to mají ještě několik dalších funkcí jako je např. při tvorbě hormonů, trávicích šťáv, 

udržení homeostázy, vliv na udržení plodnosti, ovlivňují činnost vyšší nervové soustavy, dále ovlivňují 

látkovou přeměnu, případně mohou být využity i jako zdroj energie. 

           Doporučené množství bílkovin u dospělého člověka je 0,8-1g bílkovin na kg tělesné hmotnosti za den 

a zhruba 15% energetického přijmu. U dětí, těhotných a kojících žen a sportovců jejich příjem vyšší. Není 

však vhodné překračovat dávku 2g/ kg tělené hmostnosti. Doporučuje se konzumovat rostlinné a živočišné 

bílkoviny v poměru 1:1. Bílkoviny by se měly konzumovat společně s pestrou stravou, kdy je jejich 

využitelnost nejlepší. Nedoporučuje se konzumovat společně s tuky (v mase a uzeninách), proto bychom 

měli dát přednost libovému spíše drůbežímu masu. Pro lepší stravitelnost se doporučuje vyšší záhřev, při 

kterém bílkoviny denaturují a následně se při trávení lépe rozkládají. 

        Při nedostatečném přijmu organismus postupně začíná spotřebovávat vlastní bílkoviny, což můžeme 

pozorovat úbytkem svalové hmoty, zhoršenou funkcí imunitního systému, špatným hojením ran a u dívek 

ztrátou menstruace. 

         V opačném případě, tedy nadměrným příjmem bílkovin, dochází k nadměrnému zatížení ledvin a 

jater.   

Mezi vhodné zdroje bohaté na bílkoviny patří maso (obsah cca 20%), sýry (až 24%), mléko (3,3%), vejce 

(13%), luštěniny (24%), sója (40%), ořechy (20%). Za nejkvalitnější a zároveň nejlevnější zdroje bílkovin 

považujeme tvaroh a vaječný bílek. 

(Marádová, 2010, Klimešová, Stelzer, 2013, Odstrčil, 2006) 

 

o Lipidy 

           

        Tuky tvoří významnou složku lidské výživy. Jsou nejbohatším zdrojem energie oproti ostatním 

živinám. V lidském těle slouží jako zásobárna energie, umožňují vstřebávání vitaminů rozpustných v tucích 

(A, D, E, K), mají vysokou sytivou hodnotu, mají význam při termoregulaci, slouží k ochraně vnitřních 
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nádorů proti nárazům. Dále jsou nezbytné k výstavbě nových buněk (jsou součástí buněčných membrán), 

jsou významnou součástí hormonů a podílejí se na utváření nervové soustavy (50-60% váhy mozku (bez 

obsahu vody) tvoří lipidy). 

      Doporučené množství činí 20 - 30 % z celkového denního energetického přijmu. V hmotnostním 

poměru k bílkovinám 1:1. Doporučená denní dávka je 0,8-1 g/kg tělesné hmotnosti (podobně jako u 

bílkovin). Ve výživě věnujeme pozornost, zejména přijmu esenciálních mastných kyselin, které si tělo není 

schopno samo vytvořit. 

        Nadměrný příjem tuků (zvláště živočišných) má za následek otylost se všemi důsledky, vznik 

nádorových onemocnění (především rakoviny tlustého střeva, vaječníků, prsu a prostaty), vznik cévních 

onemocnění, degenerace žlučníku a střev. 

        Nedostatek lipidů v potravě se projevuje hubnutím a změnami na pokožce, jako nedostatek vitagenu 

F a vitaminu rozpustných v tucích. U dětí může mít negativní vliv na vývoj nervové soustavy. 

        K nejlepším zdrojům patří přirozené nerafinované potraviny, jako jsou ořechy, semena, obiloviny a 

vejce. 

(Marádová, 2010, Stratil, 1993) 

 

o Sacharidy 

 

           Sacharidy jsou součástí všech buněk i v lidském, ale především v rostlinném organismu. Ve 

vyváženém jídelníčku by sacharidy v základním trojpoměru živin měly převažovat a tvořit tak 50-65 % 

denního energetického přijmu. Význam sacharidů v potravě spočívá především v rychlém a hlavním zdroji 

energie, mají vliv na střevní peristaltiku a působí na složení střevní mikroflóry, svým antiketogenním 

účinkem vyvažují ketogenní vliv tuků. Energetická hodnota sacharidů je 400kcal/ 100g, stejně jako u 

bílkovin. Spotřeba glukózy v těle přibližně 2mg/kg tělesné hmotnosti za minutu, přičemž rovnou polovinu 

jejího příjmu využije pro svou činnost mozek. Sacharidy využívá lidský organismus rovněž jako rezervní 

látky v podobě glykogenu. 

     

Dle počtu jednotek v molekule rozlišujeme: 

Monosacharidy obsahující jednu jednotku. Patří sem např. Glukóza (hroznový cukr) 

Oligosacharidy obsahující dvě cukerné jednotky. Řadíme sem např. Sacharózu (řepný cukr), maltózu 

(sladový cukr), laktózu (mléčný cukr). 

Polysacharidy obsahují více než 10 sacharidových jednotek (škrob, celulóza) a měly by tvořit největší podíl 

přijímaných sacharidů, neboť se pomaleji vstřebávají a nárůst glykemie není oproti jednouchým cukrům tak 

strmý. 
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  Vláknina ve výživě: 

 Vláknina je tvořena několika složkami o rozdílných chemických a fyzikálních vlastnostech. Patří sem 

hemicelulóza, pektiny, gumy a tzv. hrubá vláknina (lignin, celulóza). V lidském těle se uplatňuje při 

interakcích se střevní mikroflórou, kdy je vláknina střevními mikroorganismy dále rozkládá a slouží jim jako 

zdroj obživy, v této souvislosti hovoříme o probiotikách – potravinách podporující zdravé správné střevní 

mikrokultury. Dále vyvolává pocit nasycení, snižuje resorbci tuků zvyšuje objem požité stravy. 

   Při nadměrném přijmu, může mít i negativní účinky, kdy snižuje vstřebatelnost některých vitaminů a 

minerálních látek, především kovů (Ca, Mg, Cu, Fe, Zn). Doporučené množství vlákniny je 25-30g za den. 

         Nadměrný příjem sacharidů (ve formě rafinovaných cukrů) vede k obezitě a zvyšuje kazivost zubů. 

Naopak nedostatek snižuje pracovní výkonnost. 

      Ve výživě se doporučuje omezit příjem rafinovaných cukrů na 20kg za rok tj. cca 50 g za den. V 

domácnosti je vhodné používat ke slazení raději med místo klasického řepného cukru, nejen kvůli obsahu 

vitaminů, ale především protože med obsahuje podstatně méně sacharózy a více fruktózy. Sacharidy je 

vhodné získávat především v podobě škrobů a vlákniny obsažených především v ovoci, zelenině, 

obilovinách a luštěninách (Marádová, 2010, Stratil, 1993, Odstrčil, 2006). 

 

o Vitamíny 

    

    Vitamíny jsou organické látky, jež mají v lidském organismu nezastupitelné místo. Většinu vitaminů 

organismus není schopen sám vytvořit, je tedy závislý na jejich přijmu z potravy. Jejich funkce v organismu 

jsou rozmanité. Slouží se jako bioindikátory chemických reakcí, mají vliv na obnovu buněk a tkání, 

ovlivňují metabolismus základních živin, dále se podílí na tvorbě červených krvinek, udržení imunity. Mají 

funkci antioxidantů, které vychytávají volné radikály a zabraňují jejich dopadu na organismus. 

   Vitaminy dělíme do dvou základních skupin. První z nich jsou vitaminy rozpustné v tucích (A, D, E, 

K), které se mohou ukládat v játrech a jejich zásoba v organismu vydrží i několik měsíců. A druhá skupina 

jsou vitaminy rozpustné ve vodě (B, C), které tuto vlastnost nemají, nebo jen velice omezeně, zásoby těchto 

vitaminů vydrží obvykle několik dni až týdnů. 

   Nedostatek vitaminů nazýváme hypovitaminóza a projevuje se charakteristickými zdravotními 

komplikacemi. Úplná absence některého vitaminu nazýváme avitaminóza. S avitaminózou se obvykle 

setkáváme převážně v rozvojových zemích. Naopak hypervitaminóza je synonymem pro nadbytek vitamínů 

a může vést rovněž k poruše zdraví. Ovšem pro každý z vitaminů jsou tyto poruchy odlišné a nelze je 

pojímat komplexně. Množství vitaminů je v pestré stravě obvykle dostatečné. Avšak v rozvinutých zemích se 

nejčastěji vyskytuje nedostatek vitaminů C, D, B1, B6 a kyseliny listové. 

    Nedostatek vitaminu C se v běžné populaci projevuje zejména zvýšenou krvácivostí a zhoršenou 

funkcí imunitního systému. Projevy nedostatku vitaminu D jsou známy především jako porucha vstřebávání 
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živin (zejména vápníku). Nedostatek vitaminu B1 v rozvinuté společnosti můžeme pociťovat zejména 

nevolností, bušením srdce a bolestí hlavy. Nedostatečný přísun vitaminu B6 se projevuje zejména brněním 

končetin, únavou, kožními problémy a bolavými koutky. 

   Typické pro adolescenty je mimo jiné nedostatek vitaminu A, B2. Nedostatek vitaminu retinolu se 

projevuje především šeroslepostí a u dětí poruchou růstu. Nízký příjem thiaminu organismus pocítí únavou a 

pomalými reakcemi. 

    Podobně nepříznivý dopad na lidský organismus jako nedostatek vitaminů má i jejich nadbytek, který 

je kvůli snadné dostupnosti vitaminových doplňků stravy v naší společnosti pravděpodobnější. 

 

(Marádová, 2010, Stratil, 1993, Pánek, 2007,www.kondice.cz,2012 online,) 

     

 

o Minerály 

 

   Minerální látky tvoří přibližně 4% tělesné hmotnosti, z nichž asi 83% je obsaženo v kostech. Do těla 

jsou přiváděny převážně potravou a vodou, v menším množství vdechováním a resorpcí přes pokožku. 

   Dle významu jsou děleny na esenciální (nezbytné), biogenní (prospěšné) a toxické. Veškeré buňky v 

lidském organismu jsou tvořeny především sloučeninami obsahující především vodík, kyslík, dusík a uhlík, 

přičemž pro zachování stavby a funkce buněk je potřeba dalších 21 prvků. 

   

Dle potřebného množství dělíme minerální látky na: 

o makroprvky (Ca, Cl, K, Mg, Na, P) potřebné ve stovkách miligramů za den 

o mikroprvky – stopové prvky (Cu, Fe, Si, Zn) potřebné v miligramech 

o ultrastopové prvky – (F, Co, Cr, I, Se, N) potřebné v dávce menší než 1 mg/den 

 

    Ve výživě nezáleží jen na jejich množství, ale i na jejich vzájemném poměru. V organismu mají 

stavební funkci, mají význam pro funkci enzymů, metabolických pochodů, udržení homeostázy a 

osmotického tlaku. Jsou nezbytné pro vedení nervových vzruchů a jako součást hormonů. 

   V naší populaci lidé nejčastěji trpí nedostatkem železa, zinku, vápníku a hořčíku. Nízká hladina 

určitých minerálů v těle se projevuje různým způsobem. Nízký obsah vápníku se nejčastěji projevuje 

zvýšenou kazivostí zubů a pozdější osteoporózou. Nedostatek železa vyvolává anemii. Nedostatek zinku má 

za následek snížení obranyschopnosti, projevuje se změnami na kůži jako je akné, suchá kůže, nebo různé 

vyrážky. Nedostatek hořčíku se projevuje zvýšenou únavou, špatným soustředěním a zvýšenou dráždivostí. 

   Typické pro dospívající je mimo předešlé minerály ještě nedostatek Iodu. Při nedostatku nastává 

hypothyreosa. 

http://www.kondice.cz/
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   Při konzumaci rozmanité stravy a dodržování zásad správné výživy deficit minerálních látek 

pravděpodobně nehrozí. Důležité je zajistit dostatečný příjem čerstvého ovoce a zeleniny, kvalitního 

libového masa, konzumovat ořechy a různé druhy semen. 

   Zpravidla méně vhodné je užívání doplňků stravy (podobně jako u vitaminů) jako zdroj minerálů, 

kdy hrozí jejich předávkování. Zvýšenou pozornost bychom ze stejného důvodu měli věnovat při 

pravidelném užívání i výběru minerálních vod. 

     

Předávkování některých minerálních látek ve vysokých dávkách může být toxické a v menší míře se 

může navenek projevovat podobně jako nedostatek některého vitaminu, či minerálu. 

(www.kondice.cz, 2012, online, celostnimedicina.cz, online, 2006, rehabilitace.info, 2015, online, 

Marádová, 2010, Roedigová-Streubelová, 1995) 

 

5 Energetický příjem 
  

     Energii potřebnou k udržení správné funkčnosti organismu získáváme jejím uvolňováním z potravy 

oxidací. Množství potřebné energie měříme v kaloriích (kcal), nebo v kilojoulech (KJ), kdy 1 KJ obsahuje 

4,19 kcal. Jedna kalorie značí množství tepla, kterým se 1 kg vody o teplotě 15 
0
C ohřeje o 1

o
C. 

    Energie je v těle z 75% využita k tvorbě tepla a zbývajících 25% je spotřebováno na samotnou 

mechanickou práci, přičemž je ještě potřeba zajistit energii pro základní přeměnu živin. V chladném podnebí 

potřebují lidí k udržení tělesné teploty více energie, než teplejších pásmech. Při nadměrné tvorbě tepla hrozí 

přehřátí organismu. Proti tomu se však tělo brání vylučováním potu. Pot se odpařuje z povrchu kůže, čímž 

odebírá tělu teplo. 

   Potřeba přijmu daného množství energie závisí na množství aktivní metabolizující tkáně (biomasy), 

kde se uskutečňuje základní přeměna živin. Aktivní biomasa se počítá nepřímo odečtením od těla a její 

objem závisí na množství vody, popela a tuku. Obsah vody v těle činí asi 70%, přičemž jeho procento se s 

věkem snižuje. Obsah tuku ve tkáních se u žen pohybuje v rozmezí 20-25% a u mužů 16-20%. Obsah popela 

je průměrně okolo 6%. Samotná biomasa je v lidském těle obsažena tedy přibližně z 10%jeho celkové 

hmotnosti. Jeden gram aktivní metabolizující tkáně spotřebuje 1 KJ energie za 24 hodin. 

   Krom bazálního metabolismu je spotřeba energie závislá na vykonané práci. Čím je práce 

namáhavější, tím je její potřeba větší. V dětství těhotenství a u kojících matek je potřeba energie větší, 

protože organismus musí krom obvyklých procesů investovat ještě do růstu (plodu), či výživy kojence. 

   Příjem potravy je v lidském organismu regulován centy v hypotalamu. Tyto centra jsou dvě: 

ventromediální centrum sytosti a laterární centrum hladu. Aktivování těchto center probíhá z periferií i 

centra. Jako nejdůležitější jsou uváděny podněty nervové – hladové kontrakce žaludku. Důležitou roli však 

hrají i podněty fyzikální a chemické. U lidí se velkou měrou uplatňují i faktory psychické. Při poškození 

http://www.kondice.cz/
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centra sytosti dochází k nadměrnému pocitu hladu a tedy i vetší spotřebě potravy, což má za následek 

výrazné přírůstky hmotnosti. Poškození centra hladu má naopak za následek nechutenství a tím způsobené 

snižování hmotnosti, které může vést až ke smrti vysílením. 

   Při nedostatečném přijmu energie je organismus nucen využívat vlastní zásoby, posléze i ostatní 

tkáně jako zdroj energie. Dlouhodobý nedostatek energie se projeví hubnutím, ke kterému mohou přidat i 

další projevy (viz. kapitola o anorexii). Úbytek hmotnosti může nastat i přes dostatečný přísun potravy, při 

určitých onemocněních např. Jaterní choroby, otravy, nádory aj. 

 

Nadbytečný přísun energie je podobně škodlivý jako ten nedostatečný. Při nadměrném přijmu 

potravy, dochází k nahromadění přebytečné energie v těle v podobě tuku. Ale dochází i k poruše regulačních 

mechanismů, což je vlastně podstatou obezity. Pokud fungují regulační mechanismy správně nemělo by 

teoreticky ke vzniku obezity vůbec dojít. 

(Marádová, 2010) 

6 Stravovací režim během dne 
 

       Příjem potravy by se měl skládat z několika denních porcí.  Doporučuje se denní příjem potravy 

rozdělit do 5-6 porcí a zachovat mezi mini přibližně 2-3 hodinové intervaly. Nepravidelnost ve stravování 

vede k nekontrolovanému přísunu potravy, což má obvykle za následek přibývání na váze. 

   Snídaně by měla obsahovat 20-25% denního energetického přijmu. Odborníci doporučují najíst se do 

1 hodiny po probuzení a to především pro rychlejší činnost metabolismu. U snídaně je důležité doplnit 

tekutiny, zajistit přísun energie a potřebných živin pro aktivní část dne. Vhodné je např. celozrnné pečivo 

nebo cereálie jako zdroj sacharidů a vlákniny, ovoce, mléčné výrobky, nebo šunka - jako zdroj bílkovin a 

kvalitní tuky, které jsou obsažené v ořechách a kvalitních margarínech. 

   Dopolední svačina by měla obsahovat 10-15% denního příjmu. Vhodné je např. Ovoce, nebo něco 

menšího. 

   Oběd by měl obsahovat 30-35% denního přijmu a měly by v něm být zastoupené všechny druhy 

živin. Vhodné je k obědu přidávat zeleninové přílohy (ne jako náhražka za klasickou přílohu jako jsou např. 

těstoviny, rýže, brambory) a dbát na dostatečný příjem tekutin. 

   Odpolední svačina by měla obsahovat 10-15% denního přijmu. Vhodná je např. zelenina, jogurt, 

oříšky. 

   Večeře by měla obsahovat kolem 20% denního přijmu. Důležité u večeře je dbát na přísun kvalitních 

bílkovin (vejce, sýry, libové maso), které zajišťují regeneraci tkání během spánku. Vhodné je i celozrnné 

pečivo a zelenina. Ideální je večeřet 3-4 hodiny před spánkem. Nedoporučuje se příliš vydatná večeře, neboť 

vede k obezitě a horší kvalitě spánku. Rovněž se nedoporučuje večeře podceňovat – mohlo by dojít k 

zhoršenému hojení ran a špatné regeneraci.   
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   Pokud se rozhodneme pro druhou večeři rozhodně bychom si měli dát něco lehčího. Vhodná je např. 

zelenina, menší množství libového masa. Nedoporučuje se konzumovat potraviny s větším podílem 

sacharidů, neboť by se mohly ukládat do tukových zásob. 

(www.fitcoach.cz, online, 2014, www.svet-potravin.cz, online, 2014, www.stobklub.cz, online 2015) 

   

 6.1 Potravinová pyramida 
 

   Ve výživě bychom měli dbát na vhodné zastoupení jednotlivých potravinových skupin a snažit se 

vybírat v rámci těchto skupin takové potraviny, které našemu zdraví prospívají nejvíce, právě z toho důvodu 

byla sestavena potravinová pyramida. Potravinová pyramida je velice přehledná a snadno se v ní můžeme 

orientovat. Existují různé druhy potravinových pyramid. V některých jsou jednotlivá patra odstupňována 

podle jednotlivých  potravinových skupin a jejich doporučeném zastoupení v jídelníčku. Já jsem ve své práci 

použila pyramidu sestavenou fórem zdravé výživy z roku 2013, kde jsou obecně znázorněny a odstupňovány 

potraviny podle doporučené četnosti konzumace. 

   Ve spodu pyramidy je znázorněna skupina potravin, která by v jídelníčku měla být zastoupena 

nejhojněji. Vrchol pyramidy znázorňuje potraviny, které bychom měli konzumovat nejméně často. Po levé 

straně jsou znázorněny nejvhodnější potraviny a po pravé straně ty méně vhodné. 

   Tato potravinová pyramida slouží pro potřeby průměrného českého člověka a neřeší extrémy ve 

stravování, není tedy určena např. pro vegetariány. 

 

 

(www.fzv.cz, online 2016) 

 

http://www.fitcoach.cz/
http://www.svet-potravin.cz/
http://www.stobklub.cz/
http://www.fzv.cz/
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Doporučené zastoupení jednotlivých skupin potravin 

  

   Základní dělení jednotlivých potravin dle jejich původu můžeme vymezit následující skupiny: 

obiloviny, luštěniny, ovoce, zelenina, maso, mléčné výrobky, tuky, cukry. Každá z těchto skupiny by měla 

být zastoupena v jídelníčku určitým podílem. 

 

o Obiloviny, luštěniny 

 

Obiloviny  a  luštěniny  by  měly  tvořit  v  jídelníčku  největší  podíl.  Do  této  skupiny  těstoviny, 

pečivo, cereálie, rýži, těstoviny, kukuřici a jiné... Potraviny z této skupiny jsou zpravidla bohaté na 

sacharidy, vlákninu, některé minerální látky a vitaminy (především jsou to vitaminy skupiny B). Doporučuje 

se konzumovat 3-6 porcí obilovin a luštěnin denně. Za jednu porci považujeme 100g pečiva, 125g příloh 

(brambory, rýže, těstoviny, čočka), nebo 50 g samotných obilovin. 

 

o Ovoce zelenina 

 

    Ovoce a zelenina by měla být konzumována v poměru 1:2. Za den bychom měli tedy zkonzumovat           

4-5 porcí zeleniny (1 porce – 1 větší mrkev, paprika, 125g vařené zeleniny, 250ml zeleninové šťávy)             

a 3-5 porcí ovoce (1porce- 1 středně velké jablko, pomeranč, 250ml ovocné šťávy). 

 

o Maso, ryby, vejce, mléčné výrobky 

 

   Maso, ryby, vejce bychom měli konzumovat přibližně v množství, které odpovídá 1-2 porcím denně           

(1 porce - 125g masa, 1 vejce). Mléčné výrobky bychom měli konzumovat přibližně ve 2-3 porcích (1 porce 

- 50g sýra, 250ml mléka, 200g jogurtu). 

 

o Tuky, cukry 

 

   Cukrovinkám a tučným jídlům bychom se měli spíše vyhýbat, neboť zdraví spíše neprospívají, než 

prospívají. 

 

   Výrobky obsahující vysoký podíl nasycených tukům, cukrů a sladkostí bychom měli snížit na 

minimum, neboť zdraví spíše neprospívají. 

(Marádová, 2010,  jidelny.cz, 2009, online). 

 

   Pitný režim 

 

   Lidský organismus je tvořen přibližně ze 70% vodou. Pitný režim by měl v prvé řadě zajistit 
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rovnováhu mezi příjmem a výdejem tekutin. Nedostatečná hydratace se projeví snížením fyzické i psychické 

výkonnosti. Můžeme si také všimnout tmavšího zabarvení moči. Optimálně bychom do s kolem sebe měli 

vpravit kolem 2-3 litrů tekutin denně. Při nadměrném pocení mohou potřeba tekutin podstatně větší. Více 

než polovinu tekutin přijmeme v podobě nápojů, zhruba třetinu z pevné a stravy menší množství vzniká 

oxidací při látkové přeměně. 

   Příjem musí být v rovnováze s výdejem, neboť zásoby vody v organismu nejsou nikterak velké. 

Pokud je bilance negenitivní znamená to dehydrataci organismu. Žízeň začneme pociťovat při ztrátě 2% 

tekutin. Ztráta 20% vody už vede ke smrti. Dehydratací jsou ohroženy zejména děti a staří lidé. K 

nadměrným ztrátám dochází zejména při nadměrném pocení a průjmech. Pokud je bilance pozitivní dochází 

k zadržování vody v těle, v důsledku čehož dochází k otokům a může končit až smrtí. Pozitivní bilance 

nastává zejména při některých onemocněních srdce a ledvin. 

 

    Mezi vhodné nápoje patří: 

Pramenité vody - jsou vody z podzemních zdrojů. Doporučují se pro dlouhodobé každodenní pití zejména 

pro nízký obsah minerálních látek. (Např. Dobrá voda, Aquila, Toma) 

 

   Minerální vody - obsahují vyšší podíl minerálních látek. Při dlouhodobém užívání je třeba věnovat 

pozornost obsahu jednotlivých minerálů, abychom se vyhnuli možným nepříznivým účinkům. Příkladem je 

obsah sodíku. Většina populace přijímá ve stravě nadbytek sodíku, proto je vhodné vybírat minerální vody s 

nízkým obsahem sodíku (Korunní, Magnesia). Naopak vysoký obsah sodíku má např. Poděbradka, Hanácká. 

Minerální vody jsou vhodné pro doplnění některých minerálů, kterých ve stravě mívá běžná populace 

nedostatek. Příkladem je hořčík (Magnesia). 

 

Džusy - jsou bohaté na vitaminy (vitamin C, E, kyselina listová a karoteny), minerály (Ca, Fe, Mg, 

K) a antioxidanty. Nevýhoda je však vysoký obsah cukru, vysoká energetická hodnota. 

 

   Nápoje méně vhodné jsou: 

 

Limonády - mají atraktivní senzorické vlastnosti (chuť, barva, konzistence), ale po stránce nutriční patří k 

nápojům nezdravým. Limonády mají značný obsah cukru, kyseliny fosforečné a aditiv. 

 

Energetické nápoje - obsahují povzbuzující látky (taurin a tyrosin, kofein), vysoký podíl cukru a mnohdy 

bývají obohacené o vitaminy skupiny B. 

 

Alkoholické nápoje - některé alkoholické nápoje bývají v menší míře prospěšné. Víno obsahuje látky 

zabraňující tvorbě krevních sraženin. Pivo je prospěšné zejména pro vysoké obsah vitaminů skupiny B. 
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Nevýhodou alkoholických nápojů je relativně vysoká energetická hodnota a jeho výrazná škodlivost při 

dlouhodobém nadměrném užívání. 

(Stratil, 1993, Kunová, 2011, Marádová, 2010) 

 

Faktory ovlivňující výživu 

 

   Ve výživě hraje důležitou funkci ekonomická situace daného státu a výživová politika, sociální 

faktory a psychické faktory. To do jaké míry je, popřípadě by mohla být výživa ze zdravotního hlediska 

správná je závislé právě na těchto faktorech. 

V poslední době lidé nakupují většinu potravin, dokonce i pokrmů v hypermarketech. Hypermarkety 

nabízejí široký sortiment zboží, avšak spotřebitelé si z nich vyberou jen malou část. Hlavním kritériem pro 

výběr je cena a jakkost. Potraviny, které byli dříve konzumovány jen při svátečních příležitostech jsou dnes 

všedním pokrmem. Silným vliv je v tomto směru i reklama. Výrobci ani spotřebitelé nevidí potravin 

výživovou hodnotu jako prioritní. Průmyslové výrobky mají však velkou výhodku ve zdravotní 

nezávadnosti. 

  Další typický prvek v moderní výživě je zavádění fastfoodů, neboli stánků s rychlým a levným 

občerstvením. Ty jsou rozšíření především mezi mladými lidmi. Nevýhodou tohoto typu stravování je 

především vysoký obsah tuků v nabízených pokrmech a při dlouhodobém stravování tímto způsobem bývá 

stravování jednostranné. 

   Dalším charakteristickým rysem je stále se zvětšující podíl konzumovaného jídla mimo hlavní 

pokrmy např. u televize, nebo při práci. Nejvíce bývají takto konzumovány jídl as vysokým obsahem tuků. 

Mnohdy tento způsob stravování vede k obezitě. 

   Opačným trendem zámožnějších jedinců bývá prosazování určitých alternetivních způsobů výživy,  

nejrůznější druhy diet a konzumace doplňků stravy. Ovšem ne vždy tímto způsobem dosáhnou optimálního 

zatoupení přijímaných živin. Mnohdy takový způsob výživy není podložen žádnou racionální úvahou. 

(Pánek, 2007) 
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Praktická část 

7 Cíle práce a výzkumné otázky 
 

Cílem této části mé práce je zjistit jak přibližně vypadají stravovací návyky dospívajících na Střední 

Zdravotnické škole v Rumburku, zjistit jaká jídla preferují, jaké je přibližně rozložení jídelníčku během dne 

a jaké je jejich BMI a určit procento žáků, kteří se pohybují v normě, trpí nadváhou, obezitou, nebo 

podváhou, případně podvýživou. Dalším cílem práce je zjistit, co je dle jejich názoru ve výživě ovlivňuje a 

do jaké míry a zjistit jaká opatření pro podporu zdravého stravování může zajistit škola. 

 

Otázka 1 

Jaké procento žáků trpí obezitou, nadváhou, případně podváhou či podvýživou? 

Otázka 2 

Stravují se žáci zdravě? 

Otázka 3 

Jedí během dne žáci pravidelně? 

Otázka 4 

Pijí žáci dostatečné množství tekutin? 

Otázka 5 

Pijí žáci zdravé nápoje? 

Otázka 6 

Konzumují žáci dostatečné množství ovoce, zeleniny, obilovin, masa a mléčných výrobků? 

Otázka 7 

V jakém množství a jak často žáci konzumují sladkosti a chipsy? 

Otázka 8 

Čím a do jaké míry jsou žáci dle svého úsudku ve výživě ovlivněni? 

Otázka 9 

Čím a do jaké míry jsou žáci dle vlastního úsudku inspirováni ke zdravější výživě? 

Otázka 10 

Které potraviny ze zdravé výživy a proč žáci preferují? 

Otázka 11 

Jaké jsou dle názoru žáků možnosti školy na podporu zdravé výživy? 

   

Metody výzkumného šetření 

Pro praktickou část své práce jsem se rozhodla sestavit dotazník zaměřený na průzkum stravovacích 

návyků na Střední zdravotnické škole v Rumburku a rozdat jej ve 4 navazujících ročnících této školy. 
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8 Struktura dotazníku 
 

Dotazník se skládá z 30 otázek z nich 23 je uzavřených, kdy žáci mají označit správnou variantu. Dle 

typu otázky bylo možné označit více odpovědí. Odpovědi Ke zbylým 7 otázkám žáci mají správnou 

odpověď doplnit sami, otázky jsou tedy otevřené.  

První dvě otázky jsou identifikační, kde mají žáci uvézt svůj věk, pohlaví a ročník studia. Třetí otázka 

zjišťuje váhu a výšku žáků, ze které později vypočítávám BMI. Ve čtvrté až osmé otázce mají žáci označit z 

uvedených variant čím, případně kde se během dne stravují. Pokud žádá z uvedených variant není 

vystihující, nebo se  stravování o víkendu liší mají možnost doplnit vlastní odpověď. V deváté otázce 

zjišťuji, zda žáci jedí druhou večeři, pokud ano mají možnost doplnit co. V desáté otázce mají žáci sami 

uvézt v kolik hodin jedí poslední jídlo. V jedenácté otázce mají rovněž sami uvézt kolik jedí porcí za den. 

Dvanáctá až čtrnáctá otázka se zaměřuje na pitný režim žáků. Otázky jsou uzavřené. Žáci zde mají možnost 

označit odpovídající variantu z nabízených variant. V patnácté až dvacáté první otázce mají žáci možnost 

označit z uvedených variant  jaké množství jednotlivých skupin potravin zkonzumují. Pokud žádná z variant 

není vystihující mají možnost sami doplnit vlastní odpověď. Dvacátá druhá otázka zjišťuje, zda si žáci myslí, 

že se stravují dobře. Otázka je uzavřená. Dotazovaní mají na výběr ze dvou možností. Dvacátá a dvacátá 

třetí otázka zjišťuje do jaké míry a čím jsou žáci dle svého názoru ovlivněni a inspirováni vybranými aspekty 

ve výživě. Každou položku mají obodovat od 0 do 5. Dvacátá čtvrtá a dvacátá pátá otázka je otevřená. 

Dotazovaní mají uvézt co je pro ně největší motivací ke zdravější výživě a které potraviny ze zdravé výživy 

preferují a proč. Dvacátá šestá a dvacátá sedmá otázka jsou uzavřené. Respondenti vybírají ze dvou 

možností. Tyto otázky zjišťují, zda žáci považují své znalosti o zdravé výživě za dostačující a zda si myslí, 

že se výživě věnuje při výuce dostatek času. Dvacátá osmá otázka je též uzavřená. Dotazovaní vybírají ze tří 

variant. V otázce zjišťuji jaké je dle názoru žáků vhodné udělat na škole opatření. Poslední třicátá otázka 

zjišťuje, zda by se žáci byli ochotni účastnit nepovinného předmětu týkajícího se zdravé výživy. Otázka je 

uzavřená. Žáci mají na výběr ze dvou variant odpovědi. 

 

9 Zpracování získaných dat 
 

  Ze 120 vytištěných dotazníků si mi vrátilo pouze 67 vyplněných. Dotazníky byly rozdány v prvním 

až čtvrtém ročníku oboru Zdravotnický asistent prezenčního studia. 

 Získaná data jsem sečetla, zapsala do sešitu, vyhodnotila četnost jednotlivých odpovědí a následně je 

přepočítala na procenta. Ze sešitu je zaznamenávala přímo jednotlivých grafů své bakalářské práce. 
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1.  V první otázce měli dotazovaní zakroužkovat své pohlaví. Průzkumu se zúčastnilo 10 mužů a 57 žen. 

Tedy 15% mužů a 85% žen. Výsledky jsou zaznamenány následujícím grafu č. 1. 

 

 

2.  V druhé otázce měli žáci uvést svůj věk a ročník studia. Z 67 dotazovaných bylo 18 žáků prvního 

ročníku, 9 žáků druhého ročníku, 19 žáků třetího ročníku a 21 žáků čtvrtého ročníku. Průzkumu se zúčastnili 

žáci ve věkovém rozmezí 15-20 let. 

 

Z celkového počtu dotazovaných bylo 12 patnáctiletých (18%), 15 šestnáctiletých (22%), 16 

sedmnáctiletých (24%), 12 osmnáctiletých (18%), 10 devatenáctiletých (15%) a 2 dvacetiletí (3%). 

Výsledky jsou zaznamenány níže v grafu č. 2. 

 

 

Graf č. 2 

 

Graf č. 1 
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3.  Ve třetí otázce měli dotazovaní uvést svou výšku a váhu, ze které jsem vypočítala jejich BMI. Optimální 

hodnota se pohybuje v rozmezí od 18,5 do 24. 

 

Hodnota menší než 17,5 znamená podvýživu. 

Hodnota v rozmezí 17,5-18,5 značí podváhu. 

Hodnota v rozmezí 18,5-24 je považováno za normu.   

Hodnota v rozmezí 24-30 značí nadváhu. 

Hodnotu vyšší než 30 považujeme za obezitu. 

 

Uvedené hodnoty respondentů se pohybovaly v rozmezí od 14,8 do 35,0. Podvýživou trpí                   

3  z dotazovaných, tedy 5 %. 5 respondentů (8%) dle výpočtu BMI trpí podváhou. „Pouhých“ 40 žáků (60%) 

dotazovaných se pohybuje v rozmezí normy. Nadváhou trpí 15 žáků (22%).  2 žáci jsou obézní, tedy 3 % z 

celkového počtu. Odpovědi jsou graficky znázorněny v následujícím grafu č. 3. 

4. Ve čtvrté otázce jsem zjišťovala, co obvykle žáci snídají. Dotazovaní měli označit některou                         

z uvedených variant, případně doplnit vlastní odpověď pokud nebyla v nabídce uvedena. Pokud se o víkendu 

snídaně lišila, měli rovněž doplnit. Přesto, že je snídaně důležitá proto, aby měl organismus dostatek energie 

pro aktivní část dne přesto 43% žáků nesnídá. 25% respondentů označilo variantu B, tedy že se obvykle 

snídají chleba, rohlík s pomazánkou, šunkou, sýrem. 11% dotazovaných uvedlo varianty C, že snídá jogurt 

popřípadě mléčné výrobky. 13% dotazovaných uvedlo variantu D, tedy že se jejich snídaně nejvíce podobá 

Müsli s mlékem případně ovesné kaši. 11% žáků snídá ovoce a 1 žák zeleninu. 1 žák označil variantu G, 

tedy že snídá něco jiného, než je v předchozích možnostech uvedeno, ale nedoplnil co. Někteří z 

dotazovaných označili více variant. 3 žáci uvedli, že se jejich snídaně o víkendu liší a všichni 3 doplnili, že 

 

                                                             Graf č. 3 
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snídají sladké pečivo. Jeden žák uvedl, že se jeho snídaně o víkendu liší a doplnil, že o víkendu snídá 

míchaná vajíčka. Odpovědi jsou graficky znázorněny v grafu č. 4. 

 

Které z uvedených variant se nejčastěji podobá vaše snídaně? 

a) Nesnídám – 43% (29 žáků) 

b) Chleba, rohlík s pomazánkou, šunkou, sýrem – 25% (17 žáků) 

c) Jogurt, mléčné výrobky – 11% (7žáků) 

d) Müsli s mlékem, ovesná kaše – 13% (9 žáků) 

e) Ovoce – 11% (7 žáků) 

f) Zelenina – 1% (1 žák) 

g) Něco jiného, doplňte.... - 1% (1 žák) 

h) Pokud se o víkendu liší doplňte.... - 4% (3 žáci) 

 

5.  V páté otázce měli respondenti označit variantu, která se nejvíce podobá jejich dopolední svačině. Pokud 

žádná z uvedených variant nebyla vystihující, měli možnost doplnit svou vlastní 11 % dotazovaných 

označilo variantu A, tedy že nesvačí. Stejný počet respondentů uvedl variantu B, tedy že svačí ovoce. 9% 

respondentů označilo variantu C, tedy že svačí zeleninu. Nejvyšší počet dotazovaných (46%) označilo 

variantu D, tedy že se jejich dopolední svačina podobá nejvíce chlebu či rohlíku s pomazánkou, sýrem či 

Graf č. 4 
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šunkou. 11% žáků uvádí, že se jejich dopolední svačina nejvíce podobá variantě E, tedy, že svačí jogurt, 

popřípadě mléčné výrobky. 7% žáků uvádí, že dopoledne svačí nejčastěji svačí chipsy. 2% respondentů 

označilo variantu G, tedy že dopoledne svačí sušenku. Jeden žák uvedl, že se jeho dopolední svačina liší od 

uvedených možností a uvedl, že svačí sladké pečivo. Pokud se dopolední svačina liší o víkendech, měli 

rovněž možnost doplnit. 4 respondenti uvedli, že se o víkendu liší. Dva z nich uvedli, že o víkendu svačí 

sladké pečivo, jeden uvedl salát a jeden uvedl „dle chuti“. Někteří respondenti označili více variant 

odpovědí. Odpovědi jsou graficky znázorněny následujícím v grafu č. 5. 

 

Které z uvedených variant se nejčastěji podobá vaše dopolední svačina? 

a) Nesvačím – 11% (7 žáků) 

b) Ovoce – 11% (7 žáků) 

c) Zelenina – 9% (6 žáků) 

d) Chleba, rohlík s pomazánkou, sýrem, šunkou – 46% (31 žáků) 

e) Jogurt, mléčné výrobky- 11% (7 žáků) 

f) Chipsy – 7% (5 žáků) 

g) Sušenka – 2% (2 žáci) 

h) Něco jiného, doplňte……… - 1% (1 žák) 

i) Pokud se o víkendu liší doplňte  .......... - 4 žáci (6%) 

 

 

                                   Graf č. 5 
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6.  V šesté otázce jsem zjišťovala, jaký jedí žáci oběd. Překvapivě jen 14% žáků využívá možnosti chodit na 

obědy do školní jídelny. 77% dotazovaných obědvá doma. 3% žáků si kupuje obědy ve fastfoodu. 5% žáků 

neobědvá. Možnosti napsat jinou variantu nikdo nevyužil. 6% dotazovaných uvádí, že se o víkendu obědy 

liší. Z čehož žáků uvádí, že 2 žáci obědvají doma, nebo si obědy vaří sami a zbylé odpovědi jsou neurčité. 

Odpovědi jsou graficky znázorněny v grafu č. 6. 

 

 

 Které z uvedených variant se nejčastěji podobá váš oběd? 

a) Chodím na obědy do školní jídelny – 14% (9 žáků) 

b) Chodím na obědy domů – 77% (52 žáků) 

c) Kupuji si jídlo ve fast foodu – 3% (2 žáci) 

d) Neobědvám – 5% (3 žáci) 

e) Jiná varianta, doplňte ....0 

f) Pokud se o víkendu liší doplňte .... 4 žáci (6% žáků) 

 

7.  V sedmé otázce měli žáci vybrat variantu, která se nejvíce podobá jejich odpolední svačině. Pokud žádná 

z možností nevyhovuje, měli možnost dopsat vlastní variantu. Této možnosti však nikdo z dotazovaných 

nevyužil. Pokud se o víkendu liší, měli možnost doplnit. Této možnosti využili 2 respondenti. Oba dva uvádí, 

že o víkendu mívají ke svačině ovoce. Někteří z dotazovaných označili více odpovědí. Variantu A v porovnání 

s ostatními variantami označilo nejvíce z dotazovaných, tedy 34% respondentů uvádí, že odpoledne nesvačí. 

Shodným počtem odpovědí byly označeny varianty B, E (16%), tedy že žáci svačí ovoce, mléčné výrobky, 

nebo sušenku, popřípadě jiné sladkosti. 11% dotazovaných uvádí, že odpoledne svačí zeleninu. Zbývajících 

Graf č. 6 
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14% respondentů uvádí variantu D, tedy že svačí chleba, nebo rohlík s pomazánkou, sýrem, nebo šunkou. 

Odpovědi jsou graficky znázorněny v grafu č. 7. 

 

Které z uvedených variant se nejčastěji podobá vaše odpolední svačina? 

 

a) Nesvačím – 34% (23 žáků) 

b) Ovoce -16% (11 žáků) 

c) Zelenina – 11% (7 žáků) 

d) Chleba, rohlík s pomazánkou, šunkou, sýrem – 14% (9 žáků) 

e) Jogurt, mléčné výrobky – 16% (11 žáků) 

f) Sušenka, sladkosti – 16% (11 žáků) 

g) Něco jiného, doplňte…0 

h) Pokud se o víkendu liší doplňte ....... 2 žáci (3%) 

 

8. V osmé otázce mají dotazovaní označit variantu, která se nejvíce podobá jejich večeři. Pokud žádná z 

uvedených variant není vystihující, nebo se jejich večeře o víkendu liší mají možnost doplnit. Možnosti jiné 

varianty nevyužil nikdo a jeden z dotazovaných uvedl, že se o víkendu jeho večeře liší, tím že večeří salát. 

Někteří respondenti uvedli více variant. Nejvíce se dotazovaní shodují na odpovědích B (45%) a C (35%), 

tedy, že večeří teplou večeři, nebo chleba, či rohlík s pomazánkou, šunkou, sýrem. Pouze jeden z 

dotazovaných uvedl variantu A, tedy že nevečeří. 3% respondentů označilo variantu D, tedy že večeří 

mléčné výrobky. Variantu E, tedy, že dotazovaní nejčastěji večeří označily 4% žáků. 11% dotazovaných 

Graf č. 7 
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uvádí, že večeří zeleninu. Odpovědi jsou graficky znázorněny v grafu č. 8. 

 

Které z uvedených variant se nejčastěji podobá vaše večeře? 

 

a) Nevečeřím – 1% (1 žák) 

b) Teplá večeře – 45% (30 žáků) 

c) Chleba, rohlík s pomazánkou, šunkou, sýrem – 35% (23 žáků) 

d) Mléčné výrobky – 3% (2 žáci) 

e) Ovoce – 4% (3 žáci) 

f) Zelenina – 11% (7žáků) 

g) Něco jiného, doplňte… - 0% 

h) Pokud se o víkendu liší doplňte ....1% - 1 žák 

9.  V deváté otázce jsem zjišťovala, zda jedí žáci druhou večeři. Respondenti měli označit buď variantu 

„ano“, nebo variantu „ne“. Pokud označili variantu „ano“ mají doplnit jakou tu druhou večeři jedí. 82% žáků 

druhou večeři nejí, zbylých 18 % uvedlo, že ano. Většina z nich buď neuvedla jakou, nebo odpověděli 

neurčitě. Někteří uvádí, že podruhé večeří zeleninu. Jeden z dotazovaných uvádí, že podruhé večeří jogurt. 

Odpovědi jsou graficky znázorněny v grafu č. 9. 

 

Jíte druhou večeři? 

 

Ano 18% (12žáků) 

Graf č. 8 
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Ne 82% ( 55 žáků ) Pokud ano, napište jakou… 

 

Graf č. 9 

 

10.  V desáté otázce jsem se žáků ptala, v kolik hodin jedí poslední jídlo. Žáci měli sami uvést hodinu. 

Nejvíce dotazovaných se shodovalo, že naposledy jedí ve 20 hodin večer. Nejdřívější čas posledního jídla 

byl uveden rozmezí 16-17 hodiny, zatímco nejpozdější čas uvedli 23. hodina. Rozmezí 16-17 hodiny uvádí 

jeden žák. 2 respondenti uvádí 17 hodinu. Rozmezí 17-18 hodiny uvádí 3 žáci. 4 žáci uvádí 18. hodinu jako 

čas posledního jídla. Rozmezí 18-19 hodiny uvádí 3 respondenti. 15 respondentů uvádí 19 hodinu. 20. 

hodinu, jako čas posledního jídla uvádí nejvyšší počet dotazovaných (18 žáků). Rozmezí 20-21 hodiny 

uvedli 4 žáci. 7 žáků naposledy jí v 21 hodin. 1 žák uvádí jako čas posledního jídla 21-22 hodinu. 22 hodinu 

uvedlo 7 žáků. 2 z dotazovaných uvedli 23. hodinu. Odpovědi jsou graficky znázorněny v grafu č. 10. 

 

V kolik hodin jíte poslední jídlo? 

 

16-17 hodin – 1 žák (1%) 

17 hodin – 2 žáci (3%) 

17-18 hodin- 3 žáci (4%) 

18 hodin – 4 žáci (6%) 

18-19hodin – 3 žáci (4%) 

19 hodin – 15 žáků (22%) 

20 hodin  -18 žáků (27%) 

20-21 hodin – 4 žáci (6%) 

21 hodin – 7 žáků (10%) 

21-22 hodin -1 žák (1%) 
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22 hodin – 7 žáků (10%) 

23 hodin – 2 žáci (3%)

 

11.  V jedenácté otázce měli dotazovaní sami uvést kolik jedí za den porcí. Nejvíce respondentů se 

shodovalo na 5 porcích za den, což je ze zdravotního hlediska ideální počet porcí. Jako nejmenší hodnota 

byly uvedeny dvě porce za den. Nejvíce bylo uvedeno 10 porcí za den. Poměrně vysoký počet žáků uvedlo 

neurčitou odpověď ve smyslu „nevím“, nebo „jak kdy“ a to 15 žáků z 67 dotazovaných. Odpovědi jsou 

graficky znázorněny v grafu č. 11. 

 

Kolik jíte porcí za den? 

 

2 porce – 2 žáci (3%) 

3 porce – 4 žáci (6%) 

3-4 porce - 3 žáci (4%) 

3-5 porcí – 4 žáci (6%) 

4 porce -3 žáci (4%) 

4-5 porcí- 8 žáků (12%) 

5 porcí – 14 žáků (21%) 

5-6 porcí – 3 žáci (4%) 

5-8 porcí – 1 žák (1%) 

6 porcí – 3 žáci (4%) 

6-7 porcí – 3 žáci (4%) 

6-9 porcí – 1 žák (1%) 

Graf č. 10 
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7 porcí -1 žák (1%) 

8 porcí – 1 žák (1%) 

10 porcí – 1 žák (1%) 

neurčitá odpověď – 15 žáků (22%)  

 

                                                       Graf č. 11 

 

12. Ve dvanácté otázce jsem zjišťovala, kolik vypijí žáci tekutin. Dotazovaní měli označit některou z 

uvedených variant. Nejvíce respondentů (42%) označilo variantu B, tedy že vypijí 1-1,5 litru. Nejméně žáků 

(11%) označilo variantu D, tedy, že vypijí více, než 2 litry. Variantu A, tedy že vypijí méně, než 1 litr tekutin 

denně označilo 16% respondentů. Zbývajících 31% dotazovaných se ztotožnilo s variantou C, což znamená, 

že množství vypitých tekutin z den se pohybuje v rozmezí 1,5-2 litrů. Odpovědi jsou graficky znázorněny v 

grafu č. 12. 

 

 

Kolik vypijete za den tekutin? 

 

a) Méně než 1 litr – 16% (11 žáků) 

b) 1-1,5 litru – 42% (28 žáků) 

c) 1,5- 2 litry – 31% (21 žáků) 

d) Více, než 2 litry – 11% (7 žáků) 
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13. Ve třinácté otázce jsem zjišťovala, jaké nápoje žáci nejčastěji pijí. Dotazovaní měli označit odpovídající 

variantu ze tří nabízených. Nejčastěji respondenti volili variantu C, tedy, že pijí nápoje s vysokým obsahem 

cukru. Odpovědi jsou graficky znázorněny v grafu č. 13. 

 

Jaké nápoje nejčastěji pijete? 

 

a) Neslazené (voda, čaj) – 29% (19 žáků) 

b) Ochucené (šťávy, slazený čaj) – 30% (21 žáků)  

c) S vysokým obsahem cukru ( cola, sprite, energyy drink) – 41% (27 žáků)  

Graf č. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 13 
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14. Ve čtrnácté otázce jsem zjišťovala, jak často žáci pijí energy drink. Žáci měli za úkol označit 

odpovídající variantu. Nejčastěji dotazovaní označovali variantu A (55% dotazovaných), tedy že nepijí 

energy obvykle vůbec. Nikdo z dotazovaných nevyužil variant D a E, tedy že pijí energy drink jednou, nebo 

několikrát denně. 39% respondentů uvádí, že pijí energy drink několikrát týdně. Zbývajících 6% 

dotazovaných pije energy drink několikrát do měsíce. Odpovědi jsou graficky znázorněny v grafu č. 14. 

  

Jak často pijete energy drinky? 

 

a) Obvykle vůbec – 55% (37 žáků) 

b) Několikrát do měsíce – 6% (4 žáci) 

c) Několikrát týdně – 39% (26 žáků) 

d) Jednou denně - 0 

e) Několikrát denně – 0 

 

 

15. V patnácté otázce jsem zjišťovala, kolik obvykle konzumují žáci ovoce. Dotazovaní měli označit 

odpovídající variantu. V případě varianty D, tedy že konzumují více kusů ovoce, než je uvedeno                     

v předchozích variantách měli doplnit počet. Oba respondenti, jenž označili tuto variantu doplnili 8 kusů. 

Nevíce dotazovaných označovalo variantu A (40%), tedy že konzumují 1 kus ovoce za den. Pouze jeden         

Graf č. 14 
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z dotazovaných uvedl variantu G tedy, že ovoce nejí vůbec. 2-3 kusy ovoce za den konzumuje 39% 

respondentů. 8% respondentů označilo variantu C, tedy že jejich denní příjem ovoce se pohybuje v rozmezí 

4-5 kusů. 6% dotazovaných označilo variantu E, tedy že jedí 1 kus ovoce za týden. Variantu F, tedy že 

konzumují 1 kus ovoce za měsíc označilo 3% respondentů. Odpovědi jsou graficky znázorněny v grafu          

č. 15. 

 

Kolik obvykle sníte ovoce? 

 

a) 1 kus za den – 40% (27 žáků) 

b) 2-3 kusy za den – 39% (26 žáků) 

c) 4-5 kusů – 8% (5 žáků) 

d) Více kusů za den, uveďte kolik..... - 3% (2 žáci) 

e) 1 kus za týden – 6% (4 žáci) 

f) 1 kus za měsíc – 3% (2 žáci) 

g) Nejím vůbec ovoce – 1% (1 žák) 

 

 

 

 

 

16. V šestnácté otázce jsem zjišťovala, kolik obvykle zkonzumují žáci zeleniny. Dotazovaní měli označit 

odpovídající variantu. Pokud zeleniny zkonzumují více, než je uvedeno, měli napsat počet. Této varianty 

využili dva žáci, oba uvádějí, že zkonzumují 8 kusů zeleniny za den. Nejčastěji dotazovaní označovali 

Graf č. 15 
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variantu  A (42%), tedy že konzumují 1 kus zeleniny za den. Variantu B, tedy že zkonzumují 2-3 kusy 

zeleniny za den označilo 27% dotazovaných. 11% respondentů uvedlo, že se jejich denní příjem zeleniny 

pohybuje v rozmezí 4-5 kusů za den. Stejný počet dotazovaných uvádí, zkonzumují 1 kus zeleniny za týden. 

1 žák označil variantu F, tedy že sní 1 kus zeleniny za měsíc. 5 % žáků se přiznává, že zeleninu nejí vůbec. 

Odpovědi jsou graficky znázorněny v grafu č. 16. 

 

Kolik obvykle sníte zeleniny? 

 

a) 1 kus za den – 42% (28 žáků) 

b) 2-3 kusy za den – 27% (18 žáků) 

c) 4-5 kusů – 11% (7 žáků) 

d) Více kusů za den, uveďte kolik.... - 3% (2 žáci) 

e) 1 kus za týden – 11% (7 žáků) 

f) 1 kus za měsíc – 1% (1 žák)   

g) Nejím vůbec zeleninu – 5% (3 žáci) 

 

     Graf č.16 

 

17. V sedmnácté otázce jsem se žáků ptala kolik snědí za den mléčných výrobků za den zkonzumují. 

Dotazovaní měli označit variantu, která je vystihující. Pokud byl počet porcí vyšší, měli respondenti možnost 

doplnit. Pro upřesnění, co považujeme za 1 porci jsem do závorky uvedla: 1 jogurt, sklenice mléka, 50g sýra. 

Nejčastěji dotazovaní volili variantu B, tedy že za den zkonzumují 1 porci mléčných výrobků. Relativně 

velký počet respondentů uvedl, že nejí každý den mléčné výrobky (33%). Pouze jeden z dotazovaných 

Označil poslední variantu, tedy že konzumuje více porcí mléčných výrobků, avšak svou odpověď blíže 

nespecifikoval. Největší počet dotazovaných (43%) uvádí, že zkonzumují 1 mléčný výrobek za den. 22% 
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respondentů uvádí, že za den snědí 2 porce mléčných výrobků. Odpovědi jsou graficky znázorněny v grafu 

č. 17. 

 

Kolik obvykle sníte za den mléčných výrobků?  

 

a) Nejím každý den mléčné výrobky – 33% (22 žáků) 

b) 1 porci – 43% (29 žáků) 

c) 2 porce – 22% (15 žáků) 

d) Více porcí, uveďte kolik... - 1% (1 žák) 

 

18. V osmnácté otázce jsem zjišťovala kolik obvykle zkonzumují žáci za den obilovin. Dotazovaní měli 

vystihující odpověď označit. Pokud zkonzumují více porcí, než je uvedeno měli doplnit počet. Pro 

upřesnění, co považujeme za 1 porci jsem do závorky uvedla: 1 porce = 100g pečiva, příloha k obědu 125g, 

50g ovesné vločky. Nejvíce se respondenti shodovali na odpovědi B (37%), tedy že za den zkonzumují 1 

porci obilovin. Jeden z dotazovaných uvedl, že za den sní 10-20 porcí obilovin. Variantu E, tedy že za den 

zkonzumují 4 porce obilovin neoznačil nikdo z dotazovaných. 34% respondentů uvádí, že za den 

zkonzumují 2 porce obilovin. 14% dotazovaných označilo variantu D, tedy že za den snědí 3 porce obilovin. 

Stejný počet respondentů uvádí, že nejedí každý den obiloviny. 

Odpovědi jsou graficky znázorněny v grafu č. 18. 

 

 

Graf č. 17 
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Kolik obvykle sníte za den obilovin? 

 

a) Nejím každý den obiloviny – 14% (9 žáků) 

b) 1 porci – 37% (25 žáků) 

c) 2 porce – 34% (23 žáků) 

d) 3 porce – 14% (9 žáků) 

e) 4 porce – 0 

f) Více porcí, uveďte kolik... - 1% (1 žák) 

 

19. V devatenácté otázce jsem zjišťovala kolik obvykle snědí žáci masa. Z uvedených variant měli 

dotazovaná označit tu, s kterou se ztotožňují. Nejvyšší počet žáků označil variantu B (39%), tedy že nejedí 

každý den maso. Nejméně žáků označilo variantu A (5%) a E (5%), tedy, že nejedí vůbec maso, nebo více 

porcí, než je uvedeno. 36% respondentů označilo variantu C, tedy že jejich denní příjem masa odpovídá 

jedné porci. Variantu D označilo 17% žáků, tedy, že zkonzumují denně 2 porce masa. Odpovědi jsou 

graficky znázorněny v grafu č. 19. 

 

Kolik obvykle sníte za den masa? 

 

a) Nejím vůbec maso – 5% (3 žáci) 

b) Nejím každý den maso – 39% (26 žáků) 

c) 1 porce (100g masa) – 36% (24 žáků) 

Graf č. 18 
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d) 2 porce – 17% (11 žáků) 

e) Více porcí – 5% (3 žáci) 

 

 

 

                Graf č. 19 

 

20. Ve dvacáté otázce jsem zjišťovala, kolik žáci zkonzumují obvykle sladkostí. Z uvedených variant měli 

označit tu výstižnou. Pokud zkonzumují větší množství, než je uvedené, mají možnost do varianty F doplnit 

vlastní počet. Překvapivě nejvíce respondentů (38%) uvedlo variantu A, tedy, že nejedí každý den sladkosti. 

Pouze jeden z dotazovaných do varianty F vedl, že za den dní celou čokoládu a pytlík bonbonů. 36% žáků 

označilo variantu B, tedy že snědí 1 malou sladkost denně. 17% dotazovaných označilo variantu C, tedy že 

za den zkonzumují 11 větší sladkost denně. Odpovědi jsou graficky znázorněny v grafu č. 20. 

 

Kolik obvykle sníte za den sladkostí? 

a) Nejím každý den sladkosti – 38% (25 žáků) 

b) Jedna malá sladkost denně (řádek čokolády, malé množství bonbonů) – 36% (24 žáků) 

c) Jedna větší sladkost denně (sušenka 50g, půlka čokolády, 50g bonbonů) – 25% (17 žáků) 

d) Více sladkostí denně, uveďte kolik … - 1% (1 žák) 
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21. Ve dvacáté první otázce jsem zjišťovala, jak často konzumují žáci chipsy. Z uvedených variant měli 

dotazovaní označit tu, která je v jejich případě správná. Nikdo z dotazovaných neuvedl variantu A a B, že jí 

chipsy každý den, nebo několikrát denně. Nejvíce respondentů (40%) označilo variantu F, tedy že chipsy jedí 

obvykle několikrát měsíčně. Podstatně nižší procento uvádí, že chipsy nekonzumuje vůbec (5%). Podobně 

nízké procento uvádí, že chipsy konzumuje několikrát týdně (6%). Variantu D, tedy, že konzumují chipsy 

jednou týdně uvedlo 22% žáků. 27% dotazovaných označilo variantu E, tedy že jedí chipsy několikrát do 

měsíce. Odpovědi jsou graficky znázorněny v grafu č. 21. 

 

Jak často jíte chipsy? 

 

a) Několikrát denně - 0 žáků 

b) Obvykle každý den - 0 žáků 

c) Několikrát týdně – 6% (4 žáci) 

d) Jednou týdně – 22% (15 žáků) 

e) Několikrát měsíčně – 27% (18 žáků) 

f) Jednou měsíčně – 40% (27 žáků) 

g) Vůbec – 5% (3 žáci) 

Graf č. 20 
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22. Ve dvacáté druhé otázce jsem zjišťovala, zda si žáci myslí, že se stravují zdravě. Dotazovaní měli označit 

variantu „ano“, nebo variantu „ne“. 64% dotazovaných označilo variantu „ne“ a zbývajících 36% označilo 

variantu „ano“. Odpovědi jsou graficky znázorněny v grafu č. 22. 

 

Myslíte si, že se stravujete zdravě? 

Ano -36% (24 žáků) 

Ne – 64% (43 žáků) 

 

 

               Graf č. 22 

 

Graf č. 21 
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23.  Ve dvacáté třetí otázce jsem zjišťovala, jaký přístup ke zdravé výživě mají rodiče dotazovaných. 

Dotazovaní měli označit jedno z tří možných variant. Nejvíce respondentů (45%) uvádí variantu B, tedy že 

se jejich rodiče v rámci možností snaží stravovat zdravě. Poměrně vysoké procento (36%) žáků uvádí, že se 

jejich rodiče o zdravou výživu nezajímají. A bohužel nejmenší část (19%) dotazovaných uvádí, že se jejich 

rodiče o zdravou výživu zajímají a snaží se žít zdravě. Odpovědi jsou graficky znázorněny v grafu č. 23. 

 

Jaký přístup ke zdravé výživě mají vaše rodiče? 

 

a) Nezajímají o zdravou výživu 36% (24 žáků) 

b) V rámci možností se snaží stravovat zdravě - 45% (30 žáků) 

c) Zajímají se o zdravou výživu a snaží se žít zdravě - 19% (13 žáků) 

 

24.  Ve dvacáté čtvrté otázce jsem nechala žáky obodovat od 0 do 5 do jaké míry je ve výživě ovlivňují 

finance, stravování vrstevníků v okolí, znalosti o zdravé výživě a stravovací zvyklosti v rodině. Nejvyšší 

průměrné hodnocení měli stravovací návyky v rodině, které dosáhly průměrného hodnocení 3,2 na škále od 

0 do 5. Na druhém místě byly finance (ve smyslu více peněz=zdravější výživa), s průměrným hodnocením 

2,6. Na třetím místě byly znalosti o zdravé výživě s průměrným hodnocením 2,3. A nejníže je žáky hodnocen 

vliv vrstevníků a to průměrem 1,3. Jednotlivá hodnocení v dané otázce se mnohdy velice lišila, někdy 

naopak byla do značné míry totožná, proto jsem je pro ilustraci zaznamenala do samostatných grafů. 

Hodnocení jednotlivých aspektů jsem vzájemně porovnala v souhrnném grafu 

 

 

Graf č. 23 
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Obodujte 0 - 5 (0 - vůbec, 5 - maximálně) do jaké míry vás ve výživě ovlivňují: 

 

Finance (ve smyslu, více peněz=zdravější výživa) – průměrná hodnota vyšla 2,6 

Jak se stravují vrstevníci v mém okolí – průměrná hodnota vyšla 1,3 

Znalosti o zdravé výživě – průměrná hodnota vyšla 2,3 

Stravovací zvyklosti v rodině – průměrná hodnota vyšla 3,2 

 

Do jaké míry vás ve výživě ovlivňují finance? (v %) 

 

0 – 16 žáků (24%) 

1 – 4 žáci (6%) 

2 – 5 žáků (8%) 

3 – 20 žáků (30%) 

4 – 9 žáků (14%) 

5 – 13 žáků (19%) 

 

Odpovědi jsou graficky znázorněny v grafu č. 24. 

Do jaké míry vás ve výživě ovlivňuje, jak se stravují vrstevníci v okolí? (v %) 

 

0 -  42% (28 žáků) 

1 – 14% (9 žáků) 

2 – 22% (15 žáků) 

  
Graf č. 24 
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3 - 18% (12 žáků) 

4 – 1% (1 žák) 

5 – 3%  (2 žáci) 

 

Odpovědi jsou graficky znázorněny v grafu č. 25. 

Do jaké míry vás o výživě ovlivňují znalosti o zdravé výživě? 

 

0 – 9 žáků (13%) 

1 – 8 žáků (12%) 

2 – 18 žáků (27%) 

3 – 17 žáků (26%) 

4 – 12 žáků (18%) 

5 – 3 žáci (4 %) 

 

Odpovědi jsou graficky znázorněny v grafu č. 26

Graf č. 25 
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Graf č. 26 

 

Do jaké míry vás ve výživě ovlivňují stravovací zvyklosti v rodině? (v %) 

 

0 – 1 žák (1%) 

1 – 2 žáci (3%) 

2 – 20 žáků (30%) 

3 – 20 žáků (30%) 

4 – 9 žáků (13%) 

5 – 15 žáků (16%) 

 

Odpovědi jsou graficky znázorněny v grafu č. 27. 

 

 

Graf č. 27 
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Vzájemné porovnání průměrů odpovědí jednotlivých aspektů 

 

Obodujte 0 - 5 (0 - vůbec, 5 - maximálně) do jaké míry vás ve výživě ovlivňují: 

Finance (ve smyslu, více peněz=zdravější výživa) – průměrná hodnota 2,6 bodů 

Jak se stravují vrstevníci v mém okolí – průměrná hodnota 1,3 bodů 

Znalosti o zdravé výživě – průměrná hodnota 2,3 bodů 

Stravovací zvyklosti v rodině – průměrná hodnota 3,2 bodů 

Odpovědi jsou graficky znázorněny v grafu č. 28. 

 

25.  Ve dvacáté páté otázce měli žáci obodovat od 0 do 5 do jaké míry je ke zdravé výživě inspiruje příklad 

někoho, koho obdivují, příklad učitele, reklama, znalosti o zdravé výživě, vypadat lépe a žít zdravěji ve 

smyslu prevence onemocnění. Nejméně žáky ke zdravé výživě inspiruje reklama a nejvíce, aby lépe 

vypadali. 

 

Obodujte 0 - 5 (0 - vůbec, 5 - maximálně) do jaké míry vás k zdravé výživě inspiruje: 

Příklad někoho, koho obdivuji – průměrná hodnota 1,7 bodů 

Příklad učitele – průměrná hodnota 0,8 bodů 

Reklama – průměrná hodnota vyšla 0,5 bodů 

Znalosti o zdravé výživě – průměrná hodnota 2,2 bodů 

Vypadat lépe – průměrná hodnota 3,6 bodů 

Žít zdravěji (prevence onemocnění ) – průměrná hodnota 3,0 bodů 

  

Graf č. 28 
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Do jaké míry vás ke zdravější výživě inspiruje příklad někoho, koho obdivujete? 

 

0 – 30 odpovědí – 45% dotazovaných 

1 – 8 odpovědí – 12% dotazovaných 

2 – 6 odpovědí – 9% dotazovaných 

3 – 6 odpovědí  - 9% dotazovaných 

4 – 9 odpovědí – 13% dotazovaných 

5 – 8 odpovědí – 12% dotazovaných 

 

Odpovědi jsou graficky znázorněny v grafu č. 29. 

Do jaké míry vás ke zdravější výživě inspiruje příklad učitele? 

 

0-47 odpovědí – 70% dotazovaných 

1-12 odpovědí – 18 % dotazovaných 

2- 6 odpovědí – 9 % dotazovaných 

3- 6 odpovědí – 9% dotazovaných 

4-1 odpověď - 1% dotazovaných 

5-1 odpověď – 1% dotazovaných 

 

Odpovědi jsou graficky znázorněny v grafu č. 30. 

Graf č. 29 
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Do jaké míry vás ke zdravější výživě inspiruje reklama? 

0 – 48 odpovědí – 72% dotazovaných 

1 – 8 odpovědí – 12% dotazovaných 

2 – 8 odpovědí – 12% dotazovaných 

3 – 2 odpovědi – 3% dotazovaných 

4 – 0 odpovědí – 0% dotazovaných 

5 – 1 odpověď – 1% dotazovaných 

 

Odpovědi jsou graficky znázorněny v grafu č. 31 

 

                     Graf č. 31 

 

Graf č. 30 
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Do jaké míry vás ke zdravější výživě inspirují znalosti o zdravé výživě? 

0 – 11 odpovědí – 17% dotazovaných 

1 – 9 odpovědí – 13 % dotazovaných 

2 – 8 odpovědí – 12% dotazovaných 

3 – 26 odpovědí – 39% dotazovaných 

4 – 7 odpovědí – 10 % dotazovaných 

5 – 6 odpovědí – 9% dotazovaných 

 

Odpovědi jsou graficky znázorněny v grafu č. 32. 

 

Do jaké míry vás ke zdravější výživě inspiruje vypadat lépe? 

0 – 4 odpovědi – 6% dotazovaných 

1 – 2 odpovědi – 3% dotazovaných 

2 – 6 odpovědí – 9% dotazovaných 

3 – 11 odpovědí – 16% dotazovaných 

4 – 11 odpovědí – 16% dotazovaných 

5 – 30 odpovědí – 45% dotazovaných 

 

Odpovědi jsou graficky znázorněny v grafu č. 33. 

 

 

Graf č. 32 
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Do jaké míry vás ke zdravější výživě inspiruje žít zdravěji (ve smyslu prevence onemocnění)? 

 

0 – 6 odpovědí – 9% dotazovaných 

1 – 3 odpovědi – 4 % dotazovaných 

2 – 3 odpovědi – 4% dotazovaných 

3 – 18 odpovědí – 27% dotazovaných 

4 – 18 odpovědí – 27% dotazovaných 

5 – 19 odpovědí – 28% dotazovaných 

 

Odpovědi jsou graficky znázorněny v grafu č. 34. 

 

Graf č. 34 

Graf č. 33 
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Vzájemné porovnání průměrných hodnocení 

 

Obodujte 0 - 5 (0 - vůbec, 5 - maximálně) do jaké míry vás k zdravé výživě inspiruje: 

 

Příklad někoho, koho obdivuji - průměrné hodnocení 1,7 bodů 

Příklad učitele – průměrné hodnocení 0,8 bodů 

Reklama – průměrné hodnocení 0,5 bodů 

Znalosti o zdravé výživě – průměrné hodnocení 2,4 bodů 

Vypadat lépe – průměrné hodnocení 3,6 bodů 

Žít zdravěji (prevence onemocnění) – průměrné hodnocení 3,5 bodů 

 

Odpovědi jsou graficky znázorněny v grafu č. 35. 

 26. Ve dvacáté šesté otázce jsem se žáků ptala, co by pro ně bylo největší motivací ke zdravější výživě. 

Otázka byla otevřená, přesto se velká část odpovědí shodovala. Někteří z dotazovaných uvedlo více aspektů, 

které by je nejvíce motivovali ke zdravější výživě. 

Nejvíce se shodovaly odpovědi ve smyslu žít zdravěji, vypadat lépe a zhubnout. 

 

Odpovědi jsou graficky znázorněny v grafu č. 36. 

 

Napište, co by pro vás bylo největší motivací k zdravé výživě: 

 

žít zdravěji – 25% - 18 odpovědí 

vypadat lépe – 22% - 16 odpovědí 

 

Graf č. 35 
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zhubnout – 10% - 7 odpovědí 

nemoc – 17% - 12 odpovědí 

kondice – 4% - 5 odpovědí 

cítit se lépe – 1% - 1 odpověď 

lepší chuť a cenová dostupnost zdravé výživy – 1% - 1 odpověď 

více financí – 1% - 1 odpověď 

přibrat – 1% - 1 odpověď 

neurčitá odpověď – 14%  - 10 odpovědí 

 

27.  Ve dvacáté sedmé otázce jsem se žáků ptala, zda si myslí, že jsou její znalosti o zdravé výživě 

dostačující. Dotazovaní měli označit variantu „ano“ ,nebo variantu „ne“. Přibližně 2/3 dotazovaných své 

znalosti považuje za dostačující. Zbylá 1/3 si myslí, že jejich znalosti dostačující nejsou. 

 

Myslíte si, že jsou vaše znalosti o zdravé výživě dostačující? 

 

Ano 45 žáků (66%) 

Ne 22 žáků (34%) z 67 dotazovaných 

 

Odpovědi jsou graficky znázorněny v grafu č. 37. 

 

 

 

Graf č. 36 
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 28. Ve dvacáté osmé otázce jsem se žáků dotazovala, zda si myslí že se zdravé výživě věnuje při výuce 

dostatek pozornosti. Respondenti měli označit variantu „ano“ , nebo variantu „ne“. Přibližně 2/3 

dotazovaných si myslí, že se při výuce zdravé výživě dostatek pozornosti věnuje. Zbývající 1/3 si myslí, že 

nikoliv. 

 

Myslíte si, že se zdravé výživě věnuje při výuce dostatek pozornosti? 

Ano (66%) 44 odpovědí 

Ne (34%) 23 odpovědí 

 

Odpovědi jsou graficky znázorněny v grafu č. 38. 

 

Graf č. 37 

 

 

Graf č. 38 
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29.  Ve dvacáté deváté otázce jsem se žáků dotazovala, jaké by dle jejich názoru bylo vhodné na škole udělat 

opatření pro podporu zdravějšího stravování. Respondenti měli označit některou ze tří uvedených variant. 

Někteří označili více variant. Většina respondentů označilo variantu C, tedy že považují za vhodné opatření 

nabízet více zdravých potravin ve školní kantýně. Nejméně dotazovaných uvedlo variantu B, tedy možnost 

přihlásit se na nepovinný předmět týkající se zdravé výživy. 

 

Jaké opatření pro zdravější stravování by podle vás bylo ve vaší škole vhodné udělat? 

 

a) Věnovat zdravé výživě více pozornosti ve výuce – 21% - 14 odpovědí 

b) Možnost přihlásit se na nepovinný předmět týkající se zdravé výživy – 9% - 6 odpovědí 

c) Nabízet více zdravých potravin ve školní kantýně (např. ovoce) – 70% - 47 odpovědí 

 

Odpovědi jsou graficky znázorněny v grafu č. 39. 

 

 

Graf č. 39 

 

30. Ve třicáté otázce jsem zjišťovala zda by žáci využili možnosti přihlásit se ve škole bezplatně na 

nepovinný předmět týkající se zdravé výživy. Respondenti měli označit variantu „ano“, nebo variantu „ne“. 

Této možnosti by využila pouze třetina dotazovaných. Zbývající dvě třetiny by možnosti nevyužili. 

 

Pokud by byla možnost přihlásit se ve škole na bezplatný nepovinný předmět týkající se zdravé výživy, 

přihlásili by jste se?  

Ano (30%) 20 žáků 

Ne (70%) 47žáků 
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Odpovědi jsou graficky znázorněny v grafu č. 40. 

Graf č. 40 
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10 Diskuze 
 

V práci jsem se zaměřila na průzkum stravovacích návyků a faktory, které žáky v těchto návycích 

ovlivňují.  

První výzkumnou otázkou (otázka číslo 3 v dotazníku) zjišťuji vypočítáním zadané výšky a váhy 

BMI. Za normu je považováno rozmezí 1,5-24. „Pouhých „ 60% žáků se pohybuje v rozmezí normy – má 

tedy ideální BMI. 13% žáků má nižší váhu, než je norma. A 25% žáků trpí nadváhou až obezitou.  

Otázka č. 4 zjišťuje jakou jedí žáci snídani (pokud jedí). Za správnou odpověď jsem považovala 

odpověď B, C, D, tedy chleba, rohlík s pomazánkou, šunkou, sýrem, nebo jogurt, mléčné výrobky, případně 

musli s mlékem, ovesná kaše. Tedy 49% žáků snídá zdravě. 43% žáků nesnídá vůbec. A zbývajících 8% 

snídá, ale ne úplně správným způsobem.  

Otázka č 5 se zaměřuje na dopolední svačinu. Za správnou odpověď jsem považovala, odpověď B, C, 

D, E , tedy že svačí ovoce, zeleninu, chleba, rohlík s pomazánkou, šunkou, sýrem, nebo jogurt, mléčné 

výrobky. Správnou svačinu jí 77% žáků. 11% žáků nesvačí vůbec a zbývajících 8% žáků svačí nesprávným 

způsobem.  

Otázkou č. 6 jsem zjišťovala jaký jedí žáci přibližně oběd. Správně obědvají žáci ve školních 

jídelnách, případně doma, avšak těžko říci jaká preferuje daná rodina jídla. Ve školní jídelně se stravuje 14% 

žáků. Domů chodí na obědy 77% žáků. U 91% tedy můžeme předpokládat, že obědvají zdravě. 5% 

dotazovaných neobědvá. 3% žáků chodí na obědy do fastfoodů, jejich oběd tedy není zdravý.  

Otázka č. 7 zkoumá jakou, jedí žáci odpolední svačinu. 34% žáků odpoledne nesvačí. 16% žáků svačí 

sušenku, nebo sladkosti. Svačinu tedy v tomto případě nemůžeme považovat za vhodnou. 50 % žáků se 

ztotožnilo s některou z variant, kterou považuji za správnou. Svačí tedy, ovoce, zeleninu, chleba, rohlík 

s pomazánkou, šunkou, sýrem, nebo jogurt, mléčné výrobky.  

Otázka č. 8 zkoumá co jedí žáci obvykle k večeři. Pouze 1% žáků nevečeří. 45% žáků uvádí, že jedí 

teplou večeři, ovšem to, zda je tato večeře zdravá bude nejspíš dost individuální. Mimo předešlých 45% 

můžeme u 54% předpokládat, že večeří zdravě. Večeří tedy ovoce, zeleninu, chleba, rohlík s pomazánkou, 

šunkou, sýrem, nebo jogurt, mléčné výrobky.  

   Otázka č. 9 zjišťuje kolik žáků jí druhou večeři. Za správnou jsem považovala odpověď „Ne“ u 

odpovědi „Ano“ dle jejího složení. Jeden z žáků uvedl že k druhé večeři jí jogurt a 3 další uvedli zeleninu. 

Zbývající odpověděli neurčitě, nebo nedoplnili co podruhé večeří.  Správně odpovědělo 88% žáků u zbylých 

12 těžko říct.  

   V 10. otázce jsem zjišťovala v kolik hodin jedí žáci poslední jídlo. Za správnou odpověď jsem 

považovala do 19 hodin. 40% žáků jedí poslední jídlo v relativně správnou dobu. A 60% žáků jí později než 

je vhodné.  

  11. otázka zjišťuje kolik jedí žáci za den porcí. Za správné jsem považovala 4-6 porcí.      45% žáků 
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jedí správný počet porci za den. 23% žáků jí méně porcí, než je vhodné a 32% žáků jí větší počet porcí, než 

je doporučeno.  

Otázka č. 12 zjišťuje kolik žáci vypijí za den tekutin. Za správnou odpověď jsem považovala 1,5-2 l, 

případně i více, než 2 litry tekutin za den. 44% dodržuje správný pitný režim. 56% žáků pije méně, než je 

doporučeno.  

Otázka č. 13 se zabývá tím, jaké pijí žáci obvykle nápoje. Za správné jsem považovala neslazené. 

29% žáků uvádí, že pijí neslazené nápoje. Za akceptovatelné jsem považovala pokud žáci pijí ochucené 

nápoje. Nevhodné nápoje pije 41% žáků- tedy nápoje s vysokým obsahem cukru ( např. cola, sprite, energy 

drink).  

Otázkou č. 14 jsem zjišťovala jak často pijí žáci energy drink. Správné je nepít energy drink vůbec, 

k čemž se hlásí 55% dotazovaných. Za akceptovatelné považuji pít jej několikrát do měsíce, s čímž se 

ztotožňuje 6 % žáků. Nevhodné je pít energy drink vícekrát týdně. 39% respondentů se přiznává, že jej pije 

několikrát týdně. Nikdo z dotazovaných častěji energy drink dle uvedených odpovědí nepije.  

15. otázka zjišťuje kolik kusů ovoce žáci konzumují . Za správné jsem považovala 2-5 kusů denně. 

47% žáků konzumuje denně ideální množství ovoce. 3% žáků konzumují větší množství ovoce, než je 

doporučeno. Akceptovatelná je konzumace alespoň 1 kusu ovoce za den, k čemuž se hlásí 40% žáků. 10% 

žáků má nedostatečný přísun ovoce.  

Otázkou č. 16 jsem zjišťovala jaké množství zeleniny žáci konzumují. . Za správné jsem považovala 

2-5 kusů denně. 38% konzumuje ideální množství zeleniny. 3% žáků konzumují větší množství zeleniny, než 

je doporučeno. Akceptovatelná je konzumace alespoň 1 kusu za den. 42% žáků konzumuje 1 kus zeleniny 

denně. 17% žáků má nedostatečný přísun zeleniny.  

17. otázka nás informuje o množství mléčných výrobků, které žáci konzumují. Za vhodné považuji 2 

porce denně. Pouze 22% žáků konzumují správné množství mléčných výrobků. Akceptovatelná je alespoň 1 

porce mléčných výrobků za den. S touto odpovědí se ztotožnilo 44% žáků. 1% respondentů uvádí, že 

konzumuje větší množství mléčných výrobků, než jsou 2. 34% konzumuje mléčné výrobky v nedostatečném 

množství, neboť vádí, že nejdí každý den mléčné výrobky.  

Otázkou č. 18 jsem zjišťovala jaké množství obilovin žáci konzumují. Doporučuje se konzumovat 3-

6 porcí obilovin denně. Pouze 15% žáků konzumuje obilobiny v dostatečném množství. Zbylých 75% nemá 

dostatečný příjem obilovin. 

   19. otázka zkoumá jaké jedí žáci množství masa. Za správnou odpověď jsem považovala 1-2 porce 

denně. 53% žáků konzumuje správné množství masa. 44% dotazovaných konzumuje nedostatečné množství 

masa za den. 5% dotazovaných uvádí, že konzumuje větší množství masa, než je doporučeno.  

  Otázka č. 20 zkoumá kolik zkonzumují žáci sladkostí. Vhodné množství je ideálně žádné sladkosti, 

nebo 1 malá sladkost denně. 74% respondentů konzumuje sladkosti ve správné míře. 25% dotazovaných 

konzumuje 1 větší sladkost denně, což je ještě akceptovatelné. Jen 1%  konzumuje větší množství sladkostí, 

než je vhodné.  
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   21. otázka zjišťuje jak často jedí žáci chipsy. Za správné jsem považovala, když pokud je nejedí 

vůbec, nebo maximálně jednou týdně. 94% žáků konzumuje chipsy v rozumné míře. 6% žáků uvádí, že 

konzumují chipsy několikrát týdně, což není příliž vhodné. Nikdo z dotazovaných nekonzumuje chipsy, 

každý den, nebo několikrát denně.  

   Ve 22. otázce jsem se žáků ptala, zda si myslí že se stravují zdravě. Pouze 36% udvádí, že ano a 64% 

ne, což do jisté míry odpovídá realitě.  

   Ve 23. otázce jsem zjišťovala jaký přístup mají ke zdravé výživě rodiče žáků. Za správné jsem 

považovala pokud se o zdravou výživu aktivně zajímají a sami se snaží žít zdravě. K této variantě se kloní 

pouze 19% žáků. Akceptovatelné je snaží-li se v rámci možností stravovat zdravě, s čímž se ztotožňuje 45% 

žáků. 36% dotazovaných uvádí, že se jejich rodiče o zdravou výživu nezajímají.  

   Ve 24. otázce jsem nechala žáky obodovat žáky od 0 do 5 do jaké míry jsou ve výživě ovlivněni 

financemi, tím, jak se stravují vrstevníci v jejich okolí, znalostmi o zdravé výživě a zvyklostmi v rodině. 

Finance získaly bodový průměr 2,6, což je vzhledem k ekonomické situaci našeho státu dle mého názoru 

přiměřená hodnota. „Jak stravují vrstevníci v mém okolí“ bylo obodováno průměrem 1,3 bodů. Dle mého 

názoru jsou tímto faktorem žáci ovlivněni více, než si sami připouští. Už na prvním stupni základní školy je 

„in“ nosit se svačině chipsy a colu a naopak dětem z chudších rodin se vrstevníci často posmívají za chleba s 

máslem. A už v předškolním věku tlačí na své rodiče, aby jim kupovali věci ( i potraviny), které mají 

kamarádi ze školky. V období dospívání tyto tendence ještě sílí a snaha být „in“, vyrovnat se vrstevníkům 

bývá silnější než v kterémkoliv jiném věku. Znalosti o zdravé výživě dosáhly průměrné hodnoty 2,3. Dle 

mého mínění je tato hodnota při dnešní edukovanosti odpovídající. Stravovací zvyklosti v rodině získaly 

průměrě 3,2 bodů. Myslím, že i tato hodnota je přibližněodpovídající. Stravovací zvyklosti rodiny mají 

bezpochyby velký vliv, ošem mladí lidé jsou obklopeni i mnoha dalšími vlivy, které jejich stravovací 

zvyklosti utváří. A v rodině už v tomto věku netráví tolik času. V období dospívání se mladí lidé snaží hledat 

inspiraci v jiných sférách, než je rodina a vytvořit si k své vlastní postoje. Avšak v rodině vzniká ve většině 

oblastí (tedy i v oblasti stravovacích návyků) pevný základ pro pozdější život.  

Ve 25. otázce jsem zjišťovala do jaké míry jsou žáci ke zdravější výživě inspirováni příkladem 

někoho, koho obdivují, příklad učitele, reklama, znalosti o zdravé výživě, lépe vypadat, žít zdravěji. Příklad 

někoho, koho žáci obdivují byl obodován průměrem 1,7, což vypovídá o tom, že žáci nemají konkrétné vzor 

např. v celebritách. Vsází spíše na své vlastné pocity. Příklad učitele dosáhl průměrného ohodnocení 0,8. 

Žáci v této době v učiteli vzor příliš nevidí. Dnešní doba nabízí dokonalejší a atraktivnější vzory, přesto je 

dle mínění žáků podstatnější to, jak se cítí sami. Nejméně ze všeho jsou žáci dle svého názoru inspirováni 

reklamou. Tento aspekt dosáhl průměrného bodového ohodnocení 0,5. Ovšem je obecně známo, že době 

reklama masivně ovlivňuje myšlení lidí. Ženy se snaží vypadat dokonale. Podvědomě se snaží vyrovnat se 

ideálu, který vidí právě v reklamách. Výrobky z reklam jsou prodávané více, než ty na které reklama není. 

Proto si myslím, že žáci v tomto směru působení reklamy dost podcenili. Znalosti o zdravé výživě žáci 

ohodnotili průměrem 2,2 bodů. Bodová hodnota toho do jaké míry jsou inspirováni a ovlivněni informacemi 
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je téměř shodná, z čehož usuzuji, že edukovanost o zdravé výživě do určité míry je, avšak jsou jisté rezervy. 

S  lepší edukovaností by u žáků rost i zájem o zdravější výživu. Nejvíce žáky motivuje ke zdravé výživě, aby 

lépe vypadali (celkový průměr 3,6 bodů). Předpokládala jsem vzhledem k věku a době, že tento aspekt získá 

vysoké bodové ohodnocení. Poměrně vysoké bodové ohodnocení získala poslední položka - žít zdravěji (ve 

smyslu prevence onemocnění), a to 3,0 bodů. Byla jsem překvapena, že žáky v tomto věku do takové míry 

inspiruje vidina zdravějšího života. 

Ve 26. otázce jsem žákům položila otázku – co by pro ně bylo největší motivací ke zdravější výživě. 

Odpovědi se do značné míry shodovaly. Nejvíce respondentů (25%) uvedlo „žít zdravěji“. O něco menší 

počet dotazovaných se shoduje v odpovědi – vypadat lépe (22%), přestože v předchozí otázce byla položka 

„lépe vypadat“ hodnocena vyšším počtem bodů, než položka „žít zdravěji“, avšak obě položky byly 

hodnoceny relativně dobře v obou otázkách. 17% respondentů uvádí jako největší motivaci ke zdravější 

výživě nemoc, což mě velmi překvapilo, protože v tomto věku mladí lidí příliš nemocemi netrpí. 10% 

respondentů vidí motivaci ve „zhubnutí“, což vzhledem k relativně vysokému procentu žáků s nadváhou lze 

očekávat. 4% žáků pak uvádí jako motivaci - mít lepší kondici. Další odpovědi, byly:  „přibrat“, „lepší chuť 

a dostupnost zdravé stravy“, „více financí“. Každá z těchto odpovědí byla uvedena jen jednou. A 14% žáků 

odpovědělo neurčitě.  

   Otázka č. 27 zjišťuje, zda si žáci myslí, že jsou jejich znalosti o zdravé výživě dostačující. 66% 

dotazovaných si myslí, že jsou a 34% své znalosti za dostačující nepovažuje. Z hodnocení můžeme usoudit, 

že v edukaci určitá rezerva. 

   28. otázkou jsem zjišťovala jestli je dle názoru žáků při výuce věnováno zdravé výživě dostatek 

pozornosti. Četnost obou odpovědí se přesně shoduje s četností v předchozí odpovědí, což potvrzuje mé 

předchozí tvrzení, které je zde vymezeno platformou školy. 

   Ve 29. otázce jsem se žáků patala jaké opatření by bylo vhodné na podporu zdravějšího stravování ve 

škole udělat. Převážná většina dotazovaných - 70% by doporučilo nabízet více zdravých potravin (např. 

ovoce) ve školní kanýně, což by nebylo náročné na realizaci.  21% žáků by věnovalo zdravé výživě více 

pozornosti při výuce a pouze 9% žáků by doporučilo možnost přihlásit se na nepovinný předmět týkající se 

zravé výživy. 

   30. otázka zjišťuje, kolik žáků by se přihlásilo na bezplatný nepovinný předmět týkající se zdravé 

výživy. 70% žáků by možnosti nevyužilo a 30% žáků by tuto možnost uvítalo. Počet zájemců je dostatečný k 

tomu, aby bylo možné myšlenku zrealizovat. 
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Závěr 
 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jak se stravují žáci Střední zdravotnické školy v Rumburku a čím 

jsou ve výživě ovlivněni, následně pak porovnat doporučené stravovací návyky s reálnými stravovacími 

návyky a zjistit jaké jsou v tomto ohledu možnosti školy.  

V teoretické části jsem vymezila a období dospívání, dále výživové specifika pro dané období. Potom jsem 

zde charakterizovala základní skupiny živin, význam pitného režimu a energetické potřeby organismu. Dále 

jsem se zde zaměřila na základní charakteristiku poruch příjmu potravy a výživovou problematiku vyspělých 

zemí 21. Století. Praktická část byla věnována výzkumnému šetření, které mělo zjistit reálné stravovací 

návyky dospívajících na Střední zdravotnické škole v Rumburku a také to, čím jsou ve výživě ovlivněni a 

motivováni. Dotazníkové šetření proběhlo ve čtyřech třídách Střední zdravotnické školy v Rumburku oboru 

Zdravotnický asistent. Průzkumu se zúčastnilo celkem 67 žáků - 21 žáků ze čtvrtého ročníku, 19 z třetího 

ročníku, 9 z druhého a 18 z prvního ročníku. Většino dotazovaných tvořily dívky (57 dívek a 10 chlapců) ve 

věkovém rozpětí 15- 20 let.  

Výsledky výzkumného šetření ukazují, že čtvrtina žáků trpí nadváhou, což je jedním z hlavních globálních 

problémů vyspělých zemí. Jedním z hlavních chyb, kterých se adolescenti ve výživě dopouštějí je nepravi-

delnost ve stravování a vynechávání snídaní. Dalším problémem je nedodržování pitného režimu. Ze základ-

ních skupin potravin žáci nejvíce podceňují přísun obilovin, mléčných výrobků a zhruba v polovině případů 

i ovoce a zeleniny, avšak složení jednotlivých jídel je relativně správné. Dalším nešvarem je nadměrný pří-

jem cukru v nápojích, ovšem sladkosti jako takové žáci konzumují v relativně rozumné míře, podobně jako 

konzumace chipsů a pití energy drinků. Nejvíce jsou žáci dle vlastního hodnocení ovlivněni stravovacími 

návyky v rodině, bohužel více než třetina rodičů se o zdravou výživu ve svém životě nezajímá. Do značné 

míry jsou žáci ve výživě ovlivněni financemi. Pokud by měli k dispozici více financí, stravovali by se zdra-

věji. Nejvíce jsou žáci ke zdravější výživě inspirováni tím, aby lépe vypadali a žili zdravě.  

Dle výsledků šetření by bylo dle názoru žáků nejvhodnější nabízet ve školní kantýně více zdravých potravin 

(za zvýhodněnou cenu). Dále věnovat při výuce zdravé výživě více prostoru a dle relativně vysokého počtu 

zájemců zvážit založení nepovinného předmětu týkajícího se zdravé výživy. Při výuce o zdravém životní 

stylu je vhodné zaměřit se na zdravý životní styl a prevenci především civilizačních onemocnění a motivovat 

žáky i vidinou lepšího vzhledu.  
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Přílohy: 
 

Příloha č. 1 – vzor dotazníku 

 

Tento dotazník slouží k průzkumu stravovacích návyků studentů střední zdravotnické školy pro účely 

mé bakalářské práce. Vaše odpovědi jsou naprosto anonymní. 

 

1.Pohlaví:  muž – žena 

 

2.Váš věk a ročník, který studujete: ……… 

 

3.Vaše váha a výška: ………… 

 

4.Které z uvedených variant se nejčastěji  podobá vaše snídaně? 

a) Nesnídám 

b) Chleba, rohlík s pomazánkou, šunkou, sýrem 

c) Jogurt, mléčné výrobky 

d) Musli s mlékem, ovesná kaše 

e) Ovoce 

f) Zelenina 

g) Něco jiného, doplňte: ………………………………………….. 

h) Pokud se o víkendu liší doplňte........................................................................ 

 

5.Které z uvedených variant se nejčastěji podobá vaše dopolední svačina? 

a) Nesvačím 

b) Ovoce 

c) Zelenina 

d) Chleba, rohlík s pomazánkou, sýrem, šunkou 

e) Jogurt, mléčné výrobky 

f) Chipsy 

g) Sušenka 

h) Něco jiného, doplňte……………………. 

i) Pokud se o víkendu liší dopňte................................................................................ 

 

6.Které z uvedených variant se nejčastěji podobá váš oběd? 

             a)   Chodím na obědy do školní jídelny 

             b)   Chodím na obědy domů 

             c)   Kupuji si jídlo ve fast foodu 

             d)   Neobědvám 
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             e)   Jiná varianta, doplňte....................................................................................... 

             f)   Pokud se o víkendu liší dopňte................................................................................ 

 

7.Které z uvedených variant se nejčastěji podobá vaše odpolední svačina? 

a) Nesvačím 

b) Ovoce 

c) Zelenina 

d) Chleba, rohlík s pomazánkou, šunkou, sýrem 

e) Jogurt, mléčné výrobky 

f) Sušenka, sladkosti 

g) Něco jiného, doplňte………………………………………………………. 

h) Pokud se o víkendu liší dopňte................................................................................ 

 

8. Které z uvedených variant se nejčastěji podobá vaše večeře? 

a) Nevečeřím 

b) Teplá večeře 

c) Chleba, rohlík s pomazánkou, šunkou, sýrem 

d) Mléčné výrobky 

e) Ovoce 

f) Zelenina 

g) Něco jiného, doplňte………………………………………………………. 

h) Pokud se o víkendu liší dopňte................................................................................ 

 

9.Jíte druhou večeři? Ano  – Ne   Pokud ano, napište jakou…………………….................. 

 

10.V kolik hodin jíte poslední jídlo? 

 

11.Kolik jíte porcí za den? 

 

12.Kolik vypijete za den tekutin? 

a) Méně než 1 litr 

b) 1-1,5 litru 

c) 1,5- 2 litry 

d) Více, než 2 litry 

 

13.Jaké nápoje nejčastěji pijete? 

a) Neslazené (voda, čaj) 

b) Ochucené (šťávy, slazený čaj) 

c) S vysokým obsahem cukru ( cola, sprite, energy drink) 

 

14.Jak často pijete energy drinky? 

a) Obvykle vůbec 

b) Několikrát do měsíce 

c) Několikrát týdně 
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d) Jednou denně 

e) Několikrát denně 

 

15.Kolik obvykle sníte ovoce? 

a) 1 kus za den 

b) 2-3 kusy za den 

c) 4-5 kusů 

d) Více kusů za den, uveďte kolik............................. 

e) 1 kus za týden 

f) 1 kus za měsíc 

g) Nejím vůbec ovoce 

 

16.Kolik obvykle sníte zeleniny? 

            a)  1 kus za den 

            b)  2-3 kusy za den 

            c)  4-5 kusů 

            d)  Více kusů za den, uveďte kolik............................. 

            e)  1 kus za týden 

            f)  1 kus za měsíc 

            g)  Nejím vůbec zeleninu 

 

17.Kolik obvykle sníte za den mléčných výrobků? 

a) Nejím každý den mléčné výrobky 

b) 1 porci (1 jogurt, sklenice mléka, 50g sýra) 

c) 2 porce 

d) Více porcí, uveďte kolik……………… 

 

18.Kolik obvykle sníte za den obilovin? 

(1 porce = 100g pečiva, příloha k obědu 125g, 50g ovesné vločky) 

a) Nejím každý den obiloviny 

b) 1 porci 

c) 2 porce 

d) 3 porce 

e) 4 porce 

f) Více porcí, uveďte kolik……………… 

 

19.Kolik obvykle sníte za den masa? 

a) Nejím vůbec maso 

b) Nejím každý den maso 

c) 1 porce (100g masa) 

d) 2 porce 

e) Více porcí 

 

20.Kolik obvykle sníte za den sladkostí? 

a) Nejím každý den sladkosti 



69 
 

b) Jedna malá sladkost denně (řádek čokolády, malé množství bonbonů) 

c) Jedna větší sladkost denně (sušenka 50g, půlka čokolády, 50g bonbonů) 

d) Více sladkostí denně, uveďte kolik ………………................................. 

 

21.Jak často jíte chipsy? 

            a)  Několikrát denně 

            b)  Obvykle každý den 

            c)  Několikrát týdně 

            d)  Jednou týdně 

            e)  Několikrát měsíčně 

            f)  Jednou měsíčně 

            g)  Vůbec 

 

22.Myslíte si, že se stravujete zdravě? Ano – Ne 

 

23 .Jaký přístup ke zdravé výživě mají vaše rodiče? 

         a) Nezajímají o zdravou výživu 

         b) V rámci možností se snaží stravovat zdravě 

         c) Zajímají se o zdravou výživu a snaží se žít zdravě 

 

24.Obodujte 0 - 5 (0 - vůbec, 5 - maximálně) do jaké míry vás ve výživě ovlivňují: 

Finance (ve smyslu, více peněz=zdravější výživa) 

Jak se stravují vrstevníci v mém okolí 

Znalosti o zdravé výživě 

Stravovací zvyklosti v rodině 

 

25.Obodujte 0 - 5 (0 - vůbec, 5 - maximálně) do jaké míry vás k zdravé výživě inspiruje: 

Příklad někoho, koho obdivuji 

Příklad učitele 

Reklama 

Znalosti o zdravé výživě 

Vypadat lépe 

Žít zdravěji (prevence onemocnění) 

 

26.Napište, co by pro vás bylo největší motivací k zdravé výživě : 

……………………………………………………………………………………............. 

 

27.Myslíte si, že jsou vaše znalosti o zdravé výživě dostačující? Ano – Ne 

 

28.Myslíte si, že se zdravé výživě věnuje při výuce dostatek pozornosti? Ano – Ne 

 

29.Jaké opatření pro zdravější stravování by podle vás bylo ve vaší škole vhodné udělat? 

a) Věnovat zdravé výživě více pozornosti ve výuce 

b) Možnost přihlásit se na nepovinný předmět týkající se zdravé výživy 
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c) Nabízet více zdravých potravin ve školní kantýně (např. Ovoce) 

 

30.Pokud by byla možnost přihlásit se ve škole na bezplatný nepovinný předmět týkající se zdravé 

výživy, přihlásili by jste se?  Ano - Ne 

 

 

Děkuji za vyplnění :-) 


