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Úvod 

Práce zdravotní sestry je bezpochyby náročná. Sestra se neustále setkává s vypjatými život-

ními situacemi svých pacientů. Sleduje průběh jejich zdravotního stavu, zná příčiny jejich 

onemocnění, ví jak některým onemocněním předcházet. Často nemocné doprovází po jejich 

strastiplné cestě léčbou a uzdravováním. Pomáhá jim a podporuje jejich psychiku. Podává 

pacientům nejrůznější doporučení a návody jak se chovat při své rekonvalescenci. Dnešní 

moderní ošetřovatelství se opírá zejména o edukační činnost jak předcházet nemoci a udržet si 

dlouhé a pevné zdraví. 

      Nejednou za svoji směnu sestra použije větu: „Měl byste hodně pít.“ či „Měl byste 

dostatečně jíst, jinak nebudete mít dost sil na uzdravení.“ Zkrátka snaží se svoje pacienty mo-

tivovat a podporovat k lepším výsledkům a propaguje zdravý životní styl.  

      V rámci této bakalářské práce se chci pokusit zjistit, jaký mají zdravotní sestry a asis-

tenti přístup k vlastnímu zdravotnímu stavu, a jak ovlivňuje stav pacientů jejich potřebu žít 

zdravě a aktivně podporovat svoje zdraví. 

      Zdravotní sestrou jsem dvanáct let a nejednou jsem se pozastavila nad faktem, že sice 

poučuji a nabádám své pacienty k lepšímu životnímu stylu, dodržování dietních opatření, pit-

ného režimu a k pohybovým aktivitám, ale že sama nejsem schopna mít lepší přístup ke své-

mu zdraví. Na tento problém jsem se zaměřila a již několik let dodržuji pravidelné stravování, 

pitný režim i pravidelně sportuji a moje práce ve směnovém provozu na intenzivní péči mě 

v tom nijak neomezuje.  

      Rozhodla jsem se provést průzkum u řady svých kolegyň a zjistit, jak jsou na tom 

s touto problematikou ony. 
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1. Význam jednotlivých složek potravy 

      Živý organismus je termodynamicky nestabilní systém, který by se zhroutil bez sou-

stavného přívodu živin. Z nich vytváří energii a získává stavební látky. Vykonává práci, tudíž 

zároveň energii spotřebovává (při pohybu, transportu, produkci tepla,…) Příjmem potravy, 

jejím trávením a vstřebáváním, se zajistí normální stav a chod organismu (Mourek, 2013). 

       Složením stravy uspokojujeme potřebu organismu. Správná skladba potravin je nutná 

pro úplné fyziologické obnovování organismu, pro jeho výkonnost a odolnost. Je nutný vyvá-

žený poměr příjmu a výdeje energie, jinak dochází k nerovnováze a z dlouhodobého hlediska 

ke zdravotním problémům. Naše potrava by měla obsahovat sacharidy (cukry, škroby), pro-

teiny (bílkoviny), lipidy (tuky). Tyto složky označujeme jako makroživiny tzv. základní sta-

vební produkty pro organismus. Dále musí obsahovat minerály, stopové prvky, vitamíny a 

další důležité složky jako je např. vláknina. V tomto případě mluvíme o mikroživinách, které 

neslouží jako zdroje energie, ale jejich nedostatek v potravě má za následek řadu nemocí a 

poruch. Nesmíme zapomenout na vodu, bez níž tělo nevydrží žít vice jak tři dny (Mourek, 

2013; Walek, 2015). 

      Nelze považovat stravu pouze za požitek k uspokojení našich chutí, ale především se 

musíme zaměřit na to, jaký prospěch má z přijímané stravy naše tělo. Zda uspokojíme jeho 

požadavky na příjem jednotlivých složek potravy. V dnešní době se stále na tento fakt zapo-

míná a lidé si často volí k jídlu potraviny, které ho sice zasytí a uspokojí jeho touhy a chutě, 

ale pro vlastní tkáně a orgány nemá tato potrava sebemenší výživovou hodnotu. Podle výži-

vových poradců je dnešní strava bohatá na energetický přísun, ale výživově a kvalitně napros-

to nevhodná. I přesto, že se stále více setkáváme se snahou lidí zlepšit svoje stravování a vy-

rovnat příjem a výdej energie, je Česká republika na předních příčkách v počtu obézních lidí, 

nevyjímaje výskytu karcinomu tlustého střeva, jehož vznik má prokázanou souvislost 

s nevhodnými stravovacími návyky (Walek, 2015; Doleček, 2013). 

      Další problematikou v tomto směru je v dnešní době nárůst obezity u dětí a s tím sou-

visející jejich neaktivita (Doleček, 2013). 

1.1. Sacharidy (cukry) 

      Sacharidy by měly tvořit 50-60 % celkového příjmu stravy (Mourek, 2013). Z hlediska 

chemického složení dělíme sacharidy na monosacharidy, disacharidy a polysacharidy. Mono-

sacharidy a disacharidy jsou tzv. jednoduché cukry, které tělo nemusí po konzumaci nadále 

štěpit a rozkládat. Okamžitě je může využít a získávat z nich energii. Jejich příjem je v naší 
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civilizaci nadbytečný a škodí zubům, trávicímu traktu a naší postavě celkově. Při nadbytku 

těchto sacharidů dochází v těle k jejich přeměně na tuky a tělo si je ukládá v podobě tukových 

polštářů v problémových partiích jako je břicho, zadek, stehna,… a to není jediný dopad na 

náš organismus. Nadměrné přijímání těchto jednoduchých cukrů vede k neustálému kolísání 

hladiny cukru v krvi, dochází k zatěžování slinivky, a to vede k zvýšenému vylučování inzu-

línu a s tímto je spojena řada dalších poškození jednotlivých orgánů a tkání (Doleček, 2013; 

Walek, Thóth, 2015). 

      Není dobré konzumovat jich více jak 10 % naší energetické potřeby (Mach, Borkovec, 

2013; Vítek, 2008). Jedná se o potraviny jako je bílý cukr, med, sladidla. Dokonce i ovoce 

bychom měli konzumovat s opatrností. Ovoce má však oproti ostatním jednoduchým cukrům 

výhodu, že obsahuje vitamíny a vlákninu, která je tělu velice prospěšná. Těmto dvěma slož-

kám stravy je věnována samostatná kapitola níže (Mach, Borkovec, 2013). 

 

Monosacharidy:  

 glukóza (monosacharid, na který jsou štěpeny ostatní sacharidy pro další využití v těle 

jako krevní cukr), 

 fruktóza (ovoce, některé druhy zeleniny, med, potravinová sladidla). 

 

Disacharidy: 

 laktóza (mléko, mléčné výrobky), 

 sacharóza (řepný a třtinový cukr, javorový sirup), (Mach, Borkovec, 2013). 

 

      Další skupinou sacharidů jsou polysacharidy. Příjem těchto sacharidů za den se pohy-

buje v rozmezí okolo 220 až 320 g, při tom nejnižší doporučená dávka pro správný chod or-

ganismu je 130 g sacharidů na den (Vítek, 2008). Jedná se o glukózu s více chemickými vaz-

bami a tělo je musí štěpit na jednodušší molekuly. Udržují stabilní hladinu krevního cukru, 

protože se jednotlivé molekuly glukózy při trávení uvolňují postupně. Část těchto sacharidů 

se začíná štěpit už v ústech a část v tenkém střevě. Pokud chceme udržovat zdravý životní 

styl, měli bychom ve stravě přijímat převážně tento druh sacharidů. Polysacharidy jsou využí-

vány jako zdroj energie postupně, tudíž se snižuje riziko jejich transformace a ukládání ve 

formě tuku. Najdeme je v obilovinách, luštěninách, bramborách a rýži. Často jsou označeny 

jako komplexní sacharidy (Mourek, 2013; Mach, Borkovec, 2013). 
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Sacharidy jsou společně s tuky pro tělo tzv. palivem. Získáváme z nich energii, kterou 

může tělo využít okamžitě, kdežto tuky slouží jako zásoba energie, ty si tělo ukládá a využívá 

v době energetické krize. Příjem sacharidů je dále nutný pro správnou funkci mozku a svalů. 

      Nedostatek sacharidů může vést ke svalové slabosti a nevýkonnosti nebo k psychic-

kým poruchám jako je podrážděnost, porucha koncentrace, únava a dokonce i nespavost. 

K fyzickým projevům nedostatku cukru patří pocit hladu, nevolnost, slabost, svalový třes. 

Jedná se o stav tzv. hypoglykemie, nízké hladiny cukru v krvi, která se vyrovná rychlým pří-

jmem některých ze sacharidů. Glukózu si tělo ukládá ve formě glykogenu v játrech a ve sva-

lech (Mourek, 2013). 

      V případě nedostatku sacharidů je také tělo schopno vyrobit glukózu z některých ami-

nokyselin, ale toto je potom na úkor svalové hmoty, kdy dochází k její ztrátě (Mourek, 2013; 

Mach, Borkovec, 2013). 

1.2. Proteiny (bílkoviny) 

      Proteiny tvoří strukturu živé hmoty, podstatu každého organismu. Jsou stavebními 

kameny svalů. Proteiny se skládají z aminokyselin, které se spojují pomocí peptidových va-

zeb. Jsou složeny z uhlíku, kyslíku a vodíku. Od sacharidů a tuků se liší tím, že navíc obsahují 

prvky dusíku a síru. Tkáňové bílkoviny jsou z aminokyselin stavěny podle specifického gene-

tického kódu. V lidském organismu rozeznáváme 20 aminokyselin, z nichž osm aminokyselin 

je pro člověka nezbytných (esenciálních) a lidský organismus si je neumí sám vytvořit. Je 

tedy nutný jejich příjem ze stravy. Další aminokyseliny si tělo dovede vytvořit samo (Mourek, 

2013; Mach, Borkovec, 2013). 

      Základní funkcí bílkovin v těle je výstavba nejen svalů, ale i šlach, vazů, orgánů, kostí, 

vlasů, kůže,… V neposlední řadě také bílkoviny zajišťují produkci protilátek imunitního sys-

tému, podílejí se na tvorbě hormonů a enzymů, pomáhají při zažívání a vstřebávání stravy, 

zlepšují přenos kyslíku do tkání a jsou zdrojem energie při nedostatku svalového glykogenu 

(Mach, Borkovec, 2013). 

      Asi 90 % všech bílkovin, které tělo přijme, se rozloží na aminokyseliny a je následně 

využito na výstavbu a opravu tkání nebo splní jinou určitou roli. Zbylých 10 % tělo vyloučí. 

U proteinů je rozhodující tzv. dusíková bilance. Jelikož proteiny obsahují ve své molekule 

dusík, je možné měřit množství vyloučeného dusíku v moči a ve stolici, a srovnat ho 

s množstvím přijatého dusíku stravou. Bílkovinné minimum je 0,75 g proteinů/24 h na 1 kg 

hmotnosti těla. Bilance bílkovin by měla být např. u rostoucího organismu, těhotných a kojí-

cích žen a u rekonvalescentů pozitivní (2,5 g/24 h na 1 kg hmotnosti), (Mourek, 2013). Zá-
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sadní poznámkou je, že v organismu neexistuje zásoba proteinů, jako je tomu u sacharidů a 

tuků. Při chronickém hladovění a nedostatečné výživě omezí organismus nejprve proteosyn-

tézu (tvorbu bílkovin) a postupně dochází k proteolýze (degradaci) vlastních bílkovin respek-

tive tkání. Z takto získaných bílkovin se obnovují pouze životně důležité tkáně nebo slouží 

jako zdroj energie (Mourek, 2013). 

Z výše uvedeného vyplývá, že při nedostatku bílkovin (negativní dusíkové bilanci) ve stravě 

dochází k poruše vývoje, snížení imunity a adaptabilitě. Některé aminokyseliny jsou označo-

vány jako glukoplastické, tzn., že se mohou snadno přetvořit na látky sacharidové povahy 

(glukózu), (Mourek, 2013). 

      A v kterých potravinách bílkoviny najdeme? Zásadně v mase (hlavně libovém a ry-

bách), vejcích, mléčných výrobcích, luštěninách a některých obilovinách jako je pohanka, 

ovesné vločky a rýže. Z tohoto hlediska jsou bílkoviny živočišného a rostlinného původu 

(Mach, Borkovec, 2013). 

1.3. Lipidy (tuky) 

       Lipidy jsou organické látky, které orgány těla využívají jako energii pro svoji funkci. 

Zúčastňují se na tvorbě orgánových struktur, jejich funkcí, jsou nositeli jiných látek a ovliv-

ňují různé procesy v těle. Mají význam pro termoregulaci, protože jsou špatným vodičem tep-

la. Jsou součástí membrán každé buňky v těle. Tuky jsou tráveny mnohem pomaleji než 

ostatní složky stravy, a proto nejsou ihned k dispozici jako zdroj energie. Celkový příjem tuků 

by měl být 30 % tj. asi 70 - 100 g za den. Ve stravě se tuky nazývají triacylglyceroly (Mou-

rek, 2013). 

      Všeobecně známé dělení tuků je na rostlinné a živočišné. Kdy rostlinné tuky najdeme 

v rostlinných olejích. Je to např. slunečnicový, řepkový nebo dnes upřednostňovaný olivový 

olej. Tuky tohoto původu obsahují nenasycené mastné kyseliny, které prospívají našemu 

zdraví a pozitivně ovlivňují obávanou hladinu cholesterolu v krvi (Astl. 2009). 

       Tak jako u aminokyselin rozeznáváme u mastných kyselin takové, které si tělo neumí 

syntetizovat a přijímá je výhradně ze stravy. Mluvíme o tzv. esenciálních mastných kyseli-

nách řady omega -6 a omega -3. Při nedostatku těchto nenasycených mastných kyselin dochá-

zí k poruchám růstu a vývoje, k poruchám činnosti nervové buňky, sítnice, jsou porušeny 

imunitní reakce,… Najdeme je v ořeších, rybách a rostlinných olejích (Vítek, 2008). 

      Živočišné tuky pocházejí z masa, mléčného tuku, másla, sádla. Jsou to nasycené tuky. 

Obsahují cholesterol, který je součástí hormonů a již zmíněných buněčných membrán, tedy je 

tělu potřebný ovšem v omezené hladině. Zvýšená hladina cholesterolu nepříznivě ovlivňuje 
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kardiovaskulární systém a způsobuje jeho onemocnění typu aterosklerózy. Normální hladina 

cholesterolu by neměla přesáhnout 5,2 mmol/l. V rozmezí hodnot 5,2 - 5,6 mmol/l jde o zvý-

šenou hladinu a hodnota nad 6,2 mmol/l se považuje za rizikovou (Rokyta, 2016). 

      Nejobávanější skupinou tuků pro naše zdraví jsou trans mastné kyseliny, které jsou 

obsaženy v živočišných tucích a dají se vyrobit i uměle. Vznikaly při starších technologických 

postupech výroby rostlinných tuků tzv. ztužováním. V současné době je používán moderní 

způsob výroby tzv. interesterifikace, která vzniku trans mastných kyselin zabraňuje. To ale 

neznamená, že trans mastné kyseliny již neexistují. Vznikají např. v kuchyni při nevhodném 

zpracování olejů na pánvi, při smažení za použití tuků k tomu nevhodných. Zvyšují hladinu 

LDL a snižují HDL, což má opět neblahý vliv na náš organismus (Mourek, 2013; Mach, Bor-

kovec, 2013). 

1.4. Minerály 

 Tvoří asi 0,7 % tělesné hmotnosti, neslouží jako zdroj energie, ale přesto jsou nezbyt-

ně nutné pro správný chod našeho organismu. Jsou nedílnou součástí živé hmoty a vnitřního 

prostředí buněk a tkání. Svou koncentrací v krvi a tkáňových tekutinách udržují v těle stálí 

osmotický tlak. Tato koncentrace není stálá a v organismu probíhá neustálá výměna iontů. 

Organismus vydrží poměrně delší zástavu přísunu živin, ale jen krátký nedostatek těchto mi-

nerálů vede k rozvratu vnitřního prostředí, což má za následek mnohdy i smrt, a to hlavně u 

citlivých organismů jako jsou děti a staří lidé. Např. nedostatek vápníku vede k poruše růstu 

kostí a zuboviny. Nedostatek železa zase ovlivní konstrukci hemoglobinu a tím transport kys-

líku. Jód působí na hormony štítné žlázy a jeho nedostatek se projeví zpomaleným vývojem 

mozku a dochází k poruchám metabolizmu. Nedostatek kalia vede k srdečním poruchám a 

mohly bychom pokračovat dále s výčtem různých komplikací (Mourek, 2013; Vokurka, 

2014). 

 

Sodík – je hlavním prvkem tkáňových tekutin. Společně s chlórem zajišťují osmotický tlak 

krve. V potravě jej přijímáme hlavně ve formě chloridu sodného – kuchyňské soli. Jeho 

množství v potravě je obvykle postačující. Pouze při práci v horku, kdy pocením dochází 

k velkým ztrátám sodíku, je nutné zajistit zvýšený přísun soli. 

 

Vápník – je z 99 % uložen v kostře a zubech. Zbývající část vápníku je v krvi. Hlavním zdro-

jem pro organismus jsou mléčné výrobky. Je nezbytný pro mineralizaci kostí a zubů, kterým 

dodává pevnost a tvrdost. Vápník obsažený v krvi významně zasahuje i do srážení krve 
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v součinnosti s ostatními ionty ovlivňuje dráždivost srdečního a kosterního svalu. Jeho nedo-

statek vede ke zvýšení nervosvalové dráždivosti a křečím. 

 

Draslík - je převážně uvnitř buněk. Je nutný pro svalovou a nervovou činnost. Dráždivost 

nervové tkáně je přímo závislá na koncentraci draslíku uvnitř buněk a na jeho poměru 

k sodíku. Potřeba draslíku je kryta běžnou stravou. 

 

Fosfor – je součástí řady organických sloučenin. Asi 80 % je uloženo v kostech, kde fosfor 

společně s vápníkem zajišťuje mechanickou pevnost kostí. 

 

Železo – se po vstřebání v tenkém střevě spojuje s bílkovinou, s kterou tvoří feritin uložený 

ve sliznici střeva, v játrech, slezině a v kostní dřeni. Z této zásoby je železo využíváno hlavně 

ke stavbě červeného krevního barviva. Na toto barvivo se váže kyslík. Nedostatek železa způ-

sobí anemii (chudokrevnost). 

 

Jód – váže se v organismu především na bílkoviny. Asi 50 % jodu je v organismu ve štítné 

žláze, jejíž hormony jsou v podstatě jódové sloučeniny. Nedostatek má za následek vznik 

strumy nebo při nedostatku v těhotenství a dětství kretenismus. 

 

Zinek - je součást enzymů, podílí se při obnově tkání. Nedostatkem se zhoršuje hojení ran, 

vzniká alopecie, drsná kůže. 

 

Hořčík – podílí se na výstavbě oporných tkání, je součást enzymů, excitabilita nervové tkáně. 

Při deficitu dochází k postižení kardiovaskulárního systému (Vokurka, 2014; Mach, Borkovec 

2013). 

1.5. Vitamíny 

Vitamíny jsou skupinou nízkomolekulárních organických sloučenin. Vyskytují se 

v potravě. Organismus je nemůže syntetizovat vůbec, nebo v nedostatečném množství. Jejich 

množství v organismu je poměrně malé, nejsou stavební hmotou ani zdrojem energie. Hlavní 

zásobárnou vitamínů jsou játra, jinak jsou také v nepatrném množství uloženy v buňkách 

(Rokyta, 2016; Vokurka, 2014). 

      Ukládají se hlavně vitamíny rozpustné v tucích (např. zásoba vitamínu A v játrech 

postačuje přibližně na 10 měsíců, vitamínu D na 2 – 4 měsíce), zatímco vitamíny rozpustné ve 
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vodě se v organismu převážně neukládají. Nedostatek vitamínu C se projeví během 6 týdnů. 

Nejnižší zásoby jsou zaznamenány u vitamínů skupiny B (např. Thiamin 4 – 6 dnů). Vitamíny 

mají vysoce specifický účinek na buněčný metabolismus. Účastní se řízení látkové výměny. 

Částečný nedostatek vitamínů se označuje jako hypovitaminóza. Úplný nedostatek vitamínů 

jako avitaminóza. Vznikají nedostatečným nebo žádným přísunem vitamínů v potravě, nebo 

tím, že je narušeno vstřebávání vitamínů z trávicího ústrojí. Příliš vysoký přívod vitamínů 

může vést až k hypervitaminóze (Vokurka, 2014; Dylevský, 2000). 

      Noční směnu konající lidé by měli užívat dostatečné množství vitamínu D, lecitin, 

vitamín E, hořčík, vápník (Astl et al., 2009). 

 

Hlavní funkce a zdroje vitamínů: 

 

Vitamíny B komplexu  

- Thiamin B1: sacharidový metabolismus, produkce energie, udržování zdravého ner-

vového systému. 

Zdroje: maso, celozrnné produkty, mléko, fazole (Mach, Borkovec, 2013). 

Hypovitaminóza až avitaminóza beri - beri se projevuje nervovým postižením, srdečním se-

lháním, poškozením mozku (častá bývala v jihovýchodní Asii), u nás přichází v úvahu u al-

koholiků a těžkých poruch výživy (Vokurka, 2014). 

- Riboflavin B2: energetický metabolismus, okysličení buněk. 

Zdroje: mléko, vejce, libové maso, brokolice (Mach, Borkovec, 2013). 

Nedostatek se projevuje cheilózou (drobné trhlinky ústních koutků), změny jazyka, rohovky, 

kůže (Vokurka, 2014). 

- Pyridoxin B6: bílkovinný metabolismus, tvorba hemoglobinu, produkce energie. 

Zdroje: celozrnné a cereální produkty, banány, špenát, maso (Mach, Borkovec, 2013). 

Nedostatek tohoto vitamínu se projevuje změnami kůže, jazyka, nervů, rohovky (Vokurka, 

2014). 

- Kyselina listová B9: regulace růstu a dělení nových buněk, chrání proti dětské obrně. 

Zdroje: listová zelenina, játra, houby (Mach, Borkovec, 2013). 

Nedostatek se projeví při nedostatečném příjmu jako megaloblastová anemie, změny jazyka a 

ústních koutků, trávicí obtíže. 

Zvýšený příjem je důležitý v těhotenství (Vokurka, 2014). 
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Vitamín C (kyselina askorbová): jedná se o antioxidant, podporuje imunitu, redukci krváci-

vosti kapilár, metabolismus tuků, obnovu kolagenu, vstřebávání železa. 

Zdroj: ovoce, zelenina (Mach, Borkovec, 2013). 

Avitaminóza se označuje jako kurděje, dochází ke kostním postižením u rostoucích jedinců, 

krvácivým projevům z dásní a do kůže, objevují se opakované bakteriální infekce. 

Vitamín C je dále sledován pro jeho antioxidační vlastnosti a zvýšené odolnosti proti nádoro-

vému bujení (Vokurka, 2014). 

 

Vitamín A: je součástí zrakových pigmentů na sítnici, podílí se na regeneraci tělesných struk-

tur, antioxidant. 

Zdroje: mléko, zelená a oranžová zelenina, vaječný žloutek, játra, jogurty (Mach, Borkovec, 

2013). 

Projevem nedostatku je šeroslepost, nadměrné rohovění epitelů, porucha imunity (Vokurka, 

2014). 

 

Vitamín D: významný pro růst a podporu kostí, pomáhá vstřebávat vápník, působí jako pre-

vence proti osteoporóze. 

Zdroje: sluneční světlo, ryby, vejce (Mach, Borkovec, 2013). 

Nedostatek nejčastěji souvisí s poruchou vstřebávání tuků ve střevě, nedostatečnou aktivací 

v ledvinách. Projevem nedostatku je porucha mineralizace a deformity skeletu (křivice, rachi-

tida), řídnutí kostí (osteomalacie), nápadná svalová slabost (Vokurka, 2014). 

 

Vitamin E: patří mezi antioxidanty, jeho úloha se uvádí v prevenci aterogeneze a dalších ne-

mocí. Experimentálně byly na zvířatech popsány i změny v oblasti pohlavních orgánů a steri-

lita (Vokurka, 2014). 

Zdroje: rostlinné oleje, obilné klíčky, ořechy, vejce, máslo (Mach, Borkovec, 2013). 

 

Vitamín K: je nezbytný pro tvorbu srážlivých faktorů, správnou funkci jater, tvorbu glykoge-

ny. 

Zdroje: zelenina, jogurty, játra (Mach, Borkovec, 2013). 

Nedostatek nastává při poruše resorpce tuků, projeví se poruchou srážení krve (Vokurka, 

2014). 
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1.6. Vláknina 

      Vláknina je další významnou složkou potravy, kde se nachází jako rozpustná a neroz-

pustná. Rozpustná vláknina může sloužit jako zdroj energie, protože v trávicím traktu fermen-

tuje. Oproti tomu nerozpustná vláknina nefermentuje, a tudíž neslouží jako zdroj energie. Její 

energetická hodnota je stanovena na méně jak polovinu energetické hodnoty sacharidů a bíl-

kovin. Reguluje trávení tuků a sacharidů. Má schopnost na sebe vázat vodu, a tak zvětšit svůj 

objem, tím vyvolává v žaludku pocit sytosti, ve střevech zvětšuje objem stolice, a tak zajistí 

její časnější a snadnější vyloučení z těla (Vítek, 2008). 

      Zdrojem rozpustné vlákniny jsou hlavně luštěniny, zelenina, ovoce, brambory, oves, 

žito, ječmen a některá semena (Astl et al, 2009). 

      Nerozpustnou vlákninu najdeme v celozrnných jídlech s obsahem slupek, ve slupkách 

ovoce, ořeších a některé zelenině jako je květák, celer,… (Astl et al, 2009). 

       U dospělého člověka by se měl denní příjem vlákniny pohybovat v rozmezí 25 – 35 g. 

Vláknina je zásadní přísadou mnoha různých přípravků k redukci hmotnosti. Díky vstřebané 

vodě zaplní žaludek a sníží chuť k jídlu. Současně prodlužuje dobu trávení potravy. V důsled-

ku toho máte pocit nasycení (Astl et al., 2009). 

 

Nerozpustná vláknina 

 Pomáhá v prevenci střevních obtíží, 

 pomáhá v prevenci zácpy, 

 pomáhá v prevenci rakoviny střev, 

 zmírňuje hemeroidy. 

Rozpustná vláknina 

 Snižuje hladinu krevního cholesterolu a absorpci cholesterolu z potravy, 

 snižuje kyselost žaludku a zpomaluje proces jeho vyprazdňování. 

Vláknina v krajíci chleba 

 Bílý chléb – 0,5 g (jen nerozpustná vláknina), 

 celozrnný chléb – 2,9 g (z toho 0,1 g rozpustné vlákniny), 

 žitný chléb – 2,7 g (z toho 0,8 g rozpustné vlákniny), (Vítek, 2008). 
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      V dnešní moderní a uspěchané době, kdy mnoho lidí podléhá lákadlům rychlého ob-

čerstvení a polotovarům, je téma vláknina více než nutné. I přes to, že se v posledních letech 

vláknina čím dál intenzivněji propaguje, je její význam stále podceňován. Její nedostatek mů-

že být však poměrně nebezpečný, a naopak pravidelným a dostatečným příjmem vlákniny 

snížíme riziko některých závažných onemocnění (Astl et al 2009). 

1.7. Tekutiny 

     Tekutiny jsou pro lidský organismus zásadní. Voda je součástí všech buněk a tkání. 

Tvoří největší podíl tělesné hmoty všech živých organismů. V těle dospělého muže o hmot-

nosti 70 kg se nachází přibližně 42 litrů vody, je to tzv. celková voda, která se rozprostírá do 

jednotlivých částí těla, kde plní svoji funkci v přenosu látek a živin (Mourek, 2012). Bez vody 

tělo nevydrží déle jak tři dny. Pravidelný a dostatečný příjem tekutin je důležitý pro optimální 

a správné funkce organismu stejně jako příjem stravy. Dostatečný objem tekutin v těle udržu-

je stálost vnitřního prostředí. Voda je v organismu v neustálém koloběhu, účastní se všech 

biochemických dějů. Příjem a výdej tekutin je u zdravého jedince udržován v rovnováze. Pří-

jem tekutin zahrnuje vodu obsaženou v nápojích a ve stravě, dále voda vzniká při metabolic-

kých procesech. Vyloučená voda se nachází v moči, stolici, potu a ve vydechovaném vzdu-

chu, jako vodní páry. Nadbytek vody zdravé ledviny vyloučí. Nedostatek vody je ovšem zá-

važnější problém, který tělo zatěžuje a ohrožuje na životě. Při nedostatku vody se v těle hro-

madí odpadní látky, které se za normálních okolností koncentrují v moči, to může vést až 

k rozvratu vnitřního prostředí, což je z dlouhodobého hlediska ohrožující stav. Příjem vody je 

také ovlivněn teplotou prostředí, ve kterém se nacházíme a činností, kterou vykonáváme. 

Zejména při práci a horkém počasí, kdy dochází k zvýšené produkci potu a tudíž i ztrátám 

tekutin, je potřeba tuto ztrátu náležitě uhradit (Mach, Borkovec, 2013; Astl et al, 2009). 

      Zdravý jedinec průměrně vydá asi 2-2,5 l vody za den. Při námaze a v horku se výdej 

zvyšuje. Zdravý a dostatečný příjem tekutin se tedy pohybuje v průměru okolo 2-3 litrů za 

den (Astl et al., 2009). Vhodný příjem tekutin si také můžeme představit v přepočtu 4 dcl na 

10 kg vlastní váhy. Tzn., že např. 70 kg muž by měl vypít 2,8 litrů tekutin za den (Mach, Bor-

kovec, 2013). 

      Zásadně bychom měli přemýšlet o tom, jaké preferujeme tekutiny. Ne všechny jsou 

totiž vhodné. Náš pitný režim by se měl převážně skládat z neslazené pitné vody. Vhodné 

jsou i ovocné čaje a minerálky. Méně vhodná je konzumace slazených vod a limonád, ovoc-

ných džusů a kávy. Slazené limonády nám dopraví do těla nejenom vodu, ale hlavně výše 

zmíněné jednoduché cukry, a to v nemalém množství, a tím si zaděláváme na problémy typu 
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obezita a cukrovka. V souvislosti s konzumací těchto slazených nápojů se od roku 1970 statis-

ticky zpracovává, kolik do roka vypije průměrný občan různých limonád. Např. v roce 1970 

se udává 36 litrů zkonzumovaných limonád za rok na jednoho občana tehdejšího Českoslo-

venska, včetně Coca-Coly a jiných slazených nápojů. V roce 2010 je to už 196 litrů (Doleček 

et al., 2013, str. 29). 

1.8. Ovoce a zelenina ve stravě 

      Součástí naší potravy je také ovoce a zelenina. Z hlediska oblíbenosti je jednoznačně 

lidmi preferováno spíše ovoce, pravděpodobně pro svoji převážně sladkou chuť. Z hlediska 

výživových hodnot je však zejména velká konzumace ovoce již méně vhodná. A to proto, že 

obsahuje jednoduché cukry, které se - jak již bylo zmíněno výše - při nadbytečném příjmu 

přeměňují na tuky a tělo si je může ukládat do zásoby a potom tloustneme. Podle výživových 

poradců je optimální konzumace ovoce v 1-2 porcích za den nejlépe v dopoledních hodinách 

(Lamschová, Havlíček, 2010; Lánská, 2009). 

      Ovoce je pro naše tělo významné tím, že obsahuje spoustu tělu prospěšných látek. 

Patří mezi ně hlavně vitamíny, vláknina, minerály a v dnešní době vyzdvihované antioxidanty 

(stopové prvky) a v různém množství i vodu. Ta může být v ovoci zastoupena až v 90 %. Ob-

sah vlákniny závisí na druhu ovoce a stupni zralosti (Lánská, 2009). 

      Zelenina je pro lidský organismus výhodnější, protože obsahuje výrazně méně jedno-

duchých cukrů. Můžeme ji tedy konzumovat neomezeně. Obsahuje velké množství tělu pro-

spěšné vlákniny. Z toho důvodu nás docela dobře zasytí. Dále obsahuje stejně jako ovoce vi-

tamíny, minerály, stopové prvky a vodu. Je vhodné jíst i pět porcí zeleniny za den. Nejlépe 

v podobě přílohy k hlavním jídlům nebo jako saláty. V dnešní době je stále více oblíbené 

smoothies - koktejly vyrobené rozmixováním ovoce a zeleniny (Walek, Thóth, 2015; Lam-

schová, Havlíček, 2010). 

       Nejlépe bychom měli konzumovat ovoce sezónní, vypěstované v našem podnebí na 

vlastní zahradě, abychom měli jistotu, že není ošetřeno pesticidy, což našemu tělu škodí. 

Zrovna tak ovoce zakoupené ve velkoobchodech dovezené ze zahraničí, může být vypěstova-

né za podpory různých chemických látek, které podporují úrodu, a tak se ovoce stává pro lid-

ský organismus méně vhodné (Lamschová, Havlíček, 2010). 

      V rámci projektu HORIZON 2020, na kterém se podílí Státní zdravotní ústav, je Čes-

ko porovnáváno s jinými státy v konzumaci ovoce a zeleniny. Srovnávány jsou státy, jako je 

Francie, Dánsko, Itálie a Česká republika. Ukazuje se, že naše spotřeba ovoce a zeleniny je 

nejnižší, zatímco nejvyšší je v Itálii (Ruprich, 2017). 
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      Výsledky provedené studie, ve které byl hodnocen jídelníček u 257 551 osob, ukázaly, 

že zvýšená konzumace ovoce a zeleniny snižuje výskyt a úmrtnost na mozkovou příhodu. 

Účinek je připisován bohatému obsahu sodíku, kyseliny listové a antioxidantů v ovoci a zele-

nině (Šebková, 2006). 

1.9. Příjem a výdej energie 

      Aby mohlo naše tělo správně fungovat a vykonávat práci, potřebuje energii. Tu získá-

vá přeměnou látek získaných ze stravy, kterou jsme zkonzumovali, zároveň tuto energii při 

svých četných funkcí spotřebovává. Provádí látkovou výměnu, kdy ze získaných substrátů 

uvolňuje energii. Pro adekvátní výkon a zachování správných funkcí těla potřebujeme přimě-

řený příjem energie, tedy jídla. Získané substráty tělo využívá nejen ke stavbě a obnově tkání, 

ale uvolňuje z nich již zmíněnou energii. Ta je v těle postupně spotřebována různým způso-

bem. Jedním z nich je aktivní transport látek mezi buňkami, např. přenos glukózy nebo kalcia 

přes buněčné membrány. Dále je to proteosyntéza, která je náročná zejména u rostoucího or-

ganismu. Dalším využitím energie je elektrogeneze, kdy v jednotlivých tkáních a orgánech 

probíhají elektrické fenomény, které jsou dány pohybem elektricky nabitých částic. Takovým 

typickým orgánem je srdce. Z energetických substrátů je v těle dále energie uvolňována 

v podobě tepla, to zajistí správný průběh enzymových systémů, které jsou u savců závislé na 

teplotě 37⁰C. Výrazným konzumentem energie je svalová kontrakce, kdy dochází k přeměně 

chemické energie na mechanickou (Mourek, J., 2013). 

     Každá živina obsahuje určitou hodnotu energie, která je uváděna v mezinárodních 

jednotkách kalorií (cal) nebo joulech (J), udávaná na určitou váhovou jednotku např. 20 kcal 

na 1 kg nebo litr (Doleček, R. et al., 2013). 

 

1 cal = 4,2 J neboli 1 J = 0,24 cal 

 

       Organismus je z hlediska příjmu potřebné energie individuální. Jiný příjem má např. 

organismus vykonávající těžkou práci než organismus v klidu. Také záleží na velikosti orga-

nismu a rychlosti metabolismu. Např. muž o hmotnosti 100 kg provádějící denně těžkou ma-

nuální práci bude mít nároky na příjem energie mnohem vyšší než žena o hmotnosti 60 kg 

vykonávající sedavé zaměstnání. V číslech to pak vypadá následovně: aby 100 kg vážící těžce 

pracující muž pokryl svoji energetickou potřebu, bude muset přijímat stravu obsahující cca 

12-15 000 kJ za den. Oproti tomu žena s hmotností 60 kg s lehkou pracovní zátěží vystačí 

s příjmem energie cca 6-8 000 kJ za den. Vyšší příjem energie potřebuje také tělo, které je 
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např. V nemoci, rekonvalescenci nebo růstu. Zásadní je optimální příjem u malých dětí, kde 

dochází k růstu tkání a orgánů, je nutné, aby byly zastoupeny všechny složky stravy 

v dostatečném množství (Mach, Borkovec, 2013; Doleček et al., 2013). 

      „Jeden kilogram cukru, coby představitele sacharidů, má energetickou hodnotu 4 000 

kcal (16 700 kJ). Kilogram bílkovin má stejný energetický obsah jako sacharidy, tj. 4 000 

kcal. Při „zpracovávání“ (metabolismu) 1 kg bílkovin s tím má náš organismus, obrazně ře-

čeno, „více práce“ než s kilogramem cukru. Jeden kilogram tuku, sádla a oleje, znamená ko-

lem 9 000 kcal (38 000 kJ).“ (Doleček et al, 2013, str. 34) 

     Bazální metabolismus představuje základní energetickou přeměnu, která dostatečně 

pokryje všechny vitální funkce probíhající v klidu (fyzickém i psychickém) podle věku, po-

hlaví, tělesné výšky a hmotnosti. Zvyšuje-li se výkon organismu, zvyšují se i energetické ná-

roky. K dispozici jsou tabulky, které s určitou mírou přesnosti uvádějí energetický výdej 

u různých skupin lidí vzhledem k věku, pohlaví a fyzické námaze. Zrovna tak 

v potravinových tabulkách najdeme energetický obsah jednotlivých potravin v syrovém stavu 

i zpracovaných (Mourek, 2013). Takto zpracované tabulky běžně najdeme na internetových 

stránkách nebo literatuře zabývající se výživou. Můžeme s nimi pracovat na vytvoření jídel-

níčku, který přesně pokryje naše potřeby v příjmu a výdeji energie a zapracovat tak na udržení 

optimální váhy našeho těla. 
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2. Vliv složení stravy na naše zdraví 

Sladkosti, pochutiny, smažená jídla, polotovary, přemíra bílého pečiva, jídla z rychlého 

občerstvení, slazené nápoje - to je složení jídelníčku mnohých z nás. V dnešní konzumní do-

bě, která nám nabízí hojnost produktů, jsme neustále stimulováni ke spotřebě těchto jídel. 

Řada z nás si neuvědomuje, jak může složení stravy ovlivnit naše zdraví a budoucí kvalitu 

života. Jednotvárnost, špatné výživové složení stravy a přejídání, patří mezi nejvýznamnější 

faktory ohrožující naše zdraví. Obtížné vyrovnávání se s nadbytkem může souviset také 

s minulostí našich předků, kteří byli schopni přežít nedostatek životodárných produktů příro-

dy. Dlouhodobý nadbytek potravy se může projevovat výskytem obezity. Ta je často spojená 

s výskytem mnoha chorob, mezi které můžeme zařadit diabetes mellitus II. typu, hypertenzi, 

poruchy krevních tuků či aterosklerózu (Svačina et al., 2008). 

 

Obezita (otylost) 

Je výsledek nepoměru mezi příjmem a výdejem energie. Konkrétně jde o dlouhodobou 

pozitivní energetickou bilanci. Projevuje se nadměrným nahromaděním energetických zásob 

v podobě tělesného tuku. Zvyšuje zdravotní rizika a zkracuje očekávanou dobu života. Vli-

vem dědičné dispozice, psychických a sociálních vlivů vzniká primární obezita. Některá 

onemocnění endokrinního systému, hypotalamu aj. (hypotyreóza, Cushingův syndrom) do-

provází obezita sekundární (Vokurka, 2014). 

Další dělení obezity je uváděno jako „ženský typ“ (gynoidní, gluteofemorální, tvar 

hrušky), kdy je tuk soustředěn nejvíce v oblasti boků a stehen a nebývá provázen závažnými 

komplikacemi. Oproti tomu „mužský typ“ obezity (androidní, abdominální, viscerální, tvar 

jablka), kdy je tuk ukládán v oblasti břicha a hrudníku, bývá často spojen s negativními změ-

nami, které mají za následek vznik kardiovaskulárních komplikací. U takto postižených jedin-

ců se zvyšuje riziko vzniku ischemie např. akutního infarktu myokardu vlivem zvýšeného 

ukládání tuků do endotelu cév. Redukce je nutná formou vyváženého jídelníčku s přísnou 

redukcí sacharidů. Důsledkem a komplikacemi obezity může být dále inzulinorezistence, kdy 

jsou buňky méně citlivé na inzulín, toto je významný faktor pro vznik diabetu mellitu a jejich 

komplikací (Klener a kol., 2002). 

S obezitou bývají spojeny poruchy krevních tuků (hyperlipoproteinémie) a 

v neposlední řadě se rozvíjí hypertenze. Pří nadměrné dlouhodobé obezitě může být zvýšen 

výskyt chorob pohybového ústrojí (artrózy), varixů dolních končetin, trombembolické nemo-
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ci, kožních infekcí,… Při extrémní obezitě vzniká tzv. Pickwickův syndrom, kdy dochází 

k poruchám dýchání, konkrétně hypoventilaci s narušením respiračních funkcí a společně 

s tím selhání dalších orgánových systémů. Nápadný bývá syndrom spánkové apnoe (Vokurka, 

2014, Wildová, 2016). 

 

Hypertenze (vysoký krevní tlak) 

Jde o zvýšení krevního tlaku v systémovém krevním řečišti. Normální tlak u dospě-

lých osob by měl být do 140/90 mmHg, nad 160/95 se hovoří o hypertenzi. Optimální tlak je 

však nižší než 140/90, zejména při některých současných chorobách, např. ledvin či cukrovce 

(Vokurka, 2014, str. 164). 

Výskyt hypertenze v dospělé populaci je, v průmyslově vyspělých zemích 20-30 % a 

je nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním. Spolu s kouřením, zvýšenou hladinou krev-

ních tuků a obezitou, je jedním z nejzávažnějších rizikových faktorů ischemické choroby sr-

deční a cévních mozkových příhod (Klener a kol., 2001, str. 55). A právě nadváha patří k vý-

živovým faktorům, které zvyšují krevní tlak. Ten klesá s úbytkem váhy o 1mmHg. Další vliv 

na vznik hypertenze má nadměrný příjem soli potravou. Ve vyspělých zemích, kde je příjem 

soli 10 g za den, trpí vysokým krevním tlakem až 30 % populace. U etnických skupin, které 

mají nízký denní příjem soli na úrovni 1-2 g (jedná se např. o příslušníky kmene amazon-

ských indiánů) se hypertenze téměř nevyskytuje. Až 80 % soli, kterou denně přijmeme, po-

chází z průmyslově zpracovaných potravin a je málo pravděpodobné, že by výrobci množství 

soli v potravinách snížili. Dále se riziko vzniku hypertenze zvyšuje, pokud přijímáme ve stra-

vě méně vlákniny než doporučených 24 g (Scharffenberg, 2015).  

 

Diabetes mellitus (cukrovka, úplavice cukrová) 

Cukrovka je onemocnění projevující se hyperglykemií (zvýšenou hladinou cukru 

v krvi na lačno nad 7,0 mmol/l) a vylučováním cukru močí. Stejně jako hypertenze se i cuk-

rovka druží s obezitou. Opět je i tato choroba závažným rizikem pro vznik kardiovaskulárních 

komplikací. Základem diabetu je nedostatek inzulínu nebo jeho nedostatečný účinek. Nemoc-

né s nadváhou a obezitou postihuje nejčastěji diabetes mellitus II. typu. Je to neautoimunitní 

onemocnění, kdy se rozvíjí porucha sekrece inzulínu, inzulínová rezistence a snížená citlivost 

B - buněk na glukózu (Klener a kol., 2002). 
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Hyperlipoproteinemie (porucha metabolismu lipidů) 

Porucha metabolismu tuků vzniká nesprávným obsahem a složením tuků v potravě, 

genetickými vlivy a vlivem dalších chorob. Jde o zvýšenou koncentraci lipidů v plazmě, pře-

devším triacylglycerolů a cholesterolu (doporučená hladina cholesterolu v krvi je do 5 

mmol/l). Z hlediska výživy je důležité množství přijímaného cholesterolu, který je přítomen 

v živočišné stravě a typu mastných kyselin. Nasycené mastné kyseliny mají zdroj 

v živočišných tucích a urychlují rozvoj aterosklerózy. Doporučený denní příjem cholesterolu 

je u nesportujících jedinců do 300 mg. Nadměrný přísun živočišných tuků, je spojován se 

vznikem  nádorového bujení. Některé nenasycené mastné kyseliny pochází ze zdrojů rostlinné 

stravy a mají naopak ochranou funkci. Hyperlipoproteinémie může vést, mimo jiné, i ke vzni-

ku akutní pankreatitidy (Vokurka, 2014). 

 

Ateroskleróza 

Je degenerativní onemocnění tepen, konkrétně jejich stěny (endotelu), kdy zde dochází 

k ukládání především tukových látek a kalcia. Cévní stěna se tak stává méně elastickou a po-

stupně dochází k zužování lumina. Tento proces trvá dlouhodobě a jedinec s tímto postižením 

je v budoucnu ohrožen uzávěrem dané cévy, kdy může dojít k nedostatečnému přívodu kyslí-

ku (ischemii) do přilehlých orgánů, a tím k jejich poškození. Mezi neovlivnitelné faktory 

vzniku aterosklerózy patří věk, mužské pohlaví, (ženy jsou do období klimakteria chráněné 

hladinou hormonů) a genetika. Ovlivnitelné faktory pro vznik aterosklerózy jsou poruchy 

metabolismu tuků (zásadní je hladina cholesterolu), arteriální hypertenze, kouření, obezita a 

nedostatek tělesného pohybu. Všechny zmíněné ovlivnitelné faktory lze buď při jejich výsky-

tu léčit a udržet v kompenzovaném stavu nebo jim lze u zdravých jedinců předcházet dodržo-

váním zásad zdravého životního stylu. Hlavními onemocněními, které má ateroskleróza za 

následek, jsou ischemická choroba srdeční, ischemická choroba dolních končetin, cévní 

mozková příhoda, dále mohou být postiženy i tepny ledvin, trávicích orgánů atd. 

V současnosti se počáteční úloha poškození cévního endotelu a jeho dysfunkce přičítá půso-

bení kyslíkových radikálů, kouření, hypertenzi a stresu (Klener a kol., 2002; Vokurka, 2014). 

     Problém může vzniknout i při kuchyňské úpravě stravy, kdy můžeme z těch zdravých 

potravin vytvořit nezdravé. Nejškodlivější úprava potravy je smažení, pečení a uzení. V jídle 

se tak mohou vytvářet karcinogenní látky. Obecně je česká kuchyně považována za relativně 

nezdravou a tučnou. Podobně jsou na tom i v Rakousku a Bavorsku. V dnešní době už má 

podle odborníku většina lidí povědomí o nevhodnosti složení jídelníčku, ale většina z nich 
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není schopná nebo ochotná nezdravá jídla vyřadit a nahradit je zdravými potravinami (Wildo-

vá, 2016). 

      Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace OSN pro výživu (FAO) 

způsobují rozvoj civilizačních chorob tyto složky: nasycené mastné kyseliny, trans mastné 

kyseliny, sodík pocházející ze soli a přidaný cukr. Vysoký příjem soli může přispět ke vzniku 

osteoporózy, zvyšuje krevní tlak. Nadměrně solená strava ničí chuťové buňky a tím se snižuje 

vnímavost slané chuti. Bez soli ale naše tělo nebude fungovat. Doporučené množství na den je 

podle WHO 5 g soli, cca jedna čajová lžička. Průměrně se jí zkonzumuje 12 g za den.  

      Z tuků nám škodí především tuky živočišného původu, tedy nasycené mastné kyseli-

ny. Ale i ty naše tělo potřebuje. Poměr konzumace tuků je ideální v jedné třetině nasycených 

tuků a dvou třetin tuků nenasycených. Výrazné riziko představují také tuky obsažené 

v mléčných produktech jako je smetana, šlehačka, tučné sýry a jogurty, máslo. Mají značný 

podíl právě nasycených mastných kyselin, které při zvýšené konzumaci přispívají ke vzniku 

aterosklerózy (Wildová, 2014).  

      V současné době probíhá v České republice studie přívodu vitamínu D v potravě. 

Okolní země signalizují právě nedostatek tohoto vitamínu a už teď je předpokladem, že je na 

tom naše republika podobně. Snížená hladina vitamínu D by nám mohla dělat problémy 

zejména v zimním období, kdy nemáme dostatek přímého slunečního světla, díky kterému si 

naše tělo tento vitamín tvoří z cholesterolu. Nutná je ale i dodávka vitamínu stravou, a to 

zejména z tučných ryb, jejichž konzumace je všeobecně nízká. Vitamín D má v našem těle 

velké množství funkcí. Působí v prevenci chronických onemocnění a infekcí. Snižuje riziko 

zlomenin při pádu, podporuje úroveň fyzické síly a rovnováhy, to vše především u starších 

osob. Staré národní doporučení 5 uq/osobu a den  by splnilo jen asi 18 % osob, nové doporu-

čení 15-20 uq/osobu a den ale méně než  1 % dospělých osob. Přívod je nižší u žen, průměrně 

3,1 uq vitaminu D/den, než u mužů 4,2 uq vitaminu D/den. Je to dáno rozdíly ve spotřebě 

potravin, zejména živočišného původu. Je tedy jasné, že současná strava preventivní dávku 

nesplňuje (Ruprich a kol, 2017). 

2.1. Volné kyslíkové radikály, oxidativní stres 

      Kyslíkové radikály jsou látky vznikající permanentně v našem těle při oxidačních re-

dukcích v buňkách. Jde o atom kyslíku bez elektronu v zevní orbitě, který oxiduje prakticky 

vše, s čím se setká. V těle se uplatňují v některých dějích, je to např. likvidace fagocytované-

ho materiálu nebo při buněčné smrti, při průniku spermie do vajíčka… Je však nutné, aby 

jejich tvorba byla v rovnováze s antioxidačními mechanismy. Pokud totiž dojde k narušení 
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této rovnováhy a převažují v našem těle volné radikály, vniká tzv. oxidativní stres. Ten po-

škozuje funkce buněk. Některé teorie spojují existenci tohoto stavu s výskytem nádorových 

buněk či poškození endotelu cév a vznikem aterosklerózy, zánětlivými změnami, neurologic-

kými poruchami, otravy, atd. (Vokurka, 2014). 

      Jako antioxidační látky působí některé vitamíny (vit E, C, beta-karoten) a minerály 

(selen, měď a mangan), (Vokurka, 2014, Mourek, 2013). Jsou schopné zabránit volným radi-

kálům navázat se na zdravé buňky v těle, a tak zajistit zmíněnou stabilitu (Mach, Borkovec, 

2013). 

      Volné radikály vznikají také např. smažením jídel, grilováním, znečištěním a konta-

minací, jsou to děje, které nás neustále provázejí (Mach, Borkovec, 2013). 
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3. Pohybová aktivita, cvičení, sport 

     Pohyb je přirozená vlastnost organismu. Díky této vlastnosti jsme schopni vykonávat 

práci, přesouvat se z bodu A do bodu B, zajistit si základní potřeby. 

      Souhrn pohybu lidského těla (motorika) je systematicky řízen CNS. Jedná se o pohy-

bovou aktivitu kosterního svalstva (mobilita) a souhrn pohybů vegetativního svalstva (motili-

ta), (Mourek, 2013, Rokyta, 2016). 

      V průběhu růstu se motorika mění a rozvíjí. Můžeme, ji také zdokonalit trénováním 

tzn. pravidelným opakováním určitého pohybu. To se týká pohybů ovládaných vlastní vůlí, 

vykonávanými kosterním svalstvem. Znakem lidské motoriky je hlavně vzpřímené držení těla 

a chůze, pro člověka je toto nejpřirozenější pohyb, rozvíjí se od útlého věku. Dále je to odliš-

ný pohyb končetin horních i dolních, lateralita končetin, naučené pohyby (Mourek, 2013, 

Rokyta, 2016). 

     Pohyb je z největší části uskutečňován svaly, kdy aktino-myozinový komplex provádí 

kontrakce. K tomu potřebuje ionty kalcia a energii ve formě glukózy a mastných kyselin, kte-

ré zajišťují aerobní metabolismus při dostatečné dodávce kyslíku. Pro přiměřený a koordino-

vaný pohyb je nutný dobrý stav pohybového a nervového aparátu (Vokurka, 2014). 

3.1. Prospěch pohybových aktivit a pravidelného cvičení 

      Pohyb neznamená jenom možnost přesunu a uspokojování potřeb. Může pro nás být 

zdrojem zábavy a relaxace. Prostřednictvím pohybu můžeme vykonávat spoustu pohybových 

aktivit, které nám přináší mnoho benefitů. Vhodná pohybová aktivita má pozitivní vliv na 

naši fyzickou i psychickou kondici. Pravidelné cvičení podporuje a udržuje naše zdraví.  

     Pravidelným cvičením působíme blahodárně na každý systém v těle. Posílíme kardio-

vaskulární systém, který je potom méně náchylný ke koronárním onemocněním. Srdce a plíce 

se stávají silnějšími a výkonnějšími, a my potom zvládáme vyšší zátěže v běžném životě. Na-

še klouby, vazy a šlachy jsou díky pravidelnému pohybu pružnější a udrží větší zátěž. Svalové 

napětí se zvyšuje, udržuje nás ve vzpřímené poloze a naše páteř díky tomu tolik netrpí při 

dlouhodobém sezení. Dále pravidelným pohybem aktivujeme metabolismus. Dochází ke zlep-

šení ochranných vlastností HDL cholesterolu, zlepší se účinky inzulínu a pak se pohybová 

aktivita stává prevencí proti diabetu, hypercholesterolémii a obezitě. Imunitní systém je další 

složka, kterou můžeme aktivitou pozitivně ovlivnit, posílit. Trávicí systém zlepší svoji funkci 

a my tolik netrpíme zácpou. Při sportu dochází k vyplavování endorfínů (endogenní opiáty), 



  25 

které mají příznivý vliv na psychiku a my se po cvičení cítíme šťastní, uvolnění a plní energie 

(Astl, J., 2009; Vokurka, 2014). 

3.2. Vliv nedostatečného pohybu na organismus 

       V dnešní době bohužel pohybu ubývá. Lidé více využívají k přesunu automobily, 

hlavně proto, že se změnily pracovní podmínky a musí dojíždět větší vzdálenosti na svá pra-

coviště a také proto, že je to pohodlné. Dnešní přetechnizovaná doba postupně odstraňuje těž-

kou manuální práci, a tak není lidské tělo udržováno v kondici pouhým pracovním procesem. 

Svaly se postupně proměňují v tuk, zadýcháváme se na krátké vzdálenosti, začneme cítit bo-

lesti zad a kloubů, celkový vzhled a přitažlivost klesá. Dobrý zdravotní stav určují tři složky: 

„Vytrvalost, která udržuje srdce a plíce v pořádku, svalová síla a pružnost, abyste zůstali 

pružní a ohební. Člověk v dobré kondici nejen lépe vypadá, ale dobře se i cítí.“ (Astl et al., 

2009) 

 Nedostatek pohybu enormně zvyšuje náklady na zdravotní péči. Bylo prokázáno, že 

lidé s omezeným pohybem a obezitou stojí zdravotnictví zhruba o 17% více než lidé aktivní. 

Obézní lidé mají vyšší nemocnost a horší pracovní výkonnost než lidé štíhlí (Vítek, 2008). 

     Neaktivní organismus je ohrožen řadou rizik. Jak bylo zmíněno, jde o obezitu, cuk-

rovku, kardiovaskulární nemoci, osteoporózu, sníženou imunitu a spoustu dalších (Vokurka, 

2014; Vítek, 2008). 

3.3. Obezita versus pohybová aktivita 

    Většina lidí se domnívá, že zvýšenou pohybovou aktivitou mají vystaráno 

s nadbytečnými kily. Skutečnost, ale není tak jednoznačná. Správným a vhodným pohybem 

sice ovlivníme ukládání a spalování tuků, ale výsledek jde ruku v ruce se správným a dosta-

tečným stravováním. Na spotřebování 1 kg tuku potřebujeme vyvinout poměrně velkou fyzic-

kou aktivitu, po které máme potřebu zvýšeného příjmu a snížíme tak hubnoucí efekt (Doleček 

et al., 2013; Vítek, 2008). 

      K redukci váhy je nutný vyvážený příjem a výdej energie. Extrémně obézní jedinci by 

měli vyhledat odborníka, který je s touto problematikou seznámí a poskytne jim adekvátní 

podporu a vedení při redukci hmotnosti. 

3.4. Vliv nadměrného a nerovnoměrného pohybu 

      Tak jako v jídle bychom měli být střídmí, tak i pohybovou aktivitu je třeba vykonávat 

s určitou mírou opatrnosti a zkušenosti. Extrémní situace nastává ve chvíli, kdy se jedinec 
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s nadměrnou obezitou rozhodne vykonávat např. běh. V té situaci dochází k velkému zatěžo-

vání kloubů a páteře vlivem samotné váhy. Je zatížen také kardiovaskulární systém. Plíce ne-

zvládají dostatečnou dodávku kyslíku a celkové vyčerpání se dostaví za velmi krátkou dobu. 

V takové situaci, se daný sportovec velice rychle vzdává a vrací k původní nečinnosti. Je 

vhodné zvyšovat fyzickou kondici pomocí sportovní zátěže pozvolna. Předejdeme tak úrazům 

pohybového aparátu a případnému kolapsu. I vysoce výkonní sportovci jsou nuceni postupo-

vat s určitou dávkou opatrnosti. Mezi jednotlivými pohybovými aktivitami je potřeba zacho-

vat prostor pro regeneraci svalů a načerpání energie (Doleček et al., 2013; Walek et al., 2015). 

3.5. Správná forma cvičení 

      Obecně lze říci, že dobrý je každý pohyb, ale ze všeho nejlepší je ten, který nás nejvíce 

baví (Doleček et al, 2013). 

      Tělesná zdatnost závisí na vytrvalosti srdeční a svalové, síle, kloubní pohyblivosti a 

složení těla. Za účinnou pohybovou aktivitu můžeme považovat každý pohyb, při kterém se 

zadýcháme, ale toto zadýchání nám dovolí mluvit. Můžeme si vybrat z nesčetného množství 

pohybových aktivit na různé úrovni, kterou nám naše tělo umožní. Relaxační forma cvičení 

nám umožní stimulovat nervovou soustavu a vede k rychlejší regeneraci. Zároveň uvolňuje 

klouby, které potom umožní pohyb ve větším rozsahu. Protahovací cvičení (strečink) kom-

penzuje jednostranné zatížení pohybového aparátu, protahuje a zahřívá svaly a uvolňuje orga-

nismus. Strečink bychom měli zařadit vždy před a po každé náročnější pohybové aktivitě. 

Předejdeme tak případným poraněním a svalové bolesti po náročnějším výkonu. Zpevněné 

svaly a svalovou sílu získáme kondičním cvičením posilovacím a kardiorespirační systém 

můžeme trénovat vytrvalostním tréninkem. Podíl svalové hmoty a tuku ovlivníme formova-

cím cvičením (Vondruška, Barták, 2000). 

      V dnešní době je nejčastěji sportovními trenéry vyzdvihován silový trénink pro zvýše-

ní objemu svalové hmoty. Tento trénink zrychlí metabolismus a podpoří spalování nechtěné-

ho tuku, zároveň působí na formování postavy. Vhodná je samozřejmě kombinace všech fo-

rem cvičení nejlépe po poradě s příslušnými odborníky. Na začátku cvičení bychom si měli 

stanovit reálný cíl. Je dobré vědět, kam při cvičení směřujeme a jaká máme očekávání. Ideální 

interval pro cvičení, je každý den po dobu 10 - 15 minut. Tělo si samo řekne o zvýšení zátěže. 

Pokud nemůžeme cvičit každý den je vhodné trénink zařadit alespoň třikrát týdně po dobu 30 

min. Důležitým faktorem je pravidelnost, kdy si tělo na zátěž zvykne a my se potom do pohy-

bu nebudeme muset nutit. Čím je pohybová aktivita delší a čím je její intenzita vyšší, tím větší 

je profit pro naše zdraví (Walek, Thóth, 2015, Vítek, 2008). 
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3.6. Regenerace ve sportu 

      Po pohybové aktivitě následuje únava a vyčerpání sil. Pro zachování rovnováhy 

v organismu je nedílnou součástí každého tréninku regenerace a opětovné načerpání energie. 

Cílem regenerace je odstranit únavu vzniklou při zátěži a zachovat tak homeostázu organis-

mu. Pasivní regenerace probíhá již při samotném tréninku a po něm. Je to přirozená funkce 

organismu, která vede k návratu funkcí a hodnot vnitřního prostředí do normálu. Základní 

formou je spánek a odpočinek v klidu. Aktivní regenerace jsou plánované prostředky vedoucí 

k obnově sil a odpočinku. Zahrnují např. fyzikální a balneologické procedury (masáže, tepel-

né a vodní procedury, elektroprocedury, světelné procedury), pohybovou aktivitu (jóga). Ne-

dílnou součástí je i dostatečná výživa, dehydratace, remineralizace a péče o psychiku. Vhodné 

jsou různé meditační techniky (Hošková et al., 2015). 
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4. Stres 

    „Stres je nespecifickou reakcí organismu na zátěžové vlivy.“ (Mourek, 2013) 

      „Stres, přesněji distres (Křivohlavý, 1994) patří mezi negativní emocionální zážitky. Je 

definován napětím mezi tím, co člověka zatěžuje (stresory), a zdroji možností tyto zátěže zvlá-

dat (salutory).“ (Křivohlavý, 2012). 

     Stres lze chápat jako obranou reakci organismu na něco co ohrožuje náš život nebo 

naši pohodu. Provází nás už od počátku lidského vývoje. V pravěku nás stresová reakce nutila 

k útěku nebo k boji. Naši předkové byli ve většině případů vystaveni stresu v podobě těles-

ných poranění, ohrožení predátorem nebo hladu. Na člověka dnešní doby působí zcela odlišné 

stresory. Neřešíme problémy jak si vystopovat večeři nebo jak se ukrýt před nebezpečím. 

Nejčastějším stresem dnešní doby jsou naše emoce, které dokážeme prožívat docela silně. 

Řešíme problémy s penězi, hádky v rodině nebo v práci, nakládáme si příliš mnoho úkolů 

v krátkém časovém termínu (Joshi, 2007; Vokurka, 2012). 

      Při stresové reakci se v těle děje hned několik úkonů. Dochází k aktivaci sympato-

adrenálního systému a k vyplavování katecholaminů ze dřeně nadledvin. Zvyšuje se hladina 

glykemie, dochází k hyperventilaci, zvýší se krevní tlak a srdeční výdej. Všechny tyto stavy 

zvyšují fyzickou výkonnost. Tento mechanismus fyziologické reakce je výhodný, pokud pro-

žíváme akutní fyzické stresory (např. útěk, bolest). Akutní stresory jsou typické hlavně pro 

zvířata při svém každodenním boji o přežití v přírodě. V lidském světě, na nás působí spíše 

stresory chronické, psychologické a sociální. Reakce organismu na stres, je poměrně dobrá a 

stejná jako v případě ohrožení. Problém, ale nastává v situaci, kdy naše tělo nezačne reagovat 

adekvátní odpovědí na stresovou situaci. To znamená, že dlouhodobě řešíme problémy, které 

nás uvádějí do stresu a nemůžeme je řešit bojem ani útěkem. Fyziologická reakce na stres 

v těle probíhá a to, co by mělo proběhnout během několika minut, trvá dny až měsíce a na-

páchá v našem těle nezvratné škody v podobě hypertenze, obezity, v horším případě akutní 

infarkt myokardu. V neposlední řadě jsou se stresovou zátěží spojovány i rakovinotvorné pro-

cesy v těle (Joshi, 2007; Vokurka, 2012; Kern et al., 2015). 

       Organismus je proti stresu vybaven kompenzačními mechanismy, které můžeme roz-

dělit do 3 fází: první byla popsána výše. Je to tzv. poplachová reakce, která připraví naše tělo 

k výkonu. Současně se zvyšuje sekrece hormonů kůry nadledvin, které zajistí stabilitu vnitř-

ního prostředí z hlediska energetických zdrojů, metabolismu, koncentrace minerálů a vody. 

Druhou fází je adaptace při déletrvajícím působení stresoru. Uplatňují se opět hormony kůry 
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nadledvin, hlavně kortizol. V této fázi jsme schopni maximálně odolávat stresu. Zmíněný kor-

tizol zajistí svým účinkem přísun energetických substrátů pro metabolismus. Dochází ke zvý-

šení potřeby příjmu potravy, stresové imunosupresi a analgezii. Následuje fáze vyčerpání, 

hlavně v případě trvá-li stres příliš dlouho. Energetické zdroje se vyčerpají a je narušena se-

krece kortizolu. Dojde k poruše vnitřního prostředí a hrozí hypotenze, šok až srdeční selhání 

(Joshi, 2007; Vokurka, 2012). 

     Pokud má někdo nedostatečnou funkci zmíněných mechanismů, může se v těžkých 

situacích dostat do kritického stavu. Hroutí se v situacích, kde by ostatní dokázali dané streso-

ry kompenzovat. Zvýšená produkce kortizolu může mít za následek snížení imunity. Nachá-

zíme–li se delší dobu ve stresové situaci, snadněji podléháme virovým onemocněním. Mezi 

další stresové reakce patří zvýšená produkce prolaktinu, což může u žen vést k problémům 

s otěhotněním (Joshi, 2007; Vokurka, 2012). 

     Krátkodobý stres tedy našemu tělu prospěje v tom smyslu, že jsme schopni reagovat 

na změnu v našem okolí, např. útěkem nebo bojem, jsme schopni reagovat tak, abychom opět 

dosáhli našeho bezpečí. Tělo nám stresovou reakcí jakoby oznamuje, že něco není v pořádku.  

     Dlouhodobý stres není pro naše tělo vhodný. Postupně dochází k poruše vnitřní rov-

nováhy a naše tělo reaguje psychickým zhroucením nebo různými nemocemi. Zvláště psy-

choemotivní stres způsobí poškození endotelu cév a následkem je urychlení rozvoje atero-

sklerózy (Joshi, 2007; Vokurka, 2012). 

4.1. Reakce zažívacího systému na stres 

     Vlivem stresu organismus vypíná všechny činnosti, které spotřebovávají příliš mnoho 

energie a nejsou životně prospěšné. Z dlouhodobého hlediska je sice zažívání důležité pro 

zajištění základních živin, v akutní fázi stresu je však neužitečné a tělo soustředí krev, kyslík 

a glukózu do orgánů jako jsou srdce, plíce a svaly. Dochází tedy k omezení přívodu krve do 

zažívacího traktu. Sníží se produkce slin, enzymů a kyselin, žaludek se stáhne. Tenké střevo 

zastaví svoji peristaltiku a nedochází zde k absorpci. V důsledku šetření energie žaludek pře-

stává tvořit sliznici, kterou se přirozeně chrání před vlastním natrávením kyselinou chlorovo-

díkovou, ta napomáhá rozmělnit a trávit potravu. A problém je na světě. Když stresor přestane 

působit, kyselina dostane příležitost natrávit oslabenou stěnu žaludku a vzniká vřed (Joshi, 

2007). 

      Toto je jeden z mnoha případů jak stres negativně působí na naše tělo. Nejvýhodnější 

by pro náš organismus bylo vyhýbat se stresovým situacím a žít v naprosté pohodě a klidu. 
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Bohužel dnešní uspěchaná doba to ani v nejmenším neumožňuje. Pracovní přetížení, finanční 

tíseň, vztahové problémy, to vše a spoustu jiných situací provází náš život a my se s nimi mu-

síme dnes a denně potýkat.  

4.2. Zvládání stresu 

     „Stresovou reakci mohou ovlivnit různé psychické faktory. Řada vědeckých studií uká-

zala, že jedinec vystavený psychickému stresoru prožije slabší stresovou reakci v případě, že 

bude mít možnost dát své frustraci volný průchod, vycítí-li vládu nad situací a bude-li scho-

pen díky patřičným informacím situaci předvídat.“ 

     „Každý z nás reaguje na konkrétní situace jinak, každý člověk tlumí stresovou reakci 

jinými psychickými rysy. Psychické vlastnosti, které do reakce na různé stresory zapojíme, 

určují naši osobnost. Součástí osobnosti každého člověka je i jeho povaha. Někteří lidé doká-

žou pro zmírnění stresových reakcí velmi dobře využít různá psychologická kritéria a násled-

ně jsou i méně náchylní k onemocněním, jejichž příčinou je stres.“ (Joshi, 2007). 

      Předpokladem pro udržení zdraví je úspěšné zvládání stresu. To závisí na našich dosa-

vadních zkušenostech a povaze. Často jsme nuceni jednat podle naučených vzorců chování, 

které však nejsou vždy pro jednotlivé situace vhodné a účinné. Proto je dobré v první řadě 

znát sebe samého. To nám jednoznačně usnadní způsob jak zvládat stresové situace. Vysoké 

riziko působení stresu nám hrozí ve chvíli, kdy na sebe máme vysoké nároky, když chceme 

dělat všechno nejlépe, když si často vyčítáme chyby, máme pesimistický postoj k životu, 

nejsme schopní odmítnout požadavky druhých nebo, když obcházíme problémy. Důležitým 

faktorem je vnímat náznaky našeho těla, které se stresu brání a dává nám signály, že je všeho 

přespříliš. Takovým signálem může být například obyčejná bolest hlavy, krční páteře, bolesti 

zad, nechutenství, nespavost,…( Kraska-Ludecke, 2007). 

      Není jednoduché stanovit jednoznačné metody zvládání stresu. Každý by si měl osvo-

jit vlastní způsoby. Nejlepším způsobem se jeví vyhýbat se stresu úplně, to však není zcela 

možné. Vhodnější technikou je dopřát si dostatek odpočinku, takovým způsobem, který je 

nám nejbližší. Dělat si radost, která na nás působí formou eustresu a přináší nám pozitivní 

emoce. Cílem je omezení působení zátěže a zachování emocionální rovnováhy (Křivohlavý, 

2012; Gregor 2002). 
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5. Duševní zdraví 

 Tělesná hygiena je pro nás neodmyslitelná součást péče o naše tělo. Nácvik hygieny se 

učíme od dětství. Nároky na tělní hygienu se neustále zvyšují. Globálně na nás působí ze 

všech stran reklamy na hygienické prostředky a pomůcky pro péči o tělo a tělesnou pohodu. 

Mnohem horší je to s hygienou mentální (duševní). Ta pro nás už není tak samozřejmá. A při 

tom čistá a vyrovnaná mysl je podstatou spokojeného žití. Zásady duševní hygieny by měly 

minimalizovat stres a snížit reakce organismu na jeho působení (Čechová et al., 2004; Men-

děl, 2016). 

     Hněv, stres, podrážděnost, špatná nálada, to vše jsou pocity, které zažívá každý člověk 

v průběhu svého života. Emocionální pohoda určuje způsob, jak se člověk se svými pocity 

vyrovná. Stres jako výraz fyzického a psychického napětí může vést u většiny lidí k depresi a 

dalším psychickým poruchám. Každý člověk rozvíjí svoje obranné mechanismy proti zátěži. 

Duševní zdraví vychází z harmonie mnoha faktorů. Proto Světová zdravotnická organizace 

zdůraznila, že „není zdraví, bez duševního zdraví“. To je základní předpoklad pro zdravý vý-

voj jedince od útlého dětství a plnohodnotný život v dospělosti. V naší rychle se měnící a na 

požadavky náročné době je zásadní rovnováha mezi napětím a uvolněním. Porucha rovno-

váhy může vést k mnoha mentálním a tělesným nemocem. Např. v Německu jsou duševní 

choroby na druhém místě nemocnosti. Náklady této země vzniklé za léčbu depresivních cho-

rob jsou ročně okolo 17 mil eur, toto zjištění vedlo k tomu, že jsou duševní choroby brány 

vážně jako nemoc a pacient má právo vyžadovat léčbu (Susanne Kohler, 2016). 

     Umění snížit napětí a uvolnit se je předpokladem pro zachování duševní pohody a 

prevenci mnoha chorob psychických i tělesných. Doporučení pro správnou duševní hygienu 

se opírají zejména o dostatek spánku a odpočinku, kdy se uvolní svalové napětí a naše mysl 

na chvíli zastaví myšlenkové pochody. Nedostatek spánku nebo jeho snížená kvalita má např. 

nepříznivé dopady na naši emocionální stabilitu. Jsme podráždění a rozčílíme se při sebemen-

ším impulzu. Neméně důležité je sledovat naše pocity a chování a určit, v kterých situacích se 

cítíme dobře a která nám naopak škodí. Není dobré potlačovat svoje pocity a emoce. Uvolnit 

toto napětí můžeme jakoukoliv činností. Můžeme plakat, můžeme se smát, můžeme vyjadřo-

vat svůj nesouhlas i radost. Potlačování toho co cítíme, vede k frustraci a dlouhodobě 

k depresi. Uvolnit napětí nám pomohou činnosti, které nás baví. Mohou to být procházky 

v přírodě, sport, ruční práce, četba, sledování filmů a spoustu dalších aktivit, které nám dávají 

pocit naplnění života a času. Kontakt s jinými lidmi nám také zajistí jistou míru uvolnění. 
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Rodina a přátelé nás vyslechnou, projeví účast a povzbudí nás v jakékoliv chvíli. Nevhodným 

způsobem odreagování je ovšem náhlý výbuch hněvu, agrese či pití alkoholu a užívání jiných 

omamných látek (Čechová et al., 2004). 

     Každý si musí najít způsob odpočinku, který mu vyhovuje. Je nutné o odpočinek usi-

lovat, musíme ho vyhledávat a plánovat. Sám totiž nepřijde. Je potřeba stanovit hranice kde 

začíná a končí práce, a kde začíná a končí odpočinek a zábava. 
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6. Podpora zdraví, zdravý životní styl 

     Cílem podpory zdraví je zdravý životní styl. Způsob našeho života je soubor faktorů, 

které přispívají nebo naopak předcházejí vzniku mnoha onemocnění. Nejzávažnější faktory, 

které naše zdraví ohrožují, jsou kouření, nedostatek pohybu, nevhodná strava, nadměrná spo-

třeba alkoholu, konzumace drog a působení nadměrného stresu. To jsou faktory ovlivnitelné. 

Neovlivnitelné faktory, které ohrožují naše zdraví, jsou věk, pohlaví a dědičnost. Znalost své-

ho zdraví a rizikových faktorů usnadňuje aktivní přístup ke zdraví a odstranění či snižování 

působení rizik. Životní styl se odráží v celé řadě oblastí života. Cílem společnosti je zlepšová-

ní životního stylu a jeho pozitivní působení na zdraví. Mohlo by se tak zabránit až 80 % před-

časných úmrtí. K jeho dosažení je zapotřebí vytvořit komplexní intervence, kdy nezastupitel-

nou roli v tomto procesu hrají i zdravotníci a sestry, kteří přicházejí do styku s nemocnými a 

mohou je tak seznámit s ohrožujícími faktory a podpořit jejich eliminaci (Kernová, 2011). 

       Životní styl nezahrnuje pouze správnou stravu, pohyb a dostatek odpočinku. Je zde 

otázka udržitelnosti životního stylu a žití naší populace na této planetě do nekonečna. Udrži-

telná společnost by měla mít takový životní styl, který nebude v rozporu se schopností Země 

udržet život. A to není možné, pokud využíváme zdroje planety rychleji, než jsou regenerová-

ny, pokud vytváříme tuny odpadu, který není země schopna strávit, pokud nejsme schopni 

omezit populační růst a v neposlední řadě pokud není člověk schopný změnit podmínky 

uspokojování svých potřeb (Wikipedie, 2017). 

     Nizozemská společnost provedla výzkum s cca 5 000 respondenty v pěti zemích. Byla 

to Francie, Itálie, Nizozemsko, Dánsko a Česká republika. Cílem bylo zjistit, které aspekty 

udržitelnosti považují spotřebitelé za důležité. Nejčastěji byly ve všech zemích zmiňovány 

čtyři aspekty: využívání přírodních zdrojů, vody, snížení potravního odpadu a konzumace 

sezónního ovoce a zeleniny v souvislosti s dovozem. Vnímání v jednotlivých zemích se liší. 

V České republice přemýšlí respondenti o využívání půdy a zdravých potravinách. Ve Francii 

hraje velkou roli dopravní vzdálenost, a tak přemýšlejí o místních a regionálních potravinách. 

Italové považují za důležitou bezpečnost potravin, která se zde zvyšuje. Naproti tomu 

v Nizozemsku je vnímám jako aspekt udržitelnosti znečištění vzduchu a vody. Také šlo 

o možnost volby spotřebitele ve vztahu k vyvážené stravě a dostupnosti potravin a ochotu 

připlatit si za kvalitní potraviny. V tomto případě bylo zjištěno, že spotřebitelé nejsou nijak 

ochotni si připlatit s výjimkou Italů (Eckert, 2017).  
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7. Povolání zdravotní sestry a zdravý životní styl 

      Profese zdravotníků je specifická v mnoha bodech. Vyznačuje se neustálým kontak-

tem s nemocnými lidmi, směnovým provozem a množstvím práce v malém časovém horizon-

tu. To s sebou nese neustálý nátlak na imunitní systém, nepravidelný biorytmus a časový 

stres. Je zde vysoká emocionální a pracovní zátěž a zdraví zdravotních sester je tak neustále 

ohrožováno. Dodržování zásad zdravého životního stylu se tak stává nelehkou záležitostí. 

     Časné vstávání na směnu, pracovní nasazení od začátku do konce směny, malý nebo 

žádný čas na jídlo, popřípadě ve spěchu, hlava plná informací a nesplněných povinností, ne-

kvalitní spánek po noční směně. Sestra naběhá klidně 8-10 km za směnu, může zvedat břeme-

na těžší jak 15 kg. Vykonává úkoly, které by se jiným jevily jako odporné a nesmí na sobě 

nechat znát, že se jí to nelíbí. Další náročnou součástí tohoto povolání je empatické cítění, kdy 

je sestra neustále v kontaktu s bolestí pacientů. Bolestí na duši i na těle. Výzkumy prokázaly, 

že sdílíme emoce jako je bolest spolu se svými bližními. Aktivují se stejná centra v mozku při 

pouhém pohledu na fotografii tváře zkřivenou bolestí. Tak vypadá nejedna služba zdravotní 

sestry, která se musí naučit plout s proudem a přijmout věci tak jak jsou, aby pro ni byla práce 

přijatelnější a snazší (Honzák, 2015). 

     Zdravotníci, a to nejenom sestry, patří do skupiny zaměstnání, která jsou nejčastěji 

ohrožena syndromem vyhoření (Křivohlavý, 2012). Není to pouze otázka fyzické kondice, ale 

toto povolání vyžaduje určitou formu profesionálního chování a psychického vypětí, kdy si 

zdravotník nemůže dovolit průchod svých vlastních prožitků a názorů. Je to tzv. adaptivní 

chování, které může z dlouhodobého hlediska vést k frustraci (Křivohlavý, 2012; Čechová et 

al, 2004). 

      Udržitelnost životního stylu zdravotní sestry je tedy ohrožena vysokou emocionální a 

pracovní zátěží.  

7.1. Stravování při práci na směny 

      Zdravotní sestry pracují ve většině případů ve směnném provozu. Střídají práci ve dne 

a v noci. Jsou vystaveny nepravidelnému režimu a rytmus spánku a bdění mají často přehoze-

ný.  

Ve spánku tělo regeneruje a nabírá energii. Noční směna zdravotní sestry spánek ne-

dovoluje. Je tedy nucena zůstat v bdělém stavu a vydávat energii. Je nutné, aby i o noční smě-

ně byl zachován dostatečný příjem energie. Měl by být zachován režim malých porcí 
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s krátkými pauzami 2-3 hodin mezi jídly. Je vhodné mít porce nachystané předem, aby nás 

nepřepadl vlčí hlad, protože únava vyvolává potřebu neustálého přísunu jídla, hlavně 

v podobě cukru. Nesmíme také zapomínat na pitný režim, který je neméně důležitý a o noční 

službě často opomíjený. Pro udržení vyrovnané hladiny cukru je dobré konzumovat potraviny 

s nižším glykemickým indexem, měly by být zastoupeny všechny složky stravy. Po noční 

směně je důležitý kvalitní nerušený spánek, což je v denním světle nelehký úkol (Pražanová, 

2016). 
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8. Obecná doporučení pro zdravý životní styl 

      Níže uvedený text shrnuje všeobecné zásady a pravidla zdravého stravování, vhodné-

ho pitného režimu a pohybové aktivity. 

 

 Pitný režim  

• Na 10kg váhy pít 4 dcl vody /den. 

• Ideální tekutiny na pití: voda, čaj ovocný, bylinkový, zelený, příp. voda s citrónem, vymač-

kaným pomerančem,…  

• Častěji popíjet malé doušky tekutiny. 

• Celkové množství vypít takto: ⅔ dopoledne, ⅓ odpoledne.  

• Ke každému šálku kávy, příp. černého čaje, vypít 2 dcl vody navíc, káva se nepočítá do pit-

ného režimu. 

• Alkohol: POZOR! Velmi nevhodný! Nejmenším zlem je vinný střik.  

• Nevhodné nápoje: veškeré slazené minerální vody a limonády.  

• Pozor: mléko, kakao, polévky (vývary) se nepočítají do pitného režimu!!!  

  

Pohybové aktivity  

• Min. 2x týdně, podle možností (spinning, plavání, posilovna, orbitrack, kolo, procházky,…).  

• Nepoužívat výtah, raději jít po schodech.  

• Uvědomit si, že každý krok navíc je dobrý  

 

Hlavní zásady zdravého stravování  

1) Snížit příjem adekvátně v poměru k výdeji (nejlépe konzultovat se specialistou). 

2) Přes den sníst 5–6 malých porcí jídla pro zrychlení metabolismu.  

3) Zvýšit výdej vhodnou pohybovou aktivitou. 

4) Pročistit tělo od škodlivin – detoxikace.  

5) Omezit nevhodné potraviny a zvýšit příjem zeleniny a ovoce.  

6) Zajistit dostatek živin, ale omezit zvýšený příjem jednoduchých cukrů a živočišných tuků.  

7) Po 17. h jíst jen bílkoviny a zeleninu, sacharidy velmi zřídka.  

8) Vhodný pitný režim.  

9) Nehladovět.  
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10) Dostatek spánku – 6–7 hodin denně.  

 

Základní předpoklady úspěšného hubnutí a udržení optimální váhy 

1) Motivace.  

2) Stanovit si reálný rozumný cíl.  

3) Nestresovat se (důležité je cítit se vyrovnaný, nehladovět).  

4) Pohyb.  

5) Návyky – jíst pomalu, v klidu, jídlo důkladně rozkousat, věnovat pozornost jen jídlu a ne 

např. novinám, televizi.  

6) Nepodléhat při nezdaru (pokud se něco nepodaří, nevzdávejte to, stane se, znovu se držte 

nastaveného režimu).  

7) Podpora okolí – je vhodná a dobrá, lépe se pak hubne.  

 

Jak poznám, že jsem na správné cestě 

1) Nepociťuji hlad, jídlo mi chutná a stačí.  

2) Ubývám na váze 0,5–1 kg týdně nebo váha je sice občas stejná, ale když si změřím obvod 

pasu, centimetry ubývají.  

3) Necítím se unavená/unavený, mám dobrou náladu.  

4) Nestresuji se.  

5) Zvládám běžné denní činnosti jako obvykle.  

6) Pohyb se stal mým kamarádem.  

7) Zlepšil se mi celkově zdravotní stav  

 

Nejčastější chyby 

1) Nedostatek pohybu.  

2) Nevyvážený energetický příjem (hladovění vede k obezitě).  

3) Nepravidelná, nekvalitní a nutričně nevyvážená strava.  

4) Stres.  

5) Nedostatek odpočinku (únava nás často nutí konzumovat nezdravé věci – čokoláda, káva, 

energetické nápoje).  

6) Zdravotní problémy.  
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Doporučení 

1) Začněte ihned. Neztrácejte čas, zatěžováním svého těla. 

2) Buďte trpěliví. Neklesejte na mysli, když se něco nezdaří. Dejte tělu čas, aby se mohlo 

přednastavit.  

3) Nečekejte vždy podporu okolí. Najdou se vždy závistivci.  

4) Odměňte se. Běžte do solária, na kosmetiku, kupte si boty, parfém,… 

5) Pryč s blokádami. „Já to nezvládnu.", „Tolikrát se mi to nepovedlo".  

Naprogramujte své podvědomí, že tentokrát to dokážete!  

6) Uvolněte se. Najděte si nějaký jiný způsob relaxace - hudba, sport, jóga, přátelé,… 

7) Plánujte předem. Pamatujte, že když nebudete připraveni dopředu na signál hlad, zažene 

Vás k rychlému občerstvení, podlehnete pekařskému krámku, čokoládě,… Myslete dopředu.  

8) Jezte z malých talířků. Když si dáte málo na malý talíř, můžete si pak vychutnat pocit toho, 

že si můžete ještě přidat.  

 

Osobní plán – kroky  

Naplánujte si cíle, které skutečně povedou ke změně.  

Nepřepínejte své schopnosti a raději provádějte jednu změnu po druhé.  

 

Příklady: 

1) začněte pravidelně snídat, 

2)  začněte jíst menší porce, 

3) začněte jíst 5 až x 6 denně,  

4) naučte se plánovat si jídelníček dopředu,  

5) cvičte každý den 20-30 minut nebo ob den 45-60 minut,  

6) kombinujte aerobní cvičení s posilováním, 

7) poslední jídlo jezte 2-3 hodiny před spaním, 

8) zvyšujte každý den pitný režim o skleničku vody, 

9) nahraďte tučné maso za libové (bez viditelného tuku), 

10)  snězte denně na dopolední svačinu 1-2 ks ovoce, 

11)  k ostatním jídlům navyšte příjem zeleniny, 

12)  nahraďte sladké nápoje za nesladké, 

13)  nahraďte živočišné tuky za rostlinné, 

14)  nahraďte cukr za třtinový cukr a ovoce, 

15)  nahraďte část příjmu kávy za kávu bez kofeinu, 
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16)  nahraďte část bílé mouky za celozrnnou - i pečivo, 

17)  jezte týdně 2-3 porce ryb, 

18)  nahraďte část masa za rostlinnou bílkovinu, 

19)  část přílohy nahraďte zeleninou. 

( Lamschová, Havlíček, 2010; Walek, Thóth, 2015; Vítek, 2008; Astl et al., 2009) 
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9. Cíle výzkumu 

Ve své práci se zabývám zdravým životním stylem. Zajímá mě, zda je péče o nemocné 

pacienty pro zdravotní sestry motivací něco udělat pro svoje zdraví a zda jim v tom jejich 

práce nějakým způsobem brání.  

 

Cílem práce je: 

1. Zhodnotit, jaký mají zdravotní sestry styl stravování a pitný režim. 

2. Zjistit, zda charakter povolání zdravotní sestry má vliv na způsob jejich stravování 

a pitný režim. 

3.  Prověřit, zda sestry vyhledávají pohybové aktivity a zda jsou v tomto nějak ovliv-

něny náročností svého povolání. 

4.  Vytipovat způsob odpočinku, který sestry nejčastěji vyhledávají a zjistit, zda po-

volání zdravotní sestry má vliv na jejich psychiku. 

5.  Zmapovat, zda mají sestry potřebu zlepšovat svůj zdravý životní styl vzhledem 

k povaze jejich povolání a neustálému styku s nemocnými lidmi. 
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10. Použitá metoda šetření 

Metodou šetření je kvantitativní výzkum formou dotazníku vlastní konstrukce. Dotazník 

je rozdělený na pět částí, z nichž každá zkoumá určitou oblast životního stylu. Celkem se 

skládá ze 42 otázek, z toho 32 strukturovaných (uzavřených), respondent si zde vybírá jednu 

nebo více předem formulovaných odpovědí. Dále dotazník obsahuje 5 nestrukturovaných 

(otevřených) otázek, kde odpovídá vlastními slovy a 6 otázek je polootevřených, kde si může 

vybrat formulovanou odpověď a zároveň připojit vlastní. V úvodu dotazníku je vysvětleno, 

jak má být vyplněn. Úvod dotazníku zjišťuje také pohlaví respondentů, délku praxe a pracov-

ní zařazení. První a nejdelší část průzkumu se zabývá stravovacími návyky respondentů (13 

otázek). Ve druhé části je zkoumán pitný režim (6 otázek). Třetí část je zaměřena na pohybo-

vou aktivitu zkoumané skupiny (8 otázek). Předposlední část dotazníku mapuje duševní zdra-

ví a stres (9 otázek). A poslední díl výzkumu je věnován životnímu stylu obecně (6 otázek). 

 Povolení výzkumu bylo uděleno vedoucím pracovníkem z ředitelství. V Hamzově odbor-

né léčebně tento souhlas udělila ředitelka ošetřovatelské péče, v Senior rezidenci Chrudim 

ředitel a ve fakultní nemocnici tento souhlas udělila hlavní sestra ústně a vrchní sestra chirur-

gické kliniky písemně. Jednotlivé formuláře jsou uvedeny v přílohách str. 81-85. 

10.1. Pilotní studie 

      V rámci tvorby dotazníku jsem provedla pilotní studii výzkumu a dotazník jsem nej-

prve rozdala pěti sestrám, které již mají nějakou zkušenost s psaním odborné bakalářské práce 

a dotazníkovým šetřením. Na základě jejich poznatků jsem dotazník upravila do finální podo-

by. Nejednoznačné otázky byly přeformulovány a u některých otázek bylo přidáno více od-

povědí nebo možnost odpovědět vlastními slovy. Týkalo se to otázky č 1 v části pitný režim 

„Z jakých druhů tekutin se většinou Váš pitný režim skládá?“, kde bylo přidáno více možných 

odpovědí. V sekci stravovací návyky u otázky č. 3 „Kolikrát denně jíte?“ byla umožněna od-

pověď vlastními slovy a k otázce č. 6 „Jak často jíte sladkosti a pochutiny?“ byla přidána 

možnost uvést jiný interval. V části týkající se pohybové aktivity byla přidána otázka „Jaké 

pohybové aktivitě se věnujete nejvíce?“ s volnou možností odpovědět. Po těchto úpravách, 

byl dotazník rozdán mezi sestry v terénu. Studie probíhala dva týdny. 

10.2. Zkoumaný soubor 

.  Oslovila jsem celkem 100 sester v praxi. Zaměřila jsem se na ty, které pracují v ne-

mocničním provozu standardního oddělení (chirurgie FNHK) a intenzivní péče (chirurgie 
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FNHK), v provozu domova pro seniory (senior rezidence Chrudim) a v rehabilitačním ústavu 

(Hamzova odborná léčebna Luže), kde převažuje ambulantní provoz. Udělala jsem tak zá-

měrně, abych mohla v závěru své práce porovnat, zda rozdíly pracovního vytížení v různých 

provozech nějak ovlivňují přístup sester ke svému životnímu stylu a zdraví. Návratnost do-

tazníků a spolupráce sester byla ve všech zařízeních celkem uspokojivá. Dotazníky vyplnilo 

87 respondentů, 11 mužů a 76 žen.  

V Seniorovi rezidenci Chrudim odpovědělo 12 respondentů. S vyplňováním dotazníků se 

nevyskytly žádné potíže. Pouze 2 sestry jsou v pracovním provozu přes dvacet let a 3 do dva-

ceti let jinak je skupina respondentů v pracovním provozu do 10 let (přesněji viz tabulka č. 1 

v příloze č. 1). Pracovní zatížení této skupiny sester je značné hlavně po psychické stránce. 

Pečují převážně o seniory ve zvláštním režimu trpících stařeckou demencí a Alzheimerovou 

chorobou.  

V Hamzově odborné léčebně v Luži bylo ochotno vyplnit dotazník 21 sester, které pracují 

převážně v ambulancích nebo na oddělení s lázeňským režimem a péče je zaměřena více na 

soběstačné klienty a rehabilitační péči. Převážná většina zúčastněných je v pracovním provo-

zu 20 let a více, pouze 5 z nich pracuje do 10 let (přesněji viz tabulka č. 1 v příloze č. 1). Ani 

zde neměli s vyplněním dotazníku problém. 

Další skupina respondentů je z Fakultní nemocnice Hradec králové, konkrétně 

z chirurgické kliniky. Osloveny byly sestry ze standardního oddělení a intenzivní péče. Pracu-

jí zde na dvanáctihodinové směny, v denním i nočním provozu, který je i akutní. Na standard-

ním oddělení odpovídalo 27 respondentů, většina z nich se v pracovním provozu pohybuje již 

20 let a více (přesněji viz tabulka č. 1 v příloze č. 1). Také na jednotce intenzivní péče se vý-

zkumu zúčastnilo 27 sester. Pouze tři zdravotní sestry zkoumané skupiny jsou v pracovním 

provozu 21 a více let. Dalších sedm sester do 20 let, zbytek respondentů vykonává své povo-

lání od 5 do 10 let (přesněji viz tabulka č. 1 v příloze č. 1). Je sem soustředěna náročná ošet-

řovatelská péče o nesoběstačné pacienty v těžkém zdravotním stavu, bezvědomí a traumato-

logičtí pacienti. 

Reakce respondentů na dotazník byly spíše pozitivní a nejčastější reakce byly takové, že si 

sestry udělaly jakýsi souhrn svého dosavadního životního stylu a zjistily, jak na tom vlastně 

jsou. 

V každé otázce jsem sečetla jednotlivé odpovědi a procentuelně vyhodnotila. Výsledky 

jsou znázorněny v následujících tabulkách a grafech, kde jsou zároveň jednotlivá zařízení 

porovnávána. 
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11. Výsledky 

11.1. Stravovací návyky 

První otázkou dotazníku v části mapující stravovací návyky respondentů bylo zjištěno, 

že nikdo z respondentů v současné době nedrží dietu a 40,2 % dotazovaných z celkového po-

čtu nikdy žádnou dietu nedrželo. Nejvíce zkušeností s dietním režimem mají respondenti 

v senior centru a rehabilitačním zařízení (viz tabulka č. 2 v příloze č. 1). 

Následující graf nabízí přehled, jaké povědomí mají respondenti o skladbě svého jí-

delníčku. Z celkového souboru 87 respondentů si hlídá kalorickou hodnotu jídla a složení 

stravy pouze 5,7 % dotazovaných. Celkem 64 % všech respondentů tuto problematiku neřeší 

a je jim jedno co jedí, hlavně, že nemají hlad. 29 % respondentů z celého souboru sleduje ale-

spoň složení stravy. V porovnání jednotlivých zařízeních jsou sestry v této problematice cel-

kem vyrovnané. O skladbu svého jídelníčku se nezajímají nejvíce sestry ve FNHK (JIP 74 %, 

ODD 70 %).  

 

Graf 1 - Máte přehled o skladbě Vašeho jídelníčku? 

 

Dále byla položena otázka, kterou jsme zjistili, jak často sestry konzumují zeleninu a 

ovoce. Ukázalo se, že pouze 2 (9,5 %) respondentky z celého počtu zeleninu vůbec nejí. Cel-

kově je však zelenina poměrně často zařazována do jídelníčku. V celém souboru byla nejvíce 

označena položka alespoň jedna porce zeleniny za den (53 %). Na jednotlivých odděleních 

sestry volily nejčastěji odpověď b) zeleninu jím sporadicky a c) každý den sním alespoň jednu 

porci zeleniny. 
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Ovoce nejí pouze 1 respondentka z 87. Jeho spotřeba je oproti zelenině trochu vyšší. 

Několik porcí ovoce za den si dá 12 (14 %) sester z celého souboru. Nejčastěji jsou opět zvo-

leny odpovědi označující konzumaci ovoce sporadicky (68 % SR) a jednu porci za den (57 % 

RHB, 59 % JIP). Rozdíly konzumace zeleniny a ovoce jednotlivých skupin sester jsou zná-

zorněny v následujících grafech č. 2, 3.  

 

Graf 2 - Kolik porcí zeleniny se objevuje ve Vašem jídle za celý den? 

 

 

Graf 3 - Kolik porcí ovoce za den sníte? 

 

Sladkosti a pochutiny si neodpustí téměř nikdo z respondentů. Tyto potraviny nekon-

zumují pouze 3 dotázané sestry. Pravidelně jednou denně zařadí do svého jídelníčku tyto dru-

hy 32 (37 %) sester z celého souboru, z toho je polovina sester (15) z intenzivní péče. Dále si 

dopřeje něco sladkého 20 (23 %) dotázaných 1x za týden a několikrát za den 14 respondentů 
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(16 %). 18 respondentů označilo odpověď e) jiné, kdy uváděli, že konzumují takové potraviny 

např. občas, jak kdy, 1x za měsíc nebo podle chuti nepravidelně. Graf č. 4 porovnává jednot-

livá zařízení. 

 

Graf 4 - Jak často jíte sladkosti a pochutiny? 

 

V grafu č. 5 vidíme, jakým způsobem respondenti zařazují do svého stravování pro-

dukty z rychlého občerstvení, smažená jídla a polotovary. Nejvíce je zastoupena odpověď c) 

několikrát za měsíc (75 % z celého souboru). V jednotlivých typech zařízení je tato odpověď 

také nejčastěji volena (82 % JIP, 74 % ODD, 71 % RHB, 67 % SR). 

 

Graf 5 - Jak často jíte smažená jídla, jídla z rychlého občerstvení nebo polotovary? 
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Nedostatek času a klidu na jídlo kvůli zaměstnání vnímá až 61 % respondentů z celého 

souboru. Nejvíce pak sestry na standardním oddělení FNHK (74 %), v rehabilitačním zařízení 

je to 62 %. Pouze 2 % oslovených sester uvedlo, že se v zaměstnání stravují v klidu. Přesné 

výsledky uvádí graf č. 6. 

 

Graf 6 - Ovlivňuje Vaše zaměstnání způsob stravování? 

 

BMI zkoumané skupiny sester se pohybuje v rozmezí 20-25 (56 %), tedy v normě. 

Další výrazné zastoupení má rozmezí 26-30 (35 %). Obezitou trpí pouze 7% sester z celého 

počtu. V porovnávacím grafu č. 7 zjistíme patologické hodnoty BMI u sester v senior centru 

(25 % BMI pod 20) a v rehabilitačním zařízení (14 % BMI nad 30). Uvedené hodnoty jsou 

pouze orientační, vzhledem k tomu, že neznáme tělesnou konstituci jednotlivých respondentů. 

 

Graf 7 - Jaký je Váš BMI? 
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Změnit své stravovací návyky by bezpochyby chtěla většina respondentů, 71 % 

z celkového počtu. V této otázce jsou výsledky ze všech zařízení celkem vyrovnané (SR 75 

%, JIP 74 %, ODD 70 %, RHB 67 %). Sestry měly možnost vlastními slovy upřesnit, co kon-

krétně by rády změnily. Nejčastěji to bylo přání omezit sladké a jíst lépe pravidelně a mít na 

jídlo více času nebo také přidat do jídelníčku více zeleniny a ovoce. Jedna respondentka do-

konce vyslovila přání přibrat alespoň 5 kg na své váze. Přesné výsledky najdeme v grafu č. 8. 

 

Graf 8 -  Chtěl/a byste na způsobu svého stravování něco vylepšit, změnit? 

 

Respondentům byla v části dotazníku zkoumající stravovací návyky položena otázka, 

zda se stravují v závodním restaurantu a zda tyto služby uspokojují jejich potřeby. V každém 

zařízení se takto stravuje většina sester. Např. ve FNHK na intenzivní péči 74 % sester a 

v rehabilitačním ústavu 71 %. Ti respondenti, kteří se stravují v zaměstnanecké jídelně, odpo-

vídali na další otázku, která se týkala jejich spokojenosti s touto možností. Nadpoloviční vět-

šina (73 %) je s touto službou spokojena. Porovnání najdeme v příloze v tabulkách č. 3 a 4. 

Nejčastěji se zdravotní sestry v celkovém zkoumaném souboru stravují alespoň 3-5x za den. 

V rehabilitačním zařízení jsou sestry schopné se najíst 5-6x za den (47 %), na jednotce inten-

zivní péče zvládají za den 4-5 porcí jídel (40 %), taktéž i v senior centru (42 %). Tabulka č. 5 

v příloze č. 1 obsahuje porovnání této problematiky. 

Zvyky, které se objevují ve stravování respondentů sledované skupiny, jsou zaneseny 

do tabulky č. 6 (viz. příloha č. 1). Respondenti zde měli možnost označit více odpovědí. Nej-

častěji byly označeny zvyky jako „bez snídaně den nezačnu“ (JIP 29 %, ODD 22 %), „jím ve 

spěchu“ (ODD 26 %, SR 23 %, JIP 19 %) nebo také „je mi jedno kdy a co jím“ (SR 23 %, JIP 

14 %). Pravidelnost v jídle se nejčastěji objevuje u sester v rehabilitačním zařízení (23 %) a 
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potřebu snídat nemá 23 % sester v senior rezidenci a 20 % sester na rehabilitaci. Nejméně 

byly v této kategorii označeny odpovědí „často se přejídám“ a „hlídám si příjem a výdej ener-

gie“. 

11.2. Pitný režim 

Nejčastěji sestry uvedly, že pijí vodu z kohoutku (33 % sester z JIP) nebo čaje (34 % 

sester na ODD). Jednotlivé položky jsou znázorněny v tabulce č. 7 (viz příloha č. 1). Na tuto 

otázku odpovídali respondenti spontánně více možnostmi. V kolonce „jiné“ zmiňovali kon-

zumaci minerálních vod nebo také často kávy. 

Konzumace kávy byla předmětem zkoumání další otázky v oblasti pitného režimu. 1-2 

šálky kávy za den vypije až 50 % respondentů celého souboru. Nejčastěji však sestry v reha-

bilitačním zařízení (62 %) a v senior rezidenci (50 %). Četnost pití kávy znázorňuje následu-

jící graf č. 9. 

 

Graf 9 - Jak často pijete kávu? 

 

Dalším předmětem průzkumu bylo užívání alkoholu. V každém zařízení, ve kterém 

byl dotazník rozdán, respondenti nejvíce přiznávali příležitostnou konzumaci alkoholu (JIP 89 

%, ODD 85 %, SR 75 %, RHB 71 %). Za abstinenta se označilo 13 % respondentů z celého 

počtu sester. Pravidelnou konzumaci alkoholu přiznalo 5 sester z celého zkoumaného souboru 

(viz graf č. 10), z dotazníku ovšem nevyplývá, o jakou pravidelnost se jedná. 
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Graf 10 - Pijete alkohol? 

 

Graf č. 11 představuje spotřebu energetických drinků, která není nijak výrazná. Až 

80% sester z celého počtu tyto tekutiny nepije. Každý den je vyhledává pouze 1 sestra z RHB, 

1-2x do týdne také 1 sestra z RHB a 1 z JIP. Méně než jednou za týden jsou tyto drinky uží-

vány nejčastěji v SR (41 %) a na JIP (22 %). 

 

Graf 11 - Pijete energetické drinky? 

 

Rozdíl vypitých tekutin doma či v zaměstnání není u sledované skupiny sester nijak 

výrazný. Množství tekutin, které sestry vypijí, se nejčastěji pohybuje mezi 1 000 - 2 000 ml 

doma i v práci. V domácím prostředí vypije 29 % sester z ODD 2 000 ml tekutin za den, stej-

ně tak v SR (41 %) a na JIP (22 %). Nejnižší množství uvedly sestry ze SR 200 ml tekutin za 

den, kdy tak uvedla 1 sestra z 12. Dále 5 sester z rehabilitačního zařízení vypije doma pouze 
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500 ml tekutin. 34 % sester z celého souboru vypije doma 1 500 ml tekutin. Přesnější údaje 

obsahuje tabulka č. 8 (viz. příloha č. 1). 

Zároveň bylo porovnáváno množství vypitých tekutin v zaměstnání. Kdy dominuje 

množství 1 000 – 1 500 ml vypitých tekutin, kdy 1 500 ml uvedlo 36 % sester z celku. Opět se 

objevilo nejnižší množství tekutin 200 ml, které uvedla 1 sestra z ODD a 400 ml sestra ze SR. 

Dále 4 sestry z celého souboru vypijí v zaměstnání až 3 000 ml tekutin. Podrobný přehled 

výsledků viz tabulka č. 9 (viz. příloha č. 1). 

Poslední otázkou v části dotazníku mapující pitný režim sester jsme zjistili, zda se je-

jich zaměstnavatel podílí na podpoře pitného režimu. Pouze na ODD nemají sestry k dispozici 

pití od zaměstnavatele (100 %). Na JIP téhož zařízení uvedly 2 sestry, že mají pitný barel a 

dalších 25 sester (93 %) tuto skutečnost nezmiňuje. Také v ostatních zařízeních je podpora 

pitného režimu zaměstnavatelem nejednoznačná, ale z dotazníku nevyplývá přesnější vysvět-

lení. V SR si pitný režim zajišťuje samo 67 % sester a na RHB tak činí 38 % sester. V letních 

měsících podporuje zaměstnavatel pití pouze u 24 % sester na RHB. Výsledky této otázky 

znázorňuje graf č. 12. 

 

Graf 12 - Podporuje zaměstnavatel Váš pitný režim? 

 

11.3  Pohybová aktivita 

Z hlediska zdravotního stavu se pohybovým aktivitám může věnovat až 87 % sester 

z celého souboru. Z 87 sester se jich 10 (11,5 %) může věnovat pouze některým a jen 1 sestra 

je zdravotně omezena úplně. Více tabulka č. 10  (viz. příloha č. 1). 
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Z celkového počtu respondentů se pohybové aktivitě věnuje 53 % nepravidelně, 25 % 

pravidelně několikrát týdně, 14 % pravidelně jednou týdně a 8 % respondentů nesportuje. 

V jednotlivých zařízeních se nepravidelné aktivitě věnuje 56 % sester z JIP , stejný počet z 

ODD, 52 % sester z RHB, 42 % sester z SR. 33 % sester z JIP cvičí pravidelně několikrát 

týdně a 33 % sester ze SR pravidelně jednou za týden. Nejméně sester, které nesportují je 

z JIP (2,6 %). Přehled v grafu č. 13. 

 

Graf 13 - Jak často se věnujete nějaké pohybové aktivitě? 

 

Nadpoloviční většina sester z celého souboru musí mít na provozování sportu správ-

nou náladu, konkrétně 56 %. Další nemalá část (31 %) respondentů považuje sport za svůj 

koníček. Na jednotlivých sledovaných pracovištích nejsou patrné nijak velké rozdíly. Přesné 

porovnání nabízí následující graf č. 14. Odpověď „Do sportu se nutím.“ je zastoupena z 13 %. 

 

Graf 14 - Sportujete rád/a? 
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Úroveň svojí kondice vnímá 60 % respondentů z celého počtu jako dobrou. Graf č. 15 

ukazuje vyrovnanost ve všech zkoumaných zařízeních. Nedostatečně vnímá stav své kondice 

23 % sester. 

 

Graf 15 - Jaká je úroveň Vaší kondice? (podle Vašeho mínění) 

 

Následující graf č. 16 představuje názor sester na svoji pohybovou aktivitu ve spojení 

se zaměstnáním. Ve výkonu sportu se cítí být zaměstnáním časově omezeno 31 % sester z 

celého souboru a 36 % respondentů z celku nemá na sport díky své práci dostatek energie a 

chuti. Prací nejsou omezené sestry v SR a to  45 %, také na JIP není 33 % sester svým povo-

láním nijak omezeno. Naopak 48 % sester z RHB uvádí časové omezení a 45 % sester v SR a 

44 % z ODD nemá dostatek energie a chuti. 

 

Graf 16 - Ovlivňuje Vaše zaměstnání Váši sportovní aktivitu? 



  54 

Součásti dotazníku zabývající se pohybovou aktivitou byly také otevřené otázky 

„Uveďte důvody, proč sportujete?“ a „Jaké pohybové aktivitě se věnujete pravidelně?“. Nej-

více uváděným důvodem pro sportovní vyžití bylo např. hubnutí, zlepšení kondice, nálady 

nebo postavy. Respondenti zmiňovali, že důvodem jejich sportovní aktivity je také relax, zá-

bava a pobyt na čerstvém vzduchu.  

Z pohybových aktivit byly ve všech skupinách sledovaných zdravotnic zmiňované 

klasické sporty: plavání, jízda na kole, běh, chůze. Objevily se i specifické sporty: box, pila-

tes, heat, fitness, florbal. 

Ze všech zařízení, které byly zapojeny do průzkumu, je zaměstnavatelem podporována 

pohybová aktivita a sportovní vyžití různým způsobem. Zaměstnanci fakultní nemocnice 

uvedli, že si mohou vybírat příspěvky z fondu pro zaměstnance, které pokryjí např. perma-

nentní vstup do posilovny nebo plaveckého bazénu. V senior rezidenci mohou zajít do posi-

lovny, která je součástí zařízení určeného pro klienty a v rehabilitačním zařízení uvedl jeden 

respondent, že lze využívat plavecký bazén. Podle vyplněných dotazníků, ale ne všichni re-

spondenti tyto výhody využívají. Nejméně však sestry z RHB. Přehled odpovědí na tuto otáz-

ku je v tabulce č. 11 (viz. příloha č. 1). 

11.4. Relax a odpočinek 

Způsob relaxace a odpočinku volí většina respondentů (66 %) kombinací aktivního a 

pasivního stylu. V rehabilitačním zařízení preferuje tento styl relaxace 76 % sester, pouze 9 % 

z nich má raději pouze pasivní způsob odpočinku a 14 % odpočívá aktivně. Na oddělení 

FNHK mají sestry také raději kombinaci aktivní a pasivní odpočinkové formy (70 %), pasivně 

už jich ale odpočívá 22 % a aktivně jenom 7 %. Na jednotce intenzivní péče téhož zařízení 

střídá formy odpočinku 66 % respondentek, dalších 18 % sester si raději odpočine pasivním 

způsobem a 14 % rádo zařadí aktivní relaxaci. Sestry senior rezidence raději způsob odpočin-

ku střídají (42 %). Aktivně čerpají síly o něco raději (33 %) než pasivně (25 %). Podrobný 

popis způsobu relaxace uvádí graf č. 17. 
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Graf 17 - Jakým způsobem relaxujete? 

 

Převážná většina respondentů vnímá nedostatek času na odpočinek při svém zaměst-

nání, je to 76 % z celku. Problém s dostatečným odpočinkem nemá 24 % sester z celkového 

počtu. Na jednotlivých pracovních úsecích nejsou nijak značné rozdíly v této problematice, 

což znázorňuje graf č. 18. 

 

Graf 18 - Máte dostatek času při Vašem zaměstnání na odpočinek? 

 

Stav své psychiky vnímá sledovaná skupina sester celkem pozitivně. Psychicky vyrovna-

ných se cítí 23 % respondentů z celé skupiny. „Spíše ano“ odpovědělo 54 % sester z celku. 

Nejvíce sestry z rehabilitačního zařízení (81 %), následují sestry z oddělení FNHK (56 %). 

Psychickou nevyrovnanost uvedlo jen malé procento účastnic výzkumu. Spíše nevyrovnaní 

jsou respondenti z oddělení (7 %) a z intenzivní péče, kde tak odpověděl 1 respondent 
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(4 %), psychickou nevyrovnanost také přiznal 1 respondent z rehabilitace. Porovnání jed-

notlivých skupin nabízí graf č. 19. 

 

Graf 19 - Cítíte se psychicky vyrovnaný/á? 

 

Každý den se ve stresu nachází 33 % respondentů pracujících v senior rezidenci, opro-

ti tomu na standardním oddělení je to pouze 7 % sester a na intenzivní péči 11 % sester. Na 

tomto pracovišti uvedly sestry občasný výskyt stresu, celkem 63 %. Také na oddělení je občas 

ve stresu 66 % dotázaných, srovnatelně na rehabilitačním pracovišti. Ve stresu nejsou pouze 4 

sestry z celkového počtu, 2 sestry pracující na JIP, 1 na ODD a 1 na RHB. Výsledky ukazuje 

graf č. 20. 

 

Graf 20 - Nacházíte se často ve stresu? 
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Nejčastěji respondenti výzkumu prožívají stres v zaměstnání. V dotaznících tak uvedlo 

72 % sester z celkového počtu, nejvíce z oddělení FNHK (23 sester). Doma je ve stresu 13 % 

dotazovaných z celého souboru. Celkem 13 sester z celého sledovaného souboru uvedlo i jiná 

prostředí, která jim způsobují stres. Byly to např. obchodní domy, škola nebo úřady. Přehled 

odpovědí je uveden v grafu č. 21. 

 

Graf 21 - Kde jste nejčastěji ve stresu? 

 

V grafu č. 22 vidíme, kolik respondentů má možnost požádat o odbornou psycholo-

gickou pomoc ve svém zaměstnání, jedná se až o 63 % z celého souboru. O možnosti využít 

této pomoci neví celkem 26 % dotazovaných z celého souboru a 10 % uvedlo, že tuto mož-

nost nemá. Největší počet sester (29 %), které nemají možnost požádat o psychologickou po-

moc v zaměstnání, je z rehabilitačního oddělení. 

 

Graf 22 - Máte možnost v rámci zaměstnání využít odbornou psychologickou pomoc nebo 

konzultaci? 
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Výsledky dotazníku, které jsou znázorněny v grafu č. 23, objasňují vliv charakteru po-

volání na psychiku sledovaných sester. Zdravotní sestry nejčastěji označily odpověď „Jen 

v některých situacích je moje práce psychicky náročná.“, bylo to 67 % respondentek z celého 

počtu. Takto náročnou práci označují sestry v senior rezidenci (83 %), intenzivní péči (78 %) 

a na standardním oddělení (70 %). Psychicky vyčerpané se cítí nejvíce sestry v rehabilitačním 

zařízení (57 %). 

 

Graf 23 - Ovlivňuje Vaše povolání Vaši psychiku? 

 

Respondenti v zařízeních senior rezidence a rehabilitace, jednoznačně nemají odpo-

činkové aktivity nějakým způsobem podporované zaměstnavatelem. Oproti tomu ve FNHK 

na jednotce intenzivní péče a na standardním oddělení nejsou výsledky jednotné. Část re-

spondentů odpovídala kladně a část nikoliv. Sestry měly možnost uvést způsob, jakým je je-

jich odpočinková aktivita zaměstnavatelem podporována. Všichni shodně uváděli fondy pro 

zaměstnance, ze kterých čerpají příspěvky např. na dovolenou, masáže nebo kulturní vyžití. 

Nejvíce tuto možnost využívá 48 % sester z intenzivní péče, na standardním oddělení pouze 

26 % sester. Z celkového souboru tyto služby nevyužije až 77 % všech dotazovaných (viz 

graf č. 24). 

 

Graf 24 - Podporuje zaměstnavatel nějakým způsobem Vaše odpočinkové aktivity? 



  59 

Potřebu změnit styl svého odpočinku projevilo při vyplňování dotazníků 45 % respon-

dentů z 87. Zrovna tak stejný počet z nich toto přání nemá. Na jednotlivých odděleních by 

rádo změnilo způsob odpočinku 57 % sester z rehabilitace, 48 % z intenzivní péče, 40 % na 

standardním oddělení a 33 % v senior centru. Nejčastěji sestry uvedly potřebu navýšit dobu 

spánku. Také se objevila přání jako častější kulturní vyžití nebo umění oprostit se od starostí. 

Porovnání výsledku najdeme v grafu č. 25. 

 

Graf 25 - Chtěla byste něco změnit na způsobu svého odpočinku? 

 

11.5. Životní styl 

Zásady zdravého životního stylu dodržuje pouze 6 sester z 87 (7 %), dalším 8 sestrám 

z tohoto souboru zdravý životní styl nic neříká (9 %). Podstatně větší počet (38 %) sester 

z celku se o jeho dodržování snaží, ale občas mají rezervy. Zájem o dodržování tohoto stylu 

života, ale nedostatek času k uskutečnění, má 46 % respondentů z celkové skupiny. Porovnání 

jednotlivých skupin sester uvádí graf č. 26. např. sestry z rehabilitace mají k dodržování zdra-

vých zásad celkem blízko. V každém zařízení se ale zdravým životním stylem zabývá malá 

část respondentů (JIP 3,7 %, ODD 0 %, RHB 14 % a SR 17 %). 
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Graf 26 - Máte sám/a potřebu dbát na zdravý životní styl? 

 

Povolání zdravotní sestry motivuje k udržování kondice celkem 17 % respondentů 

z celého sledovaného souboru. Stejné procento sester nemá na tuto problematiku čas a 65 % 

sester si občas díky svému povolání připomene, že by bylo vhodné pro sebe něco udělat. 

Nejméně motivované jsou sestry v senior rezidenci (8 %) a nejvíce pak sestry z RHB (24 %) a 

z JIP (18 %). Stav odpovědí na tuto otázku znázorňuje graf č. 27. 

 

Graf 27 - Ovlivňuje povolání, které děláte Váš způsob životního stylu? 

 

Zdravotní stav pacientů vnímá až 46 % z 87 sledovaných zdravotníků jako motivaci 

pro zlepšení a udržení svého zdraví. Občas si tuto nutnost připomene stejné procento všech a 

17 % z celku toto nevnímá. Porovnání sester z jednotlivých zařízení znázorňuje graf č. 28, 

kde např. na JIP tuto problematiku vnímá 13 sester z 27 a na oddělení pouze 9 sester z 27. 
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Graf 28 - Vnímáte zdravotní stav svých pacientů jako motivaci ke zlepšení svého zdraví a životního stylu? 

 

Polovina respondentů celého souboru (52 %) se zařadila mezi nekuřáky. Kouření při-

znalo až 30 % sester z celku a za příležitostného kuřáka se považuje 11 % sester. V porovnání 

jednotlivých skupin je nejvíce kuřáků na jednotce intenzivní péče (9 z 27) a nejvíce nekuřáků 

na standardním oddělení (17 z 27), (viz graf č. 29). 

 

Graf 29 - Kouříte? 

 

 

Předmětem poslední otázky dotazníku bylo zmapovat názor, zda by měli jít zdravotní-

ci příkladem ostatním lidem v dodržování zdravého životního stylu. Nadpoloviční většina 

respondentů (67 %) si myslí, že ano, nejpočetnější skupinou jsou sestry z RHB. Pouze 13 % 
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sester z celku není k tomu názoru nakloněno a 18 % z nich si není jisto. Porovnání odpovědí 

jednotlivých skupin (viz graf č. 30). 

 

Graf 30 - Myslíte si, že by měli jít zdravotníci příkladem ostatním lidem při dodržování zásad 

zdravého životního stylu? 
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12. Diskuze 

Jedním z cílů této práce bylo zjistit, jaký mají zdravotní sestry styl stravování a jaký 

mají pitný režim. Zásadně jsem neočekávala, že budou respondenti striktně dodržovat pravi-

dla správného stravování, tzn., že budou pravidelně snídat, jíst častěji v menších porcích, 

omezovat cukr, tuk a smažená jídla, hlídat vyváženost stravy, dodržovat dostatečný pitný re-

žim. Šetření ukázalo, že většina zkoumaných zdravotních sester nemá potřebu hlídat složení 

stravy, smažená jídla konzumuje nadpoloviční většina respondentů několikrát za měsíc. Slad-

kosti a jiné pochutiny si každý den dopřeje více než třetina všech dotazovaných, téměř čtvrti-

na si je dopřeje 1x za týden a více než desetina sester i několikrát za den. Pouze tři respon-

dentky uvedly, že sladkosti nejí vůbec. Dle průzkumu Kubalové (2009) konzumuje sladkosti 

každý den několikrát 36 % sledovaných sester.  

Převážná část respondentů šetření má potřebu svoje stravování změnit, je tedy evi-

dentní, že si uvědomují důležitost tohoto problému. Z vlastních zkušeností vím, že není jed-

noduché zasáhnout do zaběhnutých několikaletých rituálů stravování a ještě těžší je provede-

né změny udržet. V případě zdravotních sester na tom může nést vinu pracovní zátěž, která je 

charakteristická nepravidelností směnového provozu, nepředvídatelností množství a naléha-

vosti práce a s tím související nedostatek času na stravu v zaměstnání. Výsledky odhalily, že 

více jak polovina sester z celkového počtu respondentů na jídlo v zaměstnání nemá dostatek 

času a klidu. Sestry se na jednotlivých odděleních v těchto názorech celkem shodují. Ani jed-

notlivé typy zařízení a odlišný harmonogram v zařízeních jako je rehabilitace a senior cent-

rum, kde není akutní provoz, neusnadní pracujícím sestrám způsob stravování. Např. na jed-

notce intenzivní péče pociťuje nedostatek času a klidu na jídlo až polovina sledovaných 

sester, zrovna tak jsou na tom dvě třetiny sester na rehabilitaci. Na standardním oddělení ne-

má na jídlo dostatek času a klidu až tři čtvrtiny sester. Pokud nemáme dopředu naplánováno 

nebo připraveno jídlo většinou potom ve spěchu a hladu sáhneme po první a většinou nejméně 

vhodné potravině k jídlu, kterou potkáme a většinou se přejíme. Také ale hlavně ze své zku-

šenosti vím, že se tento problém dá odbourat a vyřešit, a to právě tím, že si dopředu naplánu-

jeme, kdy a co budeme jíst. Postupem času se dá na tento režim zvyknout a tělo se už samo 

postará o jeho dodržování tím, že budeme mít po určitých intervalech hlad a pokud budeme 

mít připravenou malou svačinku, nebude ohrožena pravidelnost v jídle. Psotová (2011) ve své 

bakalářské práci s názvem „Hodnocení zdravého životního stylu s důrazem na výživu u všeo-

becných sester“ poukazuje na to, že jsou pracovní podmínky sester hlavním důvodem špat-
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ných stravovacích návyků. Zjistila, že 94 % sester uvedlo, že špatné stravování souvisí se za-

městnáním. 

Jedna z otázek dotazníku byla zaměřena na zmapování hmotnosti sledovaných respon-

dentů pomocí BMI. Nadpoloviční většina respondentek má BMI v normě, třetina trpí nadvá-

hou a téměř desetina obezitou. K podobným výsledkům došla i Mouchová (2013) ve své od-

borné práci. Zmiňuje, že BMI je u poloviny respondentů jejího výzkumu ve fyziologickém 

rozmezí, čtvrtina sester se řadí do nadváhy a desetina do obezity.  

Množství vypitých tekutin v práci a v zaměstnání se u jednotlivých skupin responden-

tů našeho souboru výrazně nelišilo. Toto množství se pohybuje v rozmezí 1 500 – 2 000 ml 

vypitých tekutin doma a 1 000 – 2 000 ml tekutin vypitých v zaměstnání. Objevily se i takové 

extrémy jako 200 ml a 700 ml tekutin za den, ale takto odpovídaly pouze dvě respondentky 

z celého souboru. Pitný režim sledovaných sester považuji za nedostatečný, když přihlédneme 

k množství vypité kávy, která se pohybuje u poloviny respondentek v rozmezí 1-2 šálků za 

den a u třetiny více jak 3 šálky za den. Ve své odborné práci Šenková (2010) uvádí, že až 58 

% sledovaných zdravotních sester vypije 1-1,5 l tekutin za den, což považuje za dostatečné. 

Také Kubalová (2009) došla ve své práci k výsledku, že u 58 % sester je pitný režim dosta-

tečný, když vypijí minimálně 1,5 l za den, ale mimo jiné uvedla, že 42 % sester z tohoto vý-

zkumu vypije méně než 1,5 l tekutin za den.  

K pravidelnému pití alkoholu se přiznala pouze minimální část sledovaných sester. 

Největší počet těchto konzumentů bych očekávala na intenzivní péči nebo v senior rezidenci, 

vzhledem k náročnosti náplně práce. Skupinu z JIP zastupuje pouze jedna sestra, další 2 jsou 

z rehabilitačního zařízení a 2 ze standardního oddělení. Dotazník však přesněji nezkoumá tuto 

pravidelnost ani důvody k tomuto užívání. Mouchová (2013) porovnává pití alkoholu u zdra-

votních sester a pražských žen, kdy vychází z literárních zdrojů, které uvádí, že zdravotní 

sestry jsou častějšími konzumenty alkoholu. Toto tvrzení však její výsledky výzkumu nepo-

tvrdily. 

Vzhledem k nočnímu provozu na sledovaných pracovištích by se dala očekávat zvýše-

ná konzumace energetických drinků. Vyhodnocení výsledků ukázalo, že tyto drinky nevyuží-

vá téměř většina respondentů. Každodenní konzumaci přiznala 1 sestra z rehabilitace, kde je 

převážně ambulantní provoz. Na jednotce intenzivní péče, kde je noční provoz běžný, si tento 

drink dá méně než jednou za týden téměř čtvrtina sester a více než třetina sester v senior rezi-

denci. 

Dalším cílem výzkumu bylo zjistit, zda sestry vyhledávají pohybové aktivity a zda 

jsou v tomto směru nějak ovlivněny náročností svého povolání. Vyhodnocení dotazníků po-
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tvrdilo má očekávání, že zkoumaný soubor zdravotních sester sice vyhledává různé pohybové 

aktivity, ale většinou jen za účelem zábavy a relaxace, ne pro zvýšení kondice, síly či svalové 

hmoty. 

 Z výsledků dotazníků bylo zjištěno, že nepravidelně sportuje polovina respondentů 

z celé skupiny sester.  Nejčastějším důvodem je právě chybějící chuť a energie, která je vy-

čerpána v náročném povolání, což uvedla nadpoloviční většina sester ve všech skupinách. 

Předpokládala jsem, že skupina sester v ambulantním provozu rehabilitace bude mít na pro-

vozování sportu nejvíce času. Průzkumem však bylo zjištěno, že právě tato skupina má času 

na sport nejméně. Uvedla tak polovina sester této skupiny. Na standardním oddělení a jednot-

ce intenzivní péče je ve sportu časově omezena méně než polovina sester v každé skupině. 

Zde jsou respondentky spíše omezeny jak nedostatkem času tak i energie, což by odpovídalo 

náročnosti jejich pracovní náplně. Čtvrtina sester z celého souboru sportuje pravidelně něko-

likrát týdně. V jednotlivých skupinách nejsou žádné výrazné rozdíly a výsledky byly celkem 

vyrovnané. Uspokojivým výsledkem je, že do sportu se nutí pouze desetina všech sledova-

ných sester. Více než polovina sester z celého souboru si zasportuje alespoň při správné nála-

dě a více než třetina všech respondentek považuje sport za svůj koníček.  

Také Šenková (2010)) svým výzkumem v rámci odborné práce zjistila, že pravidelně 

každý den cvičí jen velmi málo sester (4 %), ale frekvencí 3x týdně půl hodiny již cvičí vetší 

počet (28 %) respondentů jejího šetření. Také uvádí, že lepší vztah ke sportu mají sestry 

mladšího věku. I odborná práce Maláčové (2010) se zabývá tímto tématem. Zde bylo zjištěno 

velmi malé procento pravidelně cvičících sester a podstatně větší počet sester, které se sportu 

nevěnuje vůbec. Ke snížené chuti a energii k aktivnímu pohybu ve volném čase může vést 

mimo jiné i fakt, který uvedla Machálková a spol. (2012) ve svém výzkumu, a to že zátěž 

chůzí v pracovní směně všeobecných sester je značná. Výsledky tohoto šeření dokazují, že 

průměrný počet kroků zdravotní sestry se za směnu pohybuje až k 17 tisícům kroků, tj. cca 12 

km. 

Relaxace a způsob odpočinku je velice individuální záležitost. Potvrdilo se mé očeká-

vání v případě času na odpočinek, kdy zkoumaný soubor sester většinou pociťuje tohoto času 

málo. Z celého počtu respondentů nemá dostatek odpočinku nadpoloviční většina. Nejčastěji 

tak odpověděla většina sester z intenzivní péče a standardního oddělení. V porovnání jednot-

livých skupin má větší počet respondentů na odpočinek spíše nedostatek času. Vzhledem ke 

stávajícímu počtu pracujících sester ve zdravotnictví jsou tato zjištění celkem odpovídající. 

Jediným způsobem jak tento problém odstranit je nevystavovat sestry přesčasovým hodinám a 

navýšit počet sester do služeb. V odborné práci Šenkové (2010) byla sestrám položena ob-
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dobná otázka týkající se množství času na odpočinek. Až 58 % sester v tomto výzkumu poci-

ťuje nedostatek volného času. Nadpoloviční většina respondentek šetření nejčastěji uvádí 

kombinaci aktivního a pasivního způsobu odpočinku. Hradilová (2014) zjistila výzkumem 

v rámci bakalářské práce, že většina sester trpí únavou, zdrojem stresu je pro ně převážně pra-

covní prostředí a relaxaci volí spíše pasivním způsobem.  

Překvapilo mě zjištění, že většina sester na intenzivní péči považuje své povolání za 

psychicky náročné jen občas, přestože větší polovina z nich odpověděla, že jsou ve stresu 

nejčastěji právě v zaměstnání. Zde jsem očekávala větší vytíženost. Nejvíce se cítí psychicky 

vyčerpané sestry z rehabilitace, v tomto případě může být příčinou složení skupiny těchto 

sester, kdy většina z nich je v praxi zdravotní sestry více jak 11 let. I tato skupina responden-

tek, více jak polovina, uvádí nejčastějším stresujícím faktorem své zaměstnání. 

Využít odbornou psychologickou pomoc má ve svém zaměstnání převážná většina re-

spondentů. Třetina sester o této možnosti neví a desetina z celku tuto možnost nemá. Touto 

konzultací a podporou se dá předejít mnohým psychickým problémům souvisejících 

s náročnou praxí, dají se tak vyřešit i nemalé problémy personálních vztahů. Bylo by tedy 

dobré, kdyby si zaměstnavatelé ověřili informovanost svých zaměstnanců a tuto možnost jim 

aktivně nabízeli. 

Mnohdy se zdá, že je zdravotnictví zatíženo kuřáctvím více než jiné profese. Výsledky 

této práce ukazují, že počty kuřáků mezi zkoumanými zdravotními sestrami nejsou zas tak 

vysoké, jak jsem se domnívala. Pravidelné kouření přiznala čtvrtina sester celého souboru. 

Polovina sester jsou nekuřáci a desetina příležitostní kuřáci. Nejvíce kuřáků se objevilo na 

intenzivní péči. Dalo by se předpokládat, že jde o určitou kompenzaci stresu na tomto praco-

višti. Šetření Mouchové (2013) v rámci odborné práce ukázalo podobné výsledky. Nadpolo-

viční část respondentů nekouří a více než třetina kouří.  

  Výzkum potvrdil moji představu o dodržování zdravého životního stylu zdravotními 

sestrami. Téměř polovina respondentů uvedla, že na dodržování zdravého životního stylu ne-

má čas, přesto by ale měla o jeho dodržování zájem. Druhá polovina z nich se snaží o jeho 

dodržování, kdy méně než desetina z nich dodržuje tyto zásady přesně a ostatní mají občas 

mezeru. Výsledky se na jednotlivých zkoumaných pracovištích nijak výrazně neliší. Zdravý 

životní styl nic neříká méně než desetině sester z celého souboru, většinou se jedná o sestry z 

intenzivní péče. Šenková (2010) v závěru své práce uvádí, že z jejího výzkumu bylo patrno 

hodně chyb a špatných návyků ve všech oblastech životního stylu sester a že si velmi málo 

uvědomují dopady svého chování a jednání.  
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Povolání zdravotní sestry ovlivňuje názor na zdravý životní styl nadpoloviční většiny 

sester provedeného šetření, které si občas uvědomí, že by pro sebe měly něco udělat. Nejpo-

četněji takto odpovídaly sestry z intenzivní péče a ze senior centra. Podobný vliv má na re-

spondenty výzkumu i zdravotní stav pacientů, kdy pouze třetina sester nevnímá zdravotní stav 

svých pacientů jako motivaci pro zlepšení svého zdraví. Domnívala jsem se, že většinou 

zdravotní sestry nepovažují za nutné, aby šli zdravotníci příkladem v dodržování zdravého 

životního stylu ostatním lidem, ale až 68 % respondentů uvedlo, že by zdravotníci tímto pří-

kladem být měli. Z vyhodnocení dodržování životního stylu sester vyplynulo, že to není tak 

snadné. 
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Závěr 

Zdravý životní styl je v dnešní době častým tématem mnoha článků a odborných dis-

kuzí. Dodržování zdravého životního stylu je doporučováno mnoha odborníky. Je to jeden z 

faktorů, který je ovlivnitelný pro udržení dobrého zdraví a kondice našeho těla. A to je také 

důvod, proč bychom se jím měli zabývat a snažit se o jeho dodržování. 

      Tato práce sleduje dodržování zásad zdravého životního stylu zdravotníky, zejména 

zdravotními sestrami. Jak jsem se v úvodu zmínila, sestry často dbají na stravování, pitný re-

žim a kondici svých pacientů, ale v praxi jsem si všimla, že málokterá má potřebu vnímat a 

dodržovat tyto zásady vůči sobě. Ostatně výsledky dotazníku, které oslovené sestry vyplnily, 

o tom vypovídají. Jen velmi malá část sester dodržuje zdravý životní styl. Větší část už o této 

problematice alespoň uvažuje, ale to nestačí. Povolání zdravotní sestry je náročné a i zdravot-

níky mohou postihnout zdravotní problémy, proto si myslím, že je zásadní, aby i ony dbaly o 

své zdraví i během směny. Měly by dodržovat dostatečný pitný režim, mít přiměřený energe-

tický příjem a mimo pracovní dobu dbát na dostatečný odpočinek a pečovat o svoji kondici. 

      Teoretická část práce je zaměřena na jednotlivé zásady životního stylu. Podrobně po-

pisuje složky stravy a vliv stresu na naše tělo. Cílem bylo popsat i důležitost pohybové aktivi-

ty, odpočinku a relaxace. Praktická část prezentuje výsledky dotazníků, které byly předloženy 

sestrám z různých praktických provozů. Výsledky vyhodnocují přístup sester ke svému stra-

vování, pohybové aktivitě, duševní rovnováze a životnímu stylu obecně. 

      Nemalá část sester v dotaznících uvedla, že nemají na tuto problematiku dostatek času, 

ale já jsem na základě zkušeností přesvědčená, že vše je otázka správného načasování, pláno-

vání a osvojení si těchto zásad. Je ale na uvážení každého, jak se k této otázce postaví a jaký 

zvolí způsob žití. Dodržování zásad zdravého životního stylu není jednoduchá záležitost, ale 

pokud přijmeme zdravou stravu, sport a nutnost odpočinku jako součást života, jistě se nám 

bude mnohem lépe dařit v životě i v práci. Poznáme, že se nám zlepší nejen postava, ale zvýší 

se nám i sebevědomí a psychická síla. 

Podstatné je znát podrobnosti problematiky vlivu nevhodné stravy, nedostatku pohybu 

a nadměrného působení stresu na zdraví člověka. Ale i zde se vyplatí rčení „ všeho s mírou“, 

Vyplatí se používat zdravý rozum a naslouchat vlastnímu tělu. Kdo jiný by ale tuto problema-

tiku měl znát lépe než právě zdravotní sestry a lékaři? 
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Bakalářská práce pojednává o životním stylu zdravotních sester. Shrnuje zásady zdra-

vého životního stylu, vliv stresu na organismus, výhody pravidelné pohybové aktivity, způsob 

správného stravování a popisuje jednotlivé složky stravy. Předmětem práce je vliv povolání 

na dodržování zásad zdravého životního stylu. Důraz je kladen na působení pracovního pro-

vozu na způsob stravování, pohybovou aktivitu, vnímání stresu. Dále se zaměřuje na postoj 

zdravotníků k této problematice a zkoumá jejich názor, zda by měli jít sami příkladem ostat-

ním lidem v dodržování životního stylu. Praktická část prezentuje výsledky vyhodnocených 

dotazníků a porovnává různé typy pracovních provozů. 
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This Bachelor Thesis deals with a life style of medical nurses. It discusses the princi-

ples of a healthy life style, an influence of stress on our organism, advantages of a regular 

physical activity, various ways of a healthy diet and it also describes individual components 

of a diet. A subject of the thesis is the influence of our profession on following the rules of a 

healthy life style with the emphasis on work shifts, on a way of eating, physical activity and 

dealing with stress.  The thesis also focuses on the attitude of medical staff members to this 

topic and it inspects their opinion whether a member of medical staff should give a leading 

example in following the rules of a healthy life style. The practical part of the thesis presents 

the results of the questionnaire survey and it compares various types of work environments. 
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Příloha č. 1  

Tabulky výsledků 

 

Jak dlouho 

jste 

v pracovním 

procesu? 

(počet re-

spondentů) 

Senior rezi-

dence 

(12) 

Rehabilitace 

(21) 

Oddělení FN 

(27) 

Intenzivní 

péče FN 

(27) 

Celkový 

počet re-

spondentů 

(87) 

a) do 5 let 41,7% (5) 4,8% (1) 14,8% (4) 37,0% (10) 22,9% (20) 

b) 6 – 10 let 16,7% (2) 23,8% (5) 18,5% (5) 22,2% (6) 20,7% (18) 

c) 11 – 20 let 25,0% (3) 19,0% (4) 33,3% (9) 29,6% (8) 27,6% (24) 

d) 21 let a víc 16,7% (2) 52,4% (11) 33,3% (9) 11,1% (3) 28,7% (25) 

Tabulka 1 – Délka praxe respondentů 

 

Držíte/držela 

jste nějakou 

dietu? 

Senior rezi-

dence 

(12) 

Rehabilitace 

(21) 

Oddělení FN 

(27) 

 

Intenzivní 

péče FN 

(27) 

Celkový po-

čet respon-

dentů 

(87) 

a) V současné 

době ne. 
16,7% (2) 47,6% (10) 33,3% (9) 37,0% (10) 35,6% (31) 

b) Nikdy jsem 

žádnou nedr-

žela. 

50,0% (6) 14,3% (3) 48,2% (13) 48,2% (13) 40,2% (35) 

c) Za svůj 

život jsem 

vyzkoušel/a 

několik diet 

33,3% (4) 38,1% (8) 18,5% (5) 14,8% (4) 24,1% (21) 

d) Momentál-

ně držím die-

tu. 

0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 

Tabulka 2 - Zkušenosti respondentů s dietou 
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Stravujete 

se v závodní 

jídelně? 

(pokud od-

povíte ano, 

odpovězte 

na otázku č. 

11) 

Senior rezi-

dence 

(12) 

Rehabilitace 

(21) 

Oddělení FN 

(27) 

Intenzivní 

péče FN 

(27) 

Celkový po-

čet respon-

dentů 

(87) 

a) ano 50,0% (6) 71,4% (15) 40,7% (11) 74,1% (20) 59,8% (52) 

b) ne 50,0% (6) 28,6% (6) 59,3% (16) 25,9% (7) 40,2% (35) 

Tabulka 3 - Využití závodního stravování 

 

Uspokojuje 

závodní 

stravování 

Vaše potře-

by? 

Senior rezi-

dence 

(6) 

Rehabilitace 

(15) 

Oddělení FN 

(11) 

Intenzivní 

péče FN 

(20) 

Celkový po-

čet respon-

dentů 

(52) 

a) ano 100,0% (6) 73,3% (11) 63,6% (7) 70,0% (14) 73,1% (38) 

b) ne 0,0% (0) 26,7% (4) 36,4% (4) 30,0% (6) 26,9% (14) 

Tabulka 4 - Spokojenost se závodním stravováním 

 

Kolikrát 

denně jíte? 

Senior rezi-

dence 

(12) 

Rehabilitace 

(21) 

Oddělení FN 

(27) 

 

Intenzivní 

péče FN 

(27) 

Celkový po-

čet respon-

dentů 

(87) 

7x - 5,8% (1) - - 5,8% (1) 

4-6x - - - 11,1% (3) 11,1% (3) 

5-6x 8,3% (1) 47,1% (8) 25,9% (7) - 18,4% (16) 

4-5x 41,7% (5) 11,8% (2) 22.2% (6) 40,7% (11) 27,6% (24) 

3-5x - - - 22,2% (6) 22,2% (6) 

3-4x 33,3% (4) 17,6% (3) 44,4% (12) 25,9% (7) 29,9% (26) 

2-3x 16,7% (2) 17,6% (3) 7,4% (2) - 8,0% (7) 

Tabulka 5 - Počet porcí jídla za den 
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Jaké zvyky se 

ve Vašem stra-

vování objevu-

jí? (můžete 

uvést více odpo-

vědí) 

Senior rezidence 

 

Rehabilitace 

 

Oddělení FN 

 

Intenzivní péče 

FN 

 

a) pravidelnost 9,1% (2) 23,3% (7) 10,0% (5) 9,5% (4) 

b) bez snídaně 

den nezačnu 
18,2% (4) 16,7% (5) 22,0% (11) 28,6% (12) 

c) hlídám si pří-

jem a výdej 

energie 

0,0% (0) 10,0% (3) 10,0% (5) 7,1% (3) 

d) často se přejí-

dám 
4,5% (1) 6,7% (2) 10,0% (5) 7,1% (3) 

e) nemám potře-

bu snídat 
22,7% (5) 20,0% (6) 12,0% (6) 14,3% (6) 

f) je mi jedno 

kdy a co jím 
22,7% (5) 6,7% (2) 10,0% (5) 14,3% (6) 

g) jím ve spěchu 22,7% (5) 16,7% (5) 26,0% (13) 19,0% (8) 

Tabulka 6 - Stravovací návyky 

 

Z jakých druhů 

tekutin se vět-

šinou Váš pitný 

režim skládá? 

Senior rezidence 

 

Rehabilitace 

 

Oddělení FN 

 

Intenzivní péče 

FN 

 

a) neslazená 

pitná voda 
16,7% (3) 25,8% (8) 18,2% (8) 25,6% (10) 

b) voda z ko-

houtku 
27,8% (5) 32,3% (10) 27,3% (12) 33,3% (13) 
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c) slazené nápo-

je (slazené vody, 

Cola, limoná-

dy,…) 

16,7% (3) 6,5% (2) 6,8% (3) 10,3% (4) 

d) 100% džusy 0,0% (0) 0,0% (0) 4,5% (2) 2,6% (1) 

e) čaje 27,8% (2) 32,3% (10) 34,1% (15) 28,2% (11) 

d) jiné 11,1% (2) 0,0% (0) 9,1% (4) 0,0% (0) 

Tabulka 7 - Druhy konzumovaných tekutin 

 

Kolik teku-

tin vypijete 

doma? 

Senior rezi-

dence 

(12) 

Rehabilitace 

(21) 

Oddělení FN 

(27) 

Intenzivní 

péče FN 

(27) 

Celkový po-

čet respon-

dentů 

(87) 

0 ml - - 3,7% (1) - 1,1% (1) 

200 ml 8,3% (1) - - - 1,1% (1) 

500 ml 8,3% (1) 23,8% (5) 7,4% (2) 7,4% (2) 11,5% (10) 

750 ml - - - 7,4% (2) 2,3% (2) 

1 000 ml 16,7% (2) 23,8% (5) 3,7% (1) 18,5% (5) 14,9% (13) 

1 500 ml 25,0% (3) 28,6% (6) 48,1% (13) 29,6% (8) 34,5% (30) 

2 000 ml 41,7% (5) 9,5% (2) 29,6% (8) 22,2% (6) 24,1% (21) 

2 500ml - 4,8% (1) 3,7% (1) 2,6% (1) 3,4% (3) 

3 000ml - 9,5% (2) 3,7% (1) 11,1% (3) 6,9% (6) 

Tabulka 8 - Množství vypitých tekutin doma 

 

Kolik teku-

tin vypijete 

v zaměstná-

ní 

Senior rezi-

dence 

(12) 

Rehabilitace 

(21) 

Oddělení FN 

(27) 

Intenzivní 

péče FN 

(27) 

Celkový po-

čet respon-

dentů 

(87) 

0 ml - - 3,7% (1) - 1,1% (1) 

200 ml - - 3,7% (1) - 1,1% (1) 

400 ml 8,3% (1) - - - 1,1% (1) 

500 ml 16,7% (2) 9,5% (2) 7,4% (2) 7,4% (2) 9,2% (8) 

750 ml - - - 11,1% (3) 3,4% (3) 
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1 000 ml 41,7% (5) 28,6% (6) 22,2% (6) 22,2% (6) 26,4% (23) 

1 500 ml 25,0% (3) 52,4% (11) 51,8% (14) 14,8% (4) 35,6% (31) 

2 000 ml - 9,5% (2) 7,4% (2) 29,6% (8) 13,8% (12) 

2 500 ml - - - 7,4% (2) 2,3% (2) 

3 000 ml  8,3% (1) - 3,7% (1) 7,4% (2) 4,6% (4) 

Tabulka 9 - Množství vypitých tekutin v zaměstnání 

 

Umožňuje 

Váš zdra-

votní stav 

provozovat 

sporty? 

Senior rezi-

dence 

(12) 

Rehabilitace 

(21) 

Oddělení FN 

(27) 

Intenzivní 

péče FN 

(27) 

Celkový po-

čet respon-

dentů 

(87) 

a) ano 83,3% (10) 76,2% (16) 92,6% (25) 92,6% (25) 87,4% (76) 

b) ne 0,0% (0) 4,8% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) 1,1% (1) 

c) jen některé 16,7% (2) 19,1% (4) 7,4% (2) 7,4% (2) 11,5% (10) 

Tabulka 10 - Možnost provozování sportů z hlediska zdravotního stavu. 

 

Podporuje 

Váš zaměst-

navatel něja-

kým způso-

bem Vaše 

sportovní 

vyžití? 

Senior rezi-

dence 

(12) 

Rehabilitace 

(21) 

Oddělení FN 

(27) 

Intenzivní 

péče FN 

(27) 

Celkový po-

čet respon-

dentů 

(87) 

a) ne 75,0% (9) 95,2% (20) 51,8% (14) 58,8% (10) 60,9% (53) 

b) ano 25,0% (3) 4,8% (1) 48,1% (13) 48,1% (17) 39,1% (34) 

Tabulka 11 - Podpora sportovního vyžití zaměstnavatelem 
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Příloha č. 2  

Dotazník  

Jmenuji se Veronika Müllerová, jsem studentka 3. ročníku bakalářského studijního 

programu – obor Ošetřovatelství, na Lékařské fakultě v Hradci Králové. V rámci svého vý-

zkumu určeného pro účely bakalářské práce (s názvem Zdravý životní styl všeobecných sester 

v kombinaci s náročností tohoto povolání a zdravotním stavem pacientů) Vám předkládám 

dotazník a prosím o jeho vyplnění. 

Údaje, které vyplníte, jsou anonymní a budou použity pouze pro účely tohoto výzku-

mu. Dotazník zjišťuje přístup k Vašemu zdraví a životnímu stylu vzhledem k povaze Vašeho 

povolání. První část dotazníku zahrnuje otázky týkající se způsobu stravování a pitný režim. 

Druhá část dotazníku zkoumá Váš přístup ke sportu a třetí část se zabývá způsobem a potře-

bou relaxace a úrovně duševního zdraví. Poslední otázky zkoumají Váš přístup k životnímu 

stylu. U každé položky prosím zaškrtněte vždy jednu odpověď, pokud není uvedeno jinak. 

Za Váš čas strávený při odpovídání na mé otázky velice děkuji a vážím si Vaši spolu-

práce. 

 

Základní údaje 

Pohlaví:  žena  muž 

Věk: 

Povolání: 

Nejvyšší dosažené vzdělání: 

Jak dlouho jste v pracovním procesu? 

a) Do 5-ti let 

b) 6 – 10 let 

c) 11 – 20 let 

d) 21 let a více 

Na kterém oddělení momentálně působíte? 
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Stravovací návyky 

1. Držíte/ držela jste nějakou dietu? 

a. V současné době ne. 

b. Nikdy jsem žádnou nedržel/a. 

c. Za svůj život jsem vyzkoušel/a několik diet. 

d. Momentálně držím dietu (pokud můžete, uveďte jakou)………. 

2. Jaké zvyky se ve Vašem stravování objevují? (můžete uvést více odpovědí) 

a. Pravidelnost, 

b. bez snídaně den nezačnu, 

c. hlídám si příjem a výdej energie, 

d. často se přejídám, 

e. nemám potřebu snídat, 

f. je mi jedno kdy a co jím, 

g. jím ve spěchu. 

3. Kolikrát denně jíte? 

……………………… 

4. Kolik porcí zeleniny se objevuje ve Vašem jídle za celý den? 

a. Zeleninu nejím vůbec. 

b. Zeleninu jím sporadicky. 

c. Každý den sním alespoň jednu porci zeleniny. 

d. Zeleninu jím několikrát za den. 

5. Kolik porcí ovoce za den sníte?  

a. Ovoce nejím vůbec. 

b. Ovoce jím sporadicky. 

c. Každý den sním alespoň jednu porci ovoce. 

d. Ovoce jím několikrát za den. 

6. Jak často jíte sladkosti a pochutiny?  

a. Každý den několikrát. 

b. Pravidelně jednou denně. 

c. 1x za týden. 

d. Takové potraviny nejím. 

e. Jiné….. 
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7. Jak často jíte smažená jídla, jídla z rychlého občerstvení nebo polotovary?  

a. Každý den. 

b. Několikrát za týden. 

c.  Několikrát za měsíc. 

d. Nikdy 

8. Máte přehled o skladbě Vašeho jídelníčku? 

a. Ne, je mi jedno co jim, hlavně že nemám hlad. 

b. Ano, přesně si hlídám všechny složky stravy. 

c. Ano, přesně si hlídám všechny složky stravy a kalorickou hodnotu jídla. 

9. Ovlivňuje Vaše zaměstnání způsob stravování? 

a. Občas 

b. Ano, v práci nemám na jídlo klid a dostatek času. 

c. Ne, v práci se mohu najíst kdykoliv potřebuji.  

10. Stravujete se v závodní jídelně?(pokud odpovíte ano, odpovězte na otázku č. 11) 

a. Ano, pravidelně. 

b. Ne, toto stravování mi nevyhovuje. 

11. Uspokojuje závodní stravování Vaše potřeby? 

a. Ano, zcela vyhovuje mým nárokům na stravu. 

b. Nevyhovuje mým nárokům na stravu. (pokud možno uveďte důvod)………….. 

………………………………………………………………………………….. 

12. Jaké je Vaše BMI?(i orientačně) BMI= kg/výška x výška v m 

BMI pod 20 

BMI 20-25 

BMI 26-30 

BMI nad 35 

13. Chtěl/a byste na způsobu Vašeho stravování něco vylepšit, změnit? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Pitný režim 

1. Z jakých druhů tekutin se většinou Váš pitný režim skládá? 

a. Neslazená pitná voda 

b. Voda z kohoutku 

c. Slazené nápoje (slazené vody, Cola, limonády,…) 



  89 

d. 100% džusy 

e. Čaje 

f. Jiné … 

2. Jak často pijete kávu? 

a. Kávu nepiju. 

b. Příležitostně např. 2x do týdne. 

c. 1 - 2 šálky za den. 

d. Víc jak 3 šálky za den. 

3. Kolik tekutin vypijete doma a kolik v zaměstnání (uveďte v ml)? 

a. Doma……….. 

b. V zaměstnání………. 

4. Pijete alkohol? 

a. Příležitostně 

b. Pravidelně 

c. Abstinent 

5. Pijete energetické drinky? 

a. Ano, každý den. 

b. Ano, 1-2 x do týdne. 

c. Méně než 1x za týden. 

d. Nepiji  

6. Podporuje zaměstnavatel Váš pitný režim? 

a. Ano, máme k dispozici pitné barely.  

b. Ne, pití si zajišťuji sám/a. 

c. Ne, pití si zajišťuji sám/a. 

Pohybová aktivita (pozn. za sport považujte jakoukoliv pohybovou aktivitu trvající více 

než 20 min, u které se zadýcháte) 

1. Umožňuje Váš zdravotní stav provozovat sporty? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Jen některé 

2. Jak často se věnujete nějaké pohybové aktivitě? 

a. Pravidelně jednou týdně. 

b. Pravidelně několikrát týdně. 
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c. Nepravidelně 

d. Nesportuji (pokud odpovíte touto variantou, pokračujte v dotazníku částí 

duševní zdraví) 

3. Jaké pohybové aktivitě se věnujete pravidelně? 

………………………………………………………………………….. 

4. Sportujete ráda? 

a. Ano, sport je můj koníček. 

b. Ne, do sportu se nutím. 

c. Musím mít tu správnou náladu. 

5. Omezuje Vaše zaměstnání Vaši sportovní aktivitu? 

a. Ano, kvůli práci nemám na sport čas. 

b. Ano, kvůli práci mi nezbývá na sport energie a chuť. 

c. Moje práce mě ve sportu nijak neomezuje. 

6. Uveďte důvody, proč sportujete?  

…………………………………………………………………………… 

7. Jaká je úroveň Vaší kondice? (podle Vašeho mínění) 

a. Výborná 

b. Velmi dobrá 

c. Dobrá 

d. Nedostatečná 

8. Podporuje Váš zaměstnavatel nějakým způsobem Vaše sportovní vyžití? 

a. Ne 

b. Ano, vypište jak……………………………………………………….. 

Duševní zdraví a relaxace 

1. Jakým způsobem relaxujete? 

a. Aktivně (např. při sportu, procházce, práci na zahradě,…) 

b. Pasivně (četbou, sledováním filmů, spánkem, ruční prací,…) 

c. Kombinujete obojí 

2. Máte dostatek času při Vašem zaměstnání na odpočinek? 

a. Ano 

b. Ne tolik, kolik bych potřeboval/a. 
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3. Podporuje zaměstnavatel nějakým způsobem Vaše odpočinkové aktivity? 

a. Ne 

b. Ano, vypište jak………………………………………………………. 

………………………………………………………………………... 

4. Chtěl/a byste něco změnit na způsobu svého odpočinku? 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………... 

5. Cítíte se psychicky vyrovnaný/á? 

a. Ano 

b. Spíše ano 

c. Někdy 

d. Spíše ne 

e. Ne 

6. Nacházíte se často ve stresu?  

a. Ano, každý den. 

b. Ano, občas. 

c. Ano, občas. 

d. Ne 

7. Máte možnost v rámci zaměstnání využít odbornou psychologickou pomoc 

nebo konzultaci? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 

8. Ovlivňuje vaše povolání Vaši psychiku? 

a. Ano, cítím se psychicky vyčerpaný/á docela často. 

b. Ne, moje práce mě pozitivně nabíjí. 

c. Jen v některých situacích je moje práce psychicky náročná. 

9. Kde jste nejčastěji ve stresu? 

a. V zaměstnání 

b. Doma 

c. Jinde (uveďte kde)……… 

 Životní styl 

1. Máte sám/a potřebu dbát na zdravý životní styl? 

a. Ano, dodržuji zásady zdravého životního stylu. 
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b. Ano, snažím se dodržovat zásady zdravého živ. stylu, ale občas mám mezeru. 

c. Zajímám se o zdravý životní styl, ale nemám dostatek času na jeho dodržování. 

d. Zajímám se o zdravý životní styl, ale nemám dostatek času na jeho dodržování. 

2. Ovlivňuje povolání, které děláte, Váš způsob životního stylu?  

a. Ano, nutí mě udržovat se v kondici. 

b. Ne, pro své povolání nemám čas řešit tuto problematiku. 

c. Občas mi připomene, že bych měla zlepšit svůj životní styl. 

3. Vnímáte zdravotní stav svých pacientů jako motivaci ke zlepšení svého zdraví 

a životního stylu? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Občas mám potřebu pro sebe něco udělat, když vidím zdrav. stav jiných lidí. 

4. Kouříte? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Příležitostně 

d. Jsem odnaučený kuřák. 

5. Podstupujete pravidelné preventivní prohlídky? 

a. Ne 

b. Ano (označte jaké) 

Obvodní lékař 

Stomatolog 

Gynekolog 

Jiné ………… 

6. Myslíte si, že by měli jít zdravotníci příkladem ostatním lidem při dodržování 

zásad zdravého životního stylu? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 
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