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Anotace 

Tématem diplomové práce jsou postoje žáků základních a středních škol 

k alternativním výživovým směrům (vegetariánství a makrobiotice). Cílem práce je 

zmapovat u žáků základních a středních škol konzumaci určitých potravin, návštěvnost 

a konzumaci pokrmů v rychlých občerstveních, znalosti alternativních výživových 

směrů (vegetariánství a makrobiotiky) a postoje k nim. 

První část diplomové práce je zaměřena na teoretická východiska. Je rozdělena na 

kapitoly, které se věnují spotřebě potravin v České republice a výživovým 

doporučením, alternativním výživovým směrům (vegetariánství a makrobiotiku) a učivu 

alternativní výživové směry v kurikulárních dokumentech. Další části se věnují 

výzkumnému šetření a návrhům opatření. 

Klíčová slova: Spotřeba potravin, výživová doporučení, alternativní výživové směry, 

vegetariánství, makrobiotika, kurikulární dokumenty 

Summary 
The theme of the thesis is approach of elementary and high school students to 

alternative food strategies (such as vegetarian and macrobiotic food). The aim of the 

thesis is to map out among students of elementary and high school their consumption of 

certain foods, attendance and food consumption at fast food restaurants, their 

knowledge about alternative food strategies (vegetarian and macrobiotic)and attitude to 

these food strategies. 

The fírst part of the thesis is theoretical and is divided into chapters devoted to 

food consumption and nutritional recommendations in the Czech Republic, to 

alternative food strategies (vegetarian and macrobiotic) and for subject matter of 

alternative food strategies in curriculum documents. Next parts of the thesis are focuse 

on research and precaution proposals. 

Key words: Food consumption, nutritional recommendations, alternative food 

strategies, vegetarian and macrobiotic food, curriculum documents 
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ÚVOD 

Dospívání je velice složité období v životě každého jedince. Je to období, kdy se 

z dítěte stává dospělý člověk, dozrává jak fyzicky, tak i psychicky. Aby dozrávání 

probíhalo vyváženě a samozřejmě úspěšně, je nutné dodávat organismu dostatečný 

přísun živin a ochranných látek (vitamínů a minerálních látek). 

V dnešní době, kdy se velké množství lidí stravuje v rychlých občerstveních 

a konzumuje nezdravé potraviny, se naopak někteří jedinci uchylují k alternativnímu 

stravování a to ve snaze zajistit tělu správnou výživu. Dospívající mládež je tedy 

ohrožena nejenom špatnými stravovacími návyky v rychlých občerstveních, nýbrž 

i propagací alternativního stravování jako zdravého (a tudíž i bez zdravotních rizik) 

způsobu stravování a to jak ze stran médií, ale i vrstevníků či idolů. 

Téma postojů k alternativním výživovým směrů jsem si vybrala proto, že jsem 

byla mnohdy svědkem toho, že mladý dospívající člověk začal uvažovat o tom stát se 

vegetariánem nebo makrobiotikem jen proto, že jeho kamarád nebo idol, ke kterému 

vzhlíží, se také takto stravuje, a nebo chtěl pomocí alternativních výživových směrů 

docílit úbytku na váze. Bohužel jsem u této dospívající mládeže následně zjistila, že 

o zvoleném typu stravování nemá žádné informace a myslí si, že je zdravé a naprosto 

bez zdravotních rizik. Chtěla jsem tedy zjistit, zda byly mé špatné zkušenosti s postoji 

k alternativním výživovým směrům mladých lidí jen ojedinělými případy. Samozřejmě, 

že s postoji k alternativním výživovým směrům souvisí i stravovací návyky dospívající 

mládeže. 

Ke správnému utváření postojů k problematice alternativních výživových směrů 

je důležité, aby měla dospívající mládež o této problematice správné informace. V první 

radě informace získává v rodině, která ho formuje již od narození, a v druhé řadě ve 

škole, která by měla zajistit, aby měl dotyčný mladý člověk pravdivé informace. 

Cílem mé diplomové práce je zmapovat stravovací návyky dospívající mládeže 

(konzumace vybraných druhů potravin a konzumace pokrmů v rychlých občerstveních), 

které mohou ovlivnit postoje k alternativním výživových směrům a zmapovat samotné 

Postoje k alternativním výživových směrům. S postoji k problematice souvisí i znalosti 

Problematiky, a proto jsem si dala za cíl i zmapovat znalosti problematiky alternativního 

stravování. 

V první kapitole první části se zabývám spotřebou potravin, změnami v jejich 

spotřebě za několik posledních let, výživovými doporučeními pro obyvatele ČR a také 
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mezinárodní studií HBSC1. Druhá kapitola se již týká alternativních výživových směrů 

(vegetariánství a makrobiotiky), to jak z hlediska filozofického, tak z hlediska 

stravování. Z vegetariánské a makrobiotické stravy jsou vyloučeny některé potraviny, 

proto jsem je zařadila do druhé kapitoly charakteristiky těchto potravin. S vyloučením 

těchto potravin ze stravy souvisí i nedostatek některých důležitých minerálních látek 

a vitamínů v těle, a proto jsem zařadila do stejné kapitoly i jejich charakteristiky. Jako 

poslední kapitolu první části diplomové práce jsem zvolila zařazení učiva alternativní 

výživové směry do kurikulárních dokumentů 

Další kapitoly patří do druhé části a jsou věnovány samotnému výzkumnému 

šetřenv Výzkum jsem zaměřila na zmapování konzumace vybraných potravin, 

stravování v rychlých občerstveních, znalostí a postojů k alternativním výživovým 

směrům(vegetariánství a makrobiotice). Jako metodu výzkumu jsem zvolila metodu 

dotazníkovou, dále pak strukturovaný rozhovor s vyučujícími a rozhovor s personálem 

školních jídelen. 

Ve třetí části diplomové práce se zabývám vyvozením opatření (návrh vyučovací 

hodiny) a zařazení učiva alternativní výživové směry do školních vzdělávacích 

Programů vzhledem k rámcovým vzdělávacím programům. 

' Health Behaviour in School - Aged Children : A WHO Gross - National Study 
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

1 Spotřeba potravin a výživová doporučení 

v 

1.1 Spotřeba potravin v CR 

Ve spotřebě potravin došlo za posledních několik let k výrazným změnám, a to 

jak v objemu, tak i ve struktuře. Tyto změny byly ovlivněny několika různými faktory. 

Mezi nejdůležitější faktory Štiková [27] řadí: vývoj příjmů obyvatelstva, vývoj 

spotřebitelských cen potravin i nepotravinářských výrobků a služeb, nabídku 

a dostupnost výrobků na trhu ve vztahu k rozvoji distribuční sítě, reklamu a propagaci, 

zdravotní osvětu. 

Za posledních 10 let dochází ke snižování spotřeby některých potravin. Štiková 

[27] (shodně i Blattná, aj. [3]) uvádí, že jde hlavně o spotřebu hovězího masa, másla, 

vepřového masa, vajec, brambor, obilovin a dalších potravin. Naopak o mnoho potravin 

zájem roste a tím roste i jejich spotřeba. Jedná se o nealkoholické nápoje, drůbež, 

luštěniny, jižní ovoce, rostlinné jedlé tuky a oleje, ryby a rybí výrobky, zeleninu, cukr, 

lihoviny, mléko a mléčné výrobky. U spotřeby mléka a mléčných výrobků se jedná 

o zvýšení zájmu o mléčné výrobky (sýry, tvarohy a ostatní mléčné výrobky) a naopak 

spotřeba konzumního mléka klesla. Uspokojivým faktem je i více jak 100 % nárůst 

spotřeby nealkoholických nápojů a to přímo koresponduje s výživovým doporučením. 

Co se týká spotřeby drůbeže, tak u té došlo téměř k 100 % zvýšení konzumace. 

Některé údaje jsou znepokojivé a to hlavně pokud se jedná o zvyšující se spotřebu 

lihovin a cukni. Zvyšující se spotřeba ostatních potravin je naopak příznivá. Dále ze 

zprávy Š t ikové vyplynulo , že „porovnání meziročních výs ledků nutr ičního hodnocení 

za poslední dva roky ukazuje, že u jednotlivých výživových faktorů došlo ke změnám. 

Vlivem zvýšení p ř í jmu tuků, bí lkovin a sacharidů vzrost la energet ická hodno ta . " [27] 

Štiková [27] v této souvislosti uvádí, že i přes příznivé změny ve stravování všechny 

základní nutriční faktory (bílkoviny, tuky, sacharidy) výrazně převyšují výživová 

doporučení. Nejvíce převyšuje výž ivová doporučení spotřeba tuků. 
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1.2 Mezinárodní studie HBSC 

V roce 1982 byl iniciován v Evropě systematický mezinárodní výzkum forem 

chování, které ovlivňují zdraví dětí a mládeže. Záhy poté byl výzkum převzat WHO 

jako kolaborativní studie WHO1. Dnes je studie mezinárodně známá pod zkratkou 

HBSC2 a data této studie „mapují tělesné, emocionální a psychologické aspekty zdraví 

a vliv rodiny, školy a vrstevníků na mladé lidi." [23, s. 10] 

Česká republika se poprvé účastnila této studie roku 1994 a úspěšně se účastnila 

i v roce 1998. Výzkum se opakuje vždy ve čtyřletých intervalech. Mezinárodní ohlas 

této studie roste a v roce 2002 se jí již účastnilo 35 států. Hlavní výsledky této 

mezinárodní studie jsou vždy publikovány ve zprávě, která je oficiální publikací WHO. 

Předmětem výzkumného projektu z roku 2002 bylo provést analýzy 

behaviorálních komponent zdraví na souboru českých dětí ve věku 11, 13 a 15 let 

a pokud to bylo možné, tak je porovnat s výsledky z let 1994 a 1998. Analýzy byly 

zaměřeny na 5 tematických okruhů z oblastí chování [23, s. 7-8]: 

• návyková rizika (kouření a spotřeba alkoholu); 

• výživa, dietní zvyklosti, problematika „body image"; 

• tělesná aktivita a aktivity ve volném čase; 

• psychosociální adaptace a duševní zdraví; 

• úrazy. 

Metoda výzkumu HBSC: K náboru dat byl použit dotazový formulář. 

Nábor dat: Nábor dat byl uskutečněn v květnu 2002 a studie se účastnilo 88,8 % žáků 

vybraných tříd. Celkem se studie zúčastnilo 5012 dětí (2412 chlapců a 2600 dívek). 

Výživa 

Součástí dotazníku HBSC 2002 bylo i hodnocení stravovacích zvyklostí. Otázky 
byly 

zaměřeny na hodnocení frekvence spotřeby ovoce, zeleniny, nápojů s vysokým 

°bsahem cukru, sladkostí a čokolády. [23] 

2 World Health Organization (WHO) - Světová zdravotnická organizace (SZO) 
Health Behaviour in School - Aged Children : A WHO Gross — National Study 
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Výsledky studie: 

Konzumace ovoce 

Výsledky konzumace ovoce ukázaly, že jsou patrné rozdíly mezi pohlavími. 

Významně více dívek konzumuje ovoce jednou denně (33,4 %) a víckrát denně 

(15,3 %). Chlapci konzumují ovoce v 9,9 % víckrát denně a 25,7 % chlapců konzumuje 

ovoce jednou denně. Ovšem největší procento jak chlapců, tak dívek konzumuje ovoce 

víckrát týdně, ale ne denně. Jedná se o 58,6 % chlapců a 47,6 % dívek. Nikdy ovoce 

nejí 1,5 % chlapců a 0,4 % dívek. 

Konzumace zeleniny 

Konzumace zeleniny dopadla obdobně. Opět jsou zde patrné rozdíly v konzumaci 

mezi chlapci a dívkami. Největší procento respondentů odpovědělo, že zeleninu jí 

několikrát týdně, ale ne denně. Jednalo se o 65,6 % chlapců a 62,0 % dívek. 23,2 % 

dívek jí zeleninu denně a 8,4 % dívek jí zeleninu několikrát denně. Chlapci jí víckrát za 

den zeleninu v 5,6 % a 18,0 % chlapců jí zeleninu denně. Nikdy nekonzumuje zeleninu 

2,5 % chlapců a 1,7 % dívek. 

Konzumace sladkostí 

Z výzkumu vyplynulo, že sladkosti víckrát denně konzumuje 8,5 % chlapců 

a 5,7% dívek. Denně jí sladkosti 17,0 % chlapců a 19,1 % dívek. Nejvyšší procento 

chlapců (61,6 %) a dívek (63,7 %) jí sladkosti víckrát týdně, ne denně. Nikdy nejí 

sladkosti 2,5 % chlapců a 2,2 % dívek. 

Z výsledků této části studie lze usuzovat, že se dívky více věnují svým 

stravovacím návykům, aby omezily příjem energie a to za účelem snížení tělesné 

hmotnosti, čemuž odpovídají výsledky spotřeby sladkostí. [23] 
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1.3 Výživová doporučení pro obyvatele ČR 

Regionální úřad pro Evropu WHO stanovil výživové cíle pro Evropu a na základě 

tohoto ustanovení by mělo být v nutričních parametrech dosaženo určitých změn. 

Kolektiv autorů Společnosti pro výživu inovoval výživová doporučení, která byla 

vydána roku 1994 Radou výživy Ministerstva zdravotnictví České republiky. [3] 

Jedná se o tyto změny: 

• Mělo by dojít k upravení celkové energetické dávky tak, aby bylo dosaženo 

rovnováhy mezi příjmem a výdajem pro udržení tělesné hmotnosti (optimální) 

v rozmezí BMI 20-25. 

• Mělo by dojít ke snížení příjmu tuku dospělé populace tak, aby podíl tuku 

nepřekročil 30 % optimální energetické hodnoty (u vyššího energetického 

výdeje je to 35 %). 

• Mělo by být dosaženo podílu nasycených, mononenasycených 

a polynenasycených mastných kyselin <1:1,4:>0,6 v celkové dávce tuku, 

poměru mastných kyselin řady n-6:n-3 nejvýše 5:1 a příjmu trans 

nenasycených mastných kyselin do 2 % celkového energetického příjmu. 

• Mělo by být dosaženo snížení příjmu cholesterolu na nejvýše 300 mg za den. 

• Dojít by také mělo ke snížení příjmu jednoduchých cukrů na 10 % celkové 

energetické dávky a naopak by mělo dojít ke zvýšení podílu polysacharidů. 

• Snížit spotřebu kuchyňské soli na 5-7 g za den a upřednostňovat sůl 

obohacenou o jód. 

• Zvýšit příjem vitaminu C na 100 mg denně. 

• Zvýšit příjem vlákniny na 30 g za den. 

• Měl by být zvýšen příjem ochranných látek (minerálních látek, vitaminů) 

a dalších látek, které zajišťují antioxidační aktivitu a ochranné procesy 

v organismu. 
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Aby bylo dosaženo těchto cílů, mělo by dojít ve spotřebě potravin k těmto 

změnám: 

• Snížit by se měla spotřeba živočišných tuků a naopak zvýšit spotřeba 

rostlinných olejů (zejména olivového a řepkového oleje) a to pokud možno 

bez tepelné úpravy. 

• Zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny a to včetně ořechů (ty musí být vzhledem 

k vysokému obsahu tuků v souladu s příjmem ostatních tuků), které jsou 

důležité kvůli obsaženým ochranným látkám. Denně by se mělo konzumovat 

600 g ovoce a zeleniny a to i zeleniny tepelně upravené a v poměru ovoce 

a zeleniny 1:2. 

• Zvýšit příjem luštěnin, které obsahují kvalitní rostlinné bílkoviny s nízkým 

obsahem tuku, nízkým glykemickým indexem a vysokým obsahem 

ochranných látek. 

• Zvýšit spotřebu výrobků z obilovin s vyšším podílem složek celého zrna 

(obsahuje více ochranných látek). 

• Výrazně zvýšit spotřebu ryby a rybích výrobků a to hlavně mořských jako 

prevenci kardiovaskulárních chorob a chorob z nedostatku jódu. 

• Snížit spotřebu živočišných potravin s vysokým podílem tuku. 

• Snížit spotřebu vajec na cca 200 kusů ročně, tj. nejvýše 4 kusy týdně. 

• Zajistit správný pitný režim a to hlavně u dětí a starých lidí (minimálně 1,5-

2 litry) a to přednostně neslazených nápojů či nápojů slazených přirozenou 

ovocnou složkou. 

• Konzumovat alkoholické nápoje umírněně, aby nedošlo u mužů k překročení 

30 g (přibližně 300 ml vína nebo 0,8 1 piva nebo 70 ml lihoviny) za den 

a u žen 20gza den (přibližně 200 ml vína nebo 0,5 1 piva nebo 50 ml 

lihoviny). 

V technologické přípravě by se mělo přihlížet: 

• Na racionální přípravu stravy, tak aby docházelo k co nejmenším ztrátám 

ochranných látek, preferovat vaření a dušení před smažením, pečením 
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a grilováním, zejména u potravin s vyšším podílem živočišných bílkovin. 

Vyhýbat se zvýšenému příjmu tuku ze smažených pokrmů. 

• Preferovat technologickou přípravu s nižším množstvím přidaných tuků. 

• Na zachování dostatečného podílu syrové stravy (ovoce a zeleniny). 

• Na to, aby se zvýšila spotřeba zeleninových salátů, hlavně s přídavkem 

olivového nebo řepkového oleje. 

• Na to, aby docházelo k doplňování stravy vhodnými doplňky nebo 

obohacenými potravinami, pokud dojde k zjištění nedostatku některých 

nutričních faktorů. 

Také je nutné dodržovat jistý stravovací režim. Jíst by se měla pravidelně tři 

hlavní jídla (snídaně 20 %, oběd 35 % a večeře 30 %) a pak dopolední a odpolední 

svačina (5-10 %). Mezi jednotlivými jídly by měla být pauza přibližně tři hodiny. 

Jednotlivé živiny by se měly konzumovat v poměru: 

4 díly sacharidů: 1 díl lipidů: ldíl bílkovin 

V dnešní době je velice populární výživová pyramida, která znázorňuje potraviny 

v takovém rozložení, jak by se měly denně konzumovat. Existuje mnoho typů výživových 

Pyramid (vegetariánská, výživová pyramida pro USA) a nemusí mít vždy nutně tvar 

Pyramidy. 

Obrázek 1 Výživová pyramida 
(Podle Blattné, aj. [3]) 

Sůl, tuky, cukry: 0-2 porce 

Ryby, maso, drůbež, luštěniny: 
1-2 porce 

Ovoce: 4-5 porcí 

Mléko, mléčné výrobky: 2-3 porce 

Zelenina: 3-5 porce 

Obilniny, rýže, těstoviny, 
pečivo: 3-6 porcí 
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Příklady jedné porce: např. 10 g cukru, lOg tuku, 250 ml mléka nebo 1 jogurt (200g), 

125g drůbežího, rybího či jiného masa, 2 vařené bílky, velká paprika či dvě rajčata, 

1 jablko, miska jahod, rybízu či borůvek, krajíc chleba, 1 rohlík. [3] 
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2 Alternativní výživové směry 

V jednotlivých státech světa se vedle běžných stravovacích zvyklostí šíří určitá 

ucelená výživová doporučení, které je možné označit jako výživové směry. Jejich 

výživová doporučení „vychází z pozorování stravy a zdraví lidí v určitých oblastech 

a neznají fyziologické potřeby člověka a chemické složení jednotlivých potravin. Tyto 

výživové směry mají společné to, že slibují záruku nejlepšího zdraví a dlouhý život a že 

doporučují to nejlepší, co pro zdraví člověk může jíst." [26, s. 498] Mnohdy však jsou 

v rozporu s vědeckými poznatky a při dlouhodobém přísném dodržování stravovacích 

doporučení jsou známy i případy poškození zdraví. [26] 

Stránský [22] se také zabývá alternativními výživovými směry. Podle něj se musí 

každá alternativní forma posuzovat jednotlivě. Některé z nich, správně aplikované, mají 

řadu zdravotních předností. Ovšem existují i formy, které jsou spojené s omezeným 

výběrem potravin a ty pak skýtají mnoho rizik. 

K nejvýznamnějším alternativním výživovým směrům, se kterými se můžeme 

setkat u nás i v zahraničí, patří vegetariánství a makrobiotika1. Vegetariánství vylučuje 

konzumaci masa a masných výrobků, veganství dokonce vylučuje konzumaci všech 

Potravin živočišného původu. Existuje tedy mnoho typů vegetariánské stravy a každý 

typ vylučuje či povoluje jiný typ potravin. Makrobiotická strava vylučuje konzumaci 

masa savců, mléka a mléčných produktů a některých dalších potravin. Společnou 

vlastností všech těchto výživových směrů je ale podstatné omezení či úplné vyloučení 

tzv. rafinovaných potravin, a to zejména bílého pečiva a cukru. Alternativní výživové 

směry mají tedy mnoho pro a proti a i mnozí odborníci na výživu se v názorech na 

určité alternativní směry rozcházejí. Nejvíce se jejich názory rozcházejí na konzumaci 

mléka, mléčných výrobků a masa. 

Vegetariáni a makrobiotici nekonzumují některé potraviny, nebo jen ve velmi 

malém množství a v důsledku toho jejich organismu chybí některé esenciální 

aminokyseliny, esenciální mastné kyseliny a některé důležité minerální látky (hlavně 

Železo a vápník) a vitamíny (vitamín B2, B12, D). 

' $ tratil [26] řadí makrobiotiku do vegetariánství. 
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2.1 Vegetariánství 

2.1.1 Historie a filosofie 

Vegetariánství jak v minulosti, tak v dnešní době neznamenalo jen bezmasou 

stravu, ale i životní styl, který vegetariáni vyznávají. Vegetariánství jako způsob stravy 

vylučuje konzumaci jakékoliv části těl zvířat a také výrobků z nich. 

Slovo vegetarismus vzniklo spojením z l a t inských slov „vegetabillis", což 

znamená rostliny a pak „vegetare", což je růst, rozvoj. Vegetariánství je staré jako 

lidstvo samo. Podle Pánka, Pokorného a Dostálové [16] lze o něm hovořit již v d o b á c h , 

kdy se člověk, k t e rý se vyvíjel jako všežravec (a je jím dodnes!), měnil v zemědělce. Je 

to tedy období neolitické revoluce (asi před 10000 lety), kdy se kočovné tlupy 

usazovaly a začaly využívat půdu k pastvě a pěstování plodin. Vegetariánství (tehdy 

ještě pod názvem vegetarismus) se dostalo do Evropy v antice a to asi z Asie. Pánek, 

P o k o r n ý a Dostálová [16] se zmiňují o Pythagorovi jako zakladateli vegetariánského 

způsobu života. Ve své dnešní podobě se vegetarismus začal rozvíjet v Anglii, kde také 

roku 1847 vznikla první vegetariánské společnost. Tato vegetariánská společnost také 

vytvořila i současné slovo - vegetarián. [31] 

Důvody vegetariánů pro vegetariánský způsob života a stravy můžeme rozdělit na 

etické a náboženské, ekologické, zdravotní, ekonomické. K etickému či náboženskému 

důvodu patří nezabíjení zvířat. Vegetariáni se i odvolávají na Starý Zákon a páté 

Přikázání „Nezabiješ". 

Kršna hovoří o tom, že „člověk nemá mravní právo vzít život jakémukoliv tvoru, 

zvláště ne krávě, jejíž mléko tvoří základ pro řadu cenných produktů, a která takto 

odkojí nejen své vlastní potomstvo, ale i celou lidskou společnost." [7, s. 8] 

Dalším důvodem, a to ekologickým, proti konzumaci masa je, že daní za pojídání 

masa je znečištění životního prostředí. Životní prostředí je znečištěno odpadní vodou 

z jatek a je zamořeno mnoho řek a potoků. Vegetariáni jsou proti velkým mezinárodním 

"fast foodům"1 (např. McDonalďs), díky kterým je káceno tisíce hektarů deštného 

Pralesa v Kostarice a Guatemale, aby zde mohl být chován dobytek na masné výrobky 

Právě pro tyto společnosti. Dalším ekologickým důvodem je pro vegetariány spotřeba 

vody při chovu. [31] 

' %chlá občerstvení. 
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Ekonomickým důvodem vegetariánů je vyšší cena živočišných produktů a to díky 

chovu, zpracování mrtvých těl na potravinářské produkty, skladování, transportu 

a následné distribuci. Dalším ekonomickým důvodem je, že masem lze nasytit jen 

některé lidi a to na úkor lidí jiných. Při chovu zvířat na maso se spotřebuje mnoho tun 

obilí, které by nasytily více lidí, než vyprodukované maso. [31] 

Dalším důvodem vegetariánů pro tento životní styl je důvod zdravotní. 

Vegetariáni argumentují tím, že je maso kontaminované škodlivými látkami, hormony, 

antibiotiky a dalšími látkami či mikroby. Masné výrobky obsahují přísady dusitanů, 

dusičnanů, konzervačních látek a látky karcinogenní. Maso a masné výrobky dávají 

vegetariáni do souvislosti s vysokou hladinou cholesterolu v krvi a následným vznikem 

aterosklerózy a také se vznikem rakoviny (např. tlustého střeva). [31] 

K životnímu stylu některých vegetariánů patří i střídmé požívání alkoholických 

nápojů (vegani nepožívají alkohol vůbec), nekouření, odmítání používání kosmetických 

výrobků, které byly testovány na zvířatech, odmítám nošení věcí, které byly vyrobeny 

ze zvířat (např. kožené či kožešinové oděvy, boty, doplňky) a kvůli kterým bylo zvíře 

úmyslně usmrceno. 

2>1 -2 Rozdělení vegetariánství 

Vegetariánství se rozděluje do několika skupin a to podle stravy, kterou mohou 

její stoupenci konzumovat. Někteří autoři (např. Stratil [26]) dělí vegetariánství jen 

na 3 základní typy (lakto-ovo-vegetariánství, lakto-vegetariáství a veganství). Ostatní 

autoři uvádějí rozdělení na více skupin. [30] 

Nákladní rozdělení je na: 
• Lakto-ovo-vegetariánství - příznivci tohoto typu vegetariánství nejedí pouze 

maso; vejce a mléčné výrobky konzumují. 
• Lakto-vegetariáství - lakto-vegetariáni nekonzumují maso ani vejce, ale 

mléčné výrobky ano. 

• Ovo-vegetariánství (někteří autoři vůbec neuvádí) - ovo-vegetariáni 

nekonzumují maso ani mléko a mléčné výrobky, ale vejce jedí. 

• Veganství (někteří autoři ho staví úplně zvlášť) - vegani nekonzumují žádné 
potraviny živočišného původu a to včetně vajec, mléka a mléčných výrobků, 

medu. 
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Mezi méně časté praktiky vegetariánství patří: 

• Frutariánství1 - frutariáni konzumují jen nejrůznější plody (ovoce, ořechy, 

semena) a sbírají je tak, aby nezranili rostlinu. „Někteří frutariáni jedí pouze 

plody, které samovolně upadly z rostliny." [30] 

• Vitariánství - vitariáni požívají pouze pokrmy (ve většině veganské), které 

nejsou připravovány při teplotě vyšší než 46,7 °C. Argumentem je, že vyšší 

teploty ničí enzymy a výživné části rostliny. 

• Syrové veganství - vegani konzumující pouze syrové, neupravené potraviny. 

Stravování, která jsou jen částečně vegetariánská: 

• Pesco-pollo vegetariánství (polovegetariánství) - polovegetariáni konzumují 

maso, ale jen to, které si vybrali z podobných důvodů jako vegetariáni (etické 

či zdravotní důvody). Jedná se ve většině o vyloučení červeného masa (masa 

savců - hovězího, vepřového a dalších). Naopak konzumují například drůbež, 

ryby nebo plody moře. Někdy se stává, že polovegetariáni se občas uchýlí 

k plnému vegetariánství. 

• Pesco vegetariánství - tento typ vegetariánství je v podstatě stejný jako ovo-

lakto-vegetariánství jen pesco vegetariáni konzumují iyby a někdy i plody 

moře. Tento typ stravování je velice oblíbený v Japonsku, kde je znám jako 

dieta Okinawa. 

• F lex i ta r iáns tv í - vegetar ián i , k teř í občas př í lež i tos tně j e d í m a s o , a le n e j e d n á se 

o m a s o zví řa t z v e l k o c h o v ů , a le např . zvířat , k teré j s o u u l o v e n é v d ivoč ině 

n e b o c h o v a n é n a e k o f a r m á c h . 

• Freeganství - feegané se stravují nejčastěji jako vegani a jejich životní styl 

zavrhuje vykořisťování zvířat a Země. 

Základní vegetariánské potraviny 

Je l ikož vege tar ián i ne tvoř í j e d n o l i t o u skupinu , tak i k o n z u m o v a n é po t r av iny se 

liší. N e j r o z š í ř e n ě j š í j e ovo- lak to -vege ta r i áns tv í a m é n ě rozš í řené j e vegans tv í . O d 

Jedno t l ivých skup in vege ta r iáns tv í se odv í j í spot řeba j e d n o t l i v ý c h po t rav in . 

pořt [6] uvádí pojem fru(i)tariánství. 
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Potraviny, které konzumují všechny skupiny vegetariánů: 

• obiloviny; 

• ořechy a semena; 

• luštěnin; 

• ovoce a zelenina; 

• rostlinné oleje. 

Ostatní potraviny : 

Mléko a mléčné výrobky 

Mléko a mléčné potraviny konzumují lakto-ovo-vegetariáni, lakto-vegetariáni 

a vegetariáni, kteří patří do skupiny jen částečných vegetariánů (polovegetariáni, pesco 

vegetariáni a flexitariáni). Ovšem mléčné výrobky nesmí obsahovat želatinu, která se 

vyrábí ze zvířat. 

Vejce 

Vejce konzumují lakto-ovo-vegetariáni, ovo-vegetariáni a zmiňovaní částeční 

vegetariáni. Ostatní typy vegetariánů vejce nekonzumují a nekonzumují ani žádné 

Potraviny, které vejce obsahují (potraviny, které se připravují za použití vajec). 

Maso a masné výrobky 

Maso a masné výrobky konzumují jen někteří z vegetariánů. Jedná se o jen 

částečné vegetariány (polovegetariáni, pesco vegetariáni a flexitariáni) a nekonzumují 

maso savců, ale jen maso drůbeží, ryby nebo plody moře. Ostatní vegetariáni maso ani 

masné výrobky nekonzumují. 

Potravinové doplňky 
Na rozdíl od m a k r o b i o t i k ů si vegetariáni uvědomují nedostatek některých 

ochranných látek ve své stravě a sami sebe nabádají ke konzumaci potravinových 
suplementů. Jedná se hlavně o suplementy vitamínů B!2, D, minerálních látek - vápníku, 
selenu, jódu. Vápníkem bývá obohacováno sojové „mléko" a jódem je dnes 

obohacována sůl. Ostatní látky mohou vegetariáni koupit v obchodech jako potravní 

doplňky, ale jen některé potravní doplňky jsou vegetariánské (např. Nature's Bounty, 
ProFitness). [32] 
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Speciální potraviny 

Ze sóji se připravuje mnoho potravin, které konzumují nejen vegetariáni. Jedná se 

o sojovou omáčku, která se připravuje fermentačními pochody, za využití hub. Ze sóji 

se pak vyrábí i tzv. sojové „mléko", „smetana", „sýr" (tofu), ale také maso, párky, 

salám, majonéza. Ovšem označení mléko, smetana, sýr, maso je nesprávné, protože tyto 

názvy patří jen potravinám, které byly vyrobeny z živočišných produktů. 

Příprava potravin 

Vegetariáni připravují pokrmy všemi možnými způsoby a to i smažením (na 

rostlinném oleji). Některé způsoby přípravy nejsou moc zdravé. 

Vegetariáni, hlavně ti přísní-vegani, kontrolují obsah jednotlivých složek 

v potravinách. Jedná se například o obsah želatiny (např. v mléčných výrobcích), obsah 

olejů, některé přidané látky (např. El20 - kyselina karmínová, vyráběná z těl mrtvých 

oplozených samiček červce nopálového). [2] 

2-1.4 Problémy vegetariánské stravy 

Při hodnocení vegetariánské stravy musíme posuzovat každou formu 

vegetariánství zvlášť. 

N e j v í c e problémů skýtá strava veganská, frutariánská a vitariánská. Při 

veganském stravování dochází nejčastěji k nedostatku minerálních látek (vápníku, 

železa, zinku a mědi), vitamínu B12 a vitamínu D1. Důležitý je nedostatek esenciálních 

aminokyselin ve stravě a celkově malá energetická hodnota veganské stravy, která 

zvyšuje riziko podvýživy (hlavně u dětí a starých lidí). Frutariánská strava má také 

mnohé nevýhody. Opět dochází k nedostatku vitamínů (vitamínu BI2), minerálních látek 

(Především sodíku) a esenciálních aminokyselin. Kromě těchto nedostatků přináší 

konzumace vysokého množství ovoce, ořechů a semen vysoké riziko vzniku 
n e j r ů z n ě j š í c h alergií a také hygienické riziko (plesnivění, hnití). Lakto-ovo-vegetariáská 

strava je daleko vyváženější než veganská a neskýtá pro konzumenta tolik rizik jako 

strava veganská. Díky konzumaci mléčných výrobků a vajec nedochází k nedostatku 

' Nedostatek vitamínu D se týká hlavně veganů v severských státech. 
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železa, vápníku a vitamínu D. Ovo-lakto-vegetariáni mají podle některých autorů také 

nedostatek vitamínu Bi2 a musí ho stejně jako vegani a ostatní vegetariáni dodávat 

v podobě suplementů. [6, 16, 26] 

Otázka vitamínu B ]2 jako nedostatkového se vyskytuje v každém pojednání 

o vegetariánství a v mnohých vegetariánsky laděných publikacích se dočítáme, že 

přísun tohoto vitamínu není důležitý, neboť si ho dokáže samo tělo vyrobit. Pravda je 

ale jiná. Vyrobený vitamín B I2 je pro tělo nevyužitelný1 a milým překvapením je, že na 

to upozorňuje ve svém článku Voršilka [32]. Tento článek byl napsán ve spolupráci 

s odborníkem na vegetariánskou stravu MUDr. Lufíáčkem a je určen přímo pro 

vegetariány. Vegetariáni jsou vněm upozorňováni na nedostatky různých látek ve 

stravě a na jejich nutnost doplnit je suplementy. 

Mezi další problémy patří možnost alimentárních potravinových nákaz, příjem 

dusičnanů v rychlené zelenině, kontaminace bakteriemi nebo plísněmi. Také žluknutí 

tuků není při nesprávném skladování vyloučeno. O problémech vegetariánské stravy 

v různých obdobích lidského života je pojednáno kapitole 2.1.6. 

Mnozí odborníci na výživu hovoří o naprosté nevhodnosti vegetariánské 

(a především veganské) stravy pro sportovce, kteří potřebují zvýšený přísun živočišných 

bílkovin na stavbu svalové hmoty. 

2-1.5 Pozitiva vegetariánské stravy 

Mezi pozitiva správné vegetariánské stravy a lepšího způsobu života (vyloučení 

alkoholu a kouření, omezení stresu a pití kávy) patří snížení rizika výskytu 

aterosklerózy, oběhových onemocnění, redukce nadváhy a obezity, nádorového bujení 

(Především rakoviny tlustého střeva) a onemocnění zažívacího traktu. Dalším pozitivem 

Je zvýšený přísun vlákniny a snížený přísun cholesterolu. Při vegetariánském stravování 

nedochází k zahlcení organismu živočišnými bílkovinami. 

' Vitamín B12 je syntetizován bakteriemi v tlustém střevě a vstřebávání vitamínu B l2 se děle v tenkém 

střevě. 
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2.1.6 Vegetariánská strava v obdobích lidského života 

Období dětství a dospívání 

Na vegetariánskou výživu v dětském věku má mnoho autorů rozdílné názory. Při 

posuzování vegetariánské stravy musíme oddělovat správně sestavenou lakto-ovo-

vegetariánskou a ostatní typy vegetariánské stravy (hlavně veganskou). Fořt [5] uvádí, 

že pro děti minimálně do 6 let věku je strava striktně veganská a frutariánská nevhodná. 

Gregora [8] o vegansky živených dětech hovoří jako o většinou dobře živených. Mají 

podle něho dobrý energetický přísun a to díky přísunu cukrů (někdy až nadměrného) 

i tuků, ale nedostatečný je přísun bílkovin. Díky tomu děti hůře rostou a vinou 

nedostatku vápníku je pak vápník odbouráván z kostí. Dítě je podle něho náchylnější 

k nemocem a je ve srovnání s vrstevníky častěji nemocné. Tláskal [28] se také zmiňuje 

o vegetariánsky živených dětech, které jsou na první pohled dobře živené, ale to je 

způsobeno dobrým či nadměrným příjmem cukrů a tuků (např. z ořechů). Tyto děti jsou 

většinou malé, protože nemají dostatečný příjem kvalitních bílkovin a vápníku. Mnoho 

dalších autorů se zmiňuje o menším vzrůstu dětí, které byly živeny od útlého dětství 

vegetariánsky. Naproti tomu Hartinger [9] uvádí, že první výsledky ještě neukončené 

studie (studie proběhla v Německu) prokazují, že u vegansky živených dětí nejsou 

zjištěny žádné poruchy růstu nebo vývinu. Ovo-lakto-vegetariánskou stravu jako 

nevhodnou pro děti a dospívající hodnotí Pánek, Pokorný a Dostálová [16]. 

Dospělost 

Mnoho autorů a specialistů na výživu se domnívá, že veganská strava i ostatní 

vegetariánské způsoby stravování nejsou vhodné pro žádnou věkovou kategorii. Někteří 

autoři hovoří o nevhodnosti pouze striktní veganské a frutariánské stravy, ale to pro 

všechny věkové kategorie. Ostatní autoři a odborníci na výživu (např. Stratil [26]) 

hodnotí kladně správně sestavenou a vyváženou lakto-ovo-vegetariánskou stravu, která 

Podle nich zajišťuje lepší přísun živin a vlákniny než strava s velkým podílem masa, 

tuků a cukrů. Naopak připouštějí, že dlouhodobí vegetariáni mívají nedostatek vitamínu 

Bu. Sami vegetariáni připouštějí nedostatek některých důležitých látek ve své stravě 
a doporučují je konzumovat ve formě suplementů. 
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Těhotenství a kojení 

V období těhotenství a kojení je důležitý vyšší příjem tuků s vyšším obsahem 

esenciálních mastných kyselin a vyšší příjem ochranných látek (např. vápníku, železa, 

zinku, kyseliny listové, vitamínu B12 a dalších). Z tohoto důvodu mnoho autorů 

nedoporučuje veganskou a frutariánskou stravu vůbec a u jiných typů vegetariánství 

doporučují tyto látky doplňovat ve formě suplementů. [6] 

Stáří 

Ve stáří dochází ke zhoršování schopnosti trávicího traktu zpracovávat přijatou 

potravu. Proto dochází k nižšímu příjmu různých ochranných látek. U starých lidí je 

nutné tyto látky doplňovat. Někteří autoři (např. Fořt [6]) veganskou stravu u starých 

lidí nedoporučují. 

2.1.7 Vegetariánská strava ve školní jídelně 

Vegetariánská strava se připravuje už v několika školních jídelnách v České 

republice. Školní jídelny se při sestavování jídelníčku řídí výživovými normami pro 

školní stravování, kde jsou i normy pro lakto-ovo-vegetariánskou výživu. Výživové 

normy pro školní stravování jsou zakotveny ve vyhlášce č. 107/2005 Sb.1. Bohužel 

školní jídelny musejí zohledňovat kromě výživových norem také finanční normativy 
a ty mnohdy způsobí, že z finančních důvodů nelze vařit vegetariánsky. [33] 

1 Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování (dle zákona 5. 571/2004 Sb. o předškolním, základním 
a bedním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). 
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2.2 Makrobiotika 

2.2.1 Historie a filosofie 

Makrobiotika patří mezi alternativní výživové směry a je podle Stratila [26] 

nejpopulárnějším vegetariánským směrem. Pojem makrobiotika neznamená ovšem jen 

typ stravování, aleje to zároveň celkový způsob života a životní filosofie. 

Slovo makrobiotika lze přeložit jako „makros", což znamená velikost nebo délku 

a „bios", znamenající život. Makrobiotika je tedy původem uměním jak prodloužit 

život. První zmínku na evropském kontinentu nalezneme u Hippokrata v pojednání 

O vzduchu, vodě a územích. Makrobiotiky označuje Hippokrates skupinku zdravých 

dlouhověkých mladíků. Někdo si představuje pod makrobiotikem např. obyvatele 

Etiopie, kteří se údajně dožívali 120 i více let, někdo si pojem makrobiotik přiřadí 

k biblickým patriarchům či čínským mudrcům. Slovo makrobiotik lze také nalézt v díle 

Gargantua a Pantagruel. Také na Blízkém i Dálném východě je možné se setkat s tím, 

že duch makrobiotiky ovlivňuje život a kulturu. Zmínky o rozumném stolování 

a základech přírodního léčení nalezneme např. v Bibli i Koránu. [13] 

Na přelomu 19. a 20. století se makrobiotika dočkala jakéhosi znovuzrození. Toto 

znovuzrození vyšlo z Japonska. Tam se ze svých chorob léčili Sagen Ischuzuki 

a Yukikazu Sakurazawa (1893-1966). Díky přechodu z běžné stravy na stravu složenou 

Převážně z nebroušené rýže, polévky miso a řas se Sagen Ischuzuki a Yukikazu 

Sakurazawa se ze svých nemocí vyléčili a rozhodli se, „že do systému přírodovědy a 

medicíny včlení i medicínu a filozofii Dálného východu. Společně s indickou 

medicínou védskou, starobylými učeními židovskými i křesťanskými a spolu 
s moderními směry, které se orientovaly na celého člověka."[13, s. 25]. Yukikazu 

Sakurazawa se ve 20. letech 20. století přestěhoval do Paříže a pod pseudonymem 

George Oshawa nazval své učení makrobiotikou. „George Oshawa tvrdil, že neexistuje 

žádná nemoc (tedy ani zhoubný nádor), která by se nedala odpovídajícím používáním 

Přírodních poživatin vyléčit. Přesvědčivé důkazy o tom zatím nejsou, i když touto 

l ž i v o u lze preventivně zasáhnout proti vzniku některých zhoubných nádorů (např. 

tlustého střeva)." [22] 

Makrobio t i cká strava má tedy mít podle vyznavačů tohoto způsobu života 

blahodárné účinky. Kushi, Jack [13] píší o konkrétních lidech (konkrétně je jmenují), 

kteří se měli téměř zázračně uzdravit díky makrobiotice. 
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Makrobiotika je podle Kushiho, Jacka [13] a mnohých dalších celkový životní 

styl, který má mít blahodárné účinky na zdraví člověka. Ke způsobu života 

makrobiotika také neodmyslitelně patří další zásady. Kromě sestaveného jídelníčku je 

důležitá fyzická aktivita, omezení stresu, procházky, denní tření celého těla. Tření těla, 

které se provádí denně, má podle makrobiotiků změkčit usazeniny pod kůží a otevřít 

póry. 

Podle makrobiotiky není stanovena jedna dieta pro všechny, ale bere každého 

člověka jako individualitu, bere v úvahu zeměpisné a klimatické rozdíly, věk a pohlaví 

strávníka a také pracovní aktivitu. Také pro každou formu rakoviny (např. rakovina 

tlustého střeva) je stanovena jiná makrobiotická dieta. 

M a k r o b i o t i c i př i b y se př i s t r avován í mě l i ř ídit urč i tými d o p o r u č e n í m i . 

J edná se o d o p o r u č e n í [1]: 

• Co nejdéle a důkladně potravu žvýkat. 

• Nekonzumovat potraviny nápoje příliš teplé ani studené. 

• Nepít tekutiny před, během ani po konzumaci jídla. 

• Po každém jídle být alespoň chvilku v klidu. 

• Stravu konzumovat maximálně 3 hodiny před uložením ke spánku. 

2-2.2 Základní makrobiotické potraviny 

Makrobiotické potraviny jsou rozčleněny podle systému JIN a JANG. Jedná se 
0 rozdělení potravin podle toho jakou energií jsou ovlivňovány. Klasifikace potravin do 

kategorií JIN a JANG je základem pro sestavení jídelníčku. Principy JIN a JANG jsou 

navzájem komplementární. 

Klas i f i kace JIN a JANG ene rg i í p o d l e t oho , j a k ov l ivňu j í a vy tváře j í j e d n o t l i v é 

Pot raviny [13, s. 60] : 

JIN energie ovlivňuje a vytváří: 

• růst v horkém klimatu; 

• potraviny obsahující více vody; 

• ovoce a listy; 

• růst od základny přímo a vysoko vzhůru; 

• potraviny kyselé, hořké, ostře sladké a a romat ické . 
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JANG energie ovlivňuje a vytváří: 

• růst v chladném klimatu; 

• sušší strukturu; 

• stonky, kořeny a semena; 

• růst směrem dolů; 

• slanou, jemně sladkou a pikantní chuť. 

Tabulka 1 Obecná klasifikace potravin z hlediska principů JIN a JANG 
( p o d l e A n d r l e h o [1]) 

STOUPÁ JIN 

chemické výrobky 
koření 
sladkosti 
nápoje 

značná část léků, umčlá sladidla 
skořice, vanilka, hořčice, ocet, pepř, zázvor 
ovocný cukr, med, melasa, surový cukr, bílý cukr 
čaj z kořenů bylin, žitná káva, sójová káva, 
zelený čaj, minerálky, voda, ovocné šťávy 
sezamský, slunečnicový, olivový, kukuřicový, 
jablka, třešnč, kaštany, jahody, ostružiny 
hrušky, meloun, broskve 
mléko, tvaroh, máslo, smetana, jogurt 
lískové ořechy, ořechy vlašské, burské ořechy 
houby, špenát, fazolky, okurka, česnek, brambory, 
rajčata, lilek 

oleje 
ovoce 

mlčko a mléčné výrobky 
ořechy, semena 

zelenina salát, kapusta, zelí, celer, hrášek, 
petrželka, cibulka, ředkev, ředkvičky, 
kořen pampelišky, listy pampelišky, kořen lopuchu, 
řeřicha, mrkev, černý kořen 
fazole, čočka, hrách, sója, boby 
ječmen, žito, kukuřice, obilné klíčky 

luštčniny 
obiloviny 

RÝŽE 
obiloviny jáhly, oves, pšenice 

mléčné výrobky 
ryby 
maso 
vejce, zvčřina 
jiné výrobky 

pohanka 
ovčí a kozí sýr, ovčí a kozí mléko 
sardinky, krevety, losos, pstruh, kapr, úhoř 
kuře, králík, skopové, koňské, hovězí, telecí, 
vejce, bažant, kachna, slepice, kanec, zajíc 
kaviár, uzeniny, tvrdé sýry a tvaroh, sušenky, 
topinky, černý chléb, bílý chléb 

sójová omáčka 
sůl mořská, kamenná 

STOUPÁ JANG 

27 



Stratil [26] se zmiňuje o různých variantách makrobiotického talíře, které navrhl 

Kushi. Je to makrobiotika jen s rostlinnými potravinami (viz. graf 1), makrobiotika 

i s živočišnými potravinami, makrobiotika pro duchovní nebo tělesný vývoj a další. 

Graf 1 Makrobiotika jen s rostlinnými potravinami 
(Podle Strada [26]) 

obiloviny 
50% 

luštěniny a semena 
10% 

Obiloviny 

Základní potravinou na makrobiotickém talíři jsou obiloviny. Jedná se ale o celá 

obilná zrna, protože jen ta mají maximum cenných látek jako jsou vitamíny a minerální 

látky. Obilné zrno má tvořit 50-60 % z celkového objemu stravy (Andrle [1] uvádí 40 -

" 50 %). z toho jen asi 5-10 % by mělo být šrotovaných nebo mletých zrn. Nejvíce by 

měl makrobiotik konzumovat rýže Natural, ječmene, jáhel, pšeničných zrn, kukuřice, 

Pohanky, ovsa a žita. Jen příležitostně by měla být konzumována kukuřičná krupice, 

amaran tu , žitné vločky, lámaná pšenice (bulguru). Také některé výrobky z mouky by se 

měly konzumovat jen příležitostně (2-3x týdně). Jedná se například o pohankové 

těstoviny, celozrnné pšeničné těstoviny, seitan (pšeničný gluten), fu (nafukovaný 

Pšeničný gluten). [13, 14] 
Andrle [1] uvádí, že pro zdravého člověka je doporučené jíst 2x denně jáhly 

a kroupy, l-3x týdně pšeničnou kaši, lx týdně naklíčenou a povařenou pšenice, pšenici 

rozemletou na placky nebo do chlebu l-2x týdně, lx denně rýži, 5-6x týdně loupaný 

°ves, 2-3x týdně pohanku, 3-4x týdně ovesné vločky. 

Luštěniny, boby 
Luštěniny by na talíři makrobiotika neměly v žádném případě chybět. Vařené celé 

boby, luštěniny, nebo výrobky z nich by měly tvořit 5-10 % z denního objemu stravy 

(Andrle [1] uvádí 10-15 %). Luštěniny obsahují velké procento rostlinných bílkovin 

ovoce a oříšky 
7% 

polévky 
8% 

zelenina 
25% 
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a makrobiotici je považují za dobrou náhradu za bílkoviny živočišné. Z luštěnin, které 

makrobiotik konzumuje pravidelně (denně) je to čočka (zelená či hnědá), černé sojové 

boby, cizrna, fazole azuki. Mezi příležitostně konzumované patří černé fazole, červená 

čočka, hrách celý i půlený, sójové boby (i výrobky z nich). [13] 

Ořechoviny a semena 

Ořechoviny a semena lze v malém množství pojídat jako zákusky nebo pamlsky. 

Je možné je konzumovat nesolené, lehce solené mořskou solí nebo občas lehce 

opražené. Ořechy by se měly konzumovat co nejméně, protože jsou mastné a těžko 

stravitelné. Semena jsou bohatá na nenasycené mastné kyseliny a lecitin. Neutralizují 

Překyselení organismu a posilují nervový aparát. Mezi příležitostně konzumované patří 

sezamová semena, slunečnicová semena, dýňová semena, arašídy, vlašské ořechy, 

mandle. Denně lze konzumovat len, seznamová semena a dýně. 2-3x týdně lze 

konzumovat opražené slunečnicové, lískové, vlašské ořechy, povařený mák, mandle. 

[13] 

Zelenina 

Zelenina by měla tvořit 20-30 % celkového denního objemu stravy. Upravovat by 

se měla zelenina např. v páře, vařit ve vodě, dusit, blanšírovat, tepelně zpracovávat 

krátce (30-120 sekund) nebo středně (do 7 minut) nebo také dlouho (20-45 minut). 

Různá je i délka vaření v různém ročním období. V zimě by se měl omezit podíl syrové 

zeleniny a lehce prodlužujeme délku přípravy, v létě by se měla naopak konzumovat 

zelenina převážně syrová ve formě salátů, ale přesto nesmí chybět v jídelníčku tepelně 

upravená zelenina, ale jen krátkodobě tepelně upravená. Zeleninu lze konzumovat 

i kvašenou, čerstvá zelenina má být převážně ve formě salátu. Pravidelně (denně) by 

měla být na jídelníčku nať mrkve, čínské zelí, listy pampelišky, kapusta, pórek, listy 

hořčice, cibule, červené zelí, pastinák, květák, bílé zelí a mnoho dalších druhů zeleniny. 

Naopak jen příležitostně konzumovaná by měla být řepa, celer, česnek, zelené fazolky, 

^ášek, topinambury, různé odrůdy fazolek, klíčky, kedlubny, melouny. Omezit nebo 

úplně vyloučit by měl makrobiotik chřest, avokádo, brambory, špenát, lilek, fenykl, 

zelené a červené papriky, rajčata. [13] 
Pro zdravého člověka je doporučeno konzumovat polovinu zeleniny listové 

a Polovinu zeleninu kořenové. V létě je povoleno konzumovat lx za 14 dní okurky, 

Papriky, rajčata, lilek, brambory, křen, česnek, fazolové lusky. [1] 
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Ovoce 

Ovoce by se mělo konzumovat hlavně povařené, sušené nebo sušené povařené. 

Čerstvé ovoce by se mělo konzumovat jen několikrát týdně a to hlavně v teplém počasí, 

protože tehdy dozrává. Čerstvé ovoce lze konzumovat jen, pokud je konzument zdravý. 

Mezi ovoce příležitostně (2-3x týdně) konzumované tedy patří ovoce mírného pásu jako 

jsou jablka, meruňky, borůvky, ostružiny, třešně, brusinky, rybíz, hroznové víno, 

Pomeranče (pokud zrají v zemi konzumenta), broskve, švestky, slívy, maliny, 

mandarinky (pokud zrají v zemi konzumenta), vodní meloun. Zcela vyloučit by se mělo 

ovoce tropické jako jsou např.: kokosový ořech, datle, fíky, kiwi, mango, ananas a další 

druhy tropického ovoce.Ovoce by se mělo konzumovat sušené, povařené se špetkou soli 

nebo pečené. [13] 

Ryby a mořští živočichové 

Ryby a mořské živočichy může konzumovat jen ten, kdo je zdráv a to maximálně 

l-2x týdně malé množství bílého rybího masa. Příležitostně (2-3x týdně) lze 

konzumovat např. kapra, škeble, úhoře, pstruha, ústřice, tresku a další lyby s bílým 

masem. Úplně vyloučit nebo silně omezit by se měly ryby s modrým nebo červeným 

masem (např. tuňák, losos, mečoun). Mořští živočichové s vyšším obsahem cholesterolu 

(krabi, humři, garnáti) nejsou pro častější konzumaci vhodní. [13] 

Nápoje 
Pro přípravu nápojů by se měla používat jedině pramenitá nebo studniční voda. 

Mezi nápoje možné pravidelného užívání patří čaje z opražených krup nebo opražené 

^že, pramenitá a studniční voda. Minerální vody Andrle [1] řadí mezi normálně 

konzumované, avšak Kushi a Jack [13] řadí minerální vody mezi nápoje, které by se 

měly úplně vyloučit. Mezi příležitostné nápoje patří mrkvová šťáva, celerová šťáva, 
1Q0 % obilná káva, sladký zeleninový nápoj. Méně často lze pít pivo, zelený čaj, sojové 

mléko, ovocné čaje (jen z ovoce z mírného pásu), zeleninové šťávy. Zcela vyloučit by 
s e měly aromatické čaje a nápoje, alkohol, bylinné čaje, stimulující nápoje, džusy, 

kakao, káva, destilovaná voda a voda z kohoutku. [13] 

30 



Koření 

Základním kořením je pro makrobiotika mořská sůl. Jako koření lze také použít 

sojovou omáčku shoyu a sojovou pastu miso. Používat však lze jen druhy vyrobené 

přírodními cestami. Všechna koření lze používat umírněně a během tepelných úprav 

a nesmí se do pokrmu přidávat až na stole. Příležitostně lze kořenit zázvorem, křenem, 

česnekem či citronem. Úplně vyloučit by se měl z jídelníčku kmín, pepř, byliny, uměle 

připravená koření, bylinný ocet a mnoho dalších. [13] 

Polévky 

Polévky by měly tvořit asi 5 % denního objemu stravy. Denně by se měly sníst 1-

-2 misky. Kořeněné mohou být sojovou pastou miso nebo sojovou omáčkou shoyu. 

Polévku lze připravovat se zeleninou a lze do ní příležitostně dát i kousek bílého rybího 

masa nebo mořských živočichů. [13] 

Zákusky a moučníky 

Denně lze konzumovat jako zákusky nebo moučníky zelí, mrkev, cibuli, sladký 

zeleninový nápoj, sladké zeleninové džemy. Tak 2-3 krát do týdne si může konzument 

Připravit jedlé kaštany, popcorn, horký jablečný mošt nebo šťávu. Zcela vyloučit by se 

měl cukr, čokoláda, med, javorový cukr, všechna umělá sladidla. [13] 

Oleje 

Oleje se doporučují používat jen ty, které jsou lisované za studena a které jsou 

kvalitní. Olej lze v malém množství použít na osmahnutí a podušení zeleniny nebo na 

osmahnutí rýže. Občas lze použít olej na fritování obilných zrn, zeleniny či ryb. Každý 

den je možné konzumovat sezamový olej, olej kukuřičný či olej ze semen hořčice. 

Slunečnicový, sojový, arašídový a jiné běžné oleje lze konzumovat 2-3x týdně. Máslo, 

margarín, kokosový olej a všechny živočišné tuky by se z jídelníčku makrobiotika měly 

zcela vyloučit. [13] 

Potraviny, které by se měly v jídelníčku omezit, nebo zcela vyloučit: 

• živočišné produkty; 

• opracované (rafinované) potraviny; 

• vitamíny a ostatní potravní doplňky; 
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• cukr (výrobek z cukrové řepy nebo cukrové třtiny) a všechny potraviny, které 

ho obsahují; 
• ostrá koření, aromatické stimulující potraviny, průmyslově připravená koření. 

Z živočišných produktů to jsou hlavně červená masa (hovězí, vepřové, skopové), 

masné výrobky, vejce, drůbež a mnohé další. Také mléko a mléčné výrobky by se měly 

silně omezit, nebo zcela vyloučit. Jedná se hlavně o máslo, sýry, smetanu, zmrzliny, 

jogurty a mnohé další. Dalšími nevhodnými potravinami jsou opracované (rafinované) 

potraviny jako např. bílá mouka, mražené potraviny, pokrmy připravované s aditivy, 

umělými barvivy, stabilizátory, chemikáliemi. Cukr a potraviny jím oslazené jsou pro 

makrobiotiky zcela nevhodné. Mezi nevhodné řadí stoupenci makrobiotické stravy také 

vitamíny a potravní doplňky a Průchová [18] se zmiňuje o tom, že umělé vitamíny jsou 

zcela zbytečné. [13, 14, 18] 

Příprava potravin 

Makrobiot ic i nejčastěji připravují potraviny vařením (ve vodě, páře nebo 

tlakovém hrnci), pečením (na vodě, na otevřeném ohni) a dušením. Fritování či pečení 

na oleji není pro makrobiotiky doporučeno. 

2-2.3 Problémy makrobiotické stravy 

Makrobio t i cká strava skýtá pro svého konzumenta mnoho závažných nedostatků. 
Velikým nedostatkem makrobiotické stravy je nízká konzumace ovoce, mléka 

a mléčných výrobků, vajec a masa. Ve zvýšené míře jsou konzumovány obiloviny, 

luštěniny a zelenina. Makrobiotická s t r a v a je jednotvárná a vykazuje mnohé nedostatky 

^kterých živin. Jedná se hlavně nedostatek esenciálních aminokyselin (lysin, 

methionin), esenciálních mastných kyselin a některých minerálních látek (vápník, 

železo) a vitamínů (D, B2, B12). Doleček [4] se zmiňuje o tom, že jakási „střední" forma 

makrobiotické stravy (50 % obilovin, 40 % z luštěnin, zeleniny, polévek, 10 % potravin 

jen živočišného původu - vajec a mléka jen velice málo, ovoce také jen velmi málo) je 

ještě přijatelná, ale nejvyšší stupeň makrobiotické výživy (90 % obilovin, 10 % 

zeleniny) j e naprosto nevhodná. Negativem také může být vysoký příjem vlákniny 

(pokud přesáhne 60 mg za den), která při zvýšeném přísunu (u makrobiotiků) může 

Svolat zažívací problémy a špatnou průchodnost střev. Vláknina obsahuje kyselinu 
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fytovou a šťavelovou, které působí antinutričně1 u některých minerálních látek (vápník, 

měď, železo, zinek). Potřeba vlákniny pro dospělého je přibližně 30 mg na den. 

Makrobiotická strava může způsobit u lidí, kteří se stravují špatnou stravou 

přechodné zlepšení, avšak při dlouhodobějším požívání vznikají nedostatky některých 

živin a vede ke snížení vitality a případně může poškodit i zdraví. [12, 16, 26] 

2-2.4 Pozitiva makrobiotického přístupu 
Makrobiotický přístup k životu má i několik pozitiv. Mezi klady lze zařadit 

doporučení fyzické aktivity, omezení stresu, procházky. Také mnohé makrobiotické 

zásady jsou pozitivní pro zdraví člověka. Je to především doporučení k dlouhému 

a důkladnému žvýkaní potravy. Dlouhým a důkladným žvýkáním se uvolňuje více slin, 

které obsahují enzym ptyalin, který rozkládá škroby na dextriny. Pokud důkladně 

nežvýkáme, sousto se nedokonale natráví a v žaludku, kde nejsou enzymy na trávení 

škrobů, může dojít ke kvašení a nadýmání. Mezi další přednosti makrobiotických zásad 

Patří zvýšená konzumace celozrnných obilovin, které obsahují více minerálních látek 

a vitamínů. Také umírněné solení je pozitivem. Mezi další kladná doporučení patří nepít 

mezi jídlem, před nebo po jídle, protože dochází k naředění žaludečních šťáv a to 

stěžuje trávení potravin. V neposlední řadě je to doporučení krátkého uklidnění před a 

P° jídle a nejedení těšně před uložením ke spánku. K pozitivů může patřit i konzumace 
vět§ího množství vlákniny. Ta působí pozitivně v dávkách přibližně do 60 mg za den. 
Působí pozitivně na peristaltiku střev, kterou podporuje, zvyšuje hmotu mikroorganismů 
v tlustém střevě, snižuje vstřebávání tuků a koncentraci cholesterolu. Pektiny jsou látky, 

které působí preventivně proti nádorům tlustého střeva. [1,13, 17] 

2'2-S Makrobiotická strava v obdobích lidského života 
Makrobiotická s t rava nen í m n o h ý m i odborn íky n a výž ivu dopo ručena j a k o s t rava 

C o k o l i v o b d o b í l i d ského ž ivota . M n o z í autoři píší o napros té nevhodnos t , 

makrob io t i cké s t ravy pro k a ž d o u v ě k o v o u skup inu a to h lavně pro děti, těhotné a ko J 1 C 1 

Ž e n y , protože n e o b s a h u j e m n o h é dů lež i té ž iv iny a ochranné látky p ro vývo j p lodu v těle 

a p r o z d r a v ý v ý v o i d ě t , u dět í m ů ž e docháze t d íky t ěmto nedos t a tkům 

' S n i ž HÍí využitelnost. 
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k poruchám růstu a vývoje, poruchám motoriky. Děti jsou často chudokrevné. Na rozdíl 

od vegetariánů nemohou konzumovat suplementy chybějících živin a ochranných látek. 

2.2.6 Makrobiotická strava ve školním stravování 
Makrobiotická strava se narozdíl od lakto-ovo-vegetariánské ve školních jídelnách 

připravovat nemůže, protože pro ni nejsou stanoveny výživové normy. To je celkem 

Pochopitelné, protože makrobiotická strava není doporučena pro výživu malých dětí 

a dětí dospívajících. 
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2.3 Charakteristiky potravin, které jsou omezovány při 

alternativním stravování 

2.3.1 Maso a masné výrobky 

Maso lze označit jako „všechny čerstvé nebo konzervované poživatelné části 

jatečních zvířat, drůbeže, ryb a některých dalších živočichů, které je možné využít pro 

výživu lidí". [12, s. 56] Maso obsahuje bílkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny, minerální 

látky a vodu. 

Tuk v mase je rozptýlen mezi svazky svaloviny a podmiňuje mramorovitý vzhled 

a křehkost masa po tepelné úpravě. Celkový obsah tuku v mase kolísá podle 

Stratila [26] mezi 2-30 % (Jungbauerová, Vodáková [12] udávají 2-40 %) a to podle 

druhu, plemene, věku a podle partií, ze kterých maso pochází. Mezi nejvíce tučné patří 

vepřové maso a mezi nejméně tučné můžeme zařadit maso kuřat a ryb (pstruha, kapra). 

Pro výživu je důležité především složení mastných kyselin (MK). Z hlediska výživy je 

důležitý vzájemný poměr těchto mastných kyselin. Optimální poměr podle výživových 

doporučení pro obyvatele ČR [3] je <1:1,4:>0,6 (nasycené MK: mononenasycené MK: 

Polynenasycené MK)1. Maso obsahuje 0,1-0,2 % cholesterolu a to opět podle tučnosti 

a druhu zvířat. Právě polynenasycené MK mají příznivý vliv na snižování hladiny 

cholesterolu v krvi. Ovšem musí být v rovnováze s nasycenými MK nebo musejí 

Převažovat. V mase je také obsažen cholesterol (0,1-0,2 %) a jeho obsah je opět závislý 

na druhu a tučnosti masa. Nejvyšší obsah cholesterolu mají vnitřnosti - játra, ledvinky, 

^dce, mozeček. Obsah bílkovin v mase kolísá podle obsahu tuku vtkáni (15-20 %) 
a jejich stravitelnost se pohybuje kolem 94 %. Z cukrů se v mase objevuje polysacharid 

§lykogen a to ve velmi malém množství v koňském mase a mase králičím (1 %) 
a v ostatních druzích masa je obsah ještě nižší. [12, 26] 

V mase nalezneme také mnohé důležité minerální látky a vitamíny. Z minerálních 
lá<ek je nejvíce zastoupen fosfor (ve s tovkách mg na 100 g masa). Ostatní prvky (sodík, 

vápník, hořčík, železo) jsou už jen zastoupeny v menším množství. Velké množství 
železa obsahuje krev. Z vitamínů jsou v mase obsaženy vitamíny B,, B2, B12, niacin, 

kyselina pantothemová, vitamín A a vjátrech se nalézá i vitamín E, 

vitamín C a kyselina pangamová. [12] 

V e starších publikacích [16, 26] je uváděn optimální poměr 1:1: 
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Specifika jednotlivých druhů masa 

Maso se dá symbolicky rozdělit podle senzoricky hodnoceného barevného 

projevu. Mezi maso červené patří hovězí, vepřové, koňské, ovčí maso i maso zvěřiny. 

Mezi maso bílé je zahrnuto maso drůbeží, králičí a maso rybí. Červená barva masa je 

určena obsahem přirozených barviv1 a intenzita červeného masa má velmi široký obsah. 

Ingr se zabývá paradoxem bílého a červeného masa (viz. níže). 

V hovězím mase nalezneme kvalitní bílkoviny s obsahem aminokyselin jako 

argínin, histidin a lysin. Maso je dobře stravitelné. Telecí maso je dobře stravitelné 

a obsahuje méně tuku než hovězí. Vepřové maso má naopak větší obsah tuku, je hůř 

stravitelné, ale jeho předností je větší obsah vitamínu B h Králičí maso je jemné, málo 

tučné s nízkým obsahem cholesterolu a mírně nasládlé. Skopové a kozí maso je méně 

tučné, ale s větším obsahem cholesterolu (100-120 mg/100 g masa). Velice kladně je 

výživově hodnoceno drůbeží maso. Maso hrabavé drůbeže je méně tučné než maso 

vodních ptáků. V krůtích a kuřecích prsou je méně než 1 % tuku, ale v husím a kachním 

mase je tuku daleko více. Stravitelnost závisí na stáří a úpravě masa a je celkem dobrá. 

Dalším druhem masa je maso ryb. Maso ryb má až na některé výjimky (např. úhoř) 

nízký obsah tuku. Biologická hodnota masa ryb je značně ceněna pro svůj obsah 

fosforu, vitamínu A, značný podíl esenciálních mastných kyselin, vitamínu D a jódu 

(u mořských ryb). Maso zvěřiny obsahuje málo tuků, bílkovin, vitamínů a minerálních 

látek než maso běžných chovných zvířat. Negativem může být možnost kontaminace 

cizorodými látkami, které se nalézají v přírodě. [12,26] 

Vnitřnosti jsou velice hodnotné pro svůj obsah cenných látek. Nejhodnotnější jsou 

játra. Obsahují přes 1-2 % lecitinu, velmi hodnotné bílkoviny, mnoho vitamínů 

rozpustných v tucích (A, D, E, K), celý komplex vitamínů B (hlavně B12 ,B15), množství 

stopových prvků (mangan, zinek, jód, měď). Záporem konzumace jater je vysoký obsah 

cholesterolu a purinových látek. [12, 26] 

Masné výrobky 

Uzeniny nejsou kladně hodnoceny z hlediska výživy, protože většinou obsahují 
vdké množství tuku (40-60 %), zadržují se v nich dehtové látky a některé z nich mají 

schopnost vyvolávat vznik nádorových onemocnění. Nežádoucí je množství obsažené 
s°h a používání dusičnanů. Mezi další masné výrobky patří masné a rybí konzervy, 

Urozená barviva - myoglobin, hemoglobin, cytochrom. 
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polokonzervy, vařené a dušené zboží (jitrnice), paštiky a mnohé další. Masné výrobky 

nejsou obzvláště vhodné pro děti. [8, 12, 26] 

Mezi vhodnou úpravu masa lze zařadit vaření a dušení na zelenině. Smažení, 

pečení a grilování patří mezi nevhodné úpravy, při kterých mohou vznikat škodlivé 

látky. 

Názory odborníků se na konzumaci masa různí a to hlavně na konzumaci 

červeného masa. Ingr [11] se zabývá bílým a červeným masem. Červenému masuje 

Podle jeho názoru do jisté míry oprávněně vytýkán vysoký obsah tuku a vysoký obsah 

nasycených MK. Podle něj je ale červenému masu nesprávně přisuzován vyšší obsah 

cholesterolu1. Ingr [11] hovoří o tom, že právě paradoxně daleko vyšší obsah 

cholesterolu má kuřecí maso (kolem 1000 mg/kg masa). U červeného masa je podle 

Ingra [11] kladně hodnocen obsah železa a vitamínu B,2, bílé maso je naproti tomu 

hodnoceno kladně pro dobrou stravitelnost bílkovin a nízký obsah tuku a příznivou 

skladbu těchto tuků (vyšší procento nenasycených MK). 

Někteří zastávají názor, že nejsou ve výživě důležité a někteří mají názor opačný. 

Podle Stratila [26] prokazují vědecké studie prospěšnost netučného masa v době růstu 
a Pro duševní život. Podle Gregory [8] je maso nejlepším zdrojem železa, vitamínů B. 

Optimální je podle Stratila [26] jíst maso 3-4 krát za týden u fyzicky pracujících 

lidí a 2-3 krát týdně při sedavém zaměstnání. Denní spotřeba masa u dětí je podle 
Gregory [8] pro roční dítě asi 40 g, pro 2-3 leté dítě 50 g a pro starší batole a předškolní 

dítě 60 g. Játra by měly děti konzumovat jen velice střídmě (jednou za 14 dní). Maso by 

mělo být čerstvé, co nejméně tučné a vhodně technologicky upravené. 

Shrnutí: 

Klady masa: 

• V y s o k ý o b s a h o c h r a n n ý c h látek (v i tamínů a minerá ln ích látek). 

• V y s o k ý o b s a h b í lkovin , dů lež i tých p ro růst a v ý v o j o rgan i smu. 

• Nízký obsah tuku a to hlavně u drůbežího masa. 

Nápory masa a masných výrobků: 

• V y s o k ý o b s a h t uků (h l avně ve v e p ř o v é m mase) . 

' "Obsah cholesterolu ve svalových a tukových tkáních jatečních zvířat kolísá nejčastěji v mezích 600 až 
8 0 0 mg v kg masa."[l 1, s. 30] 
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• Vysoký obsah nasycených mastných kyselin a cholesterolu. 

• Dehtové látky v uzeninách, purinové látky v játrech. 

• Při nadměrné konzumaci dochází k nadměrnému příjmu bílkovin a dochází 

k zatěžování organismu jejich trávení. 

• Přívod reziduí, které se v těle živočicha nahromadily během života a to 

především těžké kovy, chlorované bifenyly, antibiotika, analgetika a jiné. 

• Při nedokonalé úpravě masa je možnost nákazy střevními parazitárními červy 

(tasemnice bezbranná), bakteriemi (Clostridium botulinum) či viry. 

Maso je velice důležitou součástí výživy jak dětí, tak dospělých, ale nemělo by ve 

stravě dominovat, protože pak jeho výhodnost pro organismus klesá. Podle výživového 

doporučení by mělo převládat maso méně tučné (např. drůbeží). Masné výrobky, které 

obsahují větší množství solí a dalších jiných látek, nejsou pro organismus vhodné 
a m ě ' y by se konzumovat co nejméně. 

2.3.2 Vejce 

Na trhu jsou k dostání vejce více druhů ptáků (kachní a husí se z hygienických 

důvodů nepoužívají), ale ve výživě se uplatňuje hlavně vejce slepičí, a proto se dále 

všechny informace budou týkat vajec slepičích. Vejce se skládá ze skořápky, bílku 
a žloutku. 

Tabulka 2 Obsah energie, makroživin a cholesterolu ve vejci 
— (Kajaba, Šmrha, 1985 - podle Si ratila [26]) 

kJ Bílkoviny g Tuky g Sacharidy g Cholesterol g 
-iyOjLslepičího vejce 582 12,6 11,0 1,0 450 
^_J_ve jce - 60 g 330 7,6 6,6 0,6 270 
—___ztoho bílek 67 3,0 0,2 0,5 -

žloutek 268 4,6 6,4 0,1 270 

Vejce je velice významným zdrojem plnohodnotných bílkovin (11-13 %). Tuku 

°bsahuje poměrně velké množství (10-12 %) a ten je převážně tvořen nasycenými 
m a s tnými kyselinami (70 %). Vysoký je ve vejci obsah cholesterolu (400-450 mg ve 
1 0 0 8), který se nachází pouze ve žloutku. S cholesterolem ve žloutku nalezneme také 
lec>tin (1-2 %); ^erý působí příznivě na metabolismus cholesterolu a podporuje jeho 
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odbourávání ze stěn cév. „U dětí v raném věku, v kojeneckém a časně batolecím, je 

vyšší hladina cholesterolu normální a prospěšná." [8, s. 62] Sacharidy jsou ve vejcích 

obsaženy pouze v malém množství a jsou z hlediska výživy zanedbatelné. [12] 

Vejce obsahují i velké množství minerálních látek a vitamínů. Z minerálních látek 

je to především vápník, fosfor, hořčík, draslík, sodík, železo, zinek, měď, mangan, fluór, 

jód a brom. Vaječná skořápka je téměř čistý uhličitan vápenatý a lze ji konzumovat jako 

zdroj vápníku. Vejce se před použitím (skořápky jako zdroje vápníku) musí omýt 

mýdlem a po vyprázdnění skořápku vyčistit, nechat uschnout a pak pořádně rozmixovat. 

Jedna čajová lžička obsahuje přibližně 1,3 g vápníku. Z vitamínů obsahuje vejce 

všechny známé vitamíny s výjimkou vitamínu C. Obsahuje také celý komplex vitamínů 

B a hodně vitamínů rozpustných v tucích. Vejce obsahují i řadu dalších aktivních látek 

jako jsou steroly, fosfolipidy a enzymy. V bílku nalezneme také antibiotikum lysozym 

(chrání před průnikem mikroorganismů do vejce) a antinutričně působící bílkovinu 

avidin, která znehodnocuje vitamín biotin. Schopnost avidinu znehodnocovat biotin je 

jen v syrovém bílku a může tedy při častějším požívání syrového bílku způsobit 

avitaminózu biotinu. Tepelnou úpravou nebo našleháním bílku se avidin denaturuje. 

[12, 26] 

Stravitelnost vajec závisí na způsobu přípravy. Nejlépe jsou stravitelné vejce 

naměkko (opouští žaludek za 1-2 hod.), vejce natvrdo nebo syrová jsou stravitelná hůře. 

N e j h ů ř e s t rav i te lná j s o u s m a ž e n á ve jce . [12] 

Pro uchovávání vajec je nutná teplota do 10 °C. Vejce se nesmí umývat (i když 

jsou znečištěná), protože by se zničila ochranná bariéra (mucinózní), a tak mohly by do 

vejce pronikat mikroorganismy. Kvůli možné infekci Salmonelou je nutné vařit vejce 

alespoň 8-10 min., aby se provařil i bílek. Kvalita vajec je dána hlavně stářím (starší 
Vejce uvnitř vysychá), z p ů s o b e m jejich skladováním, krmením a ustájením nosnic. [12] 

Podle Stratila [26] konzumace méně než 5-6 ks vajec za týden není nebezpečná 

Pro vznik aterosklerózy i přes svůj vysoký obsah cholesterolu. Podle výživových 

doporučení [3] by se ale měly konzumovat nejvýš 4 vejce za týden. Kojenci mohou 

konzumovat až 2 žloutky týdně a dětem starším 1 roku je doporučeno konzumovat 

2 vejce (pokud nejsou alergické na bílek) týdně. [8] 

Shrnutí: 

Klady vajec: 

• Velký obsah vitamínů a minerálních látek. 
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• Obsah plnohodnotných bílkovin. 

• Energetická výživnost. 

• Dobrá stravitelnost. 

• Obsah lecitinu, který působí proti ukládání cholesterolu v krvi. 

. Náhradní zdroj vápníku při nesnášenlivosti kravského mléka (hlavně pro děti). 

Zápory vajec: 

. Vyšší obsah cholesterolu (nebezpečný jen při konzumování více jak 6 vajec za 

týden u dospělého). 

. Obsah avidinu, který se ale dá inaktivovat tepelnou úpravou nebo šleháním. 

. Možnost mikrobiální nákazy salmonelózou pokud není vejce dostatečně 

tepelně zpracováno. 

. Možnost alergie na vaječný bílek - dětem se proto nedoporučuje do 1 roku 

konzumovat a pokud je dítě zatíženo rodovou alergií, tak se nedoporučuje 

konzumace bílku do 2 let. [8] 

Vejce jsou velice důležitým zdrojem mnoha důležitých látek (vitamínů, 

minerálních látek, bílkovin) a jsou proto důležitou potravinou jak pro dospělé, tak » pro 

děti. Podle výživových doporučení pro obyvatele ČR [3] by však spotřeba vajec neměla 

Překročit cca 200 vajec za rok. 

2.3.3 Mléko a mléčné výrobky 

, . 'v cavrů Je to emulze tuku v koloidním Mléko je tekutina vytvořená mléčnou zlazou savců. Je 10 

roztoku bílkovin, ve kterém je také obsažen mléčný cukr (laktóza) a mnoho dalších 

velmi důležitých látek, které slouží pro výživu mláďat. Mléko a mléčné výrobky jsou 

, . , ,, ÍVň n a vvživu velice liší. Jedni odbornici 
skupinou potravin, na kterou se názory odborníku na vyzivu 

mléko a mléčné výrobky zatracují a pro jejich vztah k nemocem a nedoporučují je ke 

konzumaci vůbec nebo jen zřídka, druzí odborníci (k nim patří i většina naStch 

Odborníků „a výživu) zase tvrdí, že mléko a mléčné výmbky mají nezastupitelnou roh 
V e výživě člověka. , , , ... . . . . . 

Kravské mléko čerstvě nadojené obsahuje podle Jungbauerove, Vodákové [12] 

3.5-4 H tuku. Upravené (uperizované) nízko,učné tričko obsahuje 0,5 / . tuku, 
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polotučné 1,5 % tuku aplnotučné 3,5 % tuku. Z toho je 3,6 % polynenasycených 

mastných kyselin (PNMK) a 43 % nasycených mastných kyselin (NMK). Poměr NMK 

a PNMK je tedy 1:12, zatímco optimální poměr podle výživových doporučení [3] 

je<l:>0,6. Esenciálních MK obsahuje jen velmi málo a jedná se o kyselinu linolovou, 

linoleovou, arachidonovou. Obsahuje velké množství MK s krátkým řetězcem (10-14), 

které přispívají ke zvyšování hladiny cholesterolu v krvi tím i riziku aterosklerózy. 

Mléko také obsahuje i velké množství lecitinu a obsah cholesterolu koreluje s obsahem 

tuku. Mléko obsahuje 3,5 % bílkovin (Stratil [26] uvádí 3,3 %) a z toho tvoří 77 % 

kaseinu a 23 % bílkovin syrovátky (laktoalbumin, laktoglobulin). Kasein je hodně 

diskutovanou složkou mléka. Někteří autoři (např. Fořt [5]) uvádí, že kasein zvyšuje 

riziko autoimunitních reakcí (revmatismus, lupénka), může docházet k ekzémům, 

zvyšuje riziko astmatu a bílkoviny přetěžují játra. Využitelnost bílkovin je podle 

Jungbauerové, Vodákové [12] 98 %. Další živinou obsaženou v mléku je disacharid 

laktóza, který je štěpen enzymem laktázou na glukózu a galaktózu, která je nutná pro 

vývoj mozku dítěte. Z minerálních látek je zastoupen hlavně vápník. Ostatní prvky jako 

je fosfor, chlór, hořčík a síra jsou zastoupeny méně a na železo je mléko velice chudé. 

Z vitamínů je důležitý obsah vitamínu A, který je vázaný na tuk a jeho obsah tedy kolísá 

s množstvím tuku v mléku. Vitamínů B je v mléku velmi málo a vitamíny C a D jsou 

zastoupeny v malém množství a čerstvém mléku a jejich obsah může být ovlivněn např. 

krmivem. [12, 26] 
Mléčné výrobky jsou v podstatě i upravovaná a ošetřovaná mléka (egalizovaná, 

homogenizovaná, pasterovaná). Mezi ty nejhodnotnější mléčné výrobky patří kysané 

mléčné výrobky. Ušlechtilé kultury bakterií mléčného kvašení, které kysané mléčné 

výrobky obsahují, mají schopnost upravovat střevní mikroflóru a potlačovat rozvoj 

hnilobných mikrobů. Naopak tvrdé sýry jsou hůře stravitelné a nejsou např. pro malá 

Volata příliš vhodná. Také důležitá je otázka tavených sýrů, které obsahují tavící soli, 

které tvoří s vápníkem nerozpustné soli. Máslo obsahuje kolem 81-83 % mléčného tuku 
a 20 % vody a také vitamín A. [12, 26] 

Mléko a mléčné výrobky jsou důležité pro děti i dospělé. Nesnášenlivost vůči 

kravskému m l é k u se projeví asi u 3 % d ě t í do 2 let. U 90 % d ě t í tato alergie na mléčnou 

b í l k o v i n u vymizí. Mezi d a l š í problém mléka je, že asi 10-15 % naší p o p u l a c e není 
Schopno štěpit l a k t ó z u (chybí e n z y m laktóza). K o n z u m o v a t by podle Gregory [8] měly 
d ě « do 3 let 300-500 ml na den a d ě t i p ř e d š k o l n í h o v ě k u 400-700 ml na den. 
U dospělých by neměl být příjem v y š š í jak 250-500 ml na den mléka a mléčných 
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výrobků. U těhotných a kojících žen je doporučené konzumovat 500 ml mléka 

a mléčných výrobků za den, aby se nezvyšoval deficit hořčíku. Pokud je požívána strava 

s vyšším podílem solí, bílkovin, fosforu a tuků, tak je doporučeno denní dávku mléka 

a mléčných výrobků zvýšit. [5, 8] 

Shrnutí: 

Klady mléka a mléčných výrobků: 

• Obsah minerálních látek (vápní, hořčík, fosfor). 

• Vyšší obsah vitamínu A. 

• Obsah probiotik1 v mléčných výrocích. 

• Obsah lecitinu. 

Zápory mléka a mléčných výrobků : 

• Mléko může podle Fořta [5] obsahovat některé cizorodé látky (zbytky 

antibiotik, těžkých kovů, růstových hormonů) a pokud není mléko tepelně 

upraveno, tak se v něm mohou vyskytnout bakterie (Salmonela). 

• Možná intolerance vůči laktóze. 
• Někdy mohou vyvolat alergii mléčné bílkoviny. 

Mléko a mléčné výrobky jsou nezastupitelné pro svůj obsah bílkovin, vápníku 

a vitamínu A. Pro děti je důležitý i mléčný tuk. 

. . v . aktobaciius nebo Acidophilus), které mají příznivý 
probiotika je název pro symbiotické baktene (např. Laktobac.lus 

v l l v na střevní mikroflóru. [5] 
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2.4 Charakteristiky vitaminů a minerálních látek, které mohou být 

při alternativním stravování v deficitu 

2.4.1 Vápník 
Vápník je obsažen z 99 % v kostech a zubech1 a zbytek se nalézá v měkkých 

tkáních, v plazmě a v mimobuněčných tekutinách. Vápník je nezbytný pro přenos 

signálů přes buněčnou membránu, pro nervosvalovou činnost, srdeční dráždivost 

a srážení krve. [26] 
Vápník je vstřebáván v tenkém střevě a děje se aktivním transportem nebo difúzí. 

Vstřebávání vápníku ovlivňuje více faktorů. Nepříznivě ovlivňují vstřebávání vápníku 

např. kyselina šťavelová, která tvoří s vápníkem nerozpustné soli a kyselina fytová2. Při 

zvýšeném příjmu kys. fytové dochází k nadměrné ztrátě vápníku. Také nadbytek 

sodíku, draslíku a hořčíku zhoršuje vstřebávání vápníku a zvyšuje jeho vylučování 

z těla. Vstřebávání vápníku dále snižují tuky a větší příjem vlákniny. Naopak 

vstřebávání vápníku zvyšují některé sacharidy (např. laktóza), mastné kyseliny, 

aminokyseliny a citráty. Na v s t ř e b á v á n í vápníku má hlavní vliv vitamín D. Při 

nedostatku vitamínu D je vstřebávání vápníku značně sníženo a naopak zvýšený příjem 
vit. D zvyšuje ukládání vápníku v měkkých tkáních a to vede k poškození některých 

0fgánů a tkání. [15, 26] 
Výskyt: Vápník se nachází v mléku a mléčných výrobcích, luštěninách (fazole, 

sója), máku, celozrnných potravinách. [15] 

Deficit: Nedostatek vápníku se projevuje v závislosti na věku a jeho zásobách. 

U dětí a v době růstu se deficit projeví vznikem křivice3. Také může deficit způsobit 
u dět í zpomalení růstu. U d o s p ě l ý c h se d l o u h o d o b ě j š í nedostatek pojí se vznikem 

osteoporózy4. Při extrémním nedostatku se snižuje hladina vápníku v séru. Dochází ke 

zvýšené nervosvalové dráždivosti až tetanovým svalovým křečím. [15,26] 
Denní potřeba: Denní potřeba se pro různé věkové kategorie liší (tabulka 3). 

P°dle WHO je doporučeno denně přijmout průměrně 800 mg. [15, 26] 

, Přítomný je ve formě hydroxyapatitu Ca,0(PO4)6(OH)2-
, Přítomna je např. v obilovinách Ci luštěninách. d e f o r m a c í hrudníku a lopatek. 
, ̂ ivice (rachitis)se projevuje pokřivením dlouhých kosti, ae zvýšenou lámavostí kostí. 
Osteoporóza je charakterizována úbytkem kostní hmoty, křehkosti 
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Tabulka 3 Denní potřeba vápníku jednotlivých skupin populace 
(Podle Blattné, aj. [3]) 

skupina mg na den 
děti do 1 roku 67 mg /kg hmotnosti 
děti 1-3 roky 62 mg/kg hmotnosti 
děti 3- Mlet 900- 1100 

těhotné 1500 
kojící 2000 

dospívající 1200 
dospělí ( 1 9 - 5 9 let) 1000 

starší dospělí (60 a více let) 1000 

2.4.2 Železo 

Železo je v organismu vázáno na specifické bílkoviny a enzymy v různém 

množství, železo se nalézá hlavně v hemoglobinu, myoglobinu, feritinu a mnohých 

dalších sloučeninách. Železo má rozhodující význam při transportu elektronů 
v dýchacím řetězci, kde je součástí enzymů. [15, 26] 

Vstřebávání železa snižuje čaj, káva, sójové produkty. Vstřebatelnost železa také 

snižují fytáty obsažené v obilovinách a luštěninách, železo se váže na fytáty a ty pak za 

Přítomnosti některých dalších minerálních látek (vápník, hořčík, zinek, mangan), které 

snižují rozpustnost komplexu fytátu se železem, snižují jeho vstřebatelnost. Tento 

Princip se uplatňuje při požívání kombinací potravin jako např. pečiva s mlékem. 

Vstřebávání železa je také sníženo při některých chorobách žaludku a střev. Naopak 

vstřebávání zvyšuje kyselina askorbová (vitamín C), hořčík, zelenina, ovoce, maso, 

^by . [15,26] , , 

Výskyt: železo se vyskytuje ve větším množství vjátrech, vaječném žloutku, 

°voci, zelenině, krvi. [15] 
^rrrcnkmus velice škodlivý. I malý deficit Deficit: Nedostatek železa je pro organismus venc 

„ • v . . Vx t 5 í deficit se projeví jako hypochronni snižuje fyzickou výkonnost organismu. Vetsi deiicu F 

mikrocytární anémie1. [15,26] . o 

- „ o mu7i°i íiná Tento rozdíl je způsoben Denní potřeba: Potřeba železa je u zen a muzu jma. 

, , v. , - „ 10-15 mu železa. Denní potřeba hlavně menstruačním krvácením, které připraví zenu o 10 1 mg 

i ^ e t n o c , při k t e r é d o c h á z í k e s n í ž e n í p o č t u Červených krvinek. Červené krvinky jsou menší a obsahují 
e n š í množství hemoglobinu. 
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železa je 10-16 mg na den (dívky a ženy mají konzumovat železa více). Těhotné a kojící 

ženy by měly zvýšit denní potřebu železa na 20 mg na den. [3, 15, 26, 24] 

2.4.3 Zinek 

Zinek je nejvíce obsažen ve svalech, játrech a krvi. Dále se větší míře vyskytuje 

v kostech, očích, varlatech, slinivce břišní1, vlasech a prostatě. Zinek je nezbytný pro 

funkci řady enzymů (např. peptidáz, fosfatáz a dalších). Je také nezbytnou součástí oční 

duhovky, účastní se fotochemických procesů vidění, zvyšuje stabilitu inzulínu, 

ovlivňuje metabolismus bílkovin, sacharidů, hormonů, vitamínů. Je také důležitý pro 

udržování optimální koncentrace vitamínu A v krvi. Zinek také potlačuje toxické účinky 

kadmia (např. u kuřáků). Vstřebávání zinku snižuje kyselina fytová, hemicelulóza 
a Hgnin. Hladinu zinku snižuje také železo2. [15,26] 

Výskyt: Zinek s vyskytuje v želatině, mase, játrech, sýrech, žloutku, cereáliích 

nebo ovesných vločkách. Ryby, ovoce a zelenina obsahují zinku málo. [15,26] 

Deficit: Nedostatek zinku zpomaluje buněčné dělení, zpomaluje růst a způsobuje 

zpoždění pohlavního vývoje, vypadávání vlasů a chlupů. Deficit se dále projevuje 

sníženou sekrecí pohlavních hormonů a u dospívající mládeže se pak může projevovat 

tvorbou akné. Dále je při nedostatku snížena syntéza bílkovin, dochází ke špatnému 

hojení ran a také dochází ke špatné adaptaci oka na tmu. Deficit zinku v těhotenství 

může způsobit nízkou váhu plodu, infekce plodu a abnormality centrálního nervového 

systému. [15, 26] 

Denní potřeba: Potřeba zinkuje závislá na množství bílkovin a fosforu v potravě 
a na věku. Podle Blattné aj. [3] je doporučená denní dávka pro děti do 1 roku 1 mg/kg 

C t n o s t i , pro děti 1-3 roky 0,77 mg/kg hmotnosti, děti 3-14 let 6-10 mg na den, 

Uspěli mají doporučenou denní dávku 12-14 mg a v těhotenství a při kojení 14 mg na 

den. Někteří autoři uvádějí jiné doporučené denní dávky (např. Stratil [26]). [15, 24, 26] 

• p ^ e t a buňkách slinivky břišní. 
k u d je jeho příjem nad 60 mg za den. 
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2.4.4 Vitamín B2 (riboflavin) 

Vitamín B2 (riboflavin) se dobře rozpouští v kyselinách, špatně ve vodě 

a v tukových rozpouštědlech je nerozpustný. Je termostabilní, ale je citlivý na 

ultrafialové paprsky. Riboflavin ničí alkalické prostředí. 

Riboflavin se volný vyskytuje p o u z e v sítnici oka, syrovátce a moči. Vázaný se 

vyskytuje ve formě koenzymů oxidoredukčních enzymů (flavinmononukleotid, 

flavinadenindinukleotid). Působí jako přenašeč vodíku v dýchacím řetězci, tvoří 

koenzymy, které hrají důležitou roli v metabolismu bílkovin, tuků a cukrů. V oku se 

účastní na procesu vidění tak, že má schopnost převádět modré paprsky na žlutozelené 

a tím umožňuje vidět za šera. Umožňuje oxidativní pochody a metabolismus 

aminokyselin v rohovce a oční čočce. Byla prokázána jeho účast na metabolismu 

ostatních vitamínů skupiny B a v produkci honnonů v nadledvinkách. Také se účastní 

tvorby krevních elementů a zárodečných buněk. Vstřebávání riboflavinu probíhá v horní 

části trávicího traktu a to hlavně aktivním transportem. Vstřebávání zvyšuje přítomnost 

Potravy a žlučových kyselin. Některé kovy (měď, zinek, železo a další) a sloučeniny 

(močovina, tryptofan, kyselina askorbová a další) tvoří s riboflavinem chaláty. [10, 15, 
26] 

Výskyt: Riboflavin se nalézá nejvíce v droždí, obilných klíčcích, luštěninách 

a houbách. V živočišných potravinách se nejvíce vyskytuje v játrech, ledvinách, vejcích. 

Zelenina a ovoce ho obsahu je málo . [ 1 5 , 2 6 ] 

Deficit: Hypovitaminóza je nejčastěji diagnostikována o lidí, kteří konzamují 

nedostatečné množství mléka a mléčných výrobků. Kromě toho může být způsobena 

nemocemi štítné žlázy, dlouhodobým stresem nebo záuěty tenkého střeva. Nedostatek 

riboflavinu se projevuje trhlinami v koutcích úst, pálením a bolestí rtů, jazyka a úst, 

*paly v dutině ústní, zvětšenými papilami na jazyku, fotofóbií, pálením a svěděním 

»«. ztluštěním víček, neuropatií, anemií a změnami v krevním obrazu (pomcha 

Metabolismu železa, porucha tvorby erytrocytů). Na Mži je patrná dennatitida nebo 

U dětí nastává v důsledku n e d o s t a t k u zpomalení vývoje intelektu, u dospělých 
d°chází k poklesu duševní výkonnosti. [10,15,26] 

Denní potřeba: Doporučená denní dávka vitamínu B2 (riboflavinu) je podle 
fti ~ , - ' , 1 -7 ma na den pro dospělé (19-59 let) 1,4-1,8 Blattné, aj. [3] pro děti a dospívající 1,1-2 mg na den, piu v 

, x,x / a tí\ len 12 mg na den. Pro těhotné ženy je 8 na den a pro starší dospěle (nad 60 let) 1/ 

doporučená denn í dávka na 1,6 m g a koj íc í pak 1,8 m g na den. [ 1 0 , 1 5 , 26] 
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2.4.5 Vitamín BI2 (kobalamin) 

Vitamín B12 (kobalamin) jsou červené hydroskopické jehlice a je dobře rozpustný 

v alkoholu a vodě. Je termostabilní (až do 250 °C), ale velice citlivý na světlo. 

Působením vzduchu, alkalického prostředí a těžkých kovů se rozkládá. 

Kobalamin působí jako transmetylační koenzym a jako přenašeč elektronů. Hlavní 

funkcí je účast na tvorbě červených krvinek tím, že usnadňuje cyklický metabolismus 

kyseliny listové. Má schopnost přenášet metylové skupiny a tím je nezbytný pro 

normální funkce nervového systému. Dále se nepřímo účastní syntézy nukleových 

kyselin a proteinů. Je růstovým faktorem pro bakterie. Kobalamin se vstřebává 
v tenkém střevě a vstřebávání je přímo závislé na tom, zda kobalamin vytvořil 
v žaludku komplex s glykoproteinem produkovaným žaludeční sliznicí. Kobalamin je 

také hojně produkován mikroflórou tlustého střeva, ale podle Stratila [26] nemůže být 

využit, protože není navázán na již zmiňovaný komplex s glykoproteinem. [10, 15, 26] 

Výskyt: Kobalamin se nachází pouze v živočišných potravinách. V rostlinách se 

vyskytuje jen po bakteriální fermentaci a to jen ve velmi malém množství. Dále se 

vyskytuje v tlustém střevě, kde vzniká činností mikroorganismů. Nejlepším zdrojem 

kobalaminu jsou játra, ledviny, srdce, maso a vejce. V mléku a mléčných výrobcích je 
ho méně. [10,26] 

Deficit: Nedostatek vede k perniciózní anemii', která se projevuje bledostí kůže 
a sliznic, únavností, nedostatečnou pohyblivostí a závratěmi. Nedostatek dále vede 
k neurologickým poruchám a to často nevratným. [10] 

Denní potřeba: Doporučná denní potřeba kobalaminu podle Blattné, aj. [3] pro 
děti do 14 let 1,1-1,6 pg a pro dospělé 3 pg na den. Pro těhotné ženy jsou doporučeny 
3>5 Pg a pro kojící ženy je to 4 pg na den. Někteří autoři je uvádějí jiné doporučené 

denní dávky (např. Stratil [26]). 

' Pemiciózní anémie - porucha tvorby erytrocytů v kostní dřeni. 
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2.4.6 Vitamín D 

Pod pojmem vitamín D se skrývá skupina steroidních látek - kalciferolů (D rD8) , 

které mají antirachitický účinek. Význam pro člověka mají především dvě formy : 

• vitamín D2 - ergokalciferol 

• vitamín D3 - cholekalciferol 

Ergokalciferol je syntetická forma, která má stejné účinky jako přirozený vitamín. Je 

obsažen v i nfadinu. Vzniká z ergosterolu působením ultrafialových paprsků (290-

-320nm). Cholekalciferol je přirozená forma a vzniká v pokožce vlivem ultrafialového 

záření na 7-dehydrocholesterol, který se v pokožce vytváří z cholesterolu. Vitamíny D7 

a D8 vznikají v játrech a ledvinách jako metabolity vitamínu D3. Ergokalciferol jsou 

bezbarvé jehličky nerozpustné ve vodě, ale v tukových rozpouštědlech. Je látkou 

termostabilní a inaktivuje se záhřevem přes 120 °C. Na světle pomalu hnědne. [10, 15] 

Vitamín D3 je absorbován spolu stukem a je transponován ze střeva 
v chylomikrách přes lymfatický systém nebo je syntetizován v játrech 

z dehydrocholesterolu, který se v pokožce vytváří z cholesterolu. V játrech je 

hydroxylován za vzniku kalcitriolu, který má poločas obratu 3-4 týdny. V ledvinách, ale 
1 jiných tkáních, vzniká kalcitriol s krátkým poločasem obratu, který je nejaktivnější. 

Kalcitriol má podle Stratila [26] povahu spíše hormonu než vitamínu. Parathormon 
a také nadbytek estrogenu působí na zvýšení tvorby kalcitriolu. Vitamín D má také 

zásadní vliv na vstřebávání vápníku. [10, 26] 

Výskyt: Nejlepším zdrojem vitamínu D je sluneční záření, které kryje až 80 % 

denní potřeby. Dobrým zdrojem vitamínu D jsou tresčí játra, žloutek, rybí tuk, mléko. 
P°dle Stratila [26] v rostlinných potravinách obsažen není, ale Hlúbik, Opltová [10] 

naproti tomu uvádějí, že se v rostlinách vyskytuje (vit. D2) a to např. v kokosovém 
másle a také v houbách. 

Deficit: Nedostatek vitamínu D souvisí s homeostázou vápníku a metabolismem 

fosforu. U kojenců a malých dětí vede k rachitidě, která se projevuje deformací kostry. 
Dalšími projevy je snížený svalový tonus, zvýšená náchylnost k infekcím. U dospělých 
v«de nedostatek k osteomalacii (demineralizace již vyvinutých kostí). Dochází ke 
sPontánním frakturám a ohybu kostí. Je také příčinou osteoporózy v pokročilém věku. 
P°dle Stratila [26] přímý vliv na osteoporózu n e n í jednoznačný. [ 1 0 , 26] 

Denní potřeba: V doporučených denních dávkách se mnozí autoři velice liší. 
H l úbik, Opltová [10] uvádějí, že pro obyvatele ČR není v doporučených výživových 
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dávkách vitamín D uveden. Autoři se staví k názoru, aby dospělí užívali 25 pg za den 

a uvádějí, že někteří autoři uvádějí mnohem nižší příjmy za den (20 pg). Blattná, aj. [3] 

uvádí doporučenou denní dávku pro děti ve věku 1-3 roky 0,77-1,25 pg na kg 

hmotnosti, pro děti od 3 let a dospělé 5 pg na den a pro těhotné a kojící ženy 10 pg na 

den. 
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3 Učivo alternativní výživové směry v kurikulárních 

dokumentech 

Do školního roku 2007/2008 jsou stále v účinnosti v systému kurikulárních 

dokumentů Standardy vzdělávání1, které tvoří státní úroveň kurikulárních dokumentů. 

Standardy vzdělávání mají zásadní vliv na tvorbu vzdělávacích programů. Standard 

vzdělávání obsahuje vzdělávací cíle a kmenové učivo rozdělené do vzdělávacích 
oblast 

a S t l ' které musí být obsaženo ve vzdělávacích programech. Pro základní školu 

stupeň) a nižší stupně víceletých gymnázií jsou stanoveny vzdělávací programy: 

vzdělávací program Národní škola; 
• vzdělávací program Občanská škola; 

• vzdělávací program Základní škola, p 
o gymnázia jsou stanoveny podle Standardu vzdělávání učební plány a osnovy 

čtyřletá a osmiletá gymnázia, podle kteiých se na gymnáziích učí. 

° d školního roku 2007/2008 se ruší stávající Standardy vzdělávání a jsou 

nahrazeny Rámcovými vzdělávacími programy (RVP). Na základě RVP si školy 
(ředitel , . v 

SKolyjtvoří své vlastní školní vzdělávací programy (SVP) a dosavadní 
delávací programy (Národní škola...)jsou tím rušeny. Další informace o RVP jsou 

V kapitole 6. 

* ^'ternativní výživové směry v jednotlivých vzdělávacích 

P r o g r a m e c h 

Vzdělávací programy vymezují tématické plány a vzdělávací obsah jednotlivých 

^ ednietů. Vzdělávací program Národní škola nemá učivo alternativní výživové směry 

vzdělávacím obsahu předmětu občanská a rodinná výchova, pracovní výchova 
t e°h n ,ka explicitně dané2. V předmětu výživa a příprava pokrmů (nadstavbová část 

n o Plánu) j e téma zásad zdravé výživy-alternativní způsoby výživy vymezeno a 
0Pro 7 .o r v „ 

• ročníky. [34] 
V 

VýŽi 
^ebním obsahu vzdělávacího programu Občanská škola není učivo alternativní 

V°Vé směry explicitně dané (stejně jako u Národní školy) a to ani v předmětu 

! ^ ^ e v v " ^ 1 ^ l a d n í h o vzdělávání, Standard vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu. 
e n ° učivo výživy, ale ne přímo alternativní výživové směry. 
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rodinná výchova a ani v předmětu vedení a příprava pokrmů, ale svým obsahem patří do 

uěiva výživa. [35] 

Ve vzdělávacím programu Základní škola je učivo alternativní výživové směry 

zahnuto do oblasti Zdravé výživy, ale není přesně specifikováno, ve kterém ročníku by 

se mělo probírat. Výstupem by mělo být, že se žák rámcově orientuje v alternativních 

výživových směrech (přednosti, nedostatky) a jejich vlivech na zdraví (za pomoci 

učitele). [36] 

Ve Standardu vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu není učivo alternativní výživové 

směry přímo vymezeno, ale svým obsahem spadá do učiva výživa, které je vymezeno 

v oblasti Zdravý životní styl (výchova ke zdraví). V učebních osnovách není učivo 

alternativní výživové směry také přímo vymezeno, ale obsahově spadá do předmětu 

biologie a občanská výchova, kde by se studenti měli něco dovědět o správné výživě, 
racionální výživě a zdravém životním stylu. [25] 

O učivu alternativní výživové směry v RVP a potažmo ve školních vzdělávacích 

Programech je pojednáno podrobně v kapitole 6.1 a 6.2. 
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VÝZKUMNÁ ŠETŘENÍ 

4 Příprava výzkumného šetření 

4.1 Cíl výzkumného šetření 

Cílem výzkumného šetření je zmapovat u žáků základních a středních škol 

konzumaci určitých potravin, návštěvnost a konzumaci pokrmů v rychlých občerstvení, 

znalosti alternativních směrů (vegetariánství a makrobiotiky) a postojů k nim. 

4.2 Hypotézy výzkumného šetření 

H1 - konzumace potravin 

Předpokládám, že ovoce i zeleninu většina respondentů konzumuje alespoň 

jednou denně. Sladkosti konzumuje nejvíce korespondentů jednou denně. Mléko 

a mléčné výrobky nejvíce respondentů jí jednou denně nebo víckrát za týden. Maso 

konzumují více a častěji chlapci než dívky a to alespoň jednou denně (chlapci i dívky) 

a většina si nedovede život bez masa a masných výrobků představit. Obiloviny většina 

dotazovaných konzumuje alespoň jednou denně. Ryby, luštěniny a houby nejsou příliš 

častou potravinou na jídelníčku dotazovaných. 

H2 - oblíbený pokrm 

Předpokládám, že alespoň 40 % respondentů má oblíbený pokrm s masem 

(kuřecím) a to více chlapců než dívek a více středoškoláků než žáků základních škol. 

Dále jsou oblíbené různé pizzy a těstoviny. 

H3 - rychlá občerstvení 

Předpokládám, že rychlá občerstvení navštěvuje alespoň občas většina 

dotazovaných žáků a rychlá občerstvení navštěvuje více studentů středních škol než 

žáků základních škol. V rychlých občerstveních si podle mého předpokladu nejvíce 

respondenti objednávají pokrm s kuřecím masem a pak také hamburgery 

a cheeseburgery. 
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H4 - představa vegetariána 

Předpokládám, že nejvíce dotazovaných si myslí, že vegetariáni konzumují vše 

kromě masa a masných výrobků. Jen malé procento neví, co vegetariáni konzumují. 

H5 - co by vedlo dotazované k vegetariánství 

Můj předpoklad je, že nejvíce korespondentů (více žáků ZŠ než studentů SŠ) by 

případně vedlo k vegetariánství, aby nebyla byla zabíjena nevinná zvířata. Další častou 

odpovědí bude, že by se vegetariány stali, kdyby jim maso nechutnalo a pak volná 

odpověď. Očekávám alespoň 20 % odpovědí (více dívek než chlapců a více odpovědí 

u žáků ZŠ než u studentů SŠ), že by je k tomu vedla snaha zhubnout. 

H6 - vegetariánství 

Očekávám, že se všichni respondenti o vegetariánství i veganství učili ve škole. 

Také očekávám, že většina dotazovaných ví o zdravotních rizicích vegetariánství 

i veganství. 

H7 - makrobiotika 

Předpokládám, že se všichni respondenti o makrobiotice učili ve škole. Také 

očekávám, že většina napíše, že makrobiotická strava má zdravotní rizika. Potravinu, 

která převládá na talíři makrobiotika, uvede nejvíce dotazovaných obilné zrno 

a luštěniny. Většina respondentů ví, že není makrobiotická strava vyvážená. 

4.3 Metoda výzkumu 

Ke zjištění potřebných dat byl použit dotazník a byl pořízen strukturovaný 

rozhovor s učiteli základních škol, na kterých byl dotazník rozdán. Také byl pořízen 

rozhovor s personálem školních jídelen škol, ve kterých výzkum proběhl. 
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4.3.1 Dotazník 

Dobrý den, jsem studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a píši diplomovou práci. Prosím vás o 
vyplnění tohoto dotazníku, který pro svou diplomovou práci potřebuji. Dčkuji! 

TŘÍDA: MUŽ - ŽENA 

1) Jak často konzumuješ uvedené potraviny? Zakřížkuj X 
Několikrát Jednou Víckrát za Jednou za Méně Vůbec za den denně týden týden často Vůbec 

Ovoce • • • p o • 
Zelenina • • • • • • 
Sladkosti a a • • • o 

Mléko a mléčné 
výrobky • • • o • • 

Maso o a • • D • 
Masné výrobky a n • o • • 

Ryby • D • • • • 
Obiloviny • • Q • • o 
Luštěniny a a • • • • 

Houby a • D • • • 

2) Jaký pokrm je tvůj oblíbený ?(napiš jen jeden)_ 
3) Jak často se stravuješ v rychlých občerstveních (např. KFC, McDonalďs...)? Zakřížkuj ><( 

Každý den Víckrát týdnč Jednou týdnč Občas Nikdy 
• • • • • 

4) Který z těchto pokrmů, by sis nejradčji v rychlém občerstvení koupil/a? 
a) zeleninový salát b) nčco sladkého c) hamburger, cheesburger d) pokrm z kuřecího masa 

5) Znáš ve svém okolí nčjakého vegetariána nebo makrobiotika? Pokud ano, tak kdo to je (např.kamarád, rodič, 
příbuzný...) a jc vegetarián nebo makrobiotik? 
6) Které pokrmy podle tebe vegetariáni nemohou konzumovat? (zatrhni pouze jednu odpovčď) 

a) nemohou konzumovat pouze maso a masné výrobky 
b) nemohou konzumovat všechny potraviny živočišného původu 
c) nevím 

7) Pokud bys uvažoval/a o vegetariánství, tak by tč k tomu nejspíše vedlo? (zatrhni pouze jednu odpověď) 
a) nechceš, aby byla zabíjena nevinná zvířata 
b) chtěl/a bys zhubnout a bereš to jako určitou dietu 
c) kamarád či kamarádka je vegetarián 
d) tvůj idol je vegetarián 
e) maso ti nechutná 
f) někdo doma je vegetarián 
g) jiný důvod_ 

8) Může mít podle tebe vegetariánská strava nějaká zdravotní rizika? Ano - Ne - Nevím 
9) Slyšel/a jsi někdy o veganství ? Ano - Ne 

Pokud ano, tak zatrhni, zda je podle tebe veganská strava zdravá. Ano - Ne - Nevím 
10) Může být podle tebe vegetariánství prostředek jak zhubnout? Ano - Ne - Nevím 
11) Učili jste se o vegetariánství ve škole? Ano - Ne 

Pokud Ano, tak v jakých předmětech 
12) Máte možnost si objednávat ve školní jídelně vegetariánské pokrmy? Ano - Ne - Nevím 
13) Která potravina převládá na talíři člověka, který se stravuje podle zásad makrobiotiky? 

a) obilné zrno b) ovoce a zelenina c) luštěniny d) nevím 
14) Myslíš si, že je makrobiotická strava vyvážená? Ano - Ne - Nevím 
15) Může mít podle tebe makrobiotická strava nějaká zdravotní rizika? Ano - Ne - Nevím 
16) Učili jste se o makrobiotice ve škole? Ano - Ne 
Pokud Ano, tak v jakých předmětech 
17) Vyhledával/a sis někdy informace o vegetariánství či makrobiotice? Ano - Ne 

Pokud Ano, tak kde?_ 
18) Dovedl/a by sis představit, že bys nejedl/a maso a masné výrobky? Ano - Ne 
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4.3.2 Strukturovaný rozhovor s učiteli 

Otázky strukturovaného rozhovoru: 

Otázka: Paní učitelko, v rámci jakých předmětů probíhá výuka příprava pokrmů a jak 

často probíhá? 

Otázka: Jak probíhá výuka přípravy pokrmů? Na kolik žáků ve skupině jsou žáci 

rozděleni a jaké pokrmy připravujete? 

Otázka: Připravujete někdy nějaké pokrmy čistě vegetariánské? 

Otázka: Probíráte ve výuce učivo alternativní výživové směry? 

Otázka: Jakým způsobem probíráte toto téma? Upozorňujete je na možná rizika 

vegetariánské a makrobiotické stravy? 

Otázka: Mají žáci na výběr ve školní jídelně z více jídel? Jsou na výběr vegetariánská 

jídla? 

Otázka: Měli jste nebo máte ve škole nějakého žáka, který by byl vegetarián nebo 

makrobiotik? Jak případně řešíte jejich stravování? 

Otázka: Myslíte si, že se žáci zajímají o problematiku alternativních výživových směrů? 

Otázka: Myslíte si, že někteří žáci mohou eventuelně přemýšlet nad alternativním 

výživovým směrem např. kvůli tomu, že by chtěli zhubnout a nebo z jiného důvodu? 
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4.4 Příprava a ověřování výzkumu 

Sestavený dotazník (viz. příloha 1) jsem ověřovala v 7. ročníku1 ZŠ Nad 

Vodovodem 460, Praha 10. Dotazník vyplnilo 23 žáků. Na základě tohoto ověření jsem 

dotazník pozměnila to ve formulaci 10. otázky, protože někteří žáci nerozuměli slovu 

skýtat. Dále jsem vypustila 2. otázku a upravila 5. otázku. Do dotazníku jsem přidala 

otázky týkající se makrobiotiky. 

4.5 Výběr respondentů 

Konečnou verzi dotazníku jsem nechala rozdat učiteli (tedy v mé nepřítomnosti, 

ale s přesnými instrukcemi) ve dnech 26. 1 .-9. 2. 2007 na dvou základních školách 

a dvou školách středních. Na základních školách byl rozdán v 7.-9. ročnících a ve všech 

ročnících škol středních. Dotazník byl rozdán: 

• vZŠ Nad Vodovodem 460, Praha 10 a to celkem 91 žákům (51 chlapcům 

a 40 dívkám); 

• v ZŠ Jižní IV. č. 10, Praha 4 a to 114 žákům (52 chlapcům a 62 dívkám); 

• v Gymnáziu, Přípotoční 1337, Praha 10 a to 129 studentům (56 chlapcům 

a 73 dívkám); 

• vEKO Gymnáziu Praha2, o.p.s., Nad Vodovodem 460, Praha 10 a to 

78 studentům (39 chlapcům a 39 dívkám). 

C e l k e m by lo r o z d á n o 4 1 2 do t azn íků . Z t oho 2 0 5 d o t a z n í k ů n a z á k l a d n í c h ško l ách 

a 2 0 7 n a ško lách s t ředních . 

1 Nejmladší žáci jsou směrodatní k tomu, zda jsou všechny otázky sestaveny tak, aby je žáci pochopili. 
2 Eko Gymnázium víceleté gymnázium a dotazník byl rozdán ve vyšších ročnících, tedy v kvintách až 
oktávách. 

Graf 2 Složení respondentů 

dívky 
51,94% 

chlapci 
48,06% 

56 



5 Výsledky výzkumu a diskuze 

5.1 Učivo alternativní výživové směry na základních a středních 

školách 

5.1.1 Výuka učiva alternativní výživové směry na základní škole 

Spolu s dotazníkem jsem zjišťovala situaci učiva alternativní výživové směry ve 

výuce v uvedených školách. 

• ZŠ Nad Vodovodem 460, Praha 10 

ZŠ Nad Vodovodem 460 učí podle vzdělávacího programu Základní škola. 

Alternativní výživové směry se učí v 7. ročnících a k výuce mají žáci učebnici rodinné 

výchovy1. Žáci probírají vegetariánství i makrobiotiku. Na škole učí rodinnou výchovu 

tři paní učitelky a všechny se drží ve výuce dané učebnice. 

Pracovní činnosti vedou dvě paní učitelky. Pořídila jsem krátký rozhovor s paní 

učitelkou, která učí praktické činnosti - příprava pokrmů. 

Rozhovor s pí. uč. Doležalovu (pořízen 29. 1. 2007) 

Paní učitelka učí na ZŠ Nad Vodovodem již řadu let a vyučuje 6.- 9. ročníky 

Otázka: Paní učitelko, v rámci jakých předmětů probíhá výuka příprava pokrmů a jak 

často probíhá? 

Odpověď: Výuka přípravy pokrmů probíhá v 6. a 7. ročnících v rámci pracovních 

činností. V 8. a 9. ročnících výuka přípravy pokrmů neprobíhá a probíhá tam místo toho 

volba povolání. Přípravu pokrmů máme tak jednou až dvakrát za půl roku, protože jako 

takové mají praktické činnosti širší záběr různých činností a já raději dělám s žáky jiné 

činnosti. 

Otázka: Jak probíhá výuka přípravy pokrmů? Na kolik žáků ve skupině jsou žáci 

rozděleni a jaké pokrmy připravujete? 

Odpověď: Výuka probíhá ve 2 skupinách přibližně po 5 žácích. Druhé 2 skupiny dělají 

jiné pracovní činnosti (např. drhají). Tyto skupiny se po půl roce vymění. Jelikož máme 

1 JANOŠOVÁ, D., ONDRÁČKOVÁ, M., ČÁBALOVÁ, D„ MARKOVÁ, H., ŠEBKOVÁ, J. Občanská 
výchova, rodinná výchova (učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia). Praha: Fraus, 2004, 
ISBN 80-7238-325-6 
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jen jednu hodinu, tak vaříme hlavně ta jídla, která jsou jednoduchá a rychlá. Pečeme 

bábovky, cukroví, vaříme polévky. Většinou si ale žáci donesou hotová těsta z domova 

nebo si koupí polotovary, aby se vše v jedné hodině stihlo. 

Otázka: Připravujete někdy nějaké pokrmy čistě vegetariánské? 

Odpověď: Nepřipravujeme přímo pokrmy vegetariánské například ze sóji, ale 

zeleninové nebo ovocné saláty, které by se daly zařadit mezi vegetariánská jídla, ano. 

Otázka: Probíráte ve výuce učivo alternativní výživové směry? 

Odpověď: V rodinné výchově samozřejmě probíráme vegetariánství i makrobiotiku. 

Otázka: Jakým způsobem probíráte toto téma? Upozorňujete je na možná rizika 

vegetariánské a makrobiotické stravy? 

Odpověď: Samozřejmě, že žáky upozorňuji na rizika tohoto způsobu stravování. Říkám 

žákům, že strava vegetariánů má velká rizika hlavně pro děti, které jsou ve vývinu. 

Otázka: Mají žáci na výběr ve školní jídelně z více jídel? Jsou na výběr vegetariánská 

jídla? 

Odpověď: Ano, žáci mají na výběr z více druhů jídel. Většinou je připraveno jedno 

jídlo s masem a druhé je sladké. Ale není tomu tak vždy. Jídla čistě vegetariánská se ve 

školní jídelně nevaří. 

Otázka: Měli jste nebo máte ve škole nějakého žáka, který by byl vegetarián nebo 

makrobiotik? Jak případně řešíte jejich stravování? 

Odpověď: Ne, nevím o tom, že by naší školu navštěvoval žák nebo žákyně, který by 

byl vegetarián nebo makrobiotik. 

Otázka: Myslíte si, že se žáci zajímají o problematiku alternativních výživových 

směrů? 

Odpověď: V rámci výuky ano, ale jinak si myslím, že ani ne. 

Otázka: Myslíte si, že někteří žáci mohou eventuelně přemýšlet nad alternativním 

výživovým směrem např. kvůli tomu, že by chtěli zhubnout a nebo z jiného důvodu? 

Odpověď: Myslím si, že hlavně dívky na druhém stupni věnují hodně času svému 

vzhledu. Ale i přesto si myslím, že nad vegetariánskou stravou kvůli zhubnutí 

nepřemýšlí žádný žák a ani žačka. 

• ZŠ Jižní IV. ě. 10, Praha 4 

ZŠ Jižní IV. č. 10 učí podle vzdělávacího programu Národní škola. Alternativní 

výživové směry se učí v 7. ročnících v předmětu VOZ (výchova k občanství a zdraví). 

Předmět učí jen pí. uč. Kaudersová a alternativní výživové směry probírá podle 
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1 2 učebnice rodinné výchovy a občanské výchovy . Paní učitelka má k učebnici rodinné 

výchovy příručku učitele3. Více o vegetariánství a makrobiotice se žáci dovídají 

v hodinách pracovní a technické výchovy s paní učitelkou Burešovou. 

Rozhovor s pí. uč. Burešovou (pořízen 7. 2. 2007) 

Paní učitelka Burešová učí na ZŠ Jižní IV. již 9 let a vyučuje 7.-9. třídy. 

Otázka: Paní učitelko, v rámci jakých předmětů probíhá výuka přípravy pokrmů a jak 

často probíhá? 

Odpověď: Výuka probíhá v 7.-9. ročnících a to v předmětech pracovní a technická 

výchova, technika a pak ve výběrovém semináři domácí nauky. V rámci předmětu 

pracovní a technická výchova, který probíhá v 7. ročnících, je výuka jednou za 14 dní, 

protože je třída rozdělena na 2 poloviny. V 8. třídách pak probíhá předmět technika také 

jednou za 14 dní a také je třída rozdělena na 2 poloviny. U ani jednoho předmětu nelze 

hodiny spojit, aby bylo na přípravu pokrmů více času a bylo tedy jen jednou za měsíc 

a to dvě hodiny. Výběrový seminář domácí nauky probíhá také v jedné hodině a jednou 

za 14 dní, ale je tu výjimka, protože v tomto semináři lze jednou za měsíc spojit dvě 

hodiny dohromady. 

Obrázek 2 Vybavení kuchyňky 
(foto J. Krákorová, 7. 2. 2007) 

' Stejná učebnice jako v ZŠ Nad Vodovodem. 
2 VALENTA, M. Občanská výchova. Praha: Albra, 2003, ISBN 80-86287-11-4 
3JANOŠOVÁ, D., ONDRÁČKOVÁ, M.,ČÁBALOVÁ, D. Občanská výchova, rodinná výchova 
(příručkapro učitele). Praha: Fraus, 2004, ISBN 80-7238-326-4 
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Otázka: Jak probíhá výuka přípravy pokrmů? Na kolik žáků ve skupině jsou žáci 

rozděleni a jaké pokrmy připravujete? 

Odpověď: Příprava pokrmů probíhá v kuchyňce, kde jsou 4 vařiče a k tomu 

samozřejmě 4x veškeré příslušenství. Žáci jsou tedy rozděleni do 3-4 skupin po 4-5 

žácích. Recepty dostávají žáci týden před samotnou přípravou pokrmů a skupinky si 

rozmyslí, který pokrm budou vařit. Potraviny si koupí nebo přinesou z domova. Někdy 

si mohou přinést z domova např. hotová těsta, aby pak byla příprava rychlejší. 

Z pokrmů začínáme studenou kuchyní-pomazánkami. Jako další vaříme polévky 

(čočkovou, gulášovou, bramborovou). Další pokrmy jako např. sekanou připravujeme 

hned po polévkách a od jara do léta děláme hodně různých zeleninových salátů a z těch 

mají děti jasně nejraději šopský salát. 

Otázka: Připravujete někdy nějaké pokrmy čistě vegetariánské? 

Odpověď: Jestli myslíte jako například něco ze sóji, tak to ne. Mezi vegetariánská 

pokrmy mohu zařadit např. bramborovou polévku nebo pak v létě zeleninové saláty. 

Jinak mohu říci, že žáci nemají v oblibě bezmasé pokrmy, tak je moc nevaříme. 

Otázka: Probíráte ve výuce učivo alternativní výživové směry? 

Odpověď: V 7. třídách se věnujeme teorii (viz. příloha 3) a alternativních výživových 

směrů se dotýkáme jen okrajově, ale v 8. třídách v předmětu technika (viz. příloha 4) se 

tímto tématem zaobíráme daleko podrobněji. Ovšem ve výběrovém semináři se tématu 

věnujeme dokonce několik hodin a to ve formě referátů. 

Otázka: Jakým způsobem probíráte toto téma? Upozorňujete je na možná rizika 

vegetariánské a makrobiotické stravy? 

Odpověď: Pokud si přinesou vypracovaný referát, tak je téměř vždy pořízen z internetu 

a tam jsou téměř vždy jen pozitiva těchto výživových směrů, tak se jich ptám i na 

negativa takového stravování a pak je o nich informuji. Pokud téma vykládám sama, tak 

mám vždy přípravu a upozorňuji je na klady i zápory. Moje zásada je jim říci, že až 

budou plnoletí, tak ať se stravují, jak chtějí, pokud budou znát klady i zápory tohoto 

stravování, ale ať nenutí se takhle stravovat své děti. 

Pozn.: Pak mi paní učitelka ukázala přípravu na makrobiotiku a velice se mi líbila. 

Měla tam jak historii a zásady makrobiotiky, tak i zhodnocení z hlediska případných 

zdravotních rizik. 
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Otázka: Mají žáci na výběr ve školní jídelně z více jídel? Jsou na výběr vegetariánská 

jídla? 

Odpověď: V naší školní jídelně mají žáci od pondělí do středy na výběr ze dvou jídel 

a to jednoho s masem a jednoho bezmasého (sladkého) a ve čtvrtek a pátek mají na 

výběr jen z jednoho jídla a to je vždy masité. Děti ale nemají moc v oblibě bezmasá 

jídla a i s rybami máme problém. Kuchařky v jídelně si stěžují, že pokud vaří ryby, tak 

mají vždy přebytky, protože děti šije nedávají. 

Otázka: Měli jste nebo máte ve škole nějakého žáka, který by byl vegetarián nebo 

makrobiotik? Jak případně řešíte jejich stravování? 

Odpověď: Jednou jsme měli ve škole vegetariánku ta a na obědy nechodila. Problém 

byl, když měly jet děti na školu v přírodě. Její matka chtěla jet také jako vychovatelka 

a chtěla jí tam vařit. Ovšem ředitel ubytovacího zařízení se vyjádřil (celkem 

pochopitelně), že nemůže z hygienických do kuchyně nikoho pustit. Dívka tedy na 

školu v přírodě nejela. 

Otázka: Myslíte si, že se žáci zajímají o problematiku alternativních výživových směrů? 

Odpověď: Děti problematika docela zajímá a jsou ochotny si vyhledávat informace 

o nich (referáty). 

Otázka: Myslíte si, že někteří žáci mohou eventuelně přemýšlet nad alternativním 

výživovým směrem např. kvůli tomu, že by chtěli zhubnout a nebo z jiného důvodu? 

Odpověď: Nemyslím si, že by žáci vůbec přemýšleli nad vegetariánstvím nebo 

makrobiotikou a kvůli hubnutí už vůbec ne. Na základní škole jsou ještě hodně 

ovlivněni rodiči a to hlavně ve stravování. 
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5.1.2 Výuka učiva alternativní výživové směry na střední škole 

• EKO Gymnázium Praha, o.p.s., Nad Vodovodem 460, Praha 10 

EKO Gymnázium je víceleté gymnázium a výuka alternativních výživových 

směrů probíhá v předmětu ekologická praktika (v kvintách a kvartách) a v ekologii 

(v septimách a oktávách). Oba předměty jsou povinné. 

• Gymnázium Přípotoční 1337, Praha 10 

Alternativní výživové směry se na Gymnáziu Přípotoční okrajově učí v hodinách 

biologie a základů společenských věd. V hodinách tělesné výchovy se někdy paní 

profesorka také o vegetariánství a makrobiotice zrním. 

5.1.3 Učebnice používané při výuce alternativních výživových směrů 

Na obou základních školách používají učenici občanské výchovy, rodinné 

výchovy (pro základní školy a víceletá gymnázia)1. Učebnice je velice pěkně 

zpracovaná. Je rozdělená na část občanské výchovy a část rodinné výchovy. Jednotlivá 

témata mají vždy svá loga. Po stranách jsou různé otázky k tématu, úkoly, nad kterými 

se má žák zamyslet a informace, které žák již slyšel nebo o nich uslyší vjiných 

Předmětech. Na konci tématu je shrnutí-tedy to, co by si měl žák z učiva zapamatovat. 

Alternativní výživové směry jako téma se nachází na stránce 93 a jsou tu pojmy 

vegetarián, vegan i m a k r o b i o t i k . Tyto pojmy tu ale nejsou vysvětleny a vysvětlit je musí 

učitel. 

K této učebnici existuje i příručka pro učitele2. V ní jsou ke každému tématu 

návrhy nějakých her, návrh diskuzí k tématu a to, co by měl učitel k tématu vyložit. 

Alternativní výživa je zde pro učitele pěkně zpracovaná a jsou tu i návrhy na diskuzi 
a další aktivity pro žáky. 

1 JANOŠOVÁ D ONDRÁČKOVÁ, M., ČÁBALOVÁ, D., MARKOVÁ, H., ŠEBKOVÁ, J. Občanská 
Jehova, rodinná 'výchova (učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia). Praha: Fraus, 2004, 
JSBN 80-7238-325-6 ^ , . n L X , , . . .. , , . 

•JANOŠOVA D ONDRÁČKOVÁ, M.,ČABALOVA, D. Občansko vychová, rodinná vychová 

(Příručka pro učitele). Praha: Fraus, 2004, ISBN 80-7238-326-4 
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Učebnice i příručka jsou velice pěkně a přehledně zpracované a hodnotím ji velice 

kladně. 

5.1.4 Alternativní stravování ve školních jídelnách 

Z rozhovoru s personálem školních jídelen vyplynulo, že ve všech školních 

jídelnách uvedených škol mají žáci na výběr ze dvou jídel. Většinou je v nabídce jedno 

jídlo s masem a druhé bezmasé (většinou sladké), ale není tomu tak vždy. Někdy je i 

druhé jídlo s masem (ryby). Dle slov personálu školních jídelen jsou ve vyhlášce1 sice 

výživové normy i pro lakto-ovo-vegetariánskou stravu, ale školy podle ní nevaří, 

protože by tuto stravu moc žáků nejedlo a školní jídelna by se při dnešních cenách 

nevešla do finančních norem pro nákup potravin. 

Další zjišťovanou informací byla konzumace masa a zeleniny. Podle slov 

oslovených pracovnic není velký zájem o konzumaci ryb a ani rybích výrobků. Kuřecí 

maso mají žáci velice rádi, ale musí být ve formě řízků, protože kuřecí stehna nebo 

křídla většinou nejedí a vrací. Mnohdy se ale stává, že pokud jsou k jídlu omáčky, tak 

žáci nechtějí maso, ale jen přílohu se samotnou omáčkou. Dušenou nebo vařenou 

zeleninu nemají žáci vůbec v oblibě. Zeleninové saláty nebo ovocné kompoty mají žáci 

naopak velice rádi. 

' Vyhláška č. 107/2005 Sb.o školním stravování (dle zákona č.571/2004 Sb. o předškolním, základním 
a středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). 
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5.2 Výsledky dotazníku 

Pozn.: V uvedených grafech nejsou zahrnuta procenta respondentů, kteří neodpověděli. 

1. Jak často konzumuješ uvedené potraviny? 

OVOCE 

Z dotazníku vyplynulo, že největší procento žáků jak základních, tak středních 

škol konzumuje ovoce alespoň jednou denně. Odpověď několikrát za den a víckrát za 

týden zaškrtlo také velké procento žáků. Vše je patrné v grafu 3. Ostatní údaje jsou 

v příloze 2-tabulka 1. 

Graf 3 Konzumace ovoce 
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ZELENINA 

V konzumaci zeleniny opět nenacházíme moc velké rozdíly mezi žáky základních 

škol a škol středních, stejně jako u konzumace ovoce. Na grafu 4 je velice dobře patrné, 

že zeleninu na rozdíl od ovoce v největším procentu konzumují žáci jen jednou týdně, 

a nebo víckrát za týden. Více údajů je v příloze 2-tabulka 2. 

Graf 4 Konzumace zeleniny 
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SLADKOSTI 

Otázka sladkostí v jídelníčku byla velice zajímavá. Na grafu 5 (ostatní údaje viz. 

příloha 2-tabulka 3)vidíme, že je velký rozdíl v konzumaci sladkostí několikrát za den 

žáků základní školy a studentů středních škol. Žáci základních škol jedí častěji sladkosti 

než studenti středních škol. 

Graf 5 Konzumace sladkostí 
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MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY 

V konzumaci mléka a mléčných výrobků z výzkumu vychází, že studenti 

středních škol konzumují mléko a mléčné výrobky ve vyšším procentu vícekrát za den. 

Rozdíly v konzumaci mléka a mléčných výrobků mezi žáky ZŠ a studenty SŠ jsou 

v grafu 6 (ostatní údaje viz. příloha 2-tabulka 4). 

Graf 6 Konzumace mléka a mléčných výrobků 
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MASO 

V konzumaci masa jsou velice dobře patrné rozdíly mezi chlapci a dívkami. 

Z odpovědí je vidět (graf 7), že studenti SŠ konzumují maso ve 21,26 % několikrát za 

den, kdežto tu samou odpověď zaškrtlo 17,56 % žáků ZŠ. Žáci ZŠ naproti tomu více 

konzumují maso jednou za den (40,98 %) a studenti SŠ méně (32,37 %). Odpověď, že 

konzumují maso víckrát za týden, zatrhlo 33,17 % žáků ZŠ a 37,68 % studentů SŠ. 

Ostatní údaje jsou v příloze 2-tabulka 5. 
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MASNÉ VÝROBKY 

U konzumace masných výrobků byl veliký rozdíl v odpovědi několikrát za den. 

Tuto odpověď zaškrtlo 11,22 % žáků ZŠ a 16,91 % studentů SŠ. Odpověď jednou za 

den zaškrtlo 24,88 % žáků ZŠ a 22,71 % studentů SŠ. Víckrát za týden masné výrobky 

konzumuje 36,10 % žáků ZŠ a 37,20 % studentů SŠ. Jednou týdně jí masné výrobky 

14,63 % žáků ZŠ a 9,18 % studentů SŠ. Odpověď méně často zvolilo 8,29 % žáků ZŠ 

a 9,18 % studentů SŠ. Ostatní respondenti masné výrobky nekonzumují nebo nezaškrtli 

žádnou odpověď. Přehled o konzumaci masných výrobků je v příloze 2-tabulka 6. 

RYBY 

Ryby jsou konzumovány žáky základní i středních škol velice málo. Největší 

Procento žáků ZŠ i studentů SŠ jí lyby méně často než jednou za týden (ZŠ - 43,90 %, 

SŠ - 48,79 o/o). Jednou týdně jí ryby 22,44 % žáků ZŠ a 22,22 % studentů SŠ. Odpověď 
víckrát za týden zaškrtlo 8,78 % žáků ZŠ a 15,94 % studentů SŠ. Ryby nekonzumuje 
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podle dotazníku 20,00 % žáků ZŠ a 8,70 % studentů SŠ. Ostatní údaje jsou v příloze 2 -

-tabulka 7. 

OBILOVINY 

Z grafu 8 je dobře patrné, jaká je spotřeba obilovin u žáků ZŠ a studentů SŠ. 

Další údaje jsou v příloze 2-tabulka 8. 

Graf 8 Konzumace obilovin 
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LUŠTĚNINY 

Z výzkumu je patrné, že luštěniny nejsou příliš oblíbené a jsou nejvíce 

respondenty konzumovány méně často jak jednou za týden (ZŠ-39,02 %, SŠ-43,48 %). 

Jednou týdnč konzumuje luštěniny 20,49 % žáků ZŠ a 24,64 % studentů SŠ. Odpověď 

víckrát za týden zaškrtlo 21,46 % žáků ZŠ a 18,84 % studentů SŠ. Luštěniny 

nekonzumuje 14,15 % žáků ZŠ a 7,25 % studentů SŠ. Ostatní odpovědi jsou 

zanedbatelné (viz. příloha 2- tabulka 9). 

HOUBY 

Konzumace hub je podobná konzumaci luštěnin. Jen 13,70 % žáků ZŠ a 11,59 % 

studentů SŠ zaškrtlo o d p o v ě ď , že konzumují houby jednou týdně. Nejvíce odpovědí 

bylo, že houby konzumují méně často a to v 40,49 % žáků ZŠ a 55,56 % studentů SŠ. 

H o u b y nekonzumuje 36,59 % žáků ZŠ a studentů 26,57 % SŠ. Rozdíly jsou patrné 

v konzumaci hub u chlapců a dívek (viz. příloha 2 - tabulka 10). 
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2. Jaký pokrm je tvůj oblíbený? 

Tato otázka byla zadána s otevřenou možností odpovědi, a tak žáci a studenti 

mohli odpovídat jak chtěli. Pro vyhodnocení jsem napsané oblíbené pokrmy rozdělila 

do několika kategorií. Pokrmy jsem rozdělila na pokrmy s masem, bezmasé nesladké 

pokrmy, sladké pokrmy, pokrmy s rybou, ovocné a zeleninové saláty, pizza, těstoviny 

a všechny pokrmy. Mezi oblíbenými pokrmy zvolenými chlapci a dívkami jsou patrné 

jisté rozdíly. Nejvíce je oblíbený pokrm s masem a to jak u chlapců, tak u dívek. Rozdíl 

v oblíbenosti pokrmu s masem je mezi chlapci a dívkami. Chlapci ho mají v 59,09 % 

nejoblíbenější a dívky v 42,99 %. Mezi masem je nejoblíbenější kuřecí maso na 

všechny možné způsoby a také, co je překvapující, např. svíčková či guláš. 

V oblíbenosti pizzy jsou chlapci i dívky na tom prakticky stejně. Překvapující je 

i oblíbenost ovocných a zeleninových salátů u dívek ze základních škol (5,88 %) 

a u dívek (ZŠ i SŠ) jsou také daleko oblíbenější těstoviny než u chlapců. Ryby nejsou 

obecně moc oblíbené. Někteří z dotazovaných odpověděli, že mají rádi všechny pokrmy 

a někteří nenapsali pokrm žádný. Ostatní údaje jsou v tabulce 4. 

Tabulka 4 Oblíbený pokrm 

pokrm s 
masem 

bezmasý 
pokrm 

sladký 
pokrm 

pokrm 
z ryb 

ovocné a 
zeleninové 

saláty 
pizza těstoviny všechny 

pokrmy 
bez 

odpovědi 

chlapci 
ZŠ 56,31% 9,71% 6,80% 0,97% 2,91% 11,65% 2,91% 0,00% 8,74% 

dívky 
ZŠ 42,16% 18,63% 1,96% 0,98% 5,88% 12,75% 13,72% 0,00% 3,92% 

celkem 
žáků ZŠ 49,27% 14,15% 4,39% 0,98% 4,39% 12,20% 8,29% 0,00% 6,34% 

chlapci 
SŠ 62,11% 3,16% 1,05% 1,05% 0,00% 10,53% 7,37% 1,05% 13,68% 

dívky SŠ 43,80% 9,82% 6,25% 3,57% 2,68% 10,71% 11,61% 0,97% 12,08% 

celkem 
studentů 

SŠ 
52,17% 6,76% 3,86% 2,42% 1,45% 10,63% 9,66% 0,97% 12,08% 

68 



3. Jak často se stravuješ v rychlých občerstveních (např. KFC, McDonalďs...)? 

Stravování v rychlých občerstveních je znakem naší doby a to i u žáků na 

základních a středních školách. Každý den se v rychlých občerstveních stravuje 0,98 % 

žáků ZŠ a 0,48 % studentů SŠ. Víckrát týdně navštěvuje rychlá občerstvení 6,83 % žáků 

ZŠ a 14,49 % studentů SS. Jednou týdně konzumuje jídla z rychlých občerstvení 

12,68 % žáků ZŠ a 15,94 % studentů SŠ. Nejvíce respondentů však tato občerstvení 

navštěvuje jen občas a to žáci ZŠ v 72,2 % a studenti SŠ v 61,35 %. Studentů SŠ, kteří 

nenavštěvují tato rychlá občerstvení, bylo více než žáků ZŠ1. 

4. Který z těchto pokrmů by sis nejraději v rychlém občerstvení koupil/a? 

V návaznosti na předchozí otázku odpovídali dotazovaní žáci na otázku 

oblíbených pokrmů v rychlých občerstveních. Nejraději by si kupovali pokrmy 

s kuřecím masem2. Přehled oblíbených pokrmů z rychlých občerstveních je v grafu 9. 

Graf 9 Oblíbené pokrmy v tychlých občerstvení 
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5. Znáš ve svém okolí nějakého vegetariána nebo makrobiotika? Pokud ano, tak 

kdo to je (např. kamarád, rodič, příbuzný...) a je vegetarián nebo makrobiotik? 

Tato otázka nebyla mnohými dotazovanými odpovězena a mnozí dotazovaní, kteří 

někoho ve svém okolí znají, nechtěli napsat, o koho konkrétně se jedná. Na základní 

školu Jižní IV. chodila jedna žákyně, která je vegetariánkou a tudíž se to projevilo 

v odpovědích žáků z této základní školy. 

23,90 % žáků základních škole zná nějakého vegetariána nebo makrobiotika, 

57,07 % žáků ZŠ nezná žádného vegetariána ani makrobiotika a 19,02 % žáků ZŠ 

1 Studenti SŠ - 7,25%, žáci ZŠ - 4,39%. 
2 Již v otázce č. 2 se mnohokrát objevil jako nejoblíbenější pokrm Twister z KFC. 
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nenapsalo nic. Z těch, co znají někoho, kdo se stravuje alternativní stravou, znalo 

85,71 % vegetariána a to nejčastěji kamarádku1 a někdo z rodiny. Makrobiotika znalo 

pouze 6,12 % žáků ZŠ. 

U studentů středních škol byla situace trochu jiná. Ve větší procentu znali něho 

s alternativními stravovacími návyky (38,16 %). V největším procentu to byl kamarád 

či kamarádka (58,23 %), příbuzní (6,33 %) či někdo z rodiny (5,06 %). Také se objevilo 

několik vegetariánů přímo mezi studenty (2,53 %) a 2,53 % studentů bylo vegetariány 

a již nejsou. 47,83 % studentů SŠ žádného vegetariána ani makrobiotika nezná 

a 14,01 % dotazovaných studentů neodpovědělo. 

6. Které pokrmy podle tebe vegetariáni nemohou konzumovat? 

V této otázce se z odpovědí dá usuzovat, zda si žáci pod pojmem vegetarián 

představí lakto-ovo-vegetariána nebo vegana. 

Z odpovědí žáků vyplynulo, že 50,24 % žáků ZŠ si pod vegetariánem představí 

lakto-ovo-vegetariána, 44,39 % si představí vegana a 5,37 % žáků nevědělo. U studentů 

středních škol byla situace jiná. Nepoměrně více studentů SŠ oproti žákům ZŠ si myslí, 

že vegetariáni nemohou konzumovat pouze maso a masné výrobky (69,57 % studentů), 

a 28,02 % studentů si pod pojmem vegetarián představí vegana. 1,45 % studentů 

nevědělo, co vegetariáni nemohou konzumovat. 

7. Pokud bys uvažoval/a o vegetariánství, tak by tě k tomu nejspíše vedlo? 

V odpovědích na tuto otázku byl patrný rozdíl mezi respondenty základních 

a středních škol, ale také i mezi odpověďmi chlapců a dívek (viz. příloha 2- tabulka 11). 

Nejvíce odpovědí bylo: 

1) Žáci a studenti by případně volili vegetariánskou stravu, protože by nechtěli, 

aby byla zabíjena nevinná zvířata (odpověď A). Tuto odpověď volilo 42,44 % 

žáků základních škol a 31,40 % studentů škol středních. 

2) Žáci by se případně stravovali vegetariánsky proto, protože by jim maso 

nechutnalo (odpověď E). Takto odpovědělo 20,49 % žáků základních škol a 

32,37 % žáků škol středních. 

v ZŠ Jižní IV. to byla zmiňovaná žákyně. 
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Další častou odpovědí bylo, že by vegetariánství brali jako určitou dietu a to se 

objevilo ve větším procentu u žáků základních škol (16,10 %). Jako dietu by 

vegetariánství bralo 10,63 % studentů středních škol. 

Odpověď G (jiné důvody) volilo 15,12 % žáků ZŠ a 18,36 % studentů SŠ. Mezi 

jinými důvody se nejčastěji objevila vysvětlení, že o tom jednoduše neuvažují, 

nezajímá je to a případně by to zvažovali ze zdravotních důvodů. U jedné studentky SŠ 

se objevila i odpověď, že by o vegetariánství uvažovala, kdyby to bylo právě v módě. 

Jinou odpovědí studenta SŠ bylo, že by byl vegetariánem, kdyby bylo maso něčím 

nakažené. Tři žáci nezvolili žádnou odpověď. 

8. Může mít podle tebe vegetariánská strava nějaká zdravotní rizika? 

Na tuto otázku odpověděli žáci a to základních i středních škol v převážném 

množství, že vegetariánská strava má nějaká rizika. Tento názor mělo 76,59 % žáků ZŠ 

a 87,44 % studentů SŠ. Názor, že vegetariánská strava nemá žádná rizika, zastávalo 

8,78 % žáků ZŠ a 7,25 % studentů SŠ. 13,66 % žáků ZŠ a 3,86 % studentů SŠ 

nevědělo, zda má vegetariánská strava nějaká rizika. 5 dotazovaných vůbec 

neodpovědělo. 

9. Slyšel/a jsi někdy o veganství? 

U této otázky byl patrný rozdíl mezi žáky ZŠ a studenty SŠ. Daleko více 

středoškoláků někdy slyšelo o veganství než žáků základních škol a také si pak daleko 

více středoškoláků než žáků ZŠ myslelo, že je veganská strava nezdravá. Všechny údaje 

jsou zaznamenány v tabulkách 5 a 61. 

Tabulka 5 S yšel/a jsi někdy o veganství? 

Respondenti ANO NE 
bez 

odpovědi 

žáci ZŠ 65,85 % 30,24 % 3,90 % 

studenti SŠ 78,26 % 19,81 % 1,93 % 

Tabulka 6 Je podle tebe veganská strava zdravá? 

Respondenti ANO NE NEVÍM 
bez 

odpovědi 

žáci ZŠ 20,74 % 48,89 % 29,63 % 0,70 % 

studenti SŠ 9,88 % 61,73% 28,40 % 0,00 % 

' Údaje v tabulce 6 jsou vypočítány z počtu žáků a studentů, kteří odpověděli, že o veganství někdy slyšeli. 
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10. Může být podle tebe vegetariánství prostředek jak zhubnout? 

Z odpovědí na tuto otázku byl patrný rozdíl mezi pohledem žáků základních škol 

a středoškoláků, ale také pohledem chlapců a dívek. Celkově daleko více žáků 

základních škol (49,76 %) si myslí, že vegetariánství může být prostředek k zhubnutí. 

Ze studentů středních škol si to myslelo pouze 29,95 %. Rozdíl byl mezi pohledy 

chlapců a dívek. Daleko více chlapců ZŠ než dívek ZŠ si myslí, že může být 

vegetariánství prostředek k zhubnutí. Ostatní údaje viz. příloha 2-tabulka 12. 

11. Učili jste se o vegetariánství ve škole? 

Odpovědi na tuto otázku je nutné rozdělit podle škol, ve kterých byl dotazník 

rozdán, protože školy mají různé předměty, ve kterých se o vegetariánství mohou učit. 

Tabulka 7 Učili jste se o vegetariánství ve škole? 

Škola ANO NE Bez 
odpovědi 

ZŠ Nad Vodovodem 37,36 % 61,54% 1,10% 
ZŠ Jižní IV. 29,82 % 68,42 % 1,75% 

Gymnázium Přípotoční 41,09% 58,91 % 0,00 % 
EKO Gymnázium 21,79% 75,64 % 2,56 % 

1. Z tabulky 7 je patrné, že vyšší procento (61,54 %) žáků v ZŠ Nad Vodovodem 

460 napsalo, že se o vegetariánství neučilo. Ti, kteří napsali, že se o něm učili, 

napsali v další části otázky, že to bylo v hodinách rodinné výchovy (88,24 %), 

přírodopisu (14,71 %) a občanské výchovy (29,41 %). 

2. Na ZŠ Jižní IV. č. 10 žáci odpovídali opět ve většině, že o vegetariánství neslyšeli 

(68,42 %). Ti, kteří napsali, že se o vegetariánství učili, napsali, že se o něm učili 

ve hodinách VOZ1 (20,59 %), přírodopisu (20,59 %), domácích nauk (20,59 %), 

praktických činností2 (41,18 %) a domácích nauk3 (11,76 %). 

3. V Gymnáziu Přípotoční byla situace asi nejpříznivější. 41,09 % studentů napsalo, 

že se o vegetariánství učilo ve škole. Učili se o vegetariánství v hodinách rodinné 

^ VOZ - Výchova k občanství a zdraví. 
3 Praktické činnosti - příprava pokrmů. 

Domácí nauky je volitelný seminář pro 7.-9. ročníky. 
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výchovy (19,38 %), biologie nebo přírodopisu1 (12,40 %), občanské výchovy 

(3,88 %), psychologie (5,43 %) a v dalších. 

4. V EKO Gymnáziu byly situace asi nejhorší. Jen 21,79 % studentů napsalo, že se 

o vegetariánství učilo ve škole a to v předmětu biologie (41,18 %), rodinná 

výchova (11,76 %), základy společenských věd (11,76 %) a dokonce v hodinách 

angličtiny a ekologie. 

12. Máte možnost si objednávat ve školní jídelně vegetariánské pokrmy? 

Opět je nutné rozdělit odpovědi podle škol. Jen v Gymnáziu Přípotoční zaškrtla 

víc jak polovina dotazovaných studentů, že mají možnost si objednávat vegetariánská 

jídla. Nejpočetnější byly odpovědi, kdy žáci nevěděli, zda si mohou vegetariánská jídla 

ve školní jídelně objednávat (tabulka 8). Mnohdy žáci k odpovědi dopsali, že do školní 

jídelny na obědy nechodí. 

Tabulka 8 Máte možnost si objednávat ve školní jídelně 
vegetariánské pokrmy? 

Škola ANO NE NEVÍM Bez 
odpovědi 

ZŠ Nad Vodovodem 17,58% 40,66 % 40,66 % 1,10% 
ZŠ Jižní IV. 14,91 % 58,77 % 23,68 % 2,63 % 

Gymnázium Přípotoční 54,26 % 24,03 % 21,71 % 0,00 % 
EKO Gymnázium 15,38% 34,62% 50,00 % 0,00 % 

13. Která potravina převládá na talíři člověka, který se stravuje podle zásad 

makrobiotiky? 

Tato otázka byla pro žáky ZŠ i pro studenty SŠ velice těžká. Nejvíce správných 

odpovědí (odpověď A) bylo u studentů SŠ (33,33 %) a to více u dívek. Nejvíce žáků 

základních škol zaškrtlo odpověď, že neví (52,68 %) a 20,49 % žáků ZŠ se domnívá, že 

na talíři makrobiotika převládají luštěniny (odpověď C). U žáků SŠ byla situace dosti 

podobná. 47,34 % nevědělo a 15,46 % se domnívalo, že převládají luštěniny. Ostatní 

výsledky jsou v příloze 2-tabulka 13. 

1 Přírodopis je předmět na základní škole a biologie na střední škole. 
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14. Myslíš si, že je makrobiotická strava vyvážená? 

Největší procento žáků základních i středních škol nevědělo, zdaje makrobiotická 

strava vyvážená (ZŠ-55,61 %, SŠ-49,28 %). 24,88 % žáků základních škol a 36,71 % 

studentů středních škol vědělo, že makrobiotická strava není vyvážená (viz. příloha 2-

tabulka 14). 

15. Může mít podle tebe makrobiotická strava nějaká zdravotní rizika? 

Tato otázka koresponduje s otázkami 13 a 14. Opět mnoho žáků ZŠ (48,78 %) 

a studentů SŠ (43,96 %) nevědělo, zda má makrobiotická strava nějaká zdravotní rizika. 

Ovšem i velké procento napsalo, že makrobiotická strava má nějaká rizika. Tady byl 

patrný rozdíl mezi žáky základních a středních škol. 47,83 % středoškoláků napsalo, že 

makrobiotická strava má určitá rizika, kdežto tu samou odpověď volilo menší procento 

(37,07 %) žáků základních škol. Rozdíly mezi odpověďmi chlapců a dívek nejsou velké 

(viz. příloha 2-tabulka 15). 

16. Učili jste se o makrobiotice ve škole? 

Z tabulky 9 je patrné, že jen velice malé procento žáků ZŠ a studentů SŠ se učilo 

ve škole o makrobiotice. Nejlepší situace je v ZŠ Nad Vodovodem a nejhorší naopak 

v EKO Gymnáziu. Ti, kteří napsali, že se o makrobiotice učili, napsali, že to bylo 

v předmětu rodinná výchova, přírodopis, na SŠ v předmětu biologie a základy 

společenských věd. V EKO Gymnáziu respondenti uvedli že se o makrobiotice slyšeli 

v hodinách tělesné výchovy a ekologie. 

Tabulka 9 Učili jste se o makrobiotice ve škole? 

Škola ANO NE 
Bez 

odpovědi 

ZŠ Nad Vodovodem 18,68% 79,12% 2,20 % 

ZŠ Jižní IV. 11,40% 87,72 % 0,88 % 

Gymnázium Přípotoční 10,85% 88,37 % 0,00 % 

EKO Gymnázium 7,69 % 92,31 % 0,00 % 

17. Vyhledával /a jsi si někdy informace o vegetariánství či makrobiotice? 

Z výsledků (viz. příloha 2-tabulka 16) této otázky je patrné, že většina žáků si 

nikdy žádné informace o alternativních výživových směrech nevyhledávala. Bylo to 

celkem 88,78 % žáků ZŠ a dokonce 91,79 % studentů SŠ. Patrný je také fakt, že pokud 
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si nějaké informace vyhledávali, tak to byly ve větším procentu dívky než chlapci. 

Nejvíce informací si vyhledávaly žačky ZŠ Jižní IV. (19,35 %). Pokud si žáci informace 

vyhledávali, tak to bylo ve většině případů na internetu, jen 6 žáků si je vyhledávalo 

v knihách, 2 žáci dostali informace doma od rodičů a jedna dívka napsala, že 

o makrobiotice hovořila s odborníkem. 

18. Dovedl/a by sis představit, že bys nejedl/a maso a masné výrobky? 

V odpovědích na tuto otázku vyplývá, že názory dívek a chlapců se velmi 

rozcházejí, což je velice dobře patrné z grafu 10. Celkově kladnou odpověď volilo 

20,29 % středoškoláků a 23,90 % žáků základních škol. Ostatní si nedovedou 

představit, že by nejedli maso a masné výrobky. V jednom případě se vyskytla 

odpověď, že by si dovedl představit, že by nejedl masné výrobky, ale maso ne. Na tuto 

otázku neodpověděli 3 respondenti. 

Graf 10 Dovedl /a by sis představit, že bys nejedl/a 
maso a masné výrobky? 
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5.3 Diskuze 

Diskuze k H1 
Výsledky dotazníků ukázaly, že žáci mají pestrou stravu. V konzumaci některých 

potravin se mé hypotézy potvrdily a některé hypotézy se naopak nepotvrdily. 

Mé předpoklady o konzumaci ovoce a zeleniny se téměř přiblížily skutečnosti. 

Studenti středních škol opravdu ve většině jedí zeleninu alespoň jednou denně, ale 

u žáků základních škol se má hypotéza nepotvrdila, protože jen asi 40 % žáků ZŠ jí 

zeleninu alespoň jednou denně. Naproti tomu konzumují respondenti (žáci ZŠ i studenti 

SŠ) ovoce v naprosté většině alespoň jednou denně. A více respondentů (žáků ZŠ 

i studentů SŠ) jí ovoce častěji než zeleninu. Ve výživových doporučeních je doporučení 

denně konzumovat ovoce a zeleninu v poměru 1:2 a tomu se výsledky ani zdaleka 

nepřiblížily. Obecně tedy lze říci, že ovoce dotazovaní konzumují více než zeleninu. 

Můj předpoklad o konzumaci sladkostí byl naprosto správný a sladkosti jsou 

dotazovanými konzumovány velice často. Konzumace sladkostí je bohužel velice 

negativním jevem a mělo by se tedy s žáky právě v tomto ohledu pracovat. 

Ve srovnání se studií HBSC1, provedenou v roce 2002, ukázal můj výzkum, že 

došlo ke změně konzumace ovoce, zeleniny i sladkostí. Výsledky mého výzkumu 

ukázaly, že více dětí jí ovoce i zeleninu alespoň jednou denně. Oproti roku 2002 se tedy 

situace konzumace ovoce a zeleniny zlepšila, i když stále převažuje konzumace ovoce 

nad konzumací zeleniny. Ve výsledku konzumace sladkostí také došlo ke změně, ovšem 

té negativní. Z mého výzkumu vyplývá, že došlo k rapidnímu zvýšení konzumace 

sladkostí víckrát za den a to o více jak 20 %. U konzumace jednou denně došlo 

k nárůstu o více jak 12 %. 

Ostatní předpoklady se podle výsledků výzkumu také potvrdily. Konzumace 

mléka a mléčných výrobků je u dotazovaných velice uspokojivá, protože většina 

respondentů konzumuje mléko a mléčné výrobky alespoň jednou denně. Jisté rozdíly 

v konzumaci jsou patrné mezi žáky ZŠ a studenty SŠ. Větší počet studentů SŠ 

konzumuje mléko a mléčné výrobky několikrát za den než žáci základních škol, ale 

u obou skupin je konzumace uspokojivá. 

V konzumaci masa jsou rozdíly mezi chlapci a dívkami. Chlapci jedí maso častěji 

než dívky a tento rozdíl mezi pohlavími je markantnější u studentů SŠ. Pozitivní je, že 

' Studie byla provedena na podobném vzorku respondentů, jen skupina 11 Ietých respondentů ze studie 
HBSC nekoresponduje s vybraným vzorkem respondentů mé diplomové práce. 
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respondenti upřednostňují v naprosté většině maso kuřecí, což je v souladu 

s výživovými doporučeními. Ovšem ne příliš pozitivní je již konzumace masných 

výrobků. Respondenti konzumují masné výrobky ve více jak 35 %' alespoň jednou za 

den. Musím podotknout, že masné výrobky a to hlavně uzeniny nejsou z výživového 

hlediska příliš vhodné. V odpovědi, zda si dotazovaní umějí představit život bez masa 

a masných výrobků naprostá většina odpověděla, že nedovede. Několikrát jsem našla 

v dotazníku i připsanou odpověď, že maso je důležité pro lidské tělo (pro bílkoviny) 

a nemělo by být z jídelníčku vyloučeno. Tento postoj hodnotím jako velice dobrý a jsem 

ráda, že dotazovaní dokáží nad svým zdravím takto uvažovat a že jsou si vědomi, co 

jejich tělo právě ve vývinu potřebuje. 

Na mou žádost hned na začátku vyplňování dotazníku učitelé žákům připomněli, 

že obiloviny obsahuje hlavně pečivo, aby nedošlo ke zkreslení údajů. Přesto má 

hypotéza nebyla správná a jen kolem 37 % žáků ZŠ a 40 % studentů SŠ jí obiloviny 

alespoň jednou ze den. I víckrát za týden jí obiloviny více studentů SŠ než žáků ZŠ. 

Dle výživové pyramidy tvoří právě obiloviny základnu pyramidy a tudíž se mají 

konzumovat nejčastěji za den. S tím ale výsledky moc nekorespondují a tím také 

nesplňují mou hypotézu. Tento fakt není příliš uspokojivý a mělo dojít k tomu, aby se 

obiloviny a potraviny z nich objevovali častěji na jídelníčku žáků základních a středních 

škol. 

Konzumace luštěnin dopadla podle mého očekávání. Respondenti luštěniny 

bohužel konzumují jen jednou týdně nebo méně často. I tento fakt je neuspokojivý, 

protože podle výživových doporučení by mělo dojít ke zvýšení právě konzumace 

luštěnin. O nízké oblibě svědčí i fakt, že žádný dotazovaný nenapsal oblíbený pokrm, 

který by byl z luštěnin. O tom, proč respondenti konzumují luštěniny tak málo lze jen 

polemizovat, ale možná je tím správným důvodem to, že luštěniny obsahují antinutriční 

sacharidy, které jsou štěpeny mikroorganismy v tlustém střevě a díky nim tam vznikají 

plyny, které způsobují zažívací problémy. 

Konzumace ryb a hub je u respondentů velice malá a tím se i potvrdila má 

hypotéza. Většina respondentů jí houby méně často nebo je nejí vůbec. Ryby téměř 

polovina respondentů jí méně často než jednou za týden. Ryby konzumuje jednou týdně 

více studentů SŠ než žáků ZŠ a v konzumaci jednou za týden jsou obě skupiny 

respondentů téměř nastejno. Podle výživových doporučení by se měla zvýšit konzumace 

' Vyšší procento studentů SŠ. 
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ryb a rybích výrobků, protože obsahují cenné nenasycené MK. Bohužel tato výživová 

doporučení nejsou u mládeže podle výsledků výzkumu moc plněna a mělo by dojít ke 

změně. 

Diskuze k H2 
Má hypotéza týkající se oblíbeného pokrmu se potvrdila a respondenti mají 

opravdu nejraději pokrmy s masem. Nejčastěji to jsou pokrmy s kuřecím masem (různě 

technologicky upravené). Objevilo se i několik odpovědí, že nejoblíbenějším pokrmem 

je svíčková či koprová omáčka, což mě docela překvapilo. Mezi chlapci a dívkami jsou 

v konzumaci masa patrné rozdíly. Největší rozdíly v konzumaci pokrmů z masa jsou 

vidět u respondentů na střední škole. Chlapci jedí maso častěji a než dívky. Z toho lze 

usuzovat, že chlapci mají větší potřebu bílkovin na stavbu svalové hmoty a to hlavně, 

když sportují1. Pizzy a těstoviny jsou podle mých předpokladů mezi dotazovanými také 

dosti oblíbené. Naproti tomu mě překvapilo, že zeleninové a ovocné saláty mají více 

v oblibě žáci základních škol než středoškoláci. Z výsledků této otázky je patrné 

(i z výsledků 1. otázky), že dotazovaní málo konzumují ryby. Mile mě překvapilo, že 

nejsou tak oblíbené sladké pokrmy. Luštěniny se bohužel neobjevily jako nejoblíbenější 

pokrm v žádném dotazníku a to, že nejsou příliš konzumované je patrné z výsledků 1. 

otázky. Překvapilo mě, že veliké procento středoškoláků nenapsalo na otázku 

oblíbeného pokrmu žádnou odpověď. 

Kladné tedy je, že mnoho dotazovaných upřednostňuje maso kuřecí. Ovšem mělo 

by se stát oblíbeným i maso ryb. Velice kladně také hodnotím konzumaci těstovin, 

ovšem otázkou je, s čím (jakou omáčkou) jsou konzumovány. 

Diskuze k H3 
S oblíbeným pokrmem velice úzce souvisí i stravování v rychlých občerstveních. 

N ě k o l i k r á t s e v dotazníku objevil jako oblíbený pokrm Twister2 z KFC. Výsledky 

dotazníků potvrdily má očekáván í , že většina respondentů alespoň občas navštěvuje 

rychlá občerstvení. Častěji něž jen občas ovšem konzumují pokrmy z rychlých 

občerstvení studenti středních škol. Je to možná dáno tím, že mají větší přísun peněz 
a t 0 jak z domova, tak si mohou již vydělávat po brigádách. Také již nejsou tolik 

' gymnázium Připomní je z ěásti gymnázium se sportovní přípravou a tudíž tím byly určitě ovlivněny 
některé odpovědi. 

Twister - obalené kuřecí kousky se salátem a dressingem. 
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ovlivňováni co se týká stravování rodiči. Dále výsledky výzkumu potvrdily mou 

hypotézu, že mají v rychlých občerstveních nejraději jídla s kuřecím masem a hned 

potom mají rádi pokrmy z masa hovězího (hamburger, cheeseburger). Kuřecí pokrm 

volilo více studentů SŠ a pokrm z hovězího masa naproti tomu více žáků ZŠ. 

Zajímavostí je, že sladký pokrm by si nejraději objednalo více středoškoláků než žáků 

základních škol a naopak zeleninový salát více žáků základních škol než středoškoláků. 

Rychlá občerstvení jsou fenoménem posledních let a bohužel i rodiče s malými 

dětmi se sem chodí stravovat. Pokud bychom se podívali do nějakého rychlého 

občerstvení o víkendu, tak bychom zjistili, že se zde stravuje mnoho rodin s malými 

dětmi. Malé děti jsou lákány na „menu" s hračkou a dokonce i na „skvělou" 

narozeninovou či jinou párty pro ně a jejich kamarády. Není pak výjimkou, že vidíme 

například 3 leté děti, které jedí hamburger a pijí k tomu coca-colou. Nutno podotknout, 

že pokrmy z rychlých občerstvení jsou vysoce kalorické a mnohdy připravovány na 

přepálených tucích. Firma McDonald's dává návštěvníkům jejich poboček podrobný 

rozpis výživových hodnoť a to i včetně informací o alergenech, které mohou jejich 

výrobky obsahovat. Tento krok hodnotím velice kladně, protože asi jen tak si může 

konzument uvědomit, co vlastně konzumuje. 

Diskuze k H4 

Další části dotazníku a mého výzkumu se již týkaly znalostí problematiky 

alternativních výživových směrů a postojů k nim. Již 5. otázka byla zaměřena na 

alternativní výživové směry a to na zmapování toho, zda respondenti znají někoho ve 

svém okolí, kdo se stravuje alternativně. Touto otázkou jsem chtěla, aby si respondenti 

nejdříve vybavili, zda nějakého vegetariána nebo makrobiotika neznají a tím si také lépe 

vybavili problematiku. 

Další otázkou bylo, zda si vegetariána představují spíše jako lakto-ovo-

vegetariána nebo striktního vegana. Mým předpokladem bylo, že si spíše představí 

vegetariána, který konzumuje vše kromě masa a masných výrobků (lakto-ovo-

vegetariána). Má hypotéza se potvrdila a nejvíce dotazovaných si myslí, že vegetarián 

konzumuje vše kromě masa a masných výrobků. U žáků základních škol ale nebyl až 

tak velký rozdíl v množství žáků, kteří si představili lakto-ovo-vegetariána a těmi, kdo 

1 Rozpis je možné najít i na internetových stránkách www.mcdonaldsmenu.info a nebo si mohou 
konzumenti vyzvednout výživovou brožurku. 
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si představil spíše vegana. U středoškoláků markantně převažovala představa lakto-ovo-

vegetariána. 

Je těžké se dohadovat, proč si nějaký žák spíše představí lakto-ovo-vegetariána 

a jiný vegana. Možná je to získáním nějaké informace ve škole nebo doma, nebo osobní 

zkušeností daného žáka. Důležité je, ale aby žáci tyto dvě formy vegetariánství uměli 

rozlišit a věděli, která forma je relativně zdravější a má méně zdravotních rizik pro toho, 

kdo se takto stravuje. Také se od této skutečnosti odvíjí další postoje a chápání celé 

problematiky alternativních výživových směrů. Pokud si totiž takový žák představí 

vegetariána jako vegana a napíše pak, že je jeho způsob stravování zdravý a že je bez 

zdravotních rizik, tak není něco v pořádku. 

Diskuze k H5 

Dalším úkolem dotazníku bylo zjistit, co by dotazované případně vedlo k tomu, 

aby se stali vegetariány. Mé hypotézy se potvrdily. Nejvíce by dotazované vedlo to, že 

by nechtěli, aby byla zabíjena nevinná zvířata. Pak také to, že by jim maso nechutnalo. 

Dále mnoho dotazovaných odpovídalo, že o tom nikdy nepřemýšlelo a ani přemýšlet 

nechce. Hypotéza, zda by vegetariánství volili, jako určitou dietu, pokud by chtěli 

zhubnout se potvrdila jen z malé části. Tuto odpověď volilo méně žáků než jsem 

předpokládala, ale podle mé hypotézy více žáků ZŠ než studentů SŠ. Má hypotéza se 

nepotvrdila ani v tom, že tuto odpověď bude volit více dívek než chlapců, protože tomu 

bylo naopak. V další otázce (10. otázka) napsala téměř polovina žáků ZŠ, že může být 

vegetariánství prostředkem k zhubnutí, přesto by vegetariánství volilo kvůli dietě jen 

tak malé množství respondentů. U studentů SŠ si to už tolik respondentů nemyslelo. 

Byla jsem velice mile překvapena, že jen velice malé procento by se k vegetariánské 

stravě uchýlilo proto, že by se tak stravoval kamarád nebo jejich idol. Z toho vyplývá, 

že dotazovaní žáci základních škol a studenti škol středních nejsou v tomto směru tolik 

ovlivnitelní vrstevníky nebo idoly. Také jsem byla ráda, že by vegetariánskou stravu 

tolik dotazovaných nevolilo právě kvůli tomu, že by chtělo zhubnout. S tímto faktem by 

se mělo cíleně pracovat, protože právě žáci druhých stupňů základních škol a především 

škol středních jsou zaměřeni na svůj vzhled a často si přejí být štíhlejší a právě pak se 

mohou k vegetariánství z těchto důvodů uchýlit. V některých případech může dojít 

nejdříve ke konzumaci vegetariánské či makrobiotické stravy a může pak vše přerůst 

v poruchu příjmu potravy. 
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Diskuze k H6 

Jak jsem se již v zmínila, tak s představou stravy vegetariána se pojí určité 

znalosti o vegetariánské stravě. Předpokládala jsem, že všichni respondenti uvedou, že 

se o vegetariánství učili ve škole, ale skutečnost byla naprosto jiná. Většina napsala, že 

se ve škole o vegetariánství neučila. Ti, co napsali, že se o vegetariánství učili, tak 

napsali, že to bylo v hodinách rodinné výchovy (VOZ1) a přírodopisu. Ovšem naproti 

tomu bylo potěšující, že většina respondentů věděla, že vegetariánství představuje pro 

člověka určitá zdravotní rizika. O veganství slyšela většina respondentů a většina 

věděla, že není veganská strava není zdravá. U žáků základních škol se ale naproti 

středoškolákům objevilo vyšší procento odpovědí, že veganská strava je zdravá 

a celkem vysoké procento nevědělo, zdaje zdravá či nezdravá. 

Diskuze k H7 

Další hypotéza se týkala dalšího alternativního výživového směru a to 

makrobiotiky. Z výsledků dotazníku vyplynulo, že se o makrobiotice respondenti 

v naprosté většině neučili a z toho také dále vyplynulo, že ve většině nevěděli, že může 

mít nějaká rizika. Pak tedy nebylo ani překvapením, že většina dotazovaných nevěděla, 

která potraviny převládá na talíři makrobiotika. Nejvíce respondentů si myslelo, že 

luštěniny a pak až obilné zrno. Také nebylo překvapením, že většina nevěděla, zda je 

makrobiotická strava vyvážená. 

Výsledkem takto zaměřených otázek je alarmující fakt, že většina respondentů 

napsala, že se o vegetariánství a makrobiotice ve škole neučila. Je ovšem otázkou, jestli 

se to opravdu ve škole neučili, nebo si jen nepamatovali, že se to učili. Učivo 

alternativní výživové směry je zařazeno ve vzdělávacích programech (Národní 

a Základní škola) a určitě by se o vegetariánství, veganství a makrobiotice mělo ve 

škole v předmětu rodinná výchova (výchova ke zdraví) učit a hlavně poukazovat na 

případná rizika spojená s tímto alternativním stravováním. Pokud nebudou mít žáci 

dostatek informací nebo informace nesprávné, tak to může zkreslit jejich pohled na 

celou problematiku. U makrobiotiky je situace ještě o to horší, že je to výživový směr 

1 VOZ - Výchova k občanství a zdraví. 

81 



vysoce zdravotně rizikový pro toho, kdo se takto stravuje a dotazovaní o makrobiotice 

opravdu nevěděli skoro nic. Jelikož z výsledků vyplynulo, že neprostá většina 

respondentů si nikdy žádné informace o vegetariánství ani makrobiotice nevyhledávala, 

tak to musí být právě učitel ve škole, který žákovi a studentovi přinese správné 

informace. Další věcí je prezentace vegetariánství a makrobiotiky v médiích a to hlavně 

na internetu, kde si v dnešní době vyhledává informace většina dětí a mladých lidí. 

Právě tam jsou informace většinou podávané jen z jedné stránky a to většinou 

podávané „provegetariánsky" či „promakrobioticky". Jsou to většinou informace jen 

o pozitivech a ne o problémech, které alternativní stravování ovšem má. 
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NÁVRHY OPATŘENÍ 

6 Učivo alternativní výživové směry v nových kurikulárních 

dokumentech 

Od školního roku 2007/2008 musí všechny stupně vzdělávání přejít ze Standardů 

vzdělávání na Rámcové vzdělávací programy (RVP). Rámcové vzdělávací programy 

představují státní úroveň a vymezují závazné rámce vzdělávání pro jednotlivé etapy -

předškolní, základní a střední vzdělávání. Úroveň školní pak představují školní 

vzdělávací programy (ŠVP), podle nichž se pak uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých 

školách. RVP jsou vytvořeny tak, aby byly u žáků rozvíjeny klíčové kompetence1 

a učivo je strukturováno do jednotlivých vzdělávacích oblastí s jedním nebo více 

vzdělávacími obory. RVP umožňují mezipředmětové propojení učiva. [19, 20, 21] 

6.1 Učivo alternativní výživové směry v RVP 

Učivo alternativní výživové směry není v RVP explicitně dané, ale svým 

obsahovým zaměřením spadá do učiva výživy. Je možné ho zařadit do více 

vzdělávacích oblastí. V RVP ZV by mohlo být zařazeno ve vzdělávací oblasti Člověk 

a zdraví (obor Výchova ke zdraví), Člověk a svět práce (obor Příprava pokrmů), Člověk 

a příroda (obor Přírodopis) a dále také v průřezovém tématu Mediální výchova. 

Očekávanými výstupy v oblasti výživy jsou podle RVP ZV, že „žák dovede posoudit 

různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a 

v rámci svých možností a zkušeností usiluje o aktivní podporu zdraví." [21, s. 74] 

Průřezové téma Mediální výchova „umožňuje žákům rozvíjet schopnosti analytického 

přístupu k mediálním obsahům a kritického odstupu od nich, učí využívat potenciál 

médií jako zdroje informací a vede k uvědomování si hodnot vlastního života a 

odpovědnosti za jeho naplnění." [21, s. 102] 

Minimální časové dotace jsou vymezeny v rámcových učebních plánech a to pro 

celou oblast Člověk a zdraví na minimálně 11 hodin (součtu 6.-9. ročníku za týden). 

1 Klíčové kompetence lze definovat jako „souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů a hodnot 
důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti."[21, s. 14] Klíčové kompetence lze 
rozdělit na kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence 
sociální a personální, kompetence občanské a kompetence pracovní. [21] 
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Oblast Člověk a svět práce má dané 4 hodin týdně (6.-9. ročník) a průřezová témata 

mají hodinové nasazení podle disponibilní časové dotace. [21] 

V RVP G a GSP není také učivo alternativní výživové směry explicitně dané, ale 

opět může být svým obsahovým zařazením do učiva výživy zařazeno do několika 

vzdělávacích oblastí. Do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (obor Výchova ke zdraví), 

Člověka příroda (obor Biologie) a do průřezového tématu Mediální výchovy. 

V očekávaném výstupu „žák usiluje o pozitivní změny ve svém životě, související 

s vlastním zdravím a zdravím druhých." [19, s. 57] Průřezové téma Mediální výchova 

umožňuje pak žákům „rozvíjet kritický odstup od podnětů přicházející z medií a naučit 

se vyhodnocovat kvalit a význam informačních zdrojů." [19, s. 76] 

Minimální časová dotace pro obor Výchova ke zdraví a průřezová témata je 

stanovena ŠVP, který stanovuje v jakém ročníku (ročnících) se obsah realizuje. [19, 20] 

v 
6.2 Učivo alternativní výživové směry v SVP 

Školní vzdělávací programy (ŠVP) si to tvoří každá škola sama a to v souladu 

s RVP. Je tedy na každé škole a řediteli školy, ve kterém ročníku téma do výuky zařadí. 

V RVP není učivo alternativních výživových směrů přímo vymezeno, ale svým 

obsahem spadá do učiva výživy a zdraví a mělo by být učivo alternativní výživové 

směry ve výuce zařazeno. 
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7 Návrh na didaktické zpracování tématu alternativní 

výživové směry 

Z výsledků výzkumného šetření vyplynulo, že žáci základních i středních škol 

mají nedostatečné znalosti o alternativních výživových směrech. Vegetariánství je 

v povědomí žáků více, ale o veganství a makrobiotice nevědí žáci téměř nic. 

Je velice důležité, aby měli žáci znalosti o problematice a mohli si pak na 

problematiku vytvořit určitý postoj. Na vytváření postojů má velký vliv rodina, škola a 

vrstevníci. Škola by měla žákovi poskytnout správné informace o problematice a také 

ho nasměrovat správným směrem, aby si další informace sám vyhledával a díky všem 

těmto informacím si pak vytvořil k problematice určitý postoj. 

Učivo alternativní výživové směry není v RVP ZV přímo vymezeno, ale svým 

obsahem spadá do učiva výživa a zdraví a určitě bych ho zařadila do školních 

vzdělávacích programů, protože je to téma velice důležité a je nutné, aby ho učitel 

s žáky probral a poskytl jim správné informace. Nejspíše bych ho zařadila do 7. ročníku 

a to v návaznosti na učivo zdravá výživa. Učivo by mělo být propojeno i dalšími obory 

(např. Přírodopis) a mohlo by na toto téma dojít i v oboru Příprava pokrmů, kde by si 

žáci vyzkoušeli připravit nějaký pokrm, který je vegetariánský. 

7.1 Návrh vyučovací hodiny 

7.1.1 Vyučovací hodina 

Téma: Alternativní výživové směry (vegetariánství a makrobiotika) 

Ročník: 7. 

Předmět (obor): Rodinná výchova (Výchova ke zdraví) 

Zařazení v RVP ZV: Člověk a zdraví 

Hodinová dotace: 1 hodina 

Návaznos t na učivo: složení a rozdělení potravin, zásady zdravé výživy, py ramida 

zdravé výž ivy 

Výukové cíle: 

• Žák ví, které potraviny jsou pro jeho zdraví prospěšné a které potraviny 

naopak jeho zdraví neprospívají. 
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• Žák umí vysvětlit rozdíl mezi vegetariánstvím, veganstvím a makrobiotikou. 

• Žák ví, jaké potraviny chybí v jídelníčku vegetariána, vegana a makrobiotika. 

• Žák si je vědom zdravotních rizik, která mohou skýtat alternativní výživové 

směry. 

• Žák umí formulovat své myšlenky a názory. 

• Žák přispívá k debatě celé třídy. 

• Žák vyjádří vlastní názor k problematice alternativních výživových směrů. 

• Žák ví, kde vyhledat informace k problematice. 

• Žák si uvědomuje, že má zodpovědnost za vlastní zdraví. 

Již známé pojmy: potraviny, vitamíny (vitamín D, vitamíny skupiny B) a minerální 

látky (vápník, zinek, železo), cukry, tuky, bílkoviny, výživová pyramida 

Nové pojmy: vegetariánství, lakto-ovo-vegetariánství, částečné vegetariánství, 

veganství, makrobiotika 

Pomůcky: 3 doplňovačky s tajenkou, pyramidy správné výživy, tabulky zařazení 

potravin podle principu JIN a JANG 

Hodina: 

1) Žákům není sděleno téma hodiny, protože téma zjistí samostatnou činností. 

Motivace: 

Rozdány jsou tři různé doplňovačky s tajenkou (viz. doplňovačka s tajenkou 1-3 na 

další straně). Do každé lavice je dána pouze jedna doplňovačka a přitom každá lavice 

jedné řady bude mít stejný typ doplňovačky s tajenkou. Záci mají za úkol v lavici 

vyluštit doplňovačku s tajenkou. Učitel kontroluje činnost žáků. 

Doplňovačky s tajenkou jsou vytvořeny tak, aby si žáci zopakovali některé poznatky 

z minulých vyučovacích hodin a také propojují znalosti anglického jazyka (vyskytují se 

tam i překlady poživatin do anglického jazyka). 
(10-12 min.) 
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Doplňovačka s tajenkou 1 

1. B 

2. 

G 

3. 

4. 

5. 

6. 

Š 

8. R LÁTKY 

N 

9. 

10. 

11. 

í 

1. anglicky „zelenina" 

2. pochutina, která slouží k ochucování pokrmů (např. pepř, skořice, bobkový list) 

3. skupina potravin, do které patří např. cibule, petržel 

4. hlavní živiny, které nalezneme v hojné míře v sádle 

5. anglicky „čaj" 

6. obilovina, která je častou přílohou pokrmů a je základem např. rizota 

7. skupina potravin, do které patří čočka, sója nebo fazol 

8. látky, které jsou nezbytné pro lidské tělo a patří do nich např. vápník, železo 

9. živočišná potravina - kosterní svalstvo a vnitřnosti teplokrevných zvířat nebo ryb 

10. anglicky „ovoce" 

11. živočišná potravina, která je symbolem Velikonoc 
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Doplňovačka s tajenkou 1 

M 

1. 

2. 

3. 

4. 

B 

6. 

7. 

8. 

9. 

A 

1. anglicky „čaj" 

2. pochutina, která slouží k ochucování pokrmů (např. pepř, skořice, bobkový list) 

3. obilovina, která je častou přílohou pokrmů a je základem např. rizota 

4. živočišná potravina - kosterní svalstvo a vnitřnosti teplokrevných zvířat nebo ryb 

5. skupina potravin, do které patří čočka, sója nebo fazol 

6. skupina potravin, které jsou vedle zeleniny cenným zdrojem vitamínů a minerálních 

látek a patří do ní např. jablka, rybíz, mandarinky 

7. anglicky „ovoce" 

8. skupina potravin, do které patří pšenice ječmen, žito... 

9. kořenová zelenina oranžové barvy, jiným názvem karotka 
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Doplňovačka s tajenkou 1 

1. B 

2. 

3. 

4. 

5. R LÁTKY 

6. 

7. 

8. 

9. 

1. anglicky „zelenina" 

2. skupina potravin, do které patří např. cibule, petržel 

3. velké citrusové plody, které mají kyselo trpkou chuť 

4. tradiční ryba na štědrovečerním talíři 

5. látky, které jsou nezbytné pro lidské tělo a patří do nich např. vápník, železo 

6. teplomilný druh ovoce, do kterého patří např. pomeranč 

7. anglicky „čaj" 

8. kořenová zelenina oranžové barvy, jiným názvem karotka 

9. pochutina, která slouží k ochucování pokrmů (např. pepř, skořice, bobkový list) 
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3) Po vyluštění se učitel zeptá každé řady, co jim v doplňovačkách vyšlo za tajenku (viz. 

příloha 5- doplňovačky s tajenkou). V tajenkách mají vyjít pojmy: vegetariánství, 

veganství a makrobiotika. Poté se učitel zeptá, jestli někdo ví, co to je za pojmy 

a k čemu se tyto pojmy vztahují. 

Předpok ladem j e , že žáci budou vědět , že se p o j m y vz tahuj í k výživě. Učitel 

upřesní , že všechny p o j m y se zahrnuj í pod al ternativní výž ivové směry a j s o u něč ím 

specif ické . ( 3 - 5 min . ) 

4) Učitel napíše na tabuli všechny 3 pojmy z výsledků doplňovaček s tajenkou a pomocí 

otázek žáky směřuje k vysvětlení odlišností alternativního stravování. Žáci mají 

k dispozici pyramidu správné výživy. 

Otázky: 

Jaké potraviny mají být ve stravě, tak aby byla strava pestrá a vyvážená? 

Které živiny jsou patří mezi hlavní? 

Čím je každá živina důležitá pro tělo člověka? 

(5 min.) 

5) Následuje výklad a zápis na tabuli (a do sešitů). Před výkladem učitel rozdá do jedné 

lavice jednu tabulku rozdělení potravin podle principu JIN a JANG. Každý alternativní 

směr je vysvětlen a vysvětleny jsou nedostatky, ale i pozitiva těchto alternativních 

výživových směrů. Žáci si do sešitů zapisují podle výkladu sami. Na tabuli učitel zapíše 

pouze pojmy vegetariánství, lakto-ovo-vegetariánství, veganství a makrobiotika. 

Výklad: 

Vegetariánství-druh alternativního stravování, ale i životní styl (např. 

nekonzumování alkoholických nápojů, nenošení oblečení, obuvi či doplňků, které jsou 

vyrobeny z mrtvých těl zvířat) 

- mnoho typů vegetariánství a liší se podle toho jaké potraviny nejsou 

konzumovány-např. lakto-ovo-vegetariánství, kdy není nekonzumováno jen maso 

a masné výrobky a všechny ostatní potraviny ano. Lakto-ovo-vegetariánství je ze všech 

typů vegetariánství ze zdravotního hlediska nejméně rizikové, ale přesto může dojít 

k nedostatku některých vitamínů (vit. B) a minerálních látek (železo, vápník, zinek)! 

- veganství je typ vegetariánství, kdy nejsou konzumovány žádné 

živočišné potraviny (mléko, maso, vejce, med...). Veganství je velice zdravotně 

rizikové, protože ve stravě chybí důležití bílkoviny, vitamíny (vit. B, vit.D) a minerální 
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látky (vápník, železo, zinek)! Při nedostatku těchto látek může dojít k závažnému 

poškození zdraví! 

- některé typy vegetariánství jsou jen částečné a povolují konzumace 

např. rybího masa. 

Vegetariánská strava skýtá mnohá rizika a to především pro děti, dospívající, 

těhotné ženy a i staré lidi. Lakto-ovo-vegetariánská strava není tolik riziková, ale 

neměla by být stravou dětí a těhotných žen. Nejrizikovější a naprosto nevhodná je 

veganská strava a to pro všechny věkové kategorie. Pozitivem vegetariánství je např. 

střídmost, omezování nebo naprosté nekonzumování alkoholických nápojů. 

Makrobiotika-typ alternativní výživy, který má filosofický základ a potraviny, 

které jsou konzumovány jsou řazeny podle systému JIN a JANG. 

Potraviny uprostřed pólů JIN a JANG jsou ty nejlepší. Čím blíže jsou potraviny 

k pólům, tím jsou méně zdravé. (Toto si žáci nemusí zapisovat.), ale podívají se na 

rozdanou tabulku. 

Makrobiotická strava obsahuje víc jak polovinu obilovin (rýži!), dále pak 

zeleninu, luštěniny. Živočišné produkty (maso, mléko a vejce) jsou v jídelníčku 

omezeny nebo zcela vyloučeny. Ovoce makrobiotice konzumují jen velice málo a musí 

se jednat vždy o ovoce, které bylo vypěstováno ve stejných klimatických podmínkách, 

ze kterých pochází konzument. Pro nás je tedy povoleno jíst jablka, hrušky atd. 

Exotické ovoce se jíst nesmí. 

Makrobiotická strava je naprosto nevhodná pro všechny věkové kategorie, protože 

je jednotvárná a chybí v ní důležité látky (bílkoviny, vitamíny a minerální látky). 

Pozitivem makrobiotiky je například, že se má podle ní jíst pomalu, dobře žvýkat, nejíst 

těsně před ulehnutím. 

(8 - 10 min.) 

6) Následuje diskuze k otázkám: 

Co by tě případně vedlo k tomu, aby ses začal stravovat alternativně? 

Kde by sis hledal informace o alternativních výživových směrech? 

Učitel upozorní, že existuje mnoho možností získávání informací (internet, 

knihy...) a m n o h d y jsou jen jednostranné. ( 1 0 - 13 min.) 

7) Závěr hodiny a zopakování základních pojmů 
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Evaluace 

Ověření získaných vědomostí by se mělo udělat příští nebo přespříští hodinu a to 

formou testu. 

TEST 

1) Doplň. Vegetariánství a makrobiotika se řadí mezi výživové 

směry. 

2) Jaké potraviny nekonzumuje lakto-ovo-vegetarián? 

a) maso (masné výrobky) a vejce 

b) maso (masné výrobky) 

c) žádné živočišné potraviny 

3) Jaké potraviny nekonzumuje vegan? 

a) maso (masné výrobky) 

b) žádné živočišné potraviny 

c) maso (masné výrobky) a mléko (mléčné výrobky) 

4) Jaká zdravotní rizika může mít vegetariánská strava? 

5) Jaká potravina převládá na talíři makrobiotika? 

6) Jaká zdravotní rizika může mít makrobiotická strava?, 

7) Je vegetariánská nebo makrobiotická strava vhodná pro děti a dospívající? Svou 

odpověď vysvětli 

7.1.2 Ověření navržené vyučovací hodiny 

K ověření navržené vyučovací hodiny v praxi nedošlo, ale myslím si, že je 

navržena tak, aby žáky téma zaujalo a obsahuje informace o tématu, které jsou 

objektivní. Navrženou vyučovací hodinu doporučuji použít všem učitelů, protože téma 

alternativní výživové směiy je velice důležité a mělo by se každopádně objevit ve 

výuce. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce si kladla za cíl zmapovat stravovací návyky dospívající mládeže 

a to konzumaci některých potravin, stravování v rychlých občerstveních a dále 

zmapovat znalosti a postoje k alternativním výživový směrům. Na základě stanovených 

hypotéz, byl sestaven dotazník a byl strukturován rozhovor s učiteli a personálem 

školních jídelen. 

Výsledky výzkumu byly ale velice překvapivé a to v mnoha směrech nemile. 

Z výzkumu vyplynulo, že žáci základních škol i studenti škol středních konzumují 

velice často sladkosti. Žáci základních škol je pak konzumují častěji než studenti 

středních škol. Konzumace ovoce a zeleniny je uspokojivá. Ryby a luštěniny jsou 

neoblíbené a tudíž i málo konzumované. Ve srovnání s výsledky studie HBSC z roku 

2002 vyplynulo, že dospívající mládež nyní konzumuje daleko více ovoce a zeleniny, 

ale bohužel i daleko více sladkostí. 

Ve spotřebě pokrmů v rychlých občerstveních jsou nejoblíbenější pokrmy 

z kuřecího masa a to u žáků ZŠ i studentů SŠ. Rychlá občerstvení navštěvuje naprostá 

většina respondentů alespoň občas a to více studenti SŠ. 

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že žáci základních škol i studenti škol středních 

mají nedostatečné znalosti v oblasti alternativních výživových směrů (vegetariánství a 

makrobiotiky). Obě skupiny respondentů měly nedostatečné znalosti o vegetariánství a 

ještě méně o makrobiotice. Většina respondentů také napsala, že se o této problematice 

neučila ve škole. 

Postoje k alternativnímu stravování byly ve většině velice podobné. Jen relativně 

malé procento respondentů, by alternativní stravování volilo kvůli tomu, že by chtělo 

zhubnout. Také by se jen velice zanedbatelné množství dotazovaných nechalo zlákat ke 

takovémuto stravování svým kamarádem nebo idolem, ke kterému vzhlíží. Zjistila jsem 

tedy, že mé zkušenosti s postoji dospívající mládeže byly jen ojedinělé a že dospívající 

mládež není tak moc ovlivnitelná vrstevníky a ani idoly. I přes nedostatečné znalosti 

alternativních výživových směrů by se naprostá většina respondentů nevzdala 

konzumace masa a byla si vědoma zdravotních rizik, které mohou alternativní výživové 

směry pro konzumenta znamenat. 

Z výsledků výzkumu tedy vyplynulo, že respondenti konzumují pestrou stravu 

anetíhnou k jinému způsobu stravování. Bohužel občasné i více časté stravování 

v rychlých občerstveních je velice negativním jevem a to i zvýšená konzumace 
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sladkostí. Právě v oblasti stravování by měla působit rodina a pak hlavně škola a ukázat 

jim správnou cestu. 

Školy budou v následujících letech vyučovat podle rámcových vzdělávacích 

programů, ve kterých není téma alternativní výživové směry přímo vymezeno, ale svým 

obsahem spadá do učiva výživa a zdraví. Navrhla jsem vyučovací hodinu alternativní 

výživové směry, protože si myslím, že učivo alternativní výživové směry je velice 

důležité a rozhodně by se mělo objevit ve školním vzdělávacím programu každé školy. 

V oblasti alternativních výživových směrů by měla škola poskytovat daleko více 

pravdivých informací a rozvíjet u svých žáků a studentů klíčové kompetence. Žák ZŠ 

i student SŠ by měl být tedy veden k tomu, aby si i sám vyhledával informace 

a vzdělával se v problematice a hlavně byl si vědom odpovědnosti za své vlastní zdraví 

a potažmo celý život. 
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Příloha 1 

Dobrý den, jsem studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a píši diplomovou práci. Prosím vás o 
vyplnění tohoto dotazníku, který pro svou diplomovou práci potřebuji. Děkuji! 

TŘÍDA : MUŽ - ŽENA 

1) Jak často konzumuješ uvedené potraviny? Zakřížkuj. 
Několikrát Jednou Víckrát za Jednou za Méně 

Vůbec za den denně týden týden často Vůbec 
Ovoce D • • • • • 

Zelenina • • • • • • 
Sladkosti • • • • • o 

Mléko a mléčné 
výrobky a o • o o • 

Maso • • • • • o 
Masné výrobky a • • o a • 

Ryby • • • o • • 
Obiloviny • • • • • • 
Luštěniny • D • • D c 

Houby • O • • • a 

2) Jaký pokrm se nejčastěji u vás doma připravuje?_ 
3) Jaký pokrm je tvůj oblíbený ?_ 
4) Jak často se stravuješ v rychlých občerstveních (např. KFC, McDonald s...)?Zakřížkuj. 

Každý den Víckrát týdnč Jednou týdně Občas Nikdy 
• • D • • 

5) Pokud se v těchto rychlých občerstveních stravuješ alespoň občas, tak který pokrm j e tvůj oblíbený? 
Napiš jeden pokrm. 
6) Znáš ve svém okolí nějakého vegetariána? Pokud ano. tak kdo to je (kamarád, rodič, příbuzný...)? 

7) Které pokrmy podle tebe vegetariáni nemohou konzumovat ?(zatrhni pouze jednu odpovčď) 
a) vejce, maso a masné výrobky 
b) nemohou konzumovat pouze maso a masné výrobky 
c) nemohou konzumovat všechny potraviny živočišného původu 
d) nevím 

8) Pokud by jsi uvažoval/a o vegetariánství, tak by tč k tomu nejspíše vedlo? 
Zatrhni pouze jednu odpovčd'. 

a) nechceš, aby byla zabíjena nevinná zvířata 
b) chtčl/a bys zhubnout a bereš to jako určitou dietu 
c) kamarád či kamarádka je vegetarián 
d) tvůj idol je vegetarián 
e) maso ti nechutná 
0 nčkdo doma je vegetarián 
g) jiný důvod_ 

9) Jei^pížvnj sestavená vegetariánská strava podle tebe zdravá? Ano - Ne - Nevím 
10) MužTšíýtat vegetariánství nějaká zdravotní rizika? Ano - Ne - Nevím 
11) Slyšel/a jsi někdy o veganství ? Ano - Ne 

Pokud Ano, tak zatrhni, zda je podle tebe veganská strava zdravá. Ano - Ne - Nevím 
12) Může být podle tebe vegetariánství prostředek jak zhubnout? Ano - Ne - Nevím 
13) Učili jste se o vegetariánství ve škole? Ano - Ne 

Pokud Ano, tak v jakých předmčtech_ 
14) Máte možnost si objednávat ve školní jídelně vegetariánské pokrmy? Ano - Ne 
15) Vyhledával/a sis někdy informace o vegetariánství ? Ano - Ne 

Pokud Ano, tak kde?_ 
16) Dovedl/a by sis představit, že bys nejedl/a maso a masné výrobky? Ano - Ne 



Příloha 2 

Tabulka 1 Konzumace ovoce 

Respondenti několikrát 
za den 

jednou 
za den 

víckrát 
za den 

jednou 
za týden 

méně 
ěasto vůbec bez 

odpovědi 
chlapci ZŠ 23,30 % 36,89 % 24,27 % 7,77 % 2,91 % 2,91 % 1,94% 
dívky ZŠ 46,10% 30,39 % 18,63% 0,98 % 3,92 % 0,98 % 0,00 % 

celkem žáků ZŠ 34,18% 33,66 % 21,46% 4,39 % 3,41 % 1,95 % 0,99 % 
chlapci SŠ 27,17% 40,00 % 24,21 % 3 ,15% 4,21 % 1,05 % 0,00 % 
dívky SŠ 39,29 % 33,93 % 22,32 % 2,67 % 1,79% 0,00 % 0,00 % 

celkem žáků SŠ 33,82 % 36,71 % 23,19% 2,90 % 2,90 % 0,48 % 0,00% 

Tabulka 2 Konzumace zeleniny 

Respondenti 
několikrát 

za den 
jednou 
za den 

víckrát 
za týden 

jednou 
za týden 

méně 
ěasto vůbec bez 

odpovědi 

chlapci ZŠ 6,80 % 22,33 % 46,60 % 14,56 % 6,80 % 0,97 % 1,94% 
dívky ZŠ 14,71 % 35,29 % 31,37% 7,84 % 7,84 % 0,98 % 1,96% 

celkem žáků ZŠ 10,73% 28,78 % 39,02 % 11,22% 7,32 % 0,98 % 1,95% 
chlapci SŠ 16,84% 34,74 % 35,79 % 9,47 % 2,11 % 1,05% 0,00 % 
dívky SŠ 23,21 % 27,68 % 40,18% 4,46 % 4,46 % 0,00 % 0,00 % 

celkem žáků SŠ 12,56 % 30,92 % 38,16% 6,76 % 3,38 % 0,48 % 0,00 % 

Tabulka 3 Konzumace sladkostí 

Respondenti 
několikrát 

za den 
jednou 
za den 

víckrát 
za týden 

jednou 
za týden 

méně 
ěasto vůbec bez 

odpovědi 

chlapci ZŠ 21,36% 31,07% 31,07% 10,68% 3,88 % 0,97 % 0,97 % 
dívky ZŠ 36,27 % 29,41 % 20,59 % 8,82 % 1,96% 1,96% 0,98 % 

celkem žáků ZŠ 28,78 % 30,24 % 25,85 % 8,76 % 2,93 % 1,46% 0,98 % 

chlapci SŠ 21,05% 35,79 % 29,47 % 6,32 % 5,26 % 1,05% 1,05% 
dívky SŠ 18,75% 29,46 % 38,39 % 5,36 % 5,36 % 0,00 % 2,68 % 

celkem žáků SŠ 19,81 % 32,37 % 34,30 % 5,80 % 5,31 % 0,48 % 1,93 % 

Tabulka 4 Konzumace mléka a mléčných výrobků 

Respondenti 
několikrát 

za den 
jednou 
za den 

víckrát 
za týden 

jednou 
za týden 

méně 
ěasto vůbec bez 

odpovědi 

chlapci ZŠ 27,18% 40,78 % 12,62% 8,74 % 5,83 % 0,97 % 3,88 % 
dívky ZŠ 29,41 % 37,25 % 26,47 % 2,94 % 1,96% 0,98 % 0,98 % 

celkem žáků ZŠ 28,29 % 39,02 % 19,51 % 5,85 % 3,90 % 0,98 % 2,44 % 

chlapci SŠ 36,84 % 30,53 % 23,16% 4,21 % 4,21 % 1,05% 0,00 % 

dívky SŠ 36,61 % 33,04 % 19,64% 8,04 % 1,79% 0,00 % 0,89 % 

celkem žáků SŠ 36,71 % 31,88% 21,26% 6,28 % 2,90 % 0,48 % 0,48 % 



Tabulka 5 Konzumace luštěnin 

Respondenti několikrát 
za den 

jednou 
za den 

víckrát 
za týden 

jednou 
za týden 

méně 
často vůbec bez 

odpovědi 
chlapci ZŠ 26,21 % 44,66 % 23,30 % 3,88 % 0,00 % 0,00 % 1,94% 
dívky ZŠ 8,82 % 37,25 % 43,14% 4,90 % 2,94 % 0,00 % 2,94 % 

celkem žáků ZŠ 17,56% 40,98 % 33,17% 4,39 % 1,46% 0,00 % 2,44 % 
chlapci SŠ 27,37 % 37,89 % 31,58% 1,05 % 0,00 % 1,05 % 1,05% 
dívky SŠ 16,07% 27,68 % 42,86 % 4,46 % 4,46 % 3,57 % 0,89 % 

celkem žáků SŠ 21,26% 32,37 % 37,68 % 2,90 % 2,42 % 2,42 % 0,97 % 

Tabulka 6 Konzumace masných výrobků 

Respondenti několikrát 
za den 

jednou 
za den 

víckrát 
za týden 

jednou 
za týden 

méně 
často vůbec bez 

odpovědi 

chlapci ZŠ 16,50% 29,13% 32,04 % 14,56 % 5,83 % 0,97 % 0,97 % 
dívky ZŠ 5,88 % 20,59 % 40,20 % 14,71 % 10,78% 1,96% 5,88 % 

celkem žáků ZŠ 11,22% 24,88 % 36,10% 14,63 % 8,29 % 1,46% 3,41 % 
chlapci SŠ 25,26 % 25,26 % 33,68 % 7,37 % 5,26 % 2,11 % 1,05 % 
dívky SŠ 9,82 % 20,54 % 40,18% 10,71 % 12,50 % 4,46 % 1,79% 

celkem žáků SŠ 16,91 % 22,71 % 37,20 % 9,18% 9,18% 3,38 % 1,45% 

Tabulka 7 Konzumace ryb 

Respondenti 
několikrát 

za den 
jednou 
za den 

víckrát 
za týden 

jednou 
za týden 

méně 
často vůbec bez 

odpovědi 

chlapci ZŠ 0,00 % 1,94% 5,83 % 27,18% 39,81 % 21,36% 3,88 % 
dívky ZŠ 0,00 % 1,96% 11,76% 17,65% 48,04 % 18,63% 1,96% 

celkem žáků ZŠ 0,00 % 1,95% 8,78 % 22,44 % 43,90 % 20,00 % 2,93 % 

chlapci SŠ 1,05% 1,05% 15,79% 16,84% 53,68 % 9,47 % 2,11 % 
dívky SŠ 0,00 % 0,00 % 16,07% 26,79 % 44,64 % 8,04 % 4,46 % 

celkem žáků SŠ 0,48 % 0,48 % 15,94% 22,22 % 48,79 % 8,70 % 3,38 % 

Tabulka 8 Konzumace obilovin 

Respondenti 
několikrát 

za den 
jednou 
za den 

víckrát 
za týden 

jednou 
za týden 

méně 
často vůbec bez 

odpovědi 

chlapci ZŠ 17,48% 18,45% 14,56 % 19,42% 15,53% 8,74 % 5,83 % 
dívky ZŠ 11,76% 21,57% 28,43 % 17,65% 12,75% 1,96% 1,96% 

celkem žáků ZŠ 16,59% 20,00 % 21,46% 18,54% 14,15% 5,37 % 3,90 % 

chlapci SŠ 17,89% 21,05% 27,37 % 14,74% 14,74 % 3 ,16% 1,05 % 

dívky SŠ 18,75% 20,54 % 25,89 % 13,39% 18,75% 0,89 % 1,79% 

celkem žáků SŠ 18,36% 20,77 % 26,57 % 14,01 % 16,91 % 2,42 % 1,45% 



Tabulka 9 Konzumace luštěnin 

Respondenti několikrát 
za den 

jednou 
za den 

víckrát 
za týden 

jednou 
za týden 

méně 
ěasto vůbec bez 

odpovědi 
chlapci ZŠ 0,00 % 3,88 % 16,50 % 18,45% 39,81 % 18,45% 2,91 % 
dívky ZŠ 1,96% 0,98 % 23,53 % 22,59 % 38,24 % 9,80 % 2,94 % 

celkem žáků ZŠ 0,98 % 2,44 % 21,46% 20,49 % 39,02 % 14,15% 2,93 % 
chlapci SŠ 2,11 % 3 ,16% 24,21 % 26,32 % 36,84 % 6,32 % 1,05% 
dívky SŠ 0,89 % 1,79% 14,29 % 23,21 % 49,11 % 8,04 % 0,89 % 

celkem žáků SŠ 1,45% 2,42 % 18,84% 24,64 % 43,48 % 7,25 % 0,97 % 

TabulkalO Konzumace hub 

Respondenti několikrát 
za den 

jednou 
za den 

víckrát 
za týden 

jednou 
za týden 

méně 
ěasto vůbec bez 

odpovědi 

chlapci ZŠ 0,00 % 0,97 % 6,80 % 13,59% 35,92 % 40,78 % 0,97 % 
dívky ZŠ 0,00 % 0,98 % 7,84 % 12,75% 45,10% 32,35 % 0,98 % 

celkem žáků ZŠ 0,00 % 0,98 % 7,32 % 13,70% 40,49 % 36,59 % 0,98 % 
chlapci SŠ 1,05% 0,00 % 6,32 % 14,74 % 49,47 % 28,42 % 0,00 % 
dívky SŠ 0,00 % 0,00 % 4,46 % 8,93 % 60,71 % 25,00 % 0,89 % 

celkem žáků SŠ 0,48 % 0,00 % 5,31 % 11,59% 55,56 % 26,57 % 0,48 % 

Tabulka 11 Co by tě případně vedlo k vegetariánství? 

Respondenti A B C D E F G bez 
odpovědi 

chlapci ZŠ 25,26 % 13,68% 0,00 % 3 ,16% 27,37 % 2,10% 23,16% 2,91 % 
dívky ZŠ 36,60 % 8,04 % 0,89 % 1,79% 36,61 % 1,79% 14,29 % 0,00 % 
celkem 

žáků ZŠ 42,44 % 16,10% 0,98 % 0,98 % 20,49 % 2,44% 15,12% 1,46% 

chlapci SŠ 31,07% 17,48% 0,97 % 1,94% 18,45% 1,94% 25,24 % 0,00 % 
dívky SŠ 53,92 % 14,71 % 0,98 % 0,00 % 22,50 % 2,94% 4,90 % 0,00 % 

celkem 
studentů SŠ 31,40% 10,63% 0,48 % 2,42 % 32,37 % 1,93 % 18,36% 0,00 % 

Tabulka 12 Může být podle tebe vegetariánství 
prostředek jak zhubnout? 
Respondenti ANO NE NEVÍM bez 

odpovědi 

chlapci ZŠ 60,19% 19,42% 19,42% 0,97 % 

dívky ZŠ 39,22 % 42,16% 13,73 % 0,98 % 

celkem 
žáků ZŠ 

49,76 % 30,73 % 16,59% 0,98 % 

chlapci SŠ 41,05% 29,47 % 22,11 % 7,37 % 

dívky SŠ 38,39 % 39,29 % 19,64% 2,68 % 

celkem 
studentů SŠ 

29,95 % 34,78 % 20,47 % 4,83 % 



Tabulka 13 Která potravina převládá na talíři člověka, který 
se stravuje podle zásad makrobiotiky? 

Respondenti A B C D bez 
odpovědi 

chlapci ZŠ 17,48% 11,65% 15,53 % 54,37 % 0,97 % 
dívky ZŠ 14,71 % 6,86 % 25,49 % 50,98 % 1,96% 

celkem žáků ZŠ 16,10% 9,27 % 20,49 % 52,68 % 1,46 % 
chlapci SŠ 27,37 % 2,11 % 14,74% 55,79 % 0,00 % 
dívky SŠ 38,39 % 5,36 % 16,07% 40,18% 0,00 % 

celkem studentů SŠ 33,33 % 3,86 % 15,46% 47,34 % 0,00 % 

Tabulka 14 Myslíš si, že je makrobiotická strava vyvážená? 

Respondenti ANO NE NEVÍM bez 
odpovědi 

chlapci ZŠ 7,77 % 29,13% 55,34 % 7,77 % 
dívky ZŠ 19,61 % 20,59 % 55,88 % 3,92 % 

celkem žáků ZŠ 13,66% 24,88 % 55,61 % 5,85 % 
chlapci SŠ 11,58% 42,11 % 46,32 % 0,00 % 
dívky SŠ 16,07% 32,14% 51,79% 0,00 % 

celkem studentů SŠ 14,01 % 36,71 % 49,28 % 0,00 % 

Tabulka 15 Může mít podle tebe makrobiotická 
strava nějaká zdravotní rizika? 

Respondenti ANO NE NEVÍM bez 
odpovědi 

chlapci ZŠ 37,86 % 4,85 % 52,43 % 4,85 % 
dívky ZŠ 36,27 % 15,69% 45,10% 2,94 % 

celkem žáků ZŠ 37,07 % 10,24% 48,78 % 3,90 % 

chlapci SŠ 50,53 % 3 ,16% 46,32 % 0,00 % 
dívky SŠ 45,54 % 10,71 % 41,96% 0,00 % 

celkem studentů SŠ 47,83 % 7,25 % 43,96 % 0,00 % 

Tabulka 16 Dovedl/ a by sis představit, 
že bys nejedl/a maso a masné výrobky? 

Respondenti ANO NE 

chlapci ZŠ 8,74 % 91,26% 
dívky ZŠ 13,73 % 86,27 % 

celkem žáků ZŠ 11,22% 88,78 % 

chlapci SŠ 5,26 % 94,74 % 
dívky SŠ 10,71 % 89,29 % 

celkem studentů SŠ 8,21 % 91,79% 



Příloha 3 

Tématický plán 

Předmět: Pracovní a technická výchova 

Vyučující: PhDr. Dana Burešová 

Třída : 7.A, 7.B školní rok : 2005/06 

Hodinová dotace : 1 hodina za 14 dnů, 1. a 2. skupina (1/2 třídy) 

Cca 15 - 20 hodina za rok 

Poznámka : výuka je společná pro chlapce i dívky 

zařízení a vybavení kuchyně, bezpečnost práce 

potrava a její složky 

technologie úpravy potravin (studená a teplá kuchyně) 

- racionální výživa, stolování 

sestavování jídelníčku 

- rozpočet a ekonomika domácnosti (nákupy) 

- kultura odívání, údržba oděvů, osobní hygiena 

- kultura bydlení, úklid, zařizování domácnosti 

- moderní technologie v domácnosti, jejich využití 

- stolování v přírodě, na cestách 

V rámci možností bude výuka doplněna exkurzí do vybraného výrobního 

potravinářského zařízení. 



Příloha 4 

Tématický plán 

Předmět: Technika 

Vyučující: PhDr. Dana Burešová 

Třída : 8.A, 8.B školní rok : 2005/06 

Hodinová dotace : 1 hodina za 14 dnů, 1. a 2. skupina (1/2 třídy) 

Cca 1 5 - 2 0 hodina za rok 

Poznámka : výuka je společná pro chlapce i dívky 

- seznámení s učivem, bezpečnost práce, hospodaření s vodou, pitná, užitková, var 

vody 

- základní potraviny a jejich zpracování, hospodárnost, racionální výživa 

- údržba domácnosti, úklid, drobné opravy 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci v domácnosti 

- kultura odívání, oděvní materiály, péče o oděvy a textil 

- vhodná volba oděvního materiálu a oděvu, móda, vkus, péče o zevnějšek 

- základy ručního a strojového šití, drobné opravy oděvů 

- údržba oděvů a bytového textilu, praní a žehlení 

- péče o dítě (hygiena, výživa, denní režim) 

- bydlení, typy bytů, zařizování bytu, ekonomika domácnosti, rodinný rozpočet 

Poznámka : Dle možností bude výuka doplněna vhodnou exkurzí. 



Příloha 5 

Doplňovačka s tajenkou 1 - řešení 
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Doplňovačka s tajenkou 2 - řešení 

5. 

M 

1. T E A 

2. K 0 Ř E N í 

3. R Ý Ž E 

4. M A S O 

B 

L U Š T Ě N I N Y 
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Doplňovačka s tajenkou 3 - řešení 

1. V E G E T A B L E S 

2. Z E L E N I N A 

3. G R E P 

4. K A P R 

5. M I N E R Á L N í LÁTKY 

c I T R U S Y 

7. T E A 

8. M R K E V 

K O R E N I 



Příloha b 
)brý den, jsem studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a píši diplomovou práci. Prosím vás 
typlnění tohoto dotazníku, který pro svou diplomovou práci potřebuji. Děkuji! 

TŘÍDA : 

Jak často konzumuješ uvedené potraviny? Zakřížkuj X 

MUZ 

Několikrát za Jednou denně Víckrát za Jednou za Méně často Vůbec 
den týden týden 

'oce • • • • • 
fenina • • X • • • 
'dkosti X " • • • • • 
'éko a mléčné výrobky • • • • • 
iso a br ti' • • • 
*sné výrobky • • • • • o 
'by • a • • • X 
Noviny • • • • • • 
^těniny • o a • • X • 
'uby • • o • a X 

•Jaký pokrm je tvůj oblíbený ?(napiš jen jeden) 
Jak často se stravuješ v rychlých občerstveních (např. KFC, McDonalďs...)? Zakřížkuj Jí 

Každý den Víckrát týdně Jednou týdně Občas Nikdy 
• o • • 

Který z těchto pokrmů, by sis nejraději v rychlém občerstvení koupil/a? 
a) zeleninový salát b) něco sladkého (ji)yhamburger , cheesburger d) pokrm z kuřecího masa 

'2náš ve svém okolí nějakého vegetariána nebo makrobiotika? Pokud ano, tak kdo to je (např.kamarád, rodič, 
^uzný...) a je vegetarián nebo makrobiotik? l ^ & č / - / / ) t / / 4 / V 
Které pokrmy podle tebe vegetariáni nemohou konzumovat? (zatrhni pouze jednu odpověď) 
fSJ) nemohou konzumovat pouze maso a masné výrobky 
b) nemohou konzumovat všechny potraviny živočišného původu 
c) nevím 

Pokud bys uvažoval/a o vegetariánství, tak by tě k tomu nejspíše vedIo?(zatrhni pouze jednu odpověď) 
a) nechceš, aby byla zabíjena nevinná zvířata 

chtěl/a bys zhubnout a bereš to jako určitou dietu 
kamarád či kamarádka je vegetarián 
tvůj idol je vegetarián 
maso ti nechutná 
někdo doma je vegetarián 
jiný důvod_ 

(Ang>- Ňe - Nevím 

Ano - Ne - Nevím 
^Anor- Ne - Nevím 

8) - . - -

Může mít podle tebe vegetariánská strava nějaká zdravotní rizika.? 
Slyšel/a jsi někdy o veganství ? Ano - ( j^eV 
Pokud ano, tak zatrhni, zda je podle tebe veganská strava zdravá. 
Může být podle tebe vegetariánství prostředek jak zhubnout? 

) Učili jste se o vegetariánství ve škole? Ano 
Pokud Ano, tak v jakých předmětech ^ 

') Máte možnost si objednávat ve školní jídelně vegetariánské pokrmy? Ano - Ne ^Newniý 
)'Která potravina převládá na talíři člověka, který se stravuje podle zásad makrobiotiky? 
<íPobilné zrno b) ovoce a zelenina c) luštěniny d) nevím 
) Myslíš si, že je makrobiotická strava vyvážená? Ano - Ne -(J^eyínp 
/ Může mít podle tebe makrobiotická strava nějaká zdravotní rizika? (Áno^ Ne - Nevím 
' Učili jste se o makrobiotice ve škole? Ano -^Ňe^y" 
Sd 

Ano, tak v jakých předmětech ^ 
) Vyhledával/a sis někdy informace o vegetariánství či makrobiotice? Ano - (Ney 
, Pokud Ano, tak kde 
^ Dovedl/a by sis představit, že bys nejedl/a maso a masné výrobky? Ano {Ne^i 



>brý den, jsem studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a píši diplomovou práci. Prosím vás 
vyplnění tohoto dotazníku, který pro svou diplomovou práci potřebuji. Děkuji! 

TŘÍDA: MUŽ-ŽEfcfiC 

Jak často konzumuješ uvedené potraviny? Zakřížkuj X 
Několikrát za Jednou denně Víckrát za Jednou za Méně často Vůbec 
den týden týden 

oce • • • • • t S 
enina • • • • • 
dkosti • Sj/ 
žko a mléčné výrobky • a i ( • • • 
iso • • i ' • a • 
finé výrobky • • i • • o 

• • 

by • • sy • o • 
iloviny • • ra • • • 
Štčniny o • tri . • a o 
uby • o h / • • • 

Jaký pokrm je tvůj oblíbený ?(napišjen jeden)_ 
Jak často se stravuješ v rychlých občerstveních (napr. KFC/KlcDonalďs.^)? Zakřížkuj M 

Každý den Víckrát týdně Jednou týdně * Občas Nikdy 
• 0 / • • • 

Který z těchto pokrmů, by sis nejraději v iychlém občerstvení koupil/a? 
a) zeleninový salát b) něco sladkého c) hamburger, cheesburger d) pokrm z kuřecího masa 

Znáš ve svém okolí nějakého vegetariána nebo makrobiotika? Pokud ano, tak kdo to je (např.kamarád, rodič, 
íbuzný...) a je vegetarián nebo makrobiotik? 
Které pokrmy podle tebe vegetariáni nemohou konzumovat? (zatrhni pouze jednu odpověď) 
a) nemohou konzumovat pouze maso a masné výrobky 

(b) nemohou konzumovat všechny potraviny živočišného původu 
c) nevím 

Pokud bys uvažoval/a o vegetariánství, tak by tě k tomu nejspíše vedlo?(zatrhni pouze jednu odpověď) 
a) nechceš, aby byla zabíjena nevinná zvířata 
b) chtěl/a bys zhubnout a bereš to jako určitou dietu 
c) kamarád či kamarádka je vegetarián 
d) tvůj idol je vegetarián 
e) maso ti nechutná 

(7) někdo doma je vegetarián 
g) jiný důvod 

Může mít podle tebe vegetariánská strava nějaká zdravotní rizika? ÁnoV Ne - Nevím 
Slyšel/a jsi někdy o veganství ? (Ano/- Ne 
Pokud ano, tak zatrhni, zdaje podle tebe veganská strava zdravá. Ano -(Ne - Nevím 

') Může být podle tebe vegetariánství prostředek jak zhubnout? (<\ňo - N e - Nevím 
) Učili jste se o vegetariánství ve škole? Ano - Ne 

Pokud Ano, tak v jakých předmětech VJJL/ L d V M x U t / 
) Máte možnost si objednávat ve školní jídelně vegetariánské pokrmy? A)iq -ÍNe^- N&yím 
) Která potravina převládá na talíři člověka, kteiý se stravuje podle zásad makrobiotiky? 
(a) obilné zrno b) ovoce a zelenina c) luštěniny d) nevím 
'ÍMyslíš si, že je makrobiotická strava vyvážená? Ano-^N^-Nevím /Tx&X-t/ 
') Může mít podle tebe makrobiotická strava nějaká zdrayptnuů^ika? ^ . n o - Ne - Nevím 
') Učili jste se o makrobiotice ve škole? 
'kud Ano, tak v jakých předmětech — 
') Vyhledával/a sis někdy informace o vegetariánství či makrobiotice? Ano -{Ne) 

Pokud Ano, tak kde 
Dovedl/a by sis představit, že bys nejedl/a maso a masné výrobky? Ano -(Ne j 



'obrý den, jsem studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a píši diplomovou práci. Prosím vás 
Vyplnění tohoto dotazníku, který pro svou diplomovou práci potřebuji. Děkuji! 

TRIDA :JL 
) Jak často konzumuješ uvedené potraviny? Zakřížkuj X 

[oce 
'lenina 
'adkosti 
"éko a mléčné výrobky 
laso 

tané výrobky 
yby 
^iloviny 
«těniny 
ouby 

Několikrát za 
den 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

o • 

a • 

Jednou denně 
• 

• 
X 
ČT 
• 
• 
• 
• 

o 

Víckrát za Jednou za Méně často Vůbec 
týden týden 

• • • 
• K • • 
• • o • 
xr • • Q 
ď • • • 
v • • O 

v • 
• • čT 

K 
• • 

• • • x • 
o • X • 

'Jaký pokrm je tvůj oblíbený ?(napiš jen jeden) 
'Jak často se stravuješ v rychlých občerstveních (např. KFC, McDonalďs. . . )? Zakřížkuj X 

Každý den Víckrát týdně Jednou týdně O b č a s í Nikdy 
• • o d 

'Který z těchto pokrmů, by sis nejraději v rychlém občerstvení koupil/a? 
a) zeleninový salát b) něco sladkého c) hamburger , cheesburger , ;d) pokrm z kuřecího masa 

jZnáš ve svém okolí nějakého vegetariána nebo makrobiotika^ Pokud ano, tají kdo to Je (např.kamarád, rodič, 
ř |buzný...) a j e vegetarián nebo makrobiotik? AjtejOM^z-i 
'Které pokrmy podle tebe vegetariáni nemohou konzumovat? (zatrhni pouze jednu odpověď) 

a) nemohou konzumovat pouze maso a masné výrobky 
b) nemohou konzumovat všechny potraviny živočišného původu 
c) nevím 

'Pokud bys uvažoval/a o vegetariánství, tak by tě k tomu nejspíše vedlo?(zatrhni pouze jednu odpověď) 
a) nechceš, aby byla zabíjena nevinná zvířata 

chtěl/a bys zhubnout a bereš to jako určitou dietu 
kamarád či kamarádka j e vegetarián 
tvůj idol j e vegetarián 
maso ti nechutná 
někdo doma j e vegetarián 
jiný důvod_ - > 

Může mít podle tebe vegetariánská strava nějaká zdravotní rizika? ^npXlsíe - Nevím 

Ano - 0 e - Nevím 
Ano Nevím 

Vlůž 
' Slyšel/a jsi někdy o veganství ? ^áyp - Ne 

Pokud ano, tak zatrhni, zda j e podle tebe veganská strava zdravá. 
Může být podle tebe vegetariánství prostředek jak zhubnout? 

') Učili jste se o vegetariánství ve škole? Ano 
Pokud Ano, tak v jakých předmětech 

) Máte možnost si objednávat ve školní jídelně vegetariánské pokrmy? Ano - Ne -i 
Která potravina převládá na talíři člověka, který se stravuje podle zásad makrobiotiky? 

obilné zrno b) ovoce a zelenina c) luštěniny d) nevím 
Myslíš si, že je makrobiotická strava vyvážená? Ano - Ne -

') Může mít podle tebe makrobiotická strava nějaká zdravotní rizika? Ano - Ne -
^ Učili jste se o makrobiotice ve škole? Ano 

Ano, tak v jakých předmětech 
) Vyhledával/a sis někdy informace o vegetariánství či makrobiotice? Ano -

Pokud Ano, tak kde 
Dovedl/a by sis představit, že bys nejedl/a maso a masné výrobky? Ano 



>brý den, jsem studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a píši diplomovou práci. Prosím vás 
/yplnění tohoto dotazníku, který pro svou diplomovou práci potřebuji. Děkuji! 

TRIDA H MUŽ- ZENA 

Jak často konzumuješ uvedené potraviny? Zakřížkuj X 
Několikrát za Jednou denně Víckrát za Jednou za Méně často Vůbec 
den týden týden 

oce • • X • • • 
enina o • X • • • 
dkosti o • V • • • 
éko a mléčné výrobky • • i r • • • 
ISO • • • • • 
isné výrobky • o • • • • 
by • • • • • a 
iloviny a • AT • • • 
štěniny • • K • D • o 
Uby • • • • • • 

Jaký pokrm je tvůj oblíbený ?(napiš jen jeden) 
Jak často se stravuješ v rychlých občerstveních (např. KFC, McDonalďs...)? Zakřížkuj X 

Každý den Víckrát týdně Jednou týdně Občas Nikdy 
• a o ^ • 

Který z těchto pokrmů, by sis nejraději v rychlém občerstvení koupil/a? 
a) zeleninový salát b) něco sladkého c) hamburger , cheesburger c j^okrm z kuřecího masa 

Znáš ve svém okolí nějakého vegetariána nebo makrobiotika? Pokud ano, tak kao to je (.např.kamarád, rodič, 
íbuzný...) a je vegetarián nebo makrobiotik? jCAHbX.k r>K-f\-~ \l E £ > g T 7 V R j R P t U V 
Které pokrmy podle tebe vegetariáni nemohou konzumovat? (zatrhni pouze jednu odpověď) 
a) nemohou konzumovat pouze maso a masné výrobky 
feó nemohou konzumovat všechny potraviny živočišného původu 
c) nevím 

Pokud bys uvažoval/a o vegetariánství, tak by tě k tomu nejspíše vedIo?(zatrhni pouze jednu odpověď) 
a) nechceš, aby byla zabíjena nevinná zvířata 

chtěl/a bys zhubnout a bereš to jako určitou dietu 
kamarád či kamarádka j e vegetarián 
tvůj idol je vegetarián 
maso ti nechutná 
někdo doma je vegetarián _ 
jiný důvod v n t v i w u (oroM 

b) 
c ) 

d) 
e) 
f) 
g ) . . 

Může mít podle tebe vegetariánská strava nějaká zdravotní rizika? 
Slyšel/a jsi někdy o veganství ? (Ano)- Ne 
Pokud ano, tak zatrhni, zda je podle tebe veganská strava zdravá. 

) Může být podle tebe vegetariánství prostředek jak zhubnout? 
) Učili jste se o vegetariánství ve škole? Ano -(Ne) 

Pokud Ano, tak v jakých předmětech 

^noV-Ne-
Ano-^ íe j -

• Nevím 

Nevím 
Nevím 

) Máte možnost si objednávat ve školní jídelně vegetariánské pokrmy? Ano - Ne -Nev ím 
). Která potravina převládá na talíři člověka, který se stravuje podle zásad makrobiotiky? 
jKobilné zrno b) ovoce a zelenina c) luštěniny ď) nevím 
} Myslíš si, že je makrobiotická strava vyvážená? Ano - NeCNe vířní? 
) Může mít podle tebe makrobiotická strava nějaká zdravotnprizika? Ano - Ne - Nevím 
) Učili jste se o makrobiotice ve škole? Ano f N e \ 
kud Ano, tak v jakých předmětech_ 
) Vyhledával/a sis někdy informace o vegetariánství či makrobiotice? 

Pokud Ano, tak kde 
Ano 

') Dovedl/a by sis představit, že bys nejedl/a maso a masné výrobky? 
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