
 

ABSTRAKT 

Správná a zdravá výživa hraje v životě každého člověka velmi významnou roli. Funguje jako 

prevence mnoha civilizačních chorob. Správnou výživou můžeme přispět ke zkvalitnění a 

prodloužení našeho života a udržení zdraví. Nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím formování 

správných a zdravých návyků je rodina, dalším důležitým sociálním prostředím škola, ve 

které děti tráví většinu svého času a vytváří si vlastní životní hodnoty a názory. Součástí 

většiny škol bývá stravovací zařízení – školní jídelna, která nabízí žákům stravu v době, kdy 

pobývají ve školním zařízení. 

Diplomová práce je zaměřena na základní složky výživy a také na výchovu ke zdravému 

životnímu stylu, na stravovací návyky u dětí prvního a druhého stupně základní školy, ve 

věkové kategorii od 6 do 16 let. V diplomové práci se zaměřím také na zvyklosti ve 

stravování žáků, jaké žáci využívají možnosti stravování, zda preferují konzumaci zdravých či 

nezdravých potravin. 

Cílem mé práce bylo zjistit a zhodnotit stravovací zvyklosti dětí mladšího a staršího školního 

věku a zároveň zjistit, zda tyto děti projevují zájem o to, co jedí a lze na ně cíleně působit 

osvětou ohledně zdravé výživy. 

V praktické části práce jsem chtěla zjistit formou dotazníku, jaké je povědomí žáků, kteří 

navštěvují první i druhý stupeň základní školy, o zdravé výživě a jejich vztah ke sportu.  

Dotazníkové šetření bylo provedeno v periferní pražské základní škole. Dotazníky byly 

rozdány žákům prvního i druhého stupně ve všech třídách. Žákům prvního stupně v rámci 

projektového dne věnovaného prevenci zdraví dopomáhaly s vyplněním dotazníku třídní 

učitelky. S žáky prvních tříd paní učitelky dotazníky vyplnily kolektivně. Žáci druhého stupně 

dotazník vyplnili bez obtíží v rámci hodiny rodinné výchovy. Výsledky provedeného šetření 

byly zpracovány do grafů. 

Z provedené studie je zřetelné, že žáci školy jsou většinou z domova vedeni k dodržování 

zásad zdravé výživy, hodnoty jsou si jen nepatrně vzdáleny. U mladších žáků je patrný větší 

vliv rodiny, starostlivost, kontrola, důslednost.  

Žáci obou stupňů základní školy dodržují pitný režim, převážná většina žáků obědvá ve školní 

jídelně a doma pravidelně večeří. Bohužel u žáků druhého stupně se projevuje nepravidelnost 

ve stravování, žáci již nesnídají a nedodržují režim svačiny. Projevil se i nedostatek pohybu, 

který je zřetelnější u žáků druhého stupně. 



 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Klíčová slova v českém jazyce: výživa dětí, nutriční potřeba, růst a vývoj, mladší školní věk, 

starší školní věk, školní stravování 


