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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce je zaměřena na aktuální téma dnešní doby – alternativní výživové 

směry. Teoretická část je zaměřena na úkoly správné výživy, zdravotní rizika nesprávné 

výživy, zabývá se trendem dnešní doby – nadměrně zpracovávanými potravinami. V práci 

jsou zmíněny názory autorů na potraviny nového typu a geneticky modifikované potraviny. 

Práce se dále věnuje významu makroživin ve stravě, a to sacharidů, bílkovin tuků 

a mikroživin – vitamínů a minerálních látek ve stravě a důležitosti vody jako základního 

prvku všech biochemických reakcí a s tím souvisejícím správným pitným režimem. 

Zmíněny jsou také superpotraviny, které ovšem nenahrazují vyváženou stravu. V práci 

jsou popsány některé alternativní výživové směry, jejich pozitiva a negativa, 

a to jak z hlediska zdravotního tak společenského. Praktická část byla provedena 

prostřednictvím dotazníku. Dotazovanými byli žáci dvou středních škol. Dotazník 

obsahoval 15 otázek, byl zadán ve dvou středních školách, na Gymnáziu v Praze a SŠT 

v Mostě Velebudicích. Výzkum byl proveden na vzorku 100 žáků. Byla u nich ověřena 

znalost vybraných alternativních výživových směrů a míra jejich osobní zkušenosti s nimi. 

Dotazník prokázal znalost hlavně dvou alternativních výživových směrů, veganství 

a vegetariánství. Zkušenost s alternativní výživou nemá drtivá většina žáků, pouze 

3 vyzkoušeli některý alternativní směr stravování krátkodobě a 6 žáků se stravuje 

vegetariánsky nebo vegansky dlouhodobě. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: osobní zkušenosti, vliv na zdraví, výživa, základní živiny, znalosti 

alternativního stravování  

  



 

 

ABSTRACT 

This thesis is aimed to focus on the actual trends in the alternative dieting methods. 

The theoretical part of the thesis is focused on the trend of nowadays – the overly 

processed food. The work also presents the opinions of authors dedicating their 

publications to the new dieting and alternative methods as well as genetically modified 

food. Extra attention is paid to the macro-nutritious elements such as carbohydrates, 

proteins, fat and micro-nutritious elements such as vitamins or minerals. Water is also 

mentioned as the basic element within the biochemical processes in a human body. 

The trend of superfood is also described. The selected alternative dieting methods are also 

described in this thesis, their pros and cons both from the health and social perspective. 

The practical part is based upon the survey. The respondents were high-school students. 

The questionnaire consisted of 15 questions and was distributed among students of two 

high-schools – Gymnasium in Prague and Technical college in Most-Velebudice. 

The survey was made among 100 students. The basic knowledge and awareness 

of the alternative dieting styles and their personal experience were studied. 

The questionnaire proved the overall good knowledge of two dieting styles – vegetarianism 

and veganism. However, the vast majority of students have no personal experience 

regarding the alternative dieting methods – only 3 of them tried some of the alternative 

dieting methods on a short-term basis and 6 of them are vegetarians or vegans 

on a long-term basis. 

 

KEYWORDS: awareness about the alternative dieting, basic nutritious elements, 

influence on health, nutrition, personal experience 
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ÚVOD 

„Tvá strava budiž tvým lékem, tvůj lék budiž tvou stravou“ 

Hippokrates 

Bakalářská práce zjišťuje znalosti alternativních výživových směrů u žáků středních škol 

a jejich zkušenosti s tímto tématem v dnešní době velmi aktuálním. Skutečnost, že trendem 

dnešní doby je vést společnost ke zdravému životnímu stylu, je podporována 

prostřednictvím televize, internetu i tištěných publikací. Dnes se setkáváme s několika 

pojmy – zdravá strava, racionální výživa, správná výživa. Lidé, stravující se alternativně 

se snaží prosadit svůj životní styl mezi většinovou společnost. Snaží se vždy přesvědčit, 

že daný propagovaný výživový směr je tím nejvhodnějším. Fotografují své pokrmy 

a vznikají food blogy pro inspiraci. Každý, kdo uvažuje o změně stravy alternativním 

způsobem, by si měl uvědomit, že nejde o módní záležitost nebo jen přechodný stav, nýbrž 

o změnu s dopadem na stav zdravotní, ale také sociální. Mnohé alternativní směry souvisí 

s filozofií, etikou, popřípadě i s náboženstvím. Hlavní je vždy nutričně správně sestavená 

strava, aby nedocházelo ke zdravotním potížím. Alternativní výživa je stravování, které 

se liší od běžného úpravou jídelníčku, omezením, vynecháním nebo nahrazením určitých 

druhů potravin. Je dobré se nejdříve dobře informovat o alternativním výživovém směru, 

o jeho pozitivech, ale také negativech, případně se poradit s lékařem, neboť alternativní 

stravování není vhodné pro každého. Nebezpečné může být zvláště pro děti. 

Cílem práce bylo zjistit, na kolik žáci středních škol alternativní směry znají, pokud mají 

osobní zkušenost, s kterým z nich. Zjistit, jak dlouho se takto stravovali, zda považují 

alternativní stravování za bezpečné a jaká rizika může alternativní strava přinášet. 

Dále zjistit, zda mají povědomí o možném negativním vlivu alternativní stravy na dětský 

organismus, který se vyvíjí. Porovnat znalosti a zkušenosti s alternativní stravou 

u středoškoláků v Praze a v Mostě Velebudicích, zjistit míru dostupnosti vhodných 

potravin pro alternativní stravování. Ověřit znalosti vyvážené stravy a racionální výživy. 

Alternativních směrů existuje nepřeberné množství, ale k potřebám práce byly vybrány 

známější, o kterých by mohli mít žáci povědomí, případně by mohli mít s nimi i vlastní 

zkušenost. Alternativní výživové směry jsou často diskutovaným tématem, jsou z jednoho 

aspektu životní filozofií a z druhého módou. 
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Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou, v níž je popsán význam zdravé výživy, 

jednotlivých živin v potravě – sacharidy, proteiny, lipidy, vitaminy, minerály, stopové 

prvky, správný pitný režim. Dále pak jsou popsány vybrané alternativní výživové směry 

s odkazem na literaturu a další dostupné informace. 

Druhá část práce představuje praktickou část, dotazníkové šetření. Metodu dotazníku jsem 

vybrala jako hlavní metodu výzkumného šetření. Díky ní bylo osloveno co nejvíce 

respondentů najednou. Byly použity otázky uzavřené, polootevřené i otevřené, protože 

takto se podařilo zjistit více informací. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 VÝŽIVA 

Neexistuje univerzální typ „zdravého stravování“, každý jsme jedinečný. Zdrojem živin 

pro náš organizmus je potrava, zpracována a přeměněna na energii. Energii dodávají 

především tuky a sacharidy, bílkoviny jen výjimečně. Platí jednoduchý vztah, energie 

přijatá = energie vydaná. Pokud je tento vztah narušen nadbytečným příjmem, vzniká 

nadváha, obezita a s tím spojené zdravotní potíže. Naopak při nedostatečném příjmu 

dochází k podvýživě. Výživa je zdrojem energie a všech nezbytných látek k růstu a obnově 

tkání. Úkolem správné výživy je optimální příjem energie a živin, bílkovin, tuků, 

sacharidů, vitamínů, minerálních látek a vody. 

Zdravotní rizika nesprávné výživy jsou obezita, kardiovaskulární choroby, ortopedická 

onemocnění z přetížení, vysoký krevní tlak, zubní kaz, rakovina. Velmi rozšířené jsou 

i nemoci zažívací soustavy jako divertikulóza tlustého střeva, cukrovka a ledvinové 

choroby. Zvyšuje se počet alergií a ekzémů. Nadbytek živočišných bílkovin dlouhodobě 

vede ke skleróze glomerulů a tím ke zvýšení krevního tlaku, případně i selhání ledvin. 

Dochází k nadprodukci kyseliny močové a její ukládání v kloubech. Nadbytek živočišných 

a ztužených tuků způsobuje nedostatek esenciálních mastných kyselin. Zvýšená 

konzumace cukru může způsobit únavu, vyčerpanost, nespavost, úzkost, deprese. Trávení 

cukru ochuzuje tělo o minerální látky – draslík, vápník, hořčík, což vede k odvápnění kostí 

a kazivosti zubů. 

Zdravá výživa je ta, která nepoškozuje žádný orgán. Neměla by vnášet do těla zdraví 

škodlivé a nebezpečné látky, což dnešní průměrná strava zdaleka nesplňuje. Lidé 

se stravují na několika úrovních, zhruba 99 % lidí se stravuje mechanicky, neuvědoměle. 

Dáváme přednost jistým vůním, barvám a konzistencím, tedy úrovni smyslové, jíme proto, 

abychom byli dobrými společníky. Všechny tyto úrovně ale škodí našemu zdraví. 

Je všeobecně uznáváno, že výživa, čili potrava, kterou jíme, má přímý vliv na náš zdravotní 

stav a celkový pocit zdraví – well-being (D´Adamo, 1998, s. 35). 

Naproti těmto stojí úroveň intelektuální a sociální. Jedná se o výživová doporučení 

poradců a dietologů, k jejichž realizaci nemáme většinou možnosti či prostředky. 
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Na úrovni ideologické jsou různé stravovací zvyklosti v rámci různých náboženství, ovšem 

místo tradičních přírodních potravin se do jídelníčku dostávají průmyslově zpracované 

potraviny. 

Úroveň svobody znamená mít schopnost a sílu přizpůsobit se našemu prostředí, svobodně 

rozhodovat o výběru potravin. Proto bychom měli poznat více výživových směrů a vytvořit 

si vlastní stravovací návyky pro nás příznivé. Tajemství zdraví spočívá v klidném životě 

bez stresu, prostém a přiměřeném jídle, v dostatku pohybu na čerstvém vzduchu. Potrava 

má obsahovat vlákninu. I když není v těle metabolizována jako ostatní živiny, je významná 

pro činnost trávicí soustavy. Je obsažena v obilovinách, luštěninách, zelenině a ovoci. 

Dříve byl zdůrazňován pouze její projímavý účinek a podíl na redukci hmotnosti. Další 

výzkumy ukazují, že neprochází tělem beze změn, v tlustém střevě je rozkládána na cenné 

látky, které mají význam v prevenci srdečních chorob a rakoviny (Vašák, 2001). 

Výrobek určený pro výživu lidí a konzumovaný ústy v nezměněném nebo upraveném 

stavu je potravina. 

Potraviny mohou být rostlinného nebo živočišného původu. Samostatné kategorie tvoří 

nápoje, potraviny pro zvláštní výživu, doplňky stravy a potraviny nového typu, to jsou 

potraviny a složky potravin, které nebyly použity k lidské spotřebě ve významné míře před 

15. 5. 1997 (Strunecká, 2012, s. 94). Tyto potraviny obsahují modifikovanou molekulární 

strukturu, geneticky modifikované organismy, potraviny z hub nebo řas, 

z mikroorganismů, vyrobené dosud neužívanými technologickými postupy, které vedou 

ke změnám struktury, ovlivňují nutriční hodnotu, metabolismus nebo obsah nežádoucích 

látek. V roce 2015 přibyly další kategorie potravin nového typu izolované nebo vyrobené 

z látek minerálního původu, z buněčné nebo tkáňové kultury zvířat, rostlin, 

mikroorganismů či hub a řas, potraviny obsahující umělé nanomateriály a vitaminy nebo 

minerální látky, vyráběné novými postupy (Tláskal, 2016). Potraviny nového typu musí 

být bezpečné a správně označené. 

Věda o výživě, potravinářská věda, je složena z několika vědeckých disciplín, jako 

je mikrobiologie, chemické inženýrství, balírenský průmysl a biochemie. Lidské tělo 

je poháněno miliony chemických reakcí, naše zdraví závisí na tom, zda tyto reakce vytváří 

produkty pro naše zdraví, nebo zapříčiní vznik nemocí. Potraviny se v těle rozkládají 

na jednotlivé prvky, které jsou využívány pro chemické reakce, abychom měli dostatek 

energie a silný imunitní systém připravený k obraně před mikroby, bakteriemi a viry, které 
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nás mohou napadnout. Tělo je uzpůsobeno tak, aby nás udržovalo zdravými a pokud jíme 

špatně, musí organismus tvrdě pracovat, aby nás zbavil přemíry cukru, tuku a toxinů, 

systém se zhroutí a my onemocníme. 

Dle výzkumů ovlivňují geny naše zdraví z 2 až 3 %, zbytek našich nemocí a problémů 

je způsoben prostředím a našimi rozhodnutími. Také nadměrně zpracované potraviny 

mohou být pro lidské tělo problém. Pasterizace, nadužívání chemických přísad, aditiv 

a konzervantů může způsobit podráždění a kontaminaci těla, důsledkem je řada nemocí. 

Používáním antibiotik a růstových hormonů podporují farmáři umělý rychlý růst ve svých 

stádech a potlačují šíření nemocí na příliš malém životním prostoru zvířat. Pro člověka 

to znamená zvyšování počtu bakteriálních kmenů odolných vůči lékům. Nejzdravější jídlo 

je to, které je lehce zásadité – ovoce a zelenina. Tendenci zvyšovat kyselost těla mají 

potraviny živočišného původu. Je důležité přemýšlet o potravinách, které konzumujeme, 

aby bylo tělo v rovnováze a nedocházelo k oslabení imunitního systému a dalším 

onemocněním. Skutečným a současným nebezpečím je mezidruhová genetická modifikace, 

tedy možná produkce rostlin z genů bakterií, virů, hmyzu, zvířat i lidí. Příkladně geny 

arktických ryb daly rajčatům a jahodám odolnost vůči mrazu (Newman, 2014, s. 14). 

Posláním potravy je dodat organismu správné množství nezbytných živin – tuků, bílkovin, 

sacharidů, vitaminů, minerálů, vlákniny a vody. Je žádoucí dodávat toto vše v přiměřené 

potřebné a vyvážené míře i v nejchutnější formě a vhodných časových relacích. 

Nedodrží-li se tyto zásady, může se nesprávná výživa stát zdraví škodlivou. Aby byl 

příjem potravy v dimenzích zdravého způsobu výživy, je otázkou co, jak a kdy přijímat. 

Přejídání nebo odmítání jídla jsou nežádoucí extrémy. Příkladem překročení mezí normálu 

potřeb příjmu tekutin a potravy jsou obezita, bulimie, mentální anorexie (Křivohlavý, 

2009). 

Moderní věda o výživě by měla tolerovat různé výživové styly, přistupovat aktivně 

k alternativní výživě, rozlišit která je akceptovatelná, respektovat individuální nároky 

na skladbu stravy, podporovat kvalitní potraviny a moderní potravinářské technologie, 

odmítat striktní obecná doporučení. Racionální strava by měla naplnit individuální potřeby 

jedince, zajistit dobré zdraví a přispívat ke zlepšení zdravotního stavu (Fořt, 2003). 

Z výživových doporučení pro ČR vyplývá zejména nutnost udržet optimální tělesnou 

hmotnost, nepřekračovat denní příjem tuku nad 30 % energetického příjmu, u vyššího 

energetického výdeje nad 35 %, snížit příjem kuchyňské soli, zvýšit příjem vlákniny. 
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Zvýšit příjem přírodních nutrientů, které zajišťují antioxidační aktivity organizmu. Snížit 

příjem živočišných potravin s vysokým podílem tuku a dosáhnout denně až 600g příjmu 

ovoce a zeleniny v poměru 1:2. Zvýšit spotřebu ryb a rybích výrobků, zajistit správný pitný 

režim. Omezit jednoduché cukry ve stravě a hýbat se. V roce 1992 byla vytvořena 

americká pyramida výživy, která se stala zdrojem výživových doporučení po celém světě 

a v dalších letech byla modifikována vždy dle nových vědeckých poznatků. Pyramida 

je založena na jednoduchém principu, kdy ve spodní části jsou potraviny představující 

základ jídelníčku, ve vyšších patrech dále pak potraviny doporučené k nižší konzumaci 

a na vrcholu ty, kterým by se měl člověk vyhýbat. Zdařilým pokusem v ČR se stala 

modernizovaná pyramida Fóra zdravé výživy z roku 2003. V současné době se začíná 

model pyramidy opouštět a používají se názorná doporučení v podobě talíře (Tláskal, 

2016, s. 100). 
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2 ŽIVINY 

Strava je směs živin (nutrientů), kterou tělo potřebuje. Nutrient je chemická látka, kterou 

organismus potřebuje a která je přijímána z vnějšího prostředí. Nutrienty dělíme na: 

Makronutrienty = makroživiny = sacharidy, bílkoviny a tuky. Potřebujeme dostatek 

kvalitních bílkovin pro svalovou hmotu, dostatek sacharidů pro energii a regeneraci 

a vhodný příjem kvalitních tuků. Jejich poměr je diskutovaným tématem, každému jedinci 

vyhovuje trochu jiný. Mikronutrienty = mikroživiny = vitaminy, minerály, stopové 

prvky. Bez příjmu vody a mikroživin by nemohla být energie bílkovin, tuků a sacharidů 

dlouho využívána, došlo by k narušení metabolických procesů a poté k jejich zastavení 

a smrti. 

2.1 Sacharidy = makroživiny 

Jsou pohotovým zdrojem energie především pro mozek, regulují metabolismus jater. 

Některé sacharidy dodávají také minerály, vitaminy a ochranné látky. U sacharidů 

je důležitý výběr, velikost porce a zpracování, což je základ toho, zda se v těle změní 

na tuky, nebo zda je tělo optimálně využije. Mezi vhodné zdroje patří potraviny obsahující 

komplexní sacharidy a vlákninu. Sacharidy dělíme na:   

Jednoduché sacharidy, které mají sladkou chuť, nazýváme je cukry – patří sem glukóza 

(hroznový cukr) jako hlavní zdroj energie pro buňky lidského těla. Každá buňka lidského 

těla potřebuje glukózu jako palivo i zdroj pro další metabolické přeměny. Nervové buňky 

jsou závislé na dodávce glukózy z krve, protože nemají schopnost ukládat si zásoby 

energie v podobě tuků. Dále fruktóza (ovocný cukr), je nejsladší a má nízký glykemický 

index. Fruktózu obsahuje ovoce, konzumujeme ji ovšem ve velkém množství, zejména 

v slazených nápojích, ale také v klasickém cukru. Prokazatelně zvyšuje riziko obezity 

a celé řady dalších nemocí, jako je cukrovka II. typu, srdeční onemocnění, vysoký krevní 

tlak. Je naprosto bezpečné denně přijmout 25-40 gramů fruktózy (Walek, 2015, s. 32). Jsou 

to nejjednodušší přirozené cukry – monosacharidy. Spojením monosacharidů vznikají 

disacharidy, nejvýznamnější je sacharóza – řepný cukr, nejčastěji používané sladidlo. 

Méně významné jsou laktóza (mléčný cukr) a maltóza (sladový cukr). Dávají tělu 

okamžitou energii, ovšem pokud je tělo nevyužije, ukládají se ve formě tuku. Vysoký 
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příjem monosacharidů a disacharidů, tj. jednoduchých cukrů je rizikový vzhledem 

ke vzniku různých onemocnění, včetně zubního kazu (Piťha, 2009). 

Polysacharidy, složené cukry, patří sem škrob, celulóza, vláknina. Zdrojem jsou 

obiloviny, luštěniny, ovoce, zelenina, brambory. Z využitelných polysacharidů je důležitý 

škrob, štěpí se na glukózu, která je zdrojem energie. Částečně využitelné a nevyužitelné 

polysacharidy se řadí k vláknině. Vláknina se nerozkládá v trávicím ústrojí, má funkci 

ochrannou jako prevence neinfekčních onemocnění, je zdrojem živin, vytváří vhodné 

prostředí v tlustém střevě. Zde slouží jako potrava přátelských bakterií, které ji využívají 

k tvorbě mastných kyselin. Doporučený denní příjem vlákniny je 30-40g, větší množství 

může způsobit nadýmání. Nejběžnějším zdrojem vlákniny je zelenina. Měli bychom 

se snažit konzumovat co nejméně sacharidů, zejména cukrů, z průmyslově zpracovaných 

potravin. Přidaný cukr je dnes i tam, kde bychom jej nečekali. To ale neznamená, 

že sacharidy považujeme za zlo, nelze je dost dobře dělit na dobré a špatné. Většina 

sacharidů se v těle rozloží na glukózu, pokud má tělo přebytek energie, ukládá sacharidy 

ve formě tuku pro pozdější využití. Sacharidy by měli tvořit 30-40 % celkového 

kalorického příjmu, nicméně není to dogma. Celkový denní příjem by neměl klesnout 

pod 120 gramů, toto množství potřebuje mozek ke své správné funkci (Walek, 2015, 

s. 101). 

2.2 Bílkoviny = makroživiny 

Pro člověka naprosto nutné a nenahraditelné pro stavbu a obnovu tkání, pro budování 

a udržování svalové hmoty. Schopností proteinů je optimální regenerace organismu, 

zvyšují látkovou výměnu organismu, vytvářejí hormony a enzymy umožňující průběh 

biologických reakcí v těle. Dělí se na živočišné a rostlinné, optimální je kombinace obou 

ve stravě. Jsou složeny z aminokyselin. Souhrn všech aminokyselin se nazývá 

aminospektrum. Živočišné bílkoviny obsahují kompletní aminospektrum, zatímco rostlinné 

jednu či více aminokyselin postrádají. Zdroje bílkovin by měly být co nejméně průmyslově 

zpracovány. Z výživového hlediska se dělí bílkoviny na:  

 Plnohodnotné – obsahují všechny esenciální aminokyseliny pro výživu člověka, 

mléčné a vaječné bílkoviny; 

 Téměř plnohodnotné – některé esenciální aminokyseliny jsou mírně nedostatkové, 

svalová bílkovina; 
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 Neplnohodnotné – esenciální aminokyseliny jsou nedostatkové, rostlinné bílkoviny 

(Tláskal, 2016). 

V případě, kdy organismus nemá jinou možnost, využije bílkoviny i na pokrytí potřeb 

energie. Pokud příjem klesne pod kritickou hodnotu nebo jsou konzumovány 

neplnohodnotné bílkoviny po delší dobu, dochází k řadě poruch, ke snížení imunity, u dětí 

k poruchám somatického a duševního vývoje. Mylně bylo prezentováno, že dlouhodobý 

mimořádně vysoký příjem proteinů vyžaduje neutralizaci vzniklých aminokyselin a k tomu 

je používán především vápník. V případě jeho nedostatku ve stravě je organismus nucen 

uvolnit ho z kostí. Vzrůstá riziko vzniku osteoporózy (Fořt, 2003). Tento mýtus byl 

vyvrácen. Bylo tak usuzováno ze zjištění zvýšené hladiny vápníku v moči při vyšší 

konzumaci bílkovin. Tělo si hladinu vápníku důsledně hlídá, proto se vápník objevuje 

v moči při zvýšené míře vstřebávání, tělo jej vylučuje. Děje se tak z důvodu udržování 

homeostázy. Řada studií z posledních let naopak jasně naznačuje blahodárný vliv plynoucí 

ze zvýšeného příjmu bílkovin (Walek, 2015, s. 70). Zdroje bílkovin by měly být co nejméně 

průmyslově zpracovány. Výhodou zvýšeného příjmu bílkovin je vyšší pocit sytosti, 

snižování krevního tlaku, u diabetiků snižování hladiny krevního cukru. 

Dále pak udržování svalové hmoty a díky tomuto také lepší spalování tuku. Čím více 

svalů, tím vyšší je energetický výdej. Byl prokázán rovněž příznivý vliv na zdraví kostí. 

Bílkoviny mají schopnost chránit svalovou hmotu, ztráta svalové hmoty, síly 

a funkčnosti – sarkopenie – ohrožuje hlavně starší lidi. V každém jídle byste měli mít 

20-30 gramů bílkovin. Rozumná horní hranice v jednom jídle je 50 gramů (Walek, 2015, 

s. 78). 

Doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. z  Ústavu ochrany a podpory zdraví LF MU Brno 

v časopise Výživa a potraviny 3/2017 zmiňuje, že příjem bílkovin je u evropské populace 

dostatečný ve všech věkových skupinách a že dospělá populace konzumuje enormně více 

bílkovin, než je doporučeno, přičemž doporučení zní 0,83 g/kg. 

2.3 Tuky = makroživiny 

Tuky dělíme na živočišné a rostlinné. Skládají se z mastných kyselin a glycerolu, živočišné 

tuky obsahují cholesterol, který mezi tuky nepatří, pouze je doprovází v potravě. 

Je obsažen v potravě živočišného původu, důležitý pro tvorbu buněčných membrán 

a hormonů. Rizikový tvorbou plátů ve stěnách cév. Pouze malá část zkonzumovaného 
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cholesterolu putuje do krve. Cholesterol je vytvářen v játrech a ta produkují množství 

cholesterolu v závislosti na cholesterolu přijatém ve stravě. Zdravá strava musí obsahovat 

tuky, protože jsou nositelem rozpustných vitaminů v tuku a dalších ochranných látek, 

dále pak nezbytných esenciálních mastných kyselin. Pokud jde o tuky, setkáváme 

se s dvěma mýty: první – tuk je největší nepřítel a je třeba ho vyloučit ze stravy, druhý – 

živočišné tuky jsou škodlivé. Ovšem tuk je velice důležitý ve výživě, jeho složky, mastné 

kyseliny, jsou součástí buněčných membrán. Některé mastné kyseliny jsou esenciální, 

tudíž si je tělo samo neumí vyrobit. Velmi důležitá je kvalita tuku, daná složením mastných 

kyselin. Tuk je jedna ze tří základních makroživin, obsahuje dvakrát tolik energie 

než bílkoviny a cukry. Chrání tělo před ztrátami tepla. Nedostatek tuku by mohl způsobit 

nedostatek esenciálních mastných kyselin a vitaminů A a D. Příjem tuků by neměl klesnout 

pod 20 % energetického příjmu za den. V naší stravě máme v průměru více tuku, omezení 

jeho celkového příjmu je na místě. Důležitý není pouze celkový příjem tuku, ale i jeho 

složení. 

Z hlediska vlivu na zdraví je vhodnější dělit tuky podle obsahu mastných kyselin. 

V důsledku moderní potravinářské technologie konzumujeme velké množství skrytých 

tuků. Jsou to tuky nasycené. Nasycený tuk zvyšuje pocit sytosti a u mužů udržuje 

potřebnou hladinu testosteronu, nicméně většina potravin s jeho vysokým obsahem 

má chudý obsah mikroživin, navozuje nízký pocit sytosti a má nevyvážený poměr 

mastných kyselin (Walek, 2015). Nasycené tuky jsou obsaženy příkladně v sádle, 

uzeninách, tučném mase, v olejích palmovém, kokosovém. Ovšem není důvod se bát 

nasyceného tuku a cholesterolu v kvalitních nezpracovaných potravinách, jako jsou maso 

nebo vejce. Nasycené tuky v opravdovém jídle prospívají zdraví (Hartwig, 2014). 

Nenasycené tuky, příznivé pro zdraví, důležité pro mozek, zrak a pohlavní žlázy. Liší 

se poměrem mono a polynenasycených mastných kyselin. 

Mononenasycené – MUFA, hlavním zástupcem je kyselina olejová – příkladně olej 

olivový, řepkový, avokádo, olivy, lískové ořechy. Strava bohatá na tuky MUFA 

má pozitivní vliv na zdraví. 

Polynenasycené – PUFA, omega 6 (oleje sójový, palmový, slunečnicový, kokosový) 

a omega 3 (ryby, korýši, olej řepkový, lněný, vlašské ořechy, mandle, tofu). Organizmus 

si je neumí syntetizovat, musí být přijímány potravou, proto je nazýváme esenciální. Podle 
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výživových doporučení by měl být poměr omega-6 a omega-3 mastných kyselin 3-5:1, 

bohužel se střední Evropa pohybuje v poměru 16:1 ve prospěch omega-6. Zásadním 

problémem je, že omega-6 mastné kyseliny podporují zánětlivé procesy v těle, zatímco 

omega-3 bojují proti nim. Vlivem nepoměru těchto dvou skupin mastných kyselin roste 

v těle míra zánětlivosti (Walek, 2015, s. 111). 

Omega-3 je vhodné doplňovat prostřednictvím rybího oleje. Pozitivně působí rybí tuky 

a rostlinné oleje, které jsou největším zdrojem energie, protože neobsahují vodu. Pomáhají 

proti únavě a při redukci hmotnosti. 

Trans mastné kyseliny – velmi nezdravé, živočišné (skot, ovce, kozy) a rostlinné, 

které vznikají při ztužování a rafinaci rostlinných olejů, cukrářské a pekařské výrobky 

se ztuženými tuky. Částečně ztužené tuky se v poslední době přestávají používat, a proto 

se trans mastné kyseliny vyskytují již v malém množství výrobků (Tláskal, 2016, s. 10). 

Špatné tuky se ukládají a jsme díky nim více unavení. 

Fosfolipidy jsou tuky, které obsahují kromě mastných kyselin i další složky, jsou důležité 

pro životně nezbytné funkce, zpomalují stárnutí. Zdrojem jsou vaječný žloutek, panenské 

oleje. Doplňky stravy s obsahem fosfolipidů se označují jako lecitin. 

Poměr přijímaných mastných kyselin není v naší populaci vhodný. Měli bychom snížit 

příjem nasycených mastných kyselin a zvýšit příjem mastných kyselin mononenasycených 

a polynenasycených. Pokud sledujeme vývoj výživových doporučení v rámci vyváženého 

příjmu a výdeje energie, tak se doporučení pro příjem energie z tuku spíše zvyšují. 

Rok 2003 dle WHO 15 – 30 %, rok 2010 dle WHO 20 – 35 % (www.vyzivaspol.cz). 

2.4 Vitaminy, minerály a stopové prvky pro zdraví = mikroživiny 

Úkolem mikroživin je podpora důležitých biologických funkcí, jako je ochrana proti 

volným radikálům, vylepšení imunity nebo oprava DNA. Výběr jídla se správným 

množstvím mikroživin je naprosto klíčový pro dlouhodobé zdraví. 

Dostatek mikroživin obsahuje rozmanitá strava, založená hlavně na nezpracovaných 

potravinách. Bohužel se kvalita jídla během posledních let výrazně zhoršila a příkladně 

u zeleniny klesl za posledních 70 let obsah mikroživin až o 40% (Walek, 2015). 

Vitaminy dělíme na rozpustné v tucích – A D E K a ostatní vitaminy, rozpustné ve vodě, 

jejichž nadbytek se vylučuje močí. Tyto se neukládají, musíme je denně doplňovat. 
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Vitamin A má v těle řadu funkcí, udržuje sliznice dýchacího, zažívacího a močového 

ústrojí, důležitý pro zrak, buněčné dělení, při produkci pohlavních hormonů. Vitamin C 

ochraňuje buňku i vodnaté prostředí krve. Vitamin E se ukládá v buněčných membránách, 

které obsahují tuk, aby je chránil. Nedostatek vitaminů C a E přispívá ke vzniku 

srdečně-cévních onemocnění. Člověk je jediným savcem, který není schopen produkovat 

ve střevě vitamin C (Joop, 2014, s. 83). Pro oči jsou nejdůležitějšími mikroživinami 

vitamin C, E, beta-karoten. Vitamin D ovlivňuje především hormonální systém, který řídí 

zabudování vápníku, je tedy důležitý pro budování kostí. Tvoří se v kůži působením 

slunečních paprsků. Stejně tak ovlivňuje stavbu kostí vitamin K, tento je rovněž nutný 

pro dobrou srážlivost krve. Vitaminy skupiny B se nazývají psychogenní, mají vliv 

na duševní výkonnost, schopnost učit se, paměť a nervovou odolnost. B6, B12 a kyselina 

listová snižují nebezpečné hodnoty homocysteinu a taktéž snižují rizika srdečně-cévních 

onemocnění. Homocystein poškozuje nervové buňky, tedy tyto vitaminy chrání nervy. 

Jsou důležité také pro krvetvorbu. Vitamin B1 je důležitý pro vývoj a funkci mozku, nervů 

a srdce. Vitamin B2 pro energetický metabolismus, stejně tak kyselina nikotinová. Biotin 

je důležitý pro imunitní systém. Chybí-li důležité mikroživiny, látková výměna se zpomalí. 

Problém mikroživin není v předávkování, nýbrž v jejich nedostatečném přísunu. Příjem 

vitaminů rozpustných ve vodě a antioxidantů ve větším množství je neškodný, pozor 

je třeba si dát u vitaminů rozpustných v tucích, stopových prvků a minerálů, pokud 

se kombinuje více produktů. Vstřebávání těžkých kovů se snižuje při dostatečném 

množství vápníku, mědi, železa, zinku a selenu (Jopp, 2014). 

Minerální látky zahrnují 2 skupiny a to minerální látky a stopové prvky. Jejich dělení 

je v literatuře nejednotné. Mají význam pro růst a tvorbu tkání, kontrolují látkovou výměnu 

v těle, spoluúčastní se vedení nervových vzruchů. Minerální látky (vápník, fosfor, hořčík, 

draslík, sodík, chlor a síra), stopové prvky (železo, jód, zinek, měď, mangan, fluor, chróm, 

selen, křemík a molybden). Nedostatek minerálů a stopových prvků snižuje výkonnost 

a způsobuje chronická onemocnění. Vápník je potřebný ke stavbě kostí a zubů, při srážení 

krve, je důležitou součástí krevní plazmy. Pro dobré využití vápníku je potřebný poměr 

vápníku k hořčíku a fosforu vždy ve prospěch vápníku. Vápník a hořčík snižují vysoký tlak 

a tím i riziko záchvatu mrtvice a srdečního infarktu. Každá porce ovoce a zeleniny 

pravidelně každý den nejméně 5krát snižuje nebezpečí vysokého krevního tlaku 

a tím i rizika mrtvice a infarktu. Hořčík je obsažen v kostech a tělních tekutinách, 

je součástí řady enzymů. Fosforu není třeba přijímat mnoho, snižuje vstřebatelnost 
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vápníku. Je důležitý pro látkovou přeměnu živin, je součástí fosfolipidů. Draslík je důležitý 

pro svaly a funkci myokardu (Chrpová, 2010). Sodík je důležitý pro udržení osmotického 

tlaku, jeho zdrojem je hlavně kuchyňská sůl. Spotřeba kuchyňské soli stále stoupá, 

to má za následek zvýšený příjem sodíku. Místo doporučených 4-5g soli denně 

spotřebujeme více než 10g. Železo je potřebné k přenosu kyslíku v organismu, nedostatek 

hrozí veganům a makrobiotikům, jelikož vylučují ze stravy maso, které obsahuje nejvíce 

železa. Využití železa zvyšuje kyselé prostředí. Zinek je důležitý pro udržení vitamínu 

A v krevní plazmě. Je potřebný pro funkci mozku, podporuje hojení ran. Selen je součástí 

antioxidačních enzymů, které odchytávají volné radikály, tyto napadají buněčné obaly, 

jenž potom ztratí schopnost transportovat výživné látky z vnějšku dovnitř a naopak 

škodliviny z buňky ven. Udržuje stabilní srdeční sval. Je extrémně důležitý při předcházení 

vzniku rakoviny. Pro štítnou žlázu je důležitý jód (Piťha, Poledne, 2009). Studie MONICA 

/WHO/ prováděná v 16 evropských zemích, potvrdila následující: V 87 % případů bylo 

možné uvést v souvislost riziko srdečního infarktu a příliš nízké hodnoty vitaminu C a E 

v krvi (Joop, 2014, s. 38). 

2.5 Voda a pitný režim 

Podstatnou část organismu tvoří voda, 45 – 75 %. Svaly tvoří ze 70 % voda, krev je voda 

z celých 82 %, kosti obsahují asi 25 % vody, mozek je především voda. Voda se neustále 

vyměňuje, zdroje vody jsou dva. Vnější, to je pitná voda obsažená v potravinách a vnitřní, 

což je voda vznikající během oxidoredukčních pochodů v organismu. Příjem vody reguluje 

centrální nervová soustava, centrum žízně je v hypotalamu. Přijatá voda se vstřebává 

v tenkém a tlustém střevě, částečně již v žaludku. Organismus ji vylučuje jako pot, moč, 

vodní páru. Denní příjem pro dospělého představuje 2-3 litry denně, ztráta 10 % vody 

způsobuje poruchy látkové výměny, dlouhodobý nedostatek odebírá vodu tkáním 

a orgánům a krev se zahušťuje. Zpomalují se trávicí pochody a v těle zůstávají metabolické 

zplodiny. Později klesá výkonnost jedince a objeví se horečka. Při snížení vody v těle 

o 20 % nastává smrt. 

Voda jest a zůstane nejlepším prostředkem k zachování sil, odnímá přebytečné teplo. 

Zabraňuje hromadění tuku a špatných šťáv. Studená voda posiluje celé tělo. Voda jest 

ochranným prostředkem proti chorobám všeho druhu a jako bdělý strážce nedá vniknout 

ničemu škodlivému do lidského organismu (Kneipp, 1999, s. 13). 
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Odborná literatura uvádí přepočet vody na množství přijaté stravy, na každých 1000kcal 

litr vody, děti školního věku přibližně o polovinu více. Větší příjem tekutin je nutný 

při sportu, při kojení a redukci váhy. Pokud chceme zjistit, zda přijímáme dostatek tekutin, 

sledujeme množství a barvu moči. Příjem tekutin by měl být plynulý v průběhu dne. 

Základem jsou nekalorické nápoje, hlavně voda. Nedostatečný pitný režim může 

dlouhodobě způsobovat výkyvy nálad, neschopnost se soustředit. Znakem dehydratace 

je bolest hlavy. Příjem vody by měl být v několika denních porcích, nejen v závislosti 

na příjmu potravy. Dle výživových doporučení pro ČR je nutné zajištění správného pitného 

režimu, denní příjem 1,5 až 2 litrů nápojů, přednostně neslazených cukrem, nejlépe čisté 

vody nebo nápojů slazených přirozenou ovocnou složkou. Pokud se týká alkoholu, denní 

příjem u mužů by neměl překročit 20g, u žen 10g. Starší lidé by měli přijímat energeticky 

méně bohaté tekutiny (Tláskal, 2016). 

2.6 Superpotraviny 

Jinak také superfoods, přírodní produkty s vysokým obsahem živin. Ovlivňují zdraví 

a vitalitu, pomáhají při prevenci a léčení nemocí. Jídlo nepožíváme pouze k uspokojení 

hladu, ovlivňujeme jím mnohem více faktorů. Díky jídlu můžeme omládnout, ale také 

rychleji stárnout. Strava může uzdravovat a léčit, ale díky ní můžeme také onemocnět. 

Nejdůležitější složkou superpotravin jsou antioxidanty. Chrání před volnými radikály, 

které v těle neustále vznikají a jsou velmi aktivní, devastují tkáň a vedou ke vzniku 

chronických onemocnění. V prostředí se stále zvětšuje jejich množství. Napaden může být 

imunitní systém. Antioxidanty dokážou tyto radikály zneškodnit, pomáhají nám zůstat 

zdravými a vitálními. V přirozené podobě jsou to třeba vitamíny C a E, karotenoidy, 

flavonoidy, fenoly a polyfenoly, alkaloidy a některé aminokyseliny. Při dobré biologické 

využitelnosti živin obsažených v superpotravinách poslouží organismu v maximální míře. 

Rostliny a rostlinné přípravky, které tělo harmonizují, zvyšují výkonnost a odolnost 

organismu, zasahují tam, kde je to zapotřebí, se nazývají adaptogeny. Pouhou konzumací 

superpotravin bychom dokázali přežít několik měsíců, přesto jimi nenahrazujeme 

vyváženou a pestrou stravu. Vyvážená a rozmanitá strava se zapojením superpotravin 

je nejsprávnější cestou za zdravím a plnohodnotným životem (Mandžuková, 2013, s. 6). 
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3 ALTERNATIVNÍ VÝŽIVOVÉ SMĚRY  

Alternativní výživové směry jsou pro mnohé jedince náboženstvím, a tak se snaží 

o rozšíření řad věrných i za cenu šíření neobjektivních informací. Málokdy se alternativně 

stravují racionálně uvažující jedinci. Názory některých makrobiotiků a vegetariánů, kteří 

tvrdí, že člověk v minulosti nejedl maso, jsou zcestné. Trávicí soustava a metabolismus 

člověka jsou uzpůsobené na přiměřené množství masité stravy. Stejně tak mléko požívali 

již naši dávní předkové jako hodnotnou a výživnou potravinu. Některá doporučení 

alternativních výživových směrů jsou v rozporu s výživovými doporučeními oficiální 

medicíny a WHO z důvodu nedostatečného příjmu důležitých látek. Mnohdy nezáleží 

na tom, jaký výživový směr je zvolen, ale na tom, jakým způsobem je k němu v praxi 

přistupováno. Nikdo by při současném stavu znalostí fyziologie výživy člověka neměl 

odsuzovat alternativní výživu, protože nikomu se ještě nepodařilo s definitivní platností 

dokázat, že k dosažení zdraví je bezpodmínečně nutné konzumovat živočišné produkty, 

a to dokonce od nejútlejšího věku. Nikdo by však neměl prohlašovat, že konkrétní 

alternativní výživový styl je jedinou cestou ke zdraví (Fořt, 2003, s. 73). Dětem 

se nedoporučují alternativní způsoby stravování, jelikož nemají ještě dokončený růst 

a celkový tělesný vývoj. 

3.1 Makrobiotika 

Základní zásadou makrobiotiky je to, že každý z nás je zodpovědný za svůj život a zdraví. 

Jako první použil slovo makrobiotika německý lékař Christoph Wilhelm Hufeland v r. 

1796. Za zakladatele makrobiotiky je považovaný George Ohsawa. Makrobiotika uznává, 

že každé jídlo má svou životní energii, která ovlivňuje životní sílu (Brown, 2010). Slovo 

„makro“ znamená velký, dlouhý, slovo „bios“ je život. Fakticky jsme to, co jíme, všechny 

buňky našeho těla jsou tvořeny z jídla, pití a vzduchu, které přijímáme. Makrobiotika 

ukazuje, jak různé suroviny působí na trávicí soustavu a ovlivňují kvalitu krve, působí 

na fyzickou a psychickou kondici. Makrobiotický pohled na nemoci – základní příčina 

nemoci je slabá krev díky konzumaci špatných potravin. Potravina se mění na červené 

krvinky, které se dále mění na tělesné buňky. Nemoc se vyvíjí od potravy ke krvi a 

k buňkám. Makrobiotiku můžeme využít jednou týdně k pročištění, nebo jako 3 měsíční 

kůru pro zlepšení zdravotní kondice, anebo po celý život. Jsou přijímány živé potraviny 
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(hnědá rýže, celozrnný oves, neloupaný ječmen, zelenina, fazole, semínka, ořechy, ovoce 

a ryby). Potraviny mají nízký glykemický index, málo nasycených tuků, vysoký obsah 

bílkovin, železa, vápníku, minerálů, vitaminů. Jídla jsou vyvážená, pokud se týká kyselin 

a zásad, sodíku a draslíku. Makrobiotika se snaží o pozorování přírody a vysvětlení vztahu 

k člověku, jeho potřebám, stravě a životnímu stylu (Aihara, 2010, s. 7). Doporučuje 

co nejnižší konzumaci tuků a proteiny získávat z nízkotučných zdrojů a rostlinných 

bílkovin. Řídí se dvěma principy jin a jang. Jin znamená ženský, křehký, pasivní a patří 

sem potraviny rostlinného původu, potraviny studené, sladké a kořeněné. Jang je aktivní, 

mužský, pevný a představuje potraviny živočišného původu, potraviny slané, kyselé, hořké 

a teplé. Jin a Jang jsou principy taoismu, důležitá je jejich rovnováha. Makrobiotici tvrdí, 

že pít velké množství tekutin se hodí pro lidi, kteří jedí velké množství tuku a živočišných 

bílkovin, které zahušťují krev, která je pak lepkavá a hůře ji orgány čistí. Zředěním krve 

odcházejí odpadní látky z metabolizace tuků a proteinů na energii. Když člověk pije hodně, 

krev je ředěná a je to větší zátěž pro srdce a ledviny, musí krve obíhat více, aby bylo 

dodáno stejné množství živin. Cukr považuje makrobiotika za jed, má vliv 

na parasympatikus, který řídí trávicí soustavu, schopnost trávit se snižuje. Čím více cukru, 

tím více ubývá vitaminu B a z toho plyne málo energie, hlavně chybějící B2 a B3 vede 

k depresím. Živočišné proteiny zatěžují ledviny, ve střevech dochází ke hnití, vytváří 

se odpadní produkty, které poškozují tepny, srdce, dochází ke startu alergií, k acidóze. 

Dle makrobiotiky se tvoří krevní plasma ve střevech a přetváří se na bílé a červené 

krvinky, proto jsou zdravá střeva velmi důležitá. Makrobiotika je filosofie, jejíž složkou 

je výživa. Je to vegetariánská dieta, založená na rovnováze potravin. Makrobiotici 

se domnívají, že jejich strava může léčit choroby včetně rakoviny právě proto, že považují 

rakovinu za pokus organismu obnovit porušenou rovnováhu. Nedostatkem mnoha živin 

se makrobiotika netrápí, domnívá se, že tělo si je vytvoří z živin jiných. Vědecké důkazy 

jsou však zcela jiné (Kunová, 2004, s. 69). 

Tato strava není vhodná pro dospělého zdravého člověka a zejména ne pro těhotné nebo 

kojící ženy a děti. Bylo prokázáno, že novorozenci matek vyznávajících makrobiotickou 

stravu mají nižší průměrnou hmotnost. Makrobiotici mají nedostatek vitaminu C, kyseliny 

listové, vitaminu B2 a B12, nižší hladiny vápníku a železa. 
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3.2 Paleo strava 

Jedna ze základních zásad paleolitické stravy je zařadit živočišnou potravu do každého 

jídla. Paleolitická dieta tvrdí, že v jídelníčku lovců a sběračů byl poměr omega-6 ku 

omega-3 zhruba 2:1, dnes máme hodnoty 10:1. S touto nerovnováhou mastných kyselin 

jsou spojeny nemoci srdeční, rakovina, autoimunitní nemoci, metabolický syndrom 

a zánětlivá onemocnění. Doporučuje se používat střídmě olej lněný, olivový, avokádový 

a olej z vlašských ořechů. Paleo strava vyřazuje z jídelníčku mléčné výrobky, obiloviny, 

luštěniny, potraviny obsahující sůl, tučné maso, slazené nápoje, alkohol, sladkosti a med. 

Dle Centra pro výzkum celiakie je možné, že syndrom zvýšené propustnosti střeva hraje 

roli při spouštění některých autoimunitních onemocnění a jedním z hlavních viníků 

je pšenice, kterou konzumuje téměř každý. Paleolitická dieta je vhodnou terapií pro lidi 

s autoimunitními nemocemi, protože neobsahuje obiloviny s obsahem lecitinu / zvyšuje 

střevní propustnost / ani luštěniny a brambory bohaté na lecitin a saponin / toxická látka /. 

Epidemiologické studie spojují taktéž mléčné výrobky s mnoha autoimunitními nemocemi, 

tyto paleolitická strava rovněž neobsahuje (Cordian, 2013). Jedním z pozitiv, které 

paleodieta hlásá, je konzumace co nejméně průmyslově opracovaných potravin. 

Dále podporuje v konzumaci ovoce a zeleniny. 

Odpůrci na straně odborníků tvrdí, že pravěký člověk si sám tuto stravu nevybral, neměl 

jinou možnost. Vysoký obsah bílkovin ve stravě byl pro něj nutností kvůli vysokému 

energetickému výdeji. Byl stále v pohybu a bílkoviny se ukládaly do tuků pro období 

hladovění. Při dnešním sedavém způsobu zaměstnání s nedostatkem pohybu tak dieta 

podle odborníků není právě nejvhodnější. Zásadním záporem je konzumace vysokého 

podílu masa bez ohledu na obsah tuku a bílkovin v něm obsažených. O skutečných 

benefitech paleostravy existuje jen velmi málo relevantních studií (Tláskal, 2016, s. 72). 

3.3 Vegetariánství 

Bezesporu nejvýznamnějším a nejstarším alternativním výživovým stylem 

je vegetariánství s jednotlivými mutacemi. Za zakladatele je považován řecký filozof 

Pythagoras. Výraz vegetariánství má kořeny v latinském vegetus, což znamená čerstvý, 

čilý, zdravý i žijící a životný. Vegetariánství je součástí mnoha kultur a jsou místa na zemi, 

kde se masu vyhýbá většina lidí. Do Evropy se vegetariánství dostalo v první polovině 

19. století z Indie. 
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V Česku vznikaly první vegetariánské obchody ve druhé polovině 19. století. Příkladně 

v Lázních Jeseník používali lékaři vegetariánskou stravu jako součást léčby.  

Vegetariáni se rozdělují v zásadě do několika skupin: 

Lakto-vegetariáni konzumují rostlinnou stravu, mléko, odmítají maso. 

Ovo-vegetariáni konzumují rostlinnou stravu, vypouští maso, ryby a mléčné výrobky, jedí 

vejce. 

Ovo-lakto-vegetariáni nekonzumují maso, uzeniny a ryby, konzumují běžně vejce, mléko 

a mléčné výrobky, nemusí tedy trpět nedostatkem bílkovin a vitaminu B12. Vhodně vedená 

lakto-ovo-vegetariánská dieta omezuje možnosti výběru výživy dítěte, ale je pro zajištění 

jeho růstu a vývoje možná (Tláskal, 2016, s. 98). 

Jako nejvhodnější se jeví strava semivegetariánská, hojnost zeleniny, ovoce, obilovin, 

bílého masa a ryb (Ošancová, 1998). Jedná se o nejmírnější formu vegetariánství. V této 

výživě je dovolena konzumace ryb, drůbežího masa, mléka a mléčných výrobků, vajec. 

Zakázané je pouze červené maso a uzeniny. Tento způsob výživy se hodně podobá 

současným názorům na zdravou stravu. 

Vegani jsou striktní vegetariáni, odmítají veškeré maso, vejce i mléko a výrobky z něj. 

Autoři literatury o vegetariánství zmiňují zdraví ohrožující aspekty konzumace masa 

v dnešní době. Spojují zvýšený konzum masa s civilizačními chorobami, jako jsou 

ateroskleróza, srdeční a oběhová onemocnění, vysoký krevní tlak, poruchy látkové 

výměny, nadváha, kožní nemoci, alergie, dna, osteoporóza, revmatismus, cukrovka 

a rakovina. Jedním z důvodů náchylnosti k nemocem je nedokonalé přizpůsobení lidského 

střeva k trávení masa. Masožravá zvířata mají krátký trávicí trakt, jímž brzo zahnívající 

maso projde rychle. Člověk má střevo podobně dlouhé býložravcům. Vegetariánství popírá 

nutnost jíst maso, vejce a mléko. Před 40 lety byl doporučován denní přísun bílkovin 

150g/den, dnes se doporučuje 30g/den, toto množství je možné získat z rostlinné stravy. 

Vejce mají největší podíl hnilobných bakterií. Mléko není pro výživu nepostradatelné, 

ani zdravé, ani přirozené. S mlékem zvířat přijímáme nechtěně antibiotika, mléko přispívá 

ke vzniku alergií. Pozitiva vegetariánské stravy – obsahuje jen malé množství tuků a žádné 

tučné maso, je velmi bohatá na vlákninu z luštěnin a obilovin. 

Rozumně sestavené vegetariánské diety mají i své přednosti – vyšší obsah vlákniny, 

některých vitaminů a minerálů, nižší obsah tuku, podpora peristaltiky, snížení krevní 
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hladiny lipidů včetně cholesterolu. Vegetariáni nejsou vystaveni vyššímu riziku vzniku 

osteoporózy. Dobře sestavená vegetariánská strava obsahující dostatek mléčných výrobků 

a vajec neohrožuje zdraví dospělých a je vhodná i pro děti, nikoliv však veganská strava. 

Veganem se lidé stávají ze dvou důvodů, a to zdravotních nebo ze soucitu se zvířaty. 

Filozofie veganů: Nahrazujte – neupírejte si (Newmann, 2014). 

Studie provedené u dětí vegetariánů ukazují, že 58% jich má sníženou hladinu železa 

a 23% trpí chudokrevností. Snížená je také hladina vápníku a podlimitní vitamínů D, B12, 

zinku a omega-3 mastných kyselin. Část nedostatků přechází do dospělosti (Fořt, 2003). 

Naopak výzkum potvrdil u vegetariánů příznivé hodnoty celkového cholesterolu, HDL 

cholesterolu, příznivé hladiny antioxidačních vitaminů C, E. Předpoklad tedy je, 

že vegetariáni mají snížené riziko chorob podmíněných nedostatkem antioxidantů. 

V roce 2009 sestavili odborníci v oblasti výživy, gastronomie, kvality potravin 

a výživových směrů ČSVV – České společnosti pro výživu a vegetariánství – výživová 

doporučení v tomto znění: 

1) Jako hlavní potraviny ve výživě dospělých i dětí používejte obiloviny (převážně 

s využitím všech složek zrna), zeleninu a ovoce, které doplňujte luštěninami 

a olejnatými semeny; 

2)  Konzumaci živočišných potravin omezte na bezpečné množství. Omezujte příjem 

potravin s vyšším obsahem soli (např.: slané uzeniny, sýry, konzervy, přesolené 

pečivo a polévky, solené tyčinky a ořechy); 

3) Vyhýbejte se konzumaci ztužených tuků; 

4) Omezte spotřebu trvanlivých potravin (zpravidla obsahují mnoho aditivních látek) 

a rafinovaných potravin (potraviny při výrobě zbavené některých vitamínů, 

minerálních látek a jiných biologicky aktivních látek, např. bílý cukr, bílá mouka, 

oleje; 

5) Jako základ pitného režimu používejte nápoje s nízkou kalorickou hodnotou 

a se slabou mineralizací (vhodné nápoje např.: pramenitá voda, kvalitní vody 

z veřejného vodovodu; nevhodné nápoje např.: slazené nápoje, mléko, minerální 

vody s vysokou mineralizací); 

6) Vyhýbejte se konzumaci alkoholických nápojů. Pijete-li je, mělo by být jejich 

maximální denní množství asi 20 ml alkoholu, tj. 1/2 piva nebo 2 dl vína pro muže 

a poloviční množství pro ženy (http://www.csvv.cz/). 
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3.4 Raw food – živá strava – syrová strava – vitariánství 

Živá strava není totéž co syrová strava. Co je syrové nemusí být živé. Některé syrové 

potraviny musí být oživeny, příkladně ořechy a semínka namáčením ve vodě. Vitariánství 

je životní styl, způsob stravování, vztah k tělu, k živým tvorům na Zemi. Vše toto 

zahrnujeme pod pojem RAW FOOD. Většina lidí přechází na syrovou stravu 

ze zdravotních důvodů, někteří se učí poslouchat své tělo a sledují, co jim dělá dobře. 

Dalším aspektem Raw Food je etický pohled na výrobu živočišných produktů. Důležitá 

je také kvalita potravin. Některými odborníky je doporučováno alespoň 75 % syrové stravy 

každý den. Působením tepla se nenasycené tuky stávají nasycenými, horko také ničí 

enzymy v jídle. Důležitá je pro tělo energie jídla. Mnohé nemoci jsou snahou těla očistit 

se od toxinů a odumřelých buněk, překyselení je způsobeno konzumací kyselinotvorných 

potravin a tyto způsobují v těle záněty, které oslabují buňky (Zrůstková, 2014). Pojmy jako 

syrová strava, živá strava, přirozená strava, raw food, vegan raw food, vitariánství 

či rawtariánství znamenají stravu či způsob stravování, kdy se potraviny, jídlo i pití (ovoce, 

zelenina, bylinky, jedlé houby, semínka, ořechy, obilí), konzumují v co nejpůvodnější 

podobě. Potraviny se jedí tzv. syrové či čerstvé, anebo ohřáté či sušené do 42-45 °C.  

Uvádí se, že syrová zelenina je trávená v žaludku a střevu asi hodinu, vařená potřebuje 

obvykle 3 hodiny a vytváří přitom více nečistot a odpadů. Někomu může vyhovovat cca 

50 % této stravy a bude mu fajn. Někdo zjistí, že se cítí dlouhodobě nejlépe, když jí 70 % 

syrové živé stravy. Je to opravdu individuální a může se to průběžně měnit. Radikální 

přístup není vhodnou volbou téměř nikde, natož jde-li o to, co „pouštíme“ do svého 

vlastního těla a jaké pocity to v nás vyvolává. I v souvislosti se stravováním bychom měli 

dbát na to, abychom se udržovali v rovnováze. Již v r. 1904 vyšla kniha Eugena Christiana 

„Nevařená strava a jak ji připravit“. 

Příznivci Raw stravy věří, že živé enzymy obsažené v čerstvých potravinách jsou nezbytné 

pro zdravé trávení a zároveň působí jako katalyzátory pro mnoho tělesných metabolických 

reakcí, které přežívají při teplotě do 55°C (Scott-Atiken, 2016, s. 8). Raw strava je tedy 

nezpracovaná přírodní, nebo připravená metodami dehydratace, macerace, marinování, 

nakládání, kvašení, sušení sluncem, odšťavení, namáčení a klíčení. Některé raw suroviny 

lze napařovat, blanšírovat – to znamená ponořit do vařící vody na 1-3 minuty. Výživné 

látky jsou citlivé na teplotu, světlo a čas, to znamená zajistit potraviny co nejčerstvější. 

Rozdílné jsou názory na mražení surovin. 
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Raw strava může zahrnovat mléko, sýr a mléčné výrobky, nasolené nebo sušené maso, 

ryby, syrová vejce, ovšem vegetariáni tyto živočišné produkty vynechávají. Rovněž 

tak i med. Někteří lidé začínající s raw stravou zjišťují, že mají více energie a váhové 

či zdravotní problémy se řeší samy. Pro některé je volba této stravy dlouhodobá, 

ale pro některé je nastálo nemyslitelná. Není dobré nutit tělo okamžitému přizpůsobení 

se jinému životnímu stylu, pokud není připraveno. Prvním krokem přechodu na raw stravu 

by měla být vegetariánská strava, která obsahuje i jídla vařená. Pomalu vypouštět 

z jídelníčku živočišné produkty krok za krokem. Každá trvalá změna vyžaduje čas. 

Pro někoho může být strava raw jen částečnou. Prvním krokem jsou čerstvé suroviny 

vysoké kvality, druhým krokem důkladné omytí surovin, případně namáčení do studené 

vody s jablečným octem. Důležitou složkou potravy jsou aktivní enzymy, mají bílkovinnou 

povahu a ničí se teplem, proto by potrava měla být z 50% syrová. Organismu při tomto 

příjmu tolik nevyčerpává zásoby vlastních enzymů a zvyšuje se jeho vitalita. Nedostatek 

aktivních enzymů urychluje stárnutí a podporuje vývoj degenerativních chorob (Vašák, 

2001). 

Přes všechny klady a výhody má však syrová strava i zjevné nevýhody a rizika, která 

mohou vyvstat při dlouhodobější redukci stravy pouze na „syrové“ potraviny. Z celostního 

pohledu je to pro mnohé odborníky na výživu energeticky nevyrovnaná, ochlazující 

a nedostatečná výživa. Podle druhu praktikované syrové stravy může hrozit nedostatek 

vitamínu B12, nižší obsah energie, bílkovin a vápníku. Může dojít ke snížení vstřebávání 

některých živin, jako například lykopenu a karotenoidů. Studie, která se zabývá evolucí, 

tvrdí, že pro rozvoj lidského mozku byla tepelná úprava stravy nezbytnou podmínkou. 

Vzhledem k tomu, že člověk je jediným tvorem, který se naučil tepelně zpracovávat potravu, 

což významně zvýšilo šance na přežití a zlepšení zdraví, je konzumace pouze syrové stravy 

nepřirozená (Fořt, 2003, s. 37). 

3.5 Dělená strava 

Teorie oddělení bílkovin a sacharidů /škrobů/ vznikla počátkem 20. stol., vyvinul ji lékař 

Doktor H. Hay, podle něj jsou tyto 2 složky spolu špatně stravitelné. Tato metoda získala 

na popularitě vzhledem k trendu „být štíhlí.“ Dieta potraviny nezakazuje, pouze odděluje. 

Každá potravina patří do skupiny bílkovinné, uhlovodanové nebo neutrální. Neutrální 

potraviny můžeme kombinovat buď s bílkovinnými, nebo uhlovodanovými. Ovoce 
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a zeleninu trávíme zhruba 2 hodiny. Uhlovodany /mouka, rýže, brambory, chleba/ 

asi 3 hodiny. Bílkoviny /maso, vejce, tučné sýry/ kolem 12 hodin. Základní pravidla 

pro tuto dietu jsou jíst zdravě, pravidelně, hodně čerstvé zeleniny a ovoce, vyhýbat 

se rafinovaným a průmyslově zpracovaným potravinám s vysokým obsahem tuku a cukru, 

jíst harmonicky, střídmě, pomalu a v klidu (Vašák, 2001). Doktor Howard Hay pomocí 

dělené stravy léčil nemocné, vyškrtl tedy celou řadu potravin, jako arašídy, ocet, pepř 

a luštěniny. Dělená strava pro zdravé jedince nepřikazuje vzdávat se věcí, které nám 

chutnají, i přesto je snadno realizovatelná k udržení zdraví a hubnutí. Jde tedy o dietu 

redukční, která ale díky Hayovým pokračovatelům přerostla v životní styl spojený 

se stravovacím režimem (Tláskal, 2016, s. 68). 

Nové zásady dělené stravy umožňují, aby hladina inzulinu zůstala co nejnižší, protože 

vysoká hladina inzulinu v krvi současně znamená razantní snížení krevního cukru, 

což vyvolává pocit hladu. Důležitým aspektem dělené stravy je rovnováha zásad a kyselin. 

Porce rostlinných potravin tvořících zásady má být 3 krát až 4 krát větší, než bílkovinný 

nebo sacharidový pokrm. Velké porce salátů, ovoce a syrové stravy obsahují látky 

podporující spalování tuků (Summová, 2004). Dělená strava vychází z přesvědčení, 

že trávicí systém není přizpůsoben k současnému trávení proteinů a škrobů. Některé 

učebnice fyziologie vysvětlují, že činnost enzymu amylázy ve slinách je blokována 

kyselinou produkovanou žaludkem, proto tento enzym v kyselém prostředí nefunguje, 

jinak řečeno enzymy přítomné ve slinách a štěpící škroby po setkání se žaludeční 

kyselinou přestávají fungovat. Aby byly lépe tráveny proteiny a škroby, mají být přijímány 

v potravě odděleně. Dělená strava není žádným extrémem, ale protože přináší dobré 

výsledky při snižování nadváhy, bývá někdy mylně zahrnována pod všechny 

nízkokalorické zázračné diety (Marsdenová, 2003). V tradiční stravě jsou současně 

kombinovány potraviny bohaté na bílkoviny a sacharidy. Například pokud je snědeno 

maso s bramborami, v našem organismu dojde k následujícímu: bílkoviny (maso) 

a sacharidy (brambory) si při trávení navzájem překážejí. Ke strávení je třeba sacharidy 

rozštěpit enzymem ptyalinem, který je obsažen ve slinách. Vzhledem k přítomnosti masa, 

obsahujícímu bílkoviny, však dojde k narušení tohoto základního štěpení sacharidů. 

A naopak. Sacharidy v žaludku, kde jsou ke štěpení bílkovin připraveny kyselé žaludeční 

šťávy a pepsin, zabrání, aby byly optimálně stráveny bílkoviny. Následkem toho nedojde 

ke správnému strávení potravy, sacharidy se zcela nerozloží, a to může vést k procesu 

kvašení ve střevech. Mělo by se jíst jen to, na co máte chuť, jen se jídlo upraví podle zásad 
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dělené stravy. Hlavní zásadou dělené stravy je rozdělení stravy na 2 hlavní skupiny, 

rostlinnou a živočišnou a 2 podskupiny, zeleninovou a ovocnou. Během jednoho dne jíme 

jídla pouze jedné hlavní skupiny. Nejíme spolu v jednom dni jídla ovocné a zeleninové 

podskupiny. Živočišnou skupinu kombinujeme v jednom dni pouze se zeleninovou 

podskupinou. Někteří autoři považují za dostačující dělit stravu ne po dnech, 

ale po 3-4 hodinách. Cukr je nepřítel v dělené stravě, tuky jsou doporučovány prvotřídní, 

oleje lisované za studena. Ořechy tvoří samostatnou skupinu, ve spojení s jídly rostlinné 

skupiny je můžeme použít v jakémkoliv množství. Totéž platí pro sójovou omáčku. 

Alkohol, tedy pálenku, řadí doktor Hay do neutrální skupiny potravin. Pokud chceme 

použít alkohol, tak pouze v kombinaci s jídly rostlinné skupiny. Vědecky se nepodařilo 

dělenou stravu zdůvodnit, je považována za velmi dobře fungující redukční dietu. 

3.6 Krevní skupiny 

Krev je podstatou komplexu transportních a obranných systémů, nezbytných pro naši 

existenci. Součástí krve jsou červené krvinky, jež obsahují zvláštní druh železa, které 

přenáší kyslík a je příčinou rezavého zbarvení. Bílé krvinky chrání organismus před 

infekcemi. Bílkoviny přenášejí živiny do tkání, krevní destičky jsou důležité pro srážlivost 

krve a plazma obsahuje ochranné látky imunitního systému. Krevní skupina je genetickým 

otiskem, klíčem k imunitnímu systému. Krevní skupiny jsou pojmenovány podle antigenů, 

které jsou na červených krvinkách. Skupina 0 nemá žádný antigen. Význam krevních 

skupin můžeme najít v evoluci člověka, nejstarší a základní je skupina 0. Skupina 

0 by nepřijala jinou, nežli skupinu 0, ale může darovat krev všem ostatním skupinám. 

První lidé byli lovci, tudíž Nuly potřebují denní porci živočišných bílkovin. Jsou 

konzumenty masa s odolným trávicím systémem a aktivním imunitním systémem. 

Potraviny z obilnin jsou pro Nuly škodlivé, protože v žaludku způsobují poruchu tvorby 

kyseliny chlorovodíkové a mají překyselený žaludek. Ovšem Nuly, které jí bílkoviny 

a necvičí, obrátí účinek bílkovin proti sobě. Změní se v jejich těle na toxické látky. Nuly 

pak bojují s váhovým přírůstkem a vzrůstající únavou (D’Adamo, 2016, s. 36). Poté 

se vyvinula skupina A v zemědělské společnosti. Změna životního stylu vedla ke změně 

výživy. Áčka jsou méně aktivní než Nuly a z důvodu nedostatku kyseliny chlorovodíkové 

v žaludku špatně tráví bílkoviny. Klíčem ke zdraví této krevní skupiny je život v klidném 

prostředí a vnitřní klid. Když lidé migrovali na sever do drsnějších podmínek, objevila 

se skupina B, pro kterou je nejvhodnější kombinace živočišných bílkovin a vegetariánské 
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stravy. Jedinci mají odolný trávicí systém, nejpřizpůsobivější změnám stravy. Stejně jako 

skupina A nedokáže Béčko příliš dobře trávit celozrnné produkty. Béčka se nacházejí 

na polovině cesty mezi Nulami a Áčky, a pokud se stravují a cvičí podle své krevní skupiny, 

dožijí se vyššího věku, než se u nich v průměru očekává (D’Adamo, 2016, s. 42). Krevní 

skupiny A a B jsou navzájem neslučitelné, nelze je vyměňovat. Výsledkem promísení 

odlišných skupin vznikla skupina AB. Skupina AB může přijmout krev jakékoliv jiné 

krevní skupiny, ale nemůže být přijata žádnou jinou krevní skupinou, kromě skupiny AB. 

Je vzácná a biologicky kompletní. Je moderním spojením skupin A a B, vykazuje 

vlastnosti těchto obou. Strava skupiny AB by měla být složena spojením diet skupiny 

A a B. Dieta podle krevních skupin není vytvořena speciálně ke snížení hmotnosti, 

ale k optimální výkonnosti. 

Autor tvrdí, že existuje spojení mezi krevními skupinami a trávením, stresem, duševním 

zdravím. Moderní věda dokázala, že mezi krevní skupinou a různými chronickými stavy 

úzkosti existuje určitý vztah. Prvními, kdo zkoumali propojení krevních skupin 

a osobností, byli přední psychologové 20. století Raymond Cattel a Hans Eysenck. Každá 

krevní skupina má svůj jedinečný chemický profil (D´Adamo, 2003). 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

4 VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ 

4.1 Cíl práce 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda žáci středních škol znají vyjmenované 

alternativní směry stravování a pokud ano, jakou s nimi mají osobní zkušenost. 

Dílčími cíli bylo: 

1) Ověřit, do jaké míry žáci znají pojmy racionální a vyvážená strava; 

2) Prověřit povědomí žáků o bezpečnosti a možných rizicích alternativní stravy, 

hlavně v dětském věku; 

3) Zmapovat jaké znalosti alternativních výživových směrů získali v rámci vyučování 

a z jakých zdrojů případně čerpají sami informace k tomuto tématu; 

4) Zjistit jejich názory na dostupnost potravin pro alternativní stravu a možnou změnu 

sociálního postavení jedinců, kteří se alternativně stravují. 

4.2 Metody výzkumného šetření 

Metodou výzkumného šetření byl dotazník. Při tvorbě dotazníku byly prvotně stanoveny 

cíle práce, na jejichž základě bylo vytvořeno 15 otázek tak, aby dotazník nebyl pro žáky 

příliš náročný, zadávající učitele ve vyučovacích hodinách nepřipravil o mnoho času 

a přitom splňoval svůj účel. 

Byly použity otázky uzavřené, polootevřené, otevřené. Pro zjištění povědomí 

dotazovaných o možném negativním vlivu alternativní stravy na dětský organismus, 

o celkové bezpečnosti této stravy, dostupnosti potravin a možných změnách  postavení 

ve společnosti jedinců, stravujících se alternativně, byly použity škálové otázky typu: ano –

 spíše ano – nevím – ne – rozhodně ne. 

4.3 Popis zkoumaného vzorku 

K zadání dotazníkového výzkumu byli vybráni žáci Gymnázia Postupická v Praze 4 a žáci 

Střední školy technické, Most Velebudice v Ústeckém kraji. Celkem bylo zadáno 
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100 dotazníků, polovina v Praze a polovina v Mostě. Návratnost byla stoprocentní. 

Na Gymnáziu bylo osloveno 50 chlapců a dívek dvou čtvrtých ročníků šestiletého studia. 

V Mostě na SŠT 50 chlapců a dívek dvou druhých ročníků čtyřletého studia. Většina 

narozených v roce 2001, někteří ročník 2000. 

Gymnázium Postupická je nebližší střední škola v mém bydlišti a navštěvuje ji náš syn, 

v jehož ročníku a v ročníku vrstevníků byly dotazníky zadány. Škola má 600 žáků, 

je to gymnázium šestileté a osmileté, zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy. 

Škola umožňuje studujícím získat odpovídající znalosti a dovednosti ve všech všeobecně 

vzdělávacích předmětech. Žáci jsou formou besed, zážitkových seminářů, exkurzí 

a vlastních projektů vedeni ke zdravému životnímu stylu. V rámci dlouhodobého projektu 

probíhá výchova ke zdraví zaměřená na zdravý život. Jedním z cílů vzdělávání v rámci 

školního vzdělávacího programu je učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní 

a sociální zdraví a být za ně odpovědný. 

Osobní pedagogickou zkušenost mám z let 1998 – 2000 na Střední škole technické 

v Mostě Velebudicích v Ústeckém kraji. Střední škola technická v Mostě je komplexním 

vzdělávacím zařízením v České republice. Vyučují se zde 3leté a 4leté obory s maturitou 

zaměřené zejména na oblast strojírenství, elektrotechniky, stavebnictví, v neposlední řadě 

též ekonomiky, administrativy a výpočetní techniky. Od školního roku 2010-2011 byly 

otevřeny obory zaměřené na chov koní a jezdecký sport a obor Bezpečnostně právní 

činnost, ve kterém se žáci připravují na povolání se znalostí právních předpisů České 

republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Zřizovatelem školy 

je Ústecký kraj. Škola nabízí prezenční i dálkové studium. Školu navštěvuje celkem 

970 žáků denního studia a 95 dálkového. Dotazníkem byli osloveni žáci denního studia 

s maturitou oboru Bezpečnostně právní činnost. 
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5 VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

K otázkám bylo provedeno vyhodnocení a k některým sestavena tabulka. Pro vyhodnocení 

bylo sestaveno 13 tabulek, zbylé otázky dotazníku byly zhodnoceny slovně. Pokud měla 

otázka jednu možnou správnou odpověď, byla tato v tabulce vyznačena podbarvením. 

Použitá zkratka AVS označuje alternativní výživové směry. Každá tabulka se vztahuje 

k plnění hlavního nebo dílčích cílů práce. 

Tabulka 1: Obsah živin ve správně vyvážené stravě  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na Gymnáziu v Praze všichni věděli, jaké živiny obsahuje správná vyvážená strava. 

Z celkového počtu dotazovaných se 17 % domnívá, že základem vyvážené stravy jsou 

vyjmenované potraviny obecně známé jako „zdravé“. Správně makroživiny a mikroživiny 

zařadilo do vyvážené stravy 81 % dotazovaných.     Dílčí cíl 1  

 

Tabulka 2: Definice vyjmenovaných alternativních směrů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce jsou sečteny správné odpovědi. Z tabulky vyplývá, kolik žáků v daných 

regionech správně přiřadilo pojmy alternativní stravy k zadaným definicím. V případě 

makrobiotiky bylo celkem pouze 27 správných odpovědí. Zbylých 58 dotazovaných 

přiřadilo makrobiotiku chybně k definici racionální stravy, 8 žáků chybně k definici stravy 

Paleo a 7 nikam nezařadilo. Lépe než ostatní směry dokáží žáci definovat vegetariánství, 

Otázka: 1 Jaké živiny obsahuje správná vyvážená strava? Most Praha Celkem 

Tuky, sacharidy, bílkoviny, vláknina, minerální látky a vitamíny 31 50 81

Ovoce, zelenina, mléčné výrobky, obilniny 17 0 17

Maso, mléko, pečivo, vejce, ryby, nápoje 2 0 2

Otázka: 2 Dokážete přiřadit k sobě správně pojmy a jejich definice?
Most Praha Celkem

Makrobiotika. 11 16 27

Vegetariánství. 44 37 81

Paleo strava. 17 15 32

Raw strava a vitariánství. 23 42 65

Racionální strava. 33 34 67
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což je nejstarší výživový směr a nejvíce ho mladí v dnešní době znají. Správně přiřadilo 81 

dotazovaných, 16 žáků chybně ke stravě makrobiotické a 3 ke stravě paleolitické. Málo 

znají rovněž stravu paleolitickou, správně bylo pouhých 32 odpovědí, 54 dotazovaných 

v tomto AVS naopak chybně vyřazuje živočišné výrobky, hlavně maso z jídelníčku, 5 žáků 

neumělo definovat a 9 žáků zaměnilo za stravu makrobiotickou. Racionální stravu v otázce 

definovalo správně 67 dotazovaných. Nesprávně přiřadilo 26 žáků ke stravě makrobiotické 

a 7 žáků ke stravě paleolitické. V případě stravy Raw, která je specializovanou odnoží 

vegetariánství, bylo 65 odpovědí správných, 14 dotazovaných přiřadilo nesprávně ke stravě 

makrobiotické, 7 ke stravě paleolitické. 14 žáků Raw stravu nikam nezařadilo.   

          Hlavní cíl práce 

 

Tabulka 3: Definice veganské stravy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Všichni dotazovaní správně odpověděli, že veganství je jedním s alternativních směrů 

stravování. 96 % žáků správně definovalo, pouze 4 % dotazovaných neznají přesnou 

definici tohoto směru.        Hlavní cíl práce

         

Tabulka 4: Osobní zkušenost s alternativou ve stravování 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Žádnou zkušenost s alternativní stravou nemá 91 % dotazovaných. 

Alternativní stravování potvrdilo v dotazníku 9 % dotazovaných.  Hlavní cíl práce

  

 

Otázka: 3 Jak se stravují vegani? Most Praha Celkem 

Nejí maso 4 0 4

Jedí výhradně rostlinnou stravu bez masa, ryb, vajec a méčných

výrobků 46 50 96

Nestravují se alternativně 0 0 0

Otázka: 4 Máš osobní zkušenost s alternativou ve stravování? Most Praha Celkem

ANO 5 4 9

NE 45 46 91
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č. 5 Co ti přinesla osobní zkušenost s některým AVS? 

č. 6 Jak dlouho jsi zkoušel/a alternativní stravu? 

Alternativní stravování potvrdilo v dotazníku 9 žáků. Z těchto popsaly 3 dívky svoji 

zkušenost s AVS jako přechodnou, v délce trvání od jednoho měsíce do šesti měsíců. 

Jednalo se o zkušenost se stravou veganskou, kdy žákyně musela veganství zanechat 

z důvodu přílišného hubnutí. Dále se stravou Raw, přičemž žákyně svou zkušenost více 

nekomentovala. Další vyhodnotila stravu Paleo po čtyřech týdnech jako pro sebe 

nevhodnou, zmiňovala problémy se zažíváním. Dlouhodobě se stravuje alternativně 6 

dotazovaných, a to vegansky a vegetariánsky. Všichni považují tento způsob stravování za 

zdravější, 4 z nich zmiňují vylepšení zdravotního stavu díky změně ve stravování, méně 

nemocí, lepší pocit, lepší kondici, 2 z nich poznamenali, že jejich styl stravování souvisí se 

vztahem ke zvířatům.        Hlavní cíl práce 

Tabulka 5: Možná rizika alternativní stravy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celkem 96 % dotazovaných se přiklání k možným rizikům AVS. Pouze 4 % se domnívají, 

že rizika nejsou žádná. 79 % označilo jako riziko nedostatek živin.   Dílčí cíl 2 

Tabulka 6: Vhodnost alternativní stravy v dětském věku 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Žáci vnímají vyřazování některých potravin u dětí, které jsou ve vývoji, jako problém. 

Nevhodnost AVS pro děti potvrdilo 74 % dotazovaných, 8 % odpovídajících ano – spíše 

ano vhodná.          Dílčí cíl 2 

Otázka: 7 Víš jaká rizika mohou alternativní výživové směry způsobit? Most Praha Celkem

Žádná 3 1 4

Nedostatek živin 35 44 79

Porucha příjmu potravin 12 5 17

Otázka: 11 Alternativní výživa je vhodná pro děti Most Praha Celkem 

Ano 1 2 3

Spíše ano 3 2 5

Nevím 13 5 18

Spíše ne 17 27 44

Rozhodně ne 16 14 30
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Tabulka 7: Bezpečnost alternativní stravy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Malá skupina, pouze 10 % žáků odpovědělo, že AVS spíše nejsou nebezpečné. Mezi 

těmito byli jedinci, stravující se i nestravující se alternativně. Nikdo neoznačil možnost 

„rozhodně ne“, tedy nikdo nepotvrdil úplnou bezpečnost AVS. K problému se nijak 

nevyjádřilo 14 % žáků. 76 % dotazovaných se přiklání k názoru, že mohou být některé 

AVS nebezpečné.          Dílčí cíl 2 

Tabulka 8: Výživa podle krevních skupin 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

64 % dotazovaných zná definici výživy podle krevních skupin, 13 % spojuje chybně tento 

AVS s množstvím krve v těle, zbylých 23 % s krevními destičkami. Hlavní cíl práce 

            

Tabulka 9: Definice dělené stravy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Odpovědi na znalost dělené stravy se zdají být spíše odhadnuté, jen 9 % dotazovaných zná 

správný princip dělené stravy. V Mostě byly zaznamenány jen 3 správné odpovědi. Dělená 

strava zažila svůj boom v letech minulých, dnes tedy není pro mladé známou 

propagovanou alternativou ve stravování.      Hlavní cíl práce 

Otázka: 12 Mohou být některé alternativní směry nebezpečné? Most Praha Celkem 

Ano 15 19 34

Spíše ano 20 22 42

Nevím 9 5 14

Spíše ne 6 4 10

Rozhodně ne 0 0 0

Otázka: 8 Na čem je založena výživa podle krevních skupin? Most Praha Celkem 

Na počtu krevních destiček. 16 7 23

Na množství krve v těle. 11 2 13

Na myšlence, že každé krevní skupině svědčí jiná skladba jídelníčku. 23 41 64

Otázka: 9 Dělená strava znamená oddělení těchto skupin ve stravování: Most Praha Celkem 

Sacharidy, tuky, bílkoviny 35 43 78

Sacharidy, vitamíny, bílkoviny 12 1 13

Sacharidy, bílkoviny 3 6 9
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Tabulka 10: Dostupnost potravin pro alternativní stravování 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Nikdo z dotazovaných nepovažuje potraviny pro AVS za nedostupné. Žáci hodnotí 

potraviny pro AVS jako dostupné a spíše dostupné z 85 %. Jako spíše nedostupné hodnotí 

potraviny pro alternativní stravu pouze 5 %, dva z těchto udávají jako důvod nedostupnosti 

finanční náročnost.          Dílčí cíl 4 

Tabulka 11: Změna sociálního postavení díky alternativnímu stravování 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Možné změny sociálního postavení ve vztahu k AVS potvrzuje 51 % dotazovaných, tedy 

jistá polovina se přiklání k názoru, že změna stylu stravování může změnit sociální 

postavení jedince ve společnosti.        Dílčí cíl 4 

Tabulka 12: Znalosti ze školy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V obou školách odpovídali žáci stejnou měrou, že si nepamatují, celkem 35 dotazovaných. 

V dotaznících zadaných v Praze převažovalo 24 odpovědí NE, nebyli seznámeni v rámci 

vyučování. Odpověď ANO, byli seznámeni v rámci vyučování, převažovala na SŠT 

v Mostě - 19 odpovědí.        Dílčí cíl 3 

Otázka: 10 Potraviny pro alternativní stravování jsou dobře dostupné Most Praha Celkem 

Ano 18 20 38

Spíše ano 22 27 47

Nevím 8 2 10

Spíše ne 2 3 5

Ne 0 0 0

Otázka: 13 Může změna stravy způsobit změnu v sociálním postavení? Most Praha Celkem 

Ano 12 10 22

Spíše ano 12 17 29

Nevím 15 6 21

Spíše ne 9 15 24

Rozhodně ne 2 2 4

Otázka: 14
Byli jste seznámeni s alternativními výživovými směry v rámci

vyučování? Most Praha Celkem

ANO 19 8 27

NE 14 24 38

NEPAMATUJI SE 17 18 35
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Tabulka 13: Vyhledávání informací o AVS 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Žáci vyhledávají informace o AVS převážně na internetu - 53 %. Knihovnu a odborné 

časopisy pro případné vyhledávání informací využívá 23 % žáků z celkového počtu. Nikdo 

neoznačil možnost čerpání informací k AVS z televize.    Dílčí cíl 3 

 

 

 

Otázka: 15
Kde nejčastěji čerpáte věrohodné informace o alternativních

směrech stravování? Most Praha Celkem 

Televize 
0 0 0

Internet 32 21 53

Knihovna 4 8 12

Odborné časopisy 6 5 11

Více možností 8 16 24
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6 DISKUSE A KOMPARACE DAT 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda žáci středních škol znají vyjmenované 

alternativní směry stravování a pokud ano, jakou s nimi mají osobní zkušenost. K tomuto 

cíli byly zaměřeny otázky 2, 3, 8 a 9. Z výsledků vyplynulo, že nejmenší znalost projevili 

žáci v otázce dělené stravy, celkem bylo zaznamenáno pouze 9 % správných odpovědí. 

Makrobiotika se zdá být pro mladé málo známou alternativou, pouze 27 % správných 

odpovědí. Rovněž tak paleolitická strava, dotazovaní se domnívají, že vyřazuje maso 

z jídelníčku, pouze 32 % správně definovalo. Tento AVS vyzkoušela krátkodobě 1 žákyně. 

V porovnání obou škol byly správné odpovědi k uvedeným definicím AVS přibližně stejně 

zastoupeny. Stravu Raw, znají lépe žáci v Praze, kde bylo správných 42 odpovědí, v Mostě 

pouze 23. Zkušenost s tímto AVS potvrdila 1 dívka. Největší znalosti prokázali dotazovaní 

v definici stravy veganské. Žáci v Praze odpověděli stoprocentně správně, v Mostě jsem 

vyhodnotila pouze 4 nesprávné odpovědi. Taktéž vegetariánství je mladým lidem blízké, 

správně definovalo 81 % žáků. Zkušenost s veganstvím a vegetariánstvím potvrdilo 7 žáků, 

z nichž dlouhodobě u této stravy zůstalo žáků 6. Překvapivě více než polovina 

dotazovaných, 64 %, zná myšlenku stravování podle krevních skupin, lepších výsledků 

v tomto ohledu dosáhli žáci V Praze, správně zde odpovědělo 41 dotazovaných. 

Dílčím cílem 1 bylo zjistit znalost správné vyvážené stravy a stravy racionální. K jeho 

dosažení byly použity otázky 1 a 2. Ukázalo se, že v Praze všichni věděli, jaké živiny 

obsahuje správná vyvážená strava, v Mostě věděla více než polovina, 31 dotazovaných. 

Racionální strava byla definována správně 67 žáky, téměř shodným počtem žáků v Praze i 

v Mostě.  

K prověření povědomí žáků o možných rizicích a bezpečnosti AVS také v dětském věku, 

vedl dílčí cíl 2. V otázce 12, zda mohou být AVS nebezpečné, nikdo neoznačil možnost 

rozhodně nejsou nebezpečné. Malá skupina, pouze 10 % žáků odpovědělo, že AVS spíše 

nejsou nebezpečné. 76 % dotazovaných se přiklání k názoru, že mohou být některé AVS 

nebezpečné svou odpovědí ano – spíše ano. Z 6 žáků, stravujících se alternativně, polovina 

potvrzuje možnou nebezpečnost AVS. 

V otázce 7 se téměř všichni přiklání k možným rizikům alternativního stravování. 79 % 

dotazovaných označilo riziko AVS v nedostatku živin. Jedna z dívek, která musela skončit 

s veganskou stravou, uvedla jako možné riziko alternativní stravy poruchu příjmu potravy. 
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Jiná dívka, která se dlouhodobě stravuje vegetariánsky, uvedla možnost rizik jenom 

v případě, kdy se nesprávně nahrazují vyřazené produkty. V otázce 11 o vhodnosti AVS 

v dětském věku, nevhodnost pro děti potvrdilo 74 % dotazovaných. Žáci vnímají 

vyřazování některých potravin u dětí jako problém. Ve skupině šesti žáků, stravujících se 

vegansky a vegetariánsky, se objevily 3 odpovědi AVS pro děti spíše vhodná, přičemž 

v otázce 7 rizikovost AVS tito označili riziko nedostatku živin. Nedostatek živin je pro děti 

ovšem nevhodný. 3 žáci, kteří odpověděli AVS pro děti spíše nebo rozhodně nevhodná, 

zároveň potvrdili možné riziko nedostatku živin.  

Dílčí cíl 3, zaměřený na otázku získaných informací o AVS v rámci vyučování a 

samostatné vyhledávání z různých zdrojů, otázky 14 a 15. Výsledkem je, že obě školy jsou 

na přibližně stejné úrovni, pokud se týká odpovědí ne a nepamatuji se, celkem 73 % 

dotazovaných. Odpověď ano byla v Mostě 2 krát častější, než v Praze, což nasvědčuje 

tomu, že se nějaké informace k alternativní výživě v této škole mohly objevit. Všichni žáci, 

stravující se alternativně, odpověděli ne v případě zařazení informací o AVS do vyučování.  

Hlavním zdrojem informací je pro všechny žáky internet. Různé zdroje k 

samostatnému vyhledávání informací o AVS využívají dvakrát více žáci v Praze, než 

v Mostě.  

Dílčí cíl 4, otázky 10 a 13, dostupnost potravin pro AVS a možná změna postavení ve 

společnosti díky alternativní stravě – výsledky ukazují, že ze skupiny 6 žáků, stravujících 

se dlouhodobě alternativně, souhlasí se změnou sociálního postavení ve společnosti pouze 

4, ostatní 2 neví. Dostupnost potravin uvedených 6 žáků potvrzuje odpovědí ano – spíše 

ano. Ze všech dotazovaných pouze 5 žáků uvádí u dostupnosti potravin pro AVS spíše ne, 

ovšem tito se nikdy alternativně nestravovali. Všichni dotazovaní hodnotí potraviny 

celkově jako spíše dostupné, bez ohledu na to, z jakého města jsou. 
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7 ZÁVĚR 

Teoretická část bakalářské práce obsahuje tři kapitoly, zahrnující informace o výživě, 

živinách a alternativních výživových směrech stravování.  

Kapitola Výživa se zaměřuje na obsah správné výživy, zdravotní rizika nesprávné výživy, 

poslání potravy pro lidský organismus, výživová doporučení. V rámci kapitoly Živiny jsou 

popsány makroživiny, důležitost mikroživin, pitného režimu, jsou zde zmíněny také 

superpotraviny. 

Třetí kapitola, nazvaná Alternativní výživové směry, popisuje vybrané alternativní směry 

stravování, jejich klady a zápory, názory autorů literatury vztahující se k tomuto tématu. Z 

velkého množství alternativních směrů stravování byly vybrány pro potřeby práce – 

makrobiotika, paleolitická strava, vegetariánství, veganství, syrová strava, dělená strava a 

strava podle krevních skupin. 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda žáci středních škol znají vyjmenované 

alternativní směry stravování a pokud ano, jakou s nimi mají osobní zkušenost. Dílčími cíli 

práce bylo ověření znalostí žáků, pokud se týká stravy racionální a stravy vyvážené. Dále 

jsem zjišťovala, zda jsou si žáci vědomi výživových problémů a rizik, které může 

alternativní strava způsobit. Zmapovala jsem, zda se objevují informace k danému tématu 

v rámci vyučování a jak hodnotí žáci dostupnost potravin pro alternativní výživové směry. 

Byl proveden kvantitativní výzkum, s použitím metody dotazníku. Dotazník obsahoval 15 

otázek, byl zadán ve dvou středních školách, na Gymnáziu v Praze a SŠT v Mostě. 

Výzkum byl proveden na vzorku 100 žáků. Výsledky na obou školách byly porovnány v 

diskusi. 

Dotazovaní nejlépe znají vegetariánství a veganství. Dlouhodobě se vegansky a 

vegetariánsky stravuje pouze 6 žáků z celkového počtu dotazovaných přesně polovina v 

Praze a polovina v Mostě. Další 3 žáci vyzkoušeli alternativní stravu krátkodobě. Osobní 

zkušenost s alternativní výživou nemá drtivá většina dotazovaných. Velmi málo všech 

dotazovaných zná definici dělené stravy. Obsah živin vyvážené stravy definovali všichni 

žáci v Praze správně, v Mostě bylo správných odpovědí přes polovinu, tedy celkově 

znalost dobrá. Pokud se týká znalosti pojmu racionální strava, opět většina definovala 

správně. 
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V otázce možných rizik alternativní stravy bezmála všichni souhlasí, že nějaká jsou, 

většinou potvrzují riziko nedostatku živin. Jako problém vnímají žáci vyřazování 

některých potravin u dětí, které jsou ve vývoji. Nikdo nepotvrdil úplnou bezpečnost AVS. 

Doporučení z výzkumu: Žáci povědomí o správné výživě mají. Znalosti některých dnes 

módních AVS, jako jsou vegetariánství a veganství, jsou dobré, ale přeci jen by školy měly 

věnovat pozornost v rámci výuky těm méně známým AVS. Bylo by dobré vědomosti o 

alternativní výživě prohloubit, zařadit včetně kladů i záporů, a to i z důvodu předávání 

správných odborných informací, jelikož sami žáci vyhledávají hlavně na internetu, jak 

vyplývá z poslední otázky dotazníku. Zde bývají občas informace jednostranné nebo 

zkreslené. Potěšující bylo zjištění, že v otázkách s možnou odpovědí „nevím“ 

zakroužkovalo tuto možnost vždy jen pár žáků, maximálně 20 z celkového počtu, což 

znamená, že žáci dokáží zaujmout určitý postoj.  
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