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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá problematikou stravování zaměstnanců, třech vybraných 

pracovišť, s ohledem na pracovní pozici, způsob stravování a dále také případné zdravotní 

problémy, které souvisejí s výkonem jejich práce. Cílem diplomové práce je zjistit, jestli 

existuje vliv pracovního prostředí na stravování zaměstnanců, dále také jak se stravovací 

návyky během pracovní doby odrážejí na jejich zdravotním stavu. 

Teoretická část se zabývá problematikou zdraví, programem Zdraví 2020 a dále také 

postupy jak své zdraví chránit a předcházet tím vzniku nemocem.  

Praktická část  analyzuje a vyhodnocuje data získaná metodou dotazníkového šetření 

mezi třemi vybranými pracovišti Z dotazníkového šetření je patrné, že pozice ovlivňuje 

nejenom způsob stravování, ale i případné zdravotní problémy. 

  

KLÍČOVÁ SLOVA 

zdraví, program Zdraví 2020, ochrana zdraví, zaměstnanci, dotazníková šetření, 

chronická onemocnění, vztahy na pracovišti, stravování 

 

ABSTRAKT 

The diploma thesis deals with the issue of catering of employees, three selected 

workplaces, with regard to the job position, the way of meals and also the possible health 

problems related to the performance of their work. The aim of this diploma thesis is to 

find out whether there is an influence of the working environment on employees' meals, 

as well as how eating habits reflect their health status during working hours. 

The theoretical part deals with health issues, the Health 2020 program and also with 

procedures to protect and prevent disease. 

The practical part analyzes and evaluates the data obtained through the questionnaire 

survey among the three selected workplaces. It is clear from the questionnaire survey that 

the position affects not only the way of eating, but also the possible health problems. 

 

KEYWORDS 

Health, Health 2020 Program, Health Protection, Employees, Questionnaire Surveys, 

Chronic Diseases, Workplace Relations, Catering 
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1 Úvod 

 

Diplomová práce se zaměřuje na problematiku stravování zaměstnanců, třech 

vybraných pracovišť, s ohledem na pracovní pozici, způsob stravování a dále také 

případné zdravotní problémy, které souvisejí s výkonem jejich práce. Stravování v dnešní 

době je všeobecně hodně diskutované téma. Všude v médiích či různých publikačních 

prostředcích si člověk může všimnout článků na toto téma. Velmi diskutovaným tématem 

je stravování zaměstnanců při pracovním výkonu, tedy během doby v práci. A právě 

stravování zaměstnanců během jejich pracovní doby může mít klíčové a nedozírné 

následky na jejich životní styl či na vznik nežádoucích nemocí, které souvisejí se 

stravováním a samozřejmě i vykonáváním dané práce. 

Práce je postavena na teoretických znalostech i praktických zkušenostech autorky, 

které získala během bakalářského a navazujícího magisterského studia. Téma práce bylo 

zvoleno vzhledem k aktuálnosti této problematiky a dále také kvůli osobním zkušenostem 

autorky s touto problematikou. 

Cílem diplomové práce je zjistit, jestli existuje vliv pracovního prostředí na stravování 

zaměstnanců, dále také jak se stravovací návyky během pracovní doby odrážejí na jejich 

zdravotním stavu.. 

Teoretická část se zaměřuje problematikou zdraví, které představuje důležitý faktor 

v životě člověka, dále se zabývá programem Zdraví 2020, který se snaží zdraví 

podporovat, upevňovat a ochránit pomocí preventivních programů. V neposlední části se 

práce zabývá stavováním dospělé populace, nemoci, které mohou vznikat důsledkem 

stravování a vykonáváním práce. A v poslední částí se autorka snaží nastínit vztahy na 

pracovišti..  

Praktická část se zabývá přípravou, průběhem a vyhodnocováním dotazníkového 

šetření, které je zaměřeno na získání dat z vybraných institucích v okrese Kutná Hora. 

Cílovou výzkumnou skupinu tvoří zaměstnanci těchto vybraných institucí, jejichž věkové 

rozložení se pohybuje od 18 let až do 51 let a více. 

Cílem šetření bylo zjistit, jak mohou špatné stravovací návyky a životní styl ovlivnit 

zdraví člověka. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

2 Zdraví  

2.1    Definice zdraví 

 

Zdraví se v dnešní době dá definovat mnoha způsoby, samozřejmě záleží na úhlu 

pohledu. Tyto pohledy se mohou lišit, jedná se o pohledy zaměřené na ekonomickou, 

sociální či kulturní stránku.  Z historie je patrné, že například řecký filozof Hérakleitos 

z Efébu zhruba před dvěma a půl tisíci lety hovořil o zdraví takto: „ Když chybí zdraví, 

moudrost je bezradná, síla je neschopná boje, bohatství bezcenné a důvtip bezmocný.“ 

Z této „definice“ lze odvodit, že již v historii hleděli lidé na zdraví jako na něco vzácného 

co se nedá koupit a co je darem, kterého by si každý člověk měl vážit. V moderním jazyce 

lze zdraví také vyjádřit takto: „Zdraví není všechno, ale všechno ostatní bez zdraví nestojí 

za nic.“ (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014), (Komárek, Provazník a kol., 2011), 

(Komárek, Rážová a kol., 2002), (Marádová, 2011). 

Ovšem k nejznámějším definicím dle Světové zdravotnické organizace patří tato 

definice: „Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, ne pouze nepřítomnost 

nemoci nebo jiné vady.“  V tomto pojetí je patrné, že zdraví je zde respektováno vzhledem 

k biologickým parametrům, ale opírá se i o vyšší rovinu zdraví, která souvisí i s tím, jak 

člověk vnímá své zdraví vzhledem k začlenění do společnosti (Ministerstvo zdravotnictví 

ČR, 2014), (Komárek, Provazník a kol., 2011), (Komárek, Rážová a kol., 2002), 

(Marádová, 2011). 

Je nutno konstatovat, že zdraví bylo, bude a je stále nejcennějším darem, který 

člověk má a měl by si ho proto patřičně vážit a především se o něj starat, ne tento dar brát 

jako samozřejmost! V dnešní přetechnizované době, kdy se lidé často jen honí za penězi, 

často na své zdraví zapomínají a berou ho jako samozřejmost. To, že zdraví není 

samozřejmé, si začnou mnohdy uvědomovat až ve chvílích kdy je pozdě, když už se u 

nich nějaký problém vyskytne. Proto také existuje mnoho preventivních programů, které 

se snaží přecházet vzniku nemocí.  

Tyto programy jsou v dnešní době aplikovány již v mateřských, základních, 

středních i vysokých školách.   
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A v posledních letech se tyto programy připravují i pro dospělé, kteří mnohdy 

bývají jednou z nejvíce ohrožených skupinou (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014), 

(Komárek, Provazník a kol., 2011), (Komárek, Rážová a kol., 2002), (Marádová, 2011). 

Mezi tyto preventivní programy lze zařadit i obyčejné očkování u kojenců či 

mladších děti, které jsou děti povinné dle zákona podstoupit. Naopak proti tomu se 

vyskytují očkování, která jsou doporučena pro určitou věkovou kategorii nebo lidi, kteří 

pracují v rizikovém prostředí. Takovým příkladem je třeba očkování proti chřipce. Toto 

očkování je doporučeno pro celou populaci, ale především pro seniory, kteří mají slabší 

imunitní systém, než tomu bylo dříve, a dále také lékaře nebo třeba i učitele, kteří se 

dostávají do kontaktu s velkým množstvím lidí (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014), 

(Komárek, Provazník a kol., 2011), (Komárek, Rážová a kol., 2002), (Marádová, 2011). 

 

2.2  Determinanty zdraví 

 

 Zdravý či nemocný? Je možné toto vůbec nějak ovlivnit? Samozřejmě, že 

mnoho věcí ve svém životě je člověk schopen ovlivnit, například i své zdraví. Existují 

tzv. determinanty zdraví, které ovlivňují náš zdravotní stav. Mezi tyto čtyři 

determinanty patří životní styl, genetický profil, životní a pracovní prostředí a zdravotní 

péče (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014), (Komárek, Provazník a kol., 2011), 

(Komárek, Rážová a kol., 2002), (Marádová, 2011). 

Dle Komárka, Provazníka a kol. 2011 a Marádové 2011 autorka podrobně rozebere 

jednotlivé determinanty 

 Životní styl tvoří 50 %  

Již z názvu je patrno, že tato determinanta se bude opírat o to, jak člověk žije a jaký 

je způsob jeho života. Mezi hlavní faktory patří: životní styl a s ním související režim 

práce, odpočinku, kvalitní i kvantitativní stránky výživy, pohybové aktivity, škodlivé 

návyky jako je třeba kouření a další zdravotní rizika. Další podskupinu zde tvoří míra 

vzdělání, protože ať to zní či nezní absurdně, úroveň vzdělání může mnohdy rozhodovat 

i o informovanosti o nejrůznějších nemocech. V neposlední řadě se tento determinant také 

zaměřuje na finanční stránku a s tím související postavení ve společnosti, protože největší 

problémy ve společnosti vytváří velké rozdíly mezi bohatými a chudými (Komárek, 

Provazník a kol. 2011),( Marádová 2011). 
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 Genetický profil tvoří 20 % 

Mnoho lidí slýchává od svých známých větu: „Já, za to nemůžu, za to může genetika“. 

Je ovšem patrno, že genetika za naše problémy či za naši postavu může jen z 20 %, což 

vzhledem k ostatním determinantům je jen malá část. Samotná genetika hraje roli v tom, 

jak vypadáme a zda máme nějaké genetické předpoklady k získání nějaké nemoci, ale 

tyto předpoklady nejsou až tak velké a dalo by se jim předcházet. Samozřejmě, že nejde 

ovlivnit, jakou bude mít člověk barvu očí, nebo jak velký bude jeho nos. V tom je genetika 

opravdu neúprosná, ale například fakt, že se v  rodině vyskytla rakovina a že ji bude 

člověk určitou měrou předcházet může ovlivnit nejrůznějšími opatřeními, jako jsou 

preventivní kontroly u lékaře či dodržování zdravého životního stylu. Dlouhověkost bývá 

často spojena s genetickými dispozicemi člověka stejně jako v opačném případě nemoc, 

která může propuknout. Neměly by se i opomíjet nemoci, které souvisejí s určitým 

stadiem věku a pohlavím člověka. 

Z literatury je známo, že u dětí je větší pravděpodobnost výskytu respiračních 

onemocnění než u dospělých. Dále mladší školní věk je charakteristický největším 

počtem úrazů a v neposlední řadě lidé nad 65 let jsou charakterizováni tím, že se u nich 

vyskytují ve velké většině kardiovaskulární problémy či zhoubné nádory (Komárek, 

Provazník a kol. 2011),( Marádová 2011). 

 

 Životní a pracovní prostředí tvoří 20 %  

Člověk většinu svého života stráví v práci, proto by také pracovní podmínky měly 

být příznivé pro jeho zdraví a neměly by zdraví ovlivňovat negativně.  Pracovní prostředí 

by mělo být charakteristické tím, že je nezávadná voda, ovzduší, zdravé potraviny a 

přijatelné podmínky hluku či stresu. Zaměstnavatel by pro své zaměstnance měl vytvořit 

podmínky, které odpovídají určitým normám. Další důležitý faktor představuje kulturní 

složka, která se svým způsobem snaží ctít nějaké tradice či zvyky, které mají dopad na 

zdraví v rodině, ale i ve společnosti (Komárek, Provazník a kol. 2011), ( Marádová 2011). 

 V neposlední řadě se také jedná o sociální podporu, která se může být 

poskytována i prostřednictvím medií či sociálních sítí. Zdraví bývá nejvíce podporováno 

od blízkých osob, jako jsou rodinní příslušníci, přátelé a nejrůznější komunity lidí 

(Komárek, Provazník a kol. 2011),( Marádová 2011). 
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 Zdravotní péče tvoří 10 % 

Zdravotnictví všeobecně má v determinantech zdraví jen malé, respektive 

nejmenší procentuální zastoupení. Tento determinant se opírá o zdravotnictví jako takové, 

tedy o dostupnost lékařské a zdravotnické péče. Dále o nejrůznější preventivní programy 

a programy na podporu zdraví. V dnešní době je naše zdravotnictví každý rok na lepší 

úrovni. Medicínské objevy a postupy působí na člověka pozitivně hlavně po zdravotní 

stránce, protože objevují nové léčebné postu (Komárek, Provazník a kol. 2011),( 

Marádová 2011). 

 Dle těchto čtyřech determinantů je patrné, že nejvíce je člověk ovlivněn svým 

vlastním životním stylem a ostatní tři složky ho ovlivňují jen v menší míře. Proto by se 

také člověk měl zamyslet nad tím, jak žije, zda je nevyhnutelné, aby byl v tak neustálém 

tlaku díky pracovnímu vypětí či společenským problémům. Lidé by se měli na chvilku 

zastavit a uvědomit si, jak si často sami ničí své zdraví a co by měli dělat proto, aby své 

zdraví ovlivňovali pozitivně a ne negativně, jak je tomu často doposud. Často je tomu i 

díky zaměstnání, protože většina dnešních zaměstnání jsou sedavého způsobu a potom 

mají lidé často problémy v oblasti páteře a zad či otoky nohou. Měli by se snažit těmto 

rizikovým faktorům předcházet třeba i tím, že budou do své kanceláře, která se nachází 

ve třetím patře, chodit pěšky, aby měli aspoň nějakou formu pohybu (Komárek, 

Provazník a kol. 2011),( Marádová 2011). 

2.3 Sociální podmínky 

 

Pouze samotné determinanty neovlivňují případné vyskytnutí se nemoci. Mezi 

další faktory, které působí na zdraví lidí, lze samozřejmě zařadit i sociální podmínky, 

které se dají rozdělit na materiální složku a na sociální status. Materiální složka je 

charakterizována příjmy lidí. Sociální status je charakterizován vzděláním a povoláním. 

Člověk, který žije v sociálně znevýhodněném prostředí, má větší pravděpodobnost stát se 

obětí nemoci. A to hlavně v důsledku jeho životního stylu, ke kterému patří kouření, pití 

alkoholu, rizikové chování a špatná výživa. Naopak člověk, který o sebe dbá, nepije 

alkohol, nekouří a stravuje se dle výživových doporučení, má větší šanci předejít vzniku 

nemoci než člověk, který se chová rizikově (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014), 

(Komárek, Provazník a kol., 2011), (Komárek, Rážová a kol., 2002), (Marádová, 2011). 
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2.4 Zdravotní gramotnost  

 

Podle světové zdravotnické organizace lze zdravotní gramotnost definovat jako: 

„Soubor kognitivních a sociálních schopností určuje motivaci a způsobilost jednotlivců k 

tomu, aby si dokázali získat přístup k informacím, porozuměli jim a využívali je způsobem, 

který podporuje a udržuje dobré zdraví“.  Zjednodušeně řečeno se jedná o koncept 

dovedností a schopností, vyhledávání informací a aplikace těchto informací na vlastní 

zdravotní stav. Díky informovanosti může jedinec předcházet vzniku zdravotních 

komplikací a zlepšovat své zdraví (Mašátová, 2016), (Holčík, 2010). 

Z pohledu zdravotní gramotnosti jsou pro člověka v každém věku důležité „ 

odlišné“ informace.  Proto byla zdravotní gramotnost rozdělena do 4 kategorií, do nichž 

patří: dítě na počátku školní docházky (cca 7let), mladý dospělý (cca 15-25 let), dospělý 

člověk a člověk na prahu stáří-senior (cca 65 let), (Mašátová, 2016), (Holčík, 2010). 

Dle Mašátové 2016 a Holčíka 2010 lze zdravotní gramotnost rozdělit do tři oblastí: 

 Oblast podpory zdraví - klade důraz na potřeby týkající se životního stylu a 

zároveň péče o prostředí, ve kterém se dotyčná osoba vyskytuje. 

 Oblast prevence nemoci- tato oblast se zaměřuje na prevenci, jako takovou a 

zároveň klade důraz na medicínské postoje, které byly podložené důkazy  

 Oblast zdravotní péče- do této oblasti lze zahnout poskytování neodkladné 

zdravotní péče a sní spojené veškeré aktivity jako je třeba ošetřování  

Pokud člověk chce úspěšně aplikovat svojí zdravotní gramotnost, měl by se řídit tímto 

„algoritmem“ – „chci – umím - mohu“ (Mašátová, 2016), (Holčík, 2010). 

Kde se pod pojmem „chci“ ukrývá vnitřní motivace, která by měla přispívat k 

tomu, aby člověk mohl aplikovat získané informace v každém věku. Právě ona aplikace 

získaných informací se skrývá pod pojmem „umím“.  A poslední fáze aplikace zdravotní 

gramotnosti se skrývá pod slůvkem „mohu“, která souvisí s podmínkami, které by měly 

být vytvořené pro vhodnou aplikaci našich znalostí (Mašátová, 2016), (Holčík, 2010). 

Zdravotní gramotnost je pro člověka důležitá, protože v mnoho aspektech může 

zlepšit zdravotní stav člověka a lidí v jeho okolí. Proto také vznikají programy 

podporující zdraví, které se snažím obyvatelstvo více informovat a tím zvyšovat jeho 

zdravotní gramotnost (Mašátová, 2016), (Holčík, 2010). 
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3 Program na podporu a ochranu zdraví 
 

3.1 Charakteristika 

 

 

Nejznámějším programem, který se zabývá podporou a ochranou zdraví, je 

dokument Zdraví 2020, nazývaný též „ Národní strategie ochrany a podpory zdraví a 

prevence nemocí“. Při různých debatách a diskuzích se o tomto programu hovoří jako o 

„ Národní strategii“ (Kožená, Lipšová a kol.,(online) 2007), (Ministerstvo zdravotnictví 

ČR (online) 2014), (Komárek, Rážová a kol. 2002). 

Obecná charakteristika tohoto programu odkazuje na soubor opatření pro rozvoj 

veřejného zdraví v České republice. Je možno říci, že tento program je obsažen v 

programu WHO Zdraví 2020. Program samotný byl přijat na zasedání Světové 

zdravotnické organizace pro Evropu v září roce 2012 na jejím 62. zasedání (Ministerstvo 

zdravotnictví ČR (online) 2014), (Kožená, Lipšová a kol.,(online) 2007), (Komárek, 

Rážová a kol. 2002). 

Úkolem tohoto programu je nastolit řád v systému prevence, ochrany a podpory 

zdraví a jeho snaha se odráží při vytváření dlouhodobých či krátkodobých programů.  

Tento program by měl sloužit nejen veřejným institucím, ale i ostatním subjektům jako 

jsou jednotlivci, komunity, různé druhy neziskových či spolkových organizací (Kožená, 

Lipšová a kol., (online) 2007), (Ministerstvo zdravotnictví ČR (online) 2014), (Komárek, 

Rážová a kol. 2002). 

Program rovněž vychází z „hodnotitelské zprávy plnění cílů na dlouhodobého 

programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky a v letech 2003 až 

2012“.  Zároveň se odvolává na „koncepci hygienické služby a primární prevence 

v ochraně veřejného zdraví“, která byla přijata Ministerstvem zdravotnictví České 

republiky v roce 2013 a podpořena vládním usnesením číslo 23 z roku 2014 (Kožená, 

Lipšová a kol.,(online) 2007), (Ministerstvo zdravotnictví ČR (online) 2014), (Lipšová a 

kol. 2016), (Hamřík a kol., 2015), (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014). 
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3.2 Akční plány k podpoře zdraví 

 

Akční plán 2020 je rozpracován na jednotlivé úseky podpory a ochranu zdraví u 

vybraných rizikových skupin obyvatelstva České republiky s tím, že bere zřetel na 

zdravotní podmínky jednotlivých skupin obyvatelstva (Lipšová a kol., 2016), (Hamřík a 

kol., 2015), (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014), (Komárek, Rážová a kol. 2002), 

(Komárek, Provazník a kol. 2011). 

 

Akční plán č. 1: Podpora pohybové aktivity na období 2015-2020 

Podle statistických údajů z roku 2010 navštívilo v České republice svého lékaře 

936 tisíc pacientů, kteří měli zdravotní problémy spojené s obezitou či nadváhou. Celkem 

54 % dospělé populace se potýká s nadváhou a až 17 % s obezitou, tedy „těžší“ formou 

nadváhy (Hamřík a kol., 2015), (Lipšová a kol. 2016), (Hamřík a kol., 2015), 

(Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014). 

Dalším vážným problémem jsou onemocnění týkající se životní stylu. V roce 

2010 bylo u lékaře ošetřeno 1, 707 milionů pacientů s hypertenzí a 773 tisíc 

s ischemickou nemocí srdeční. Dále bylo v tomto roce zaevidováno 806 tisíc diabetiků, 

v porovnání s předchozím rokem o 3 % více (Hamřík a kol., 2015), (Ministerstvo 

zdravotnictví ČR, 2014), (Lipšová a kol. 2016). 

Akční plán se zaměřuje na to, aby u obyvatelstva docházelo ke zlepšení pohybové 

aktivity a tím se předcházelo vzniku civilizačních onemocnění jako je obezita, nadváha, 

kardiovaskulární onemocnění a další (Hamřík a kol., 2015), (Ministerstvo zdravotnictví 

ČR, 2014). 

 

Akční plán č. 2:  Správná výživa a stravovací návyky populace v období 2015–2020 

Každý člověk ví, že nedodržování zásad správného stravování se negativně odráží 

na zdravotním stavu, protože při dlouhodobém nedodržování výživových doporučení 

vzniká řada onemocnění spojených se špatným stravováním a nedostatečným pohybem 

(Hamřík a kol., 2015), (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014), (Mullerová a kol. 2015). 

Tento akční plán se zaměřuje mj. na snižování konzumace nezdravých tuků a sacharidů, 

zvyšování přijmu plnohodnotných bílkovin a rovněž zvýšení příjmu zeleniny a ovoce 

(Hamřík a kol., 2015), (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014), (Mullerová a kol. 2015). 
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Akční plán č. 4: Omezování zdravotně rizikového chování. Akční plán pro oblast 

kontroly tabáku v ČR na období 2015-2018  

Zdravotně rizikové chování lze charakterizovat užívání návykových látek, jako 

jsou alkoholické nápoje, kouření či užívání drog. Akční plán se zaměřuje na snižování a 

užívání tabákových výrobků u osob starších než 15 let aby do roku 2018 bylo sníženo 

alespoň o  8 %   a za další 2 roky o dalších 10 %. Akční plán se dále zaměřuje na snížení 

množství „plynů“, které vznikají kouřením v životním prostředí (Hamřík a kol., 2015), 

(Gabrhelík a kol., 2015), (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014), (Sovinová, H., Csémy, 

L, 2016). 

Podle statistik v roce 2015 počet kuřáků oproti předchozím letům klesl. V roce 

2014 bylo v České republice 31,3 % kuřáků a v roce 2015 již jen 24,1 %. Počet kuřáků 

se tedy snížil o 6,2 %. V dnešní době lidé ovšem nekouří pouze klasické cigarety, ale 

„roztrhl se pytel“ s elektronickými cigaretami značky „iqos“. Česká populace však stále 

dává přednost klasické formě cigarety. Podle statistik je faktem, že v České republice je 

více kuřaček než kuřáků.  Nejvíce je kuřáků ve věkovém rozmezí  25-44 let a lidé, kteří 

kouří, jsou většinou situovaný z města (Hamřík a kol., 2015), (Gabrhelík, R. a kol., 2015), 

(Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014), (Sovinová, H., Csémy, L, 2016) 

Tento akční plán se zaměřuje na snižování množství konzumovaného alkoholu a 

hlavně omezení konzumace alkoholu u mladých osob (Hamřík a kol., 2015), 

(Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014), (Gabrhelík, R. a kol., 2015), Sovinová, H., 

Csémy, L, 2016) 
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4 Ochrana zdraví 
 

4.1 Ochrana zdraví z pohledu zákona 
 

Ochrana zdraví je samozřejmě zakotvena i v legislativě a to v článku 3 Ústavy ČR 

a v článku 13 Listiny základních práv a svobod, která je součástí přílohy ústavy. Ochrana 

zdraví se vyskytuje dále v zákoně č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví. Tento 

zákon byl vydán s ohledem na požadavky Evropské komise a jeho porušení je trestné 

(IPODNIKATEL.CZ (online) 2011), (Palán, 2002), (Bělina a kol., 2017), (Hendrach a 

kol., 2003), (Zákoník práce, 2017), (Koubek, 2015), (Komárek, Provazník a kol., 2011). 

Při pohledu na bezpečnost a ochranu zdraví při vykonávání práce se lidé musí řídit 

Listinou základních práv a svobod, v zákonu číslo 2/1993 Sb. v článcích 28, 29 a 31 je 

definováno, jak by se každý občan měl chovat.  Je zde definováno, že každý člověk má 

právo na vhodné či uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu zdraví. Zvláštní zřetel je 

brán na ženy, mladistvé a osoby zdravotně postižené (IPODNIKATEL.CZ (online) 

2011), (Palán, 2002), (Bělina a kol., 2017), (Hendrach a kol., 2003), (Zákoník práce, 

2017), (Koubek, 2015), (Komárek, Provazník a kol., 2011). 

Dále se ochranou zdraví a bezpečností zabývá občanský zákoník a to konktrétně 

§ 11 občanského zákoníku, který říká: „ Každá fyzická osoba má právo na ochranu své 

osobnosti hlavně tedy života a zdraví“. V neposlední řadě se touto problematikou zabývá 

i občanský zákoník a to konkrétně v paragrafu 415 až 450, který řeší odpovědnost za 

vzniklou škodu s újmou na majetku či zdraví (IPODNIKATEL.CZ (online) 2011), (Palán, 

2002), (Bělina a kol., 2017), (Hendrach a kol., 2003), (Zákoník práce, 2017), (Koubek, 

2015), (Komárek, Provazník a kol., 2011). 

Dle uvedených právních ustanovení je zřejmé, že člověk ze zákona má právo a 

zároveň povinnost chovat se tak, aby jeho chování nebylo právně napadnutelné či 

nezákonné. Každý má právo na ochranu a podporu svého zdraví, což se vztahu na všechny 

lidi (IPODNIKATEL.CZ (online) 2011), (Palán, 2002), (Bělina a kol., 2017), (Hendrach 

a kol., 2003), (Zákoník práce, 2017), (Koubek, 2015), (Komárek, Provazník a kol., 2011). 

Tato práva a povinnosti jsou uplatňována především v zaměstnání, proto by se 

zákony a předpisy měli řídit zaměstnanci i zaměstnavatelé, zejména kvůli tomu, aby při 

výkonu práce nedocházelo k ohrožení zdraví. Každý zaměstnanec či zaměstnavatel by 

měl znát své práva a povinnosti, které může uplatňovat a vyžadovat (IPODNIKATEL.CZ 
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(online) 2011), (Palán, 2002), (Bělina a kol., 2017), (Hendrach a kol., 2003), (Zákoník 

práce, 2017), (Koubek, 2015), (Komárek, Provazník a kol., 2011). 

Dle zákona § 101 zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost zajistit svému 

zaměstnanci ochranu a bezpečí během jeho pracovní doby. Tato povinnost je nedílnou 

součástí pracovní smlouvy a měla by být stejná pro všechny zaměstnance. Každý 

zaměstnavatel by také pro případnou možnost ohrožení zdraví zaměstnanců měl být 

pojištěn a vzniklá rizika by měl zaměstnanci kompenzovat. Tato kompenzace je 

uzákoněna v zákonu číslo 125/1993 Sb., a řídí se vyhláškou ministerstva financí ČR. 

Zákon stanoví podmínky pro odškodnění za vzniklou škodu při pracovním úrazu či 

vzniku nemoci z povolání podle zjištěných okolností (IPODNIKATEL.CZ (online) 

2011), (Palán, 2002), (Bělina a kol., 2017), (Hendrach a kol., 2003), (Zákoník práce, 

2017), (Koubek, 2015). 

Ke sledované problematice prevence a ochrany zdraví se vyjadřují i další zákony, 

například: zákon o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů), 

zákoník práce (2017) a zákon o stravování zaměstnanců (zákon č. 430/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů) (zákoník práce, 2017), (IPODNIKATEL.CZ (online). 

 

4.2 Definice ochrany zdraví 
 

Na problematiku ochranu zdraví lze pohlížet pod různými úhly. Autorka se bude 

zabývat konkrétně ochranou zdraví na pracovišti. Bohužel ani v dnešní době neexistuje 

právní přesně vymezená definice, která by charakterizovala ochranu zdraví. (Komárek a 

Provazník, 2011), (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014), (Komárek, Rážová a kol., 

2002), (Marádová, 2011). 

Definice autorů Komárka a Provazníka z roku 2011 charakterizuje ochranu zdraví 

následovně: „ Ochranou zdraví se má dosáhnout toho, aby z žádné lidské aktivity 

nevznikla nepřijatelná zdravotní rizika, bylo zabráněno šíření infekčních a hromadně se 

vyskytujících onemocnění, nemocí související s prací a jinými významnými poruchami 

zdraví“. Z této definice je patrno, že člověk by se měl chovat tak, aby svým chováním 

nenapomáhal vzniku nemocí (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014), (Komárek, 

Provazník a kol., 2011), (Komárek, Rážová a kol., 2002), (Marádová, 2011), 

(IPODNIKATEL.CZ (online)2011).  
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4.3 Podpora zdraví na pracovišti 
 

Touto podporou se rozumí soubor opatření a nejrůznějších činností, jejichž hlavní 

účel spočívá v úsilí směřujícím k předcházení vzniku nemocí a které by zároveň vedlo ke 

zlepšování zdravotního stavu celé skupiny či jen jednotlivce (Lipšová, Kožená 2011), 

(Lipšová a kol., 2016) 

Při aplikaci této podpory se využívá dat získaných z různých epidemiologických 

studií, které berou v potaz rizikové faktory působící na jednotlivce či na skupiny lidí 

během jejich práce. K těmto rizikovým faktorům patří nezdravý životní styl a s ním 

spojená výživa, malá pohybová aktivita a další nesprávné návyky pracujících (Lipšová, 

Kožená, 2011), (Lipšová a kol., 2016). 

Hlavní faktorem podpory zdraví je uvědomění si zodpovědnosti za vlastní zdraví. 

Tak je třeba zmírňovat vliv negativních faktorů na zdraví lidí. Pod těmito faktory 

rozumíme mytí rukou, stravování, dostatek odpočinku, pohybovou aktivitu či omezení 

kouření a konzumace alkoholu (Lipšová, Kožená, 2011), (Lipšová a kol., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

5 Faktory pracovního prostředí 
 

5.1 Obecná charakteristika 

 

Jako v každé životní situaci i v práci působí na zaměstnance nejrůznější faktory, 

které je mohou negativně ovlivňovat a mohou mít dopady na jejich zdraví. Mezi tyto 

faktory lze zařadit v prvé řadě chemické, fyzikální či biologické činitele, dále také určitý 

druh fyzické a psychické zátěže, prach, hluk, rozdílné teplotní podmínky a další (STÁTNÍ 

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV (online) 2008), (Mráz (online) 2012), (Lipšová a kol., 2016). 

5.2 Fyzikální faktory 

 

Tyto faktory dokáží významně ovlivnit pracovní či životní prostředí. Jedná se o 

velmi různorodé faktory, s kterými má jedinec možnost setkat se skoro na všech 

pracovištích.  Mezi fyzikální faktory, které působí na jedince, lze zařadit tepelně-

vlhkostní mikroklima, kterému je pracovník vystaven v jakémkoliv zaměstnání. Součástí 

fyzikálních faktorů jsou i hluk, vibrace, elektromagnetické záření, osvětlení či čistota 

ovzduší. Pracovní podmínky by měly být v takové normě, aby zaměstnanec mohl 

vykonávat svoji práci podle svých schopností a možností a bez obavy, že by pracovní 

prostředí mělo dopad na jeho pracovní výkon či dokonce na jeho zdravotní stav STÁTNÍ 

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV (online) 2008), (Mráz (online) 2012), (Lipšová a kol., 2016). 

5.3 Chemické faktory 

 

Tyto faktory zahrnují organické a anorganické sloučeniny, které se nacházejí ve 

dvou formách, a sice ve formě čistých látek, anebo ve formě směsí. Jak tedy právě tyto 

látky mohou ovlivňovat lidské zdraví? Do lidského organismu se nejčastěji dostávají 

respirační cestou. Týká se to hlavně plynné formy negativních látek, par či aerosolů. Dále 

se do kontaktu s těmito látkami člověk může dostat při nesprávné manipulaci, kdy může 

dojít k potřísnění pokožky. V horších případech může při nesprávné manipulaci dojít i 

k  požití nebezpečné látky (Lipšová a kol., 2016), (STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV 

(online) 2012). 
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5.4 Biologické faktory 

 

U biologických faktorů se nejvíce uplatňuje působení mikroorganismů, které 

souvisejí s vyvoláním či propuknutím závažných onemocnění.  V tomto případě se jedná 

o patogenní mikroorganismy, které bývají využívány při výrobě, anebo jejich přítomnost 

souvisí s náplní práce. Tyto mikroorganismy se mohou vyskytovat při výrobě nebo jsou 

součástí práce, ale jsou i jiné způsoby, jak mohou proniknout do pracovního prostředí.  

Mikroorganismy se do pracovního prostředí mohou dostávat pomocí klimatizačních 

prostředků, čističek vzduchu nebo ze zaplísněných prostorů (STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ 

ÚSTAV (online) 2008), (Lipšová a kol., 2016). 

5.5 Fyziologické a psychické faktory 

 

Tyto faktory bývají velmi často klíčovými při výkonu práce. Pod fyziologickými 

faktory se skrývá náročnost práce a to hlavně z hlediska fyzické zátěže, ale také při 

vykonávání jednostranné práce. Tato fyzická zátěž se pak negativně odráží na zdravotním 

stavu daného člověka, který se potýká se zdravotními problémy týkajícími se kosterního 

aparátu a svalstva (STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV (online) 2012), (Lipšová a kol., 

2016).   

Psychické faktory jsou v menší míře určeny rodinnou anamnézou, tedy jak již 

bylo zmíněno dříve geneticky, a z větší části vlivem životního stylu včetně pracovního 

prostředí. V každé práci je určitá míra stresového napětí, ovšem toto napětí by mělo být 

udrženo v přiměřené míře a nemělo by se odrazit v psychickém, stavu zaměstnance. 

Zvýšená míra stresu na pracovišti má vliv na pracovní výkon, ale i vztah k dané pracovní 

činnosti. Člověk, který podléhá dlouhodobému stresu v práci, je potom náchylnější 

k syndromu vyhoření. Jedinec by si práci neměl nosit domů, měl by pracovat jen v práci, 

aby nedocházelo k jeho  psychickému oslabení. Vlivem psychologických faktorů se na 

pracovišti mohou objevovat také patologické jevy jako je mobbing či bossing. 

Zjednodušeně řečeno se v těchto případech jedná o šikanu ze strany pracovníka nebo 

vedoucího, která znepříjemňuje práci, ovlivňuje pracovní výkonnost a v některých 

případech může končit až tragicky (STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV (online) 2012), 

(Lipšová a kol., 2016). 
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Podpora a ochrana zdraví na pracovišti není dle zákona pro firmy či 

zaměstnavatele povinná. Přesto ji většina zaměstnavatelů na svých pracovištích aplikuje. 

Pokud totiž je uskutečňována prevence vedoucí ke snížení vzniku rizik nemoci či dalších 

souvisejících, které působí negativně na organismus člověka, dochází ke zlepšení 

pracovních podmínek a klesá i absence v důsledku nemocí na pracovišti (Lipšová, 

Kožená, 2011), (Ministerstvo zdravotnictví ČR (online) 2014), (Lipšová a kol., 2016). 

Přesná definice této podpory zní: „Jedná se o soubor organizačních, vzdělávacích, 

motivačních a technických aktivit a programů, které jsou zaměřené na to, aby 

podporovaly zdravý životní styl a vedly své zaměstnance a jejich rodiny k očištění 

vlastního těla“ (Lipšová, Kožená, 2011), (Ministerstvo zdravotnictví ČR (online) 2014), 

(Lipšová a kol., 2016). 

Pokud se jedná o praktické provedení dané prevence, mohla by být uvedena do 

praxe stejným způsobem jako program na prevenci obezity, kardiovaskulárních 

onemocnění či třeba den zdraví či boje za omezení kuřáctví atd. (Lipšová, Kožená, 2011), 

(Ministerstvo zdravotnictví ČR (online) 2014), (Lipšová a kol., 2016). 

V zahraničí se tyto programy uplatňují velmi často, poměrně známý je program či 

aplikace Well-being na pracovišti. 

 

5.6 Well-being 

 

V dnešní době jde o stále častěji užívaný pojem, který není laické veřejnosti u nás 

všeobecně známý. Co vlastně znamená? Pojem se do České republiky dostal ze 

Spojených států amerických, kde znamená „šťastné bytí“. Netýká se pouze práce jako 

takové, ale bývá spojován i s potřebami jednotlivce na pracovišti. Každý člověk 

představuje určitou míru individuality, která vyžaduje často rozdílné věci. Pojem well-

being rovněž znamená, že pokud člověk dostane do rovnováhy pět základních oblastí 

svého života, bude žít a působit spokojeně (Pšeničná Květová, 2016). 

Mezi tyto oblasti patří problematika kariéry, financí, fyzické zdatnosti, sociální 

složka a hlavně komunita (Pšeničná Květová, 2016). 

Kariéra je v tomto smyslu chápána jako potřeba pracovat nejenom kvůli finanční 

stránce věci, ale především kvůli tomu, že konkrétní práce člověka naplňuje (Pšeničná 

Květová, 2016). 
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 Finanční stránka se samozřejmě týká peněz. Nároky na finance ve společnosti 

obecně neustále stoupají, a prosazuje se trend, že má-li být člověk šťastný, potřebuje mít 

peníze. V České republice průměrný plat v současnosti činí okolo třiceti tisíc korun 

měsíčně (Pšeničná Květová, 2016). 

 Další složkou je fyzická zdatnost, která by měla být odrazem vnímání vlastního 

těla a případně toho, jak je člověk se svým tělem nakládá. Pokud je spokojen sám se 

sebou, je to samozřejmě dobře, ale je také třeba aby bral ohled na lidi kolem sebe, a to 

nejen rodinu a přátele (Pšeničná Květová, 2016). 

Posledním předpokladem pro správné naplnění pojmu well-being je komunita, 

která naplňuje potřebu někam patřit, zapadnout do kolektivu. Pokud je člověk součástí 

nějaké komunity - ať je to třeba komunita zahrádkářů nebo golfový klub – cítí se jako 

potřebný pro ostatní (Pšeničná Květová, 2016). 

Americké studie prokázaly, že pokud zaměstnanci splňují „pravidla“, cítí se 

šťastnějšími a tento fakt se potom odráží i v jejich práci. Nejsou v takovém stresu jako 

„zbytek“ populace a jejich pracovní výkon je vyšší než pracovní výkon lidí, kteří 

„pravidla“ neplní.  Tím, že lidé podávají vyšší pracovní výkon, se odráží na lepších 

hospodářských výsledcích firem, které na tom samozřejmě „vydělávají“ (Pšeničná 

Květová, 2016). 

 V dnešní době, když jde člověk např. nakupovat do obchodního centra, si mnohdy 

nelze nevšimnout, jak často vypadají pracovnice, které v tomto obchodě pracují. 

Neusmívají se, naopak vypadají dost podrážděně či znechuceně a často na dotazy 

zákazníků reagují neochotně. (Pšeničná Květová, 2016). 

Z toho lze usuzovat, že mnoho zaměstnanců, ať již se jedná o jakékoliv 

zaměstnání, je často ve své práci v  nepohodě, která je spojena se stresem souvisejícím 

s pracovními podmínkami.  Je nutno konstatovat, že stresem v práci netrpí již jen zmíněné 

prodavačky, ale že se v dnešní době objevuje snad v úplně každém zaměstnání, ať se již 

jedná o úředníka, pedagoga nebo dělníka.  Tento stres vyplývá většinou z vysokých 

nároků zaměstnavatele na zaměstnance. Tento stres zanechá po delší době svoji stopu na 

zdraví jedince a to buď celkovým vyčerpání organismu, nebo například vznikem 

nějakého nežádoucího onemocnění (Pšeničná Květová, 2016). 

Proto se  v České republice také začali objevovat „chief happiness officers“ či  

„manažeři štěstí“, který se snaží zlepšovat pracovní podmínky na pracovišti.  Tito 
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manažeři mají ve firmě či práci nelehký úkol, který se týká toho, že se snaží o vytvoření 

příjemného prostředí na pracovišti a k tomu využívají nejrůznějších prostředků (Pšeničná 

Květová, 2016).  

Mezi tyto prostředky patří zapracování nových zaměstnanců, či tzv. patronát nad 

nimi, pořádání firemních výletů či různých „team buildingů“, které by měly mezi 

zaměstnanci upevnit kolektivní vztahy a zároveň je dostat do psychické pohody, která se 

odrazí na jejich pracovním výkonu. Bohužel je nutno konstatovat, že těchto „manažeřů 

štěstí“ je stále mizivé množství, ale už jen ten fakt, že se v České republice začala 

objevovat tato profese, lze považovat na malý úspěch hlavně pro budoucí generace. Firmy 

v České republice jsou spíše nakloněny programům na podporu zdraví. Dle Marie 

Skalské: „Ve Spojených státech programy týkající se zdraví uplatňuje minimálně 

polovina firem, o čem se může České republice jenom zdát“ (Pšeničná Květová, 2016). 

Cílem těchto programů je hlavně prevence před vznikem civilizačních 

onemocnění, jako je cukrovka či kardiovaskulární onemocnění. Další problémy, které se 

snaží tento program odstranit, se týkají pohybového aparátu, jako je bolest zad, snížení 

vysokého krevního tlaku či nedostatečná hybnost kloubů. Ze statistik je patrné, že pokud 

firma uplatňuje některé programy tykající se programu zdraví, pak se jí později sníží 

náklady na pojištění či na nemocenské dávky (Pšeničná Květová, 2016).  
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6 Chronická onemocnění 
 

6.1 Nejčastější chronická onemocnění 

 

Vzhledem k uspěchanosti dnešní doby se nelze divit, že se vyskytuje i mnoho 

neinfekčních onemocnění. Člověk by neměl brát výskyt a propuknutí těchto nemocí na 

lehkou váhu, ale zaměřit se na důkladnou prevenci, jak těmto nemocem předcházet. 

Vznik nemoci nesouvisí pouze s uspěchanou dobou a špatným životním stylem, ale i 

s nevyváženou stravou a strukturou stravování samotného.  Již zmíněná výživa, která 

působí jako jeden z hlavních činitelů na organismus, je často odpovědná za vznik 

onemocnění. Ovšem nejen výživa samotná vznik těchto onemocnění ovlivňuje. Může za 

to i zmíněný životní styl, který by samozřejmě neměl být jednostranný ale pestrý. 

Pestrostí se zde myslí například dostatek pohybových aktivit, příjem vitamínů s neužívání 

alkoholických a tabákových výrobků. (Marádová 2010), (Komárek, Provazník a kol.,  

2011).  

Podle Marádové (2010) se nevhodné stravování odráží na zdravotním stavu 

následujícími způsoby: Ve stávající stravě obyvatelstva jsou hodně zastoupeny nasycené 

tuky společně s cholesterolem, jež jsou odpovědné za zvyšující se hladinu cholesterolu 

v krvi, která se podílí na vzniku aterosklerózy. Vysoký příjem energie, nasycených tuků 

a zároveň nízký příjem vlákniny se negativně odráží na zdravotním stavu a může 

podporovat případný vznik rakoviny prsu, tlustého střeva, konečníku, dělohy a vaječníků. 

Všeobecně je doporučován nízký příjem soli, jejíž vysoký příjem se výrazně podílí na 

vzniku vysokého krevního tlaku a rakoviny žaludku. Nepřiměřený příjem energie má za 

následek hromadění tuku v těle a s tím související vznik obezity, která samozřejmě úzce 

souvisí s cévním onemocněním srdce a mozku, a vznikem diabetu II. typu.  Obezita 

nesouvisí pouze s onemocněními, která tu byla zmíněna, ale i s výraznými pohybovými 

problémy, které se týkají hlavně páteře a kloubů.  Nadměrný přísun cukru ovlivňuje i 

další zdravotní problémy, jako choroby dutiny ústní a kazivost zubů (Komárek, Provazník 

a kol., 2011). 

Mezi nejčastější onemocnění lze zařadit následující: Nadváha a obezita, 

hypertenze, zvýšená hladina cholesterolu, kardiovaskulární onemocnění, Diabetes II. 

typu, osteoporóza, deprese a úzkost, nádorová onemocnění, karcinom děložního čípku a 

hrdla, nádory kůže a tak dále (Komárek, Provazník a kol., 2011), (Marádová, 2011). 
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Dále autorka blíže zmiňuje pouze čtyři chronická onemocnění. 

6.2 Nadváha a obezita 

 

Toto onemocnění je charakteristické velkým přísunem energie na jedné a zároveň 

s jejím nízkým výdejem na druhé straně, což bývá spojeno s nedostatečným pohybem 

(Marádová 2010), (Komárek, Provazník a kol., 2011).  

Prevence by se měla týkat hlavně změny jídelníčku, ve kterém by mělo dojít ke 

snížení množství přijaté energie. Dále by měla být výrazně zvýšena intenzita a frekvence 

pohybových aktivit. Změna jídelníčku neznamená pouze snížení energetického příjmu, 

ale také změnu ve smyslu vyváženosti stravy. Člověk trpící výše uvedenými problémy by 

se neměl stydět vyhledat odborníka či výživového poradce. (Marádová 2010), (Komárek, 

Provazník a kol.,  2011).  

6.3 Hypertenze 

 

Na vzniku hypertenze neboli vysokého krevního tlaku se podílí způsob života, ale 

zároveň tato nemoc může vzniknout na základě genetických předpokladů. Nemoc vzniká 

v důsledku vyššího příjmu soli a nadměrné konzumace alkoholických nápojů. Dále, jak 

již bylo zmíněno, její vznik souvisí i s obezitou a s ní spojeným nedostatečným pohybem. 

Vlivem hypertenze vznikají i další onemocní, jako je ateroskleróza, selhávání ledvin, 

ischemická choroba srdeční a centrální mozková příhoda (Marádová 2010), (Komárek, 

Provazník a kol.,  2011).  

Prevence spočívá ve vyvážené a pestré stravě, která je doplněna o vhodné 

pohybové aktivity. Dále v omezování konzumace alkoholických nápojů a naopak ve 

vyšším příjmu stopových prvků: magnezia, draslíku a vápníku. Pravidelné návštěvy u 

lékaře, kterými lze částečně předejít vzniku hypertenze či naopak  hypertenzi  včas 

odhalit, patří rovněž mezi prvky prevence. V neposlední řadě by se člověk měl ve svém 

jídelníčku zaměřit na nižší příjem tuků a to hlavně nasycených mastných kyselin.  

(Marádová 2010), (Komárek, Provazník a kol.,  2011).  
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6.4 Zvýšená hladina cholesterolu 

 

Cholesterol lze obecně laicky rozdělit na „hodný a zlý“ neboli na LDL cholesterol 

(„zlý“) a HDL cholesterol („hodný“). Cholesterol je v určité míře, jako tomu je u všech 

dalších látek, pro lidské tělo potřebný. Zvýšená hladina cholesterolu může být způsobena 

hlavně nesprávnou a nevyváženou stravou a nedostatečnou pohybovou aktivitou. Další 

neopomenutelný faktor, který ovlivňuje vznik této nemoci, představují genetické 

dispozice (Marádová 2010), (Komárek, Provazník a kol.,  2011).  

Prevence se týká úpravy stravy, která by měla obsahovat nízký objem tuků s tím, 

že jejich energetický příjem by neměl překračovat 30 % a zároveň by příjem nasycených 

mastných kyselin měl dosahovat pouze 10 %.  Mělo by dojít k celkovému snížení příjmu 

cholesterolu pod 300 g, jídelníček by měl být obohacen hlavně o zeleninu a ovoce a jejich 

konzumace by měl tvořit minimálně 50 % denního příjmu. Další účinnou prevencí je 

dostatečná pohybová aktivita (Marádová 2010), (Komárek, Provazník a kol., 2011).  

 

6.5 Kardiovaskulární onemocnění 

 

Na vzniku tohoto onemocnění se podílí celá řada faktorů, z nichž některé lze 

ovlivnit a ostatní vlastními silami ovlivnit nelze. Na vzniku těchto onemocnění se 

samozřejmě rovněž podílí genetické dispozice, ze kterých vyplývá vyšší rizikovost 

propuknutí tohoto onemocnění. K tomu přistupuje vysoký krevní tlak, diabetes II. typu, 

životní styl k němuž patří nadměrná konzumace alkoholických nápojů, kouření, nadváha 

či obezita a samozřejmě nedostatečná pohybová aktivita (Marádová 2010), (Komárek, 

Provazník a kol.,  2011).  

Při prevenci je kladen důraz na pestrou a vyváženou stravu, která by měla 

obsahovat přijatelné množství živočišných tuků. Jedná se hlavně o nasycené a 

mononenasycené mastné kyseliny, které mají za následek zvyšování cholesterolu. Dále 

by měl být omezen příjem sacharidů a také solí. Jako ochranný faktor zde působí příjem 

vitamínů A, E a C (Marádová 2010), (Komárek, Provazník a kol.,  2011).  
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7 Nejčastější problémy při vykonávání práce 
 

7.1 Bolest zad 

 

 

Bolesti zad patří k fenoménům dnešní doby, protože mnoho lidí je zaměstnáno ve 

správních firmách či v jiných administrativních funkcích, jejichž zaměstnanci vykonávají 

svoji činnost v kancelářích, tudíž mají sedavé zaměstnání. Podobně na tom jsou 

zaměstnanci, kteří vykonávají fyzicky náročnou práci, avšak namáhají při ní svá záda, 

třebaže oproti pracovníkům z kanceláří jde o jiný druh „opotřebení“. K problémům se 

zády přispívá i dnešní uspěchaná doba a stres, který je s ní spojen. Každý člověk se snaží 

být co nejvýkonnější a je zřejmé, že někde se toto pracovní vypětí musí odrazit a to 

většinou právě v oblasti zdraví (Machová, 2002), (Bleisová, 2006). 

Z informací o různých pracovištích je patrno, že každé z nich má své stinné 

stránky týkající se pohybu pracovníků. Ze tří vybraných pracovišť pouze zaměstnanci 

VHS vykonají během své pracovní doby určitý druh „fyzické aktivity“. S ohledem na 

nejčastější zdravotní komplikace, které s výkonem těchto činností souvisí, se autorka 

zaměřila hlavně na problémy v oblasti bolesti zad a také na vhodné pohybové aktivity, 

které by zaměstnanci mohli vykonávat vzhledem ke své pracovní náplni tak, aby se 

odreagovali od své stereotypní práce po stránce psychické i fyzické (Machová, 2002),  

(Bleisová, 2006). 

 

7.2 Bolesti páteře a jejich příčiny 

 

S bolestmi zad se během svého života potýká snad každý člověk, ať již vykonává 

fyzicky náročnou práci nebo má naopak sedavé zaměstnání. Hledání příčiny vzniku 

bolesti zad je velmi složité. Správnou příčinu většinou objeví až kvalifikovaný odborník. 

Je nutno konstatovat, že bolest zad je jen v malém procentu případů spojena s nějakým 

závažným onemocněním (Bleisová, 2006).  

Lze ji rozdělit na chronickou a akutní. Akutní je bolest, kterou můžeme cítit po 

celodenní fyzicky náročné práci, při níž docházelo k nejrůznějšímu ohýbání a zvedání. 

Pokud tělo na tento druh pohybu není zvyklé dochází k tomu, že svaly jsou tímto 

pohybem „překvapeny“ a bolí. Jelikož se v páteři nacházejí nervová zakončení, je zřejmé, 
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že nervy o tomto problému (pocitu bolesti) informují mozek, který na danou situaci 

reaguje a vysílá tělu signál, že by si mělo odpočinout (Bleisová, 2006). 

 Bolest v našem těle představuje něco jako výstražný signál, který říká, že něco 

není v pořádku a tělo chrání. Proto právě akutní bolest je pro lidské tělo životně důležitá 

a to z pohledu zdraví i samotného přežití. Pokud jsou problémy s bolestí vyřešeny, pak 

mozek přestane výstražné signály vysílat (Bleissová, 2006). 

  Naproti tomu chronická bolest má dlouhou dobu trvání což znamená, že její 

působení na lidský organismus je delší. Tuto bolest člověk cítí i několik měsíců či let 

např. po zranění. V tomto případě hovoříme o zranění, které se již vyléčilo, ale bolest dále 

přetrvává. Lidé chronickou bolest často pociťují například při změně počasí nebo velkém 

stresovém vypětí. Občas se také stává, že chronická bolest se stává nesnesitelnou 

(Bleissová, 2006). 

 

7.3 Prevence bolesti zad  

 

Všeobecně lze konstatovat, že pokud chce člověk vzniku některých obtíží 

předcházet, neměl by podceňovat řádnou prevenci. Je možno konstatovat, že pokud se u 

člověka vyskytnou bolesti zad, rozhodně by tyto problémy neměl podceňovat a přecházet, 

ale co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc, protože i když problém ze začátku může 

působit banálně, může signalizovat daleko větší problém (Bleissová, 2006). 

 V dnešní moderní době existuje celá řada podpůrných prostředků, pomocí nichž  

člověk může vzniku těchto problémů zabránit. Mezi tyto prostředky lze zařadit 

infračervené světlo (solux), ohřívací láhev, teplou koupel, automasáž, masáž pomocí 

míčku, kaštanovou masáž, ale třeba i jen správnou polohu při ležení. Další důležitou 

prevencí při předcházení bolesti zad je pravidelné cvičení, masáže a fyzioterapie 

(Bleissová, 2006). 
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8 Stravování dospělé populace 
 

8.1 Obecné informace o stravování  

 

 

K problematice stravování lze nalézt informace ať již v odborné literatuře, tak v 

různých publikacích popularizujících. Stravování či výživu lze dle odborné literatury 

rozdělit do specifických skupin. V tomto členění jsou vždy patrné rozdíly v rozdělení 

nutričních hodnot (tuků, cukrů a bílkovin), či hodnoty energetického příjmu. Je patrné, že 

každá skupina stravovaných potřebuje jiné množství těchto látek a to z různých důvodů. 

Jedním z hlavních hledisek je, zda je člověk již dospělý a jeho tělo již dokončilo svůj 

vývoj, nebo se tělo stále ještě vyvíjí. Dalším důležitým faktorem při stravování je čas, 

který na jídlo dotyčná osoba má, tedy i pracovní nasazení a vnějších vlivy (Marádová, 

2010), (Balch, 1998), (Pitha, Poledne a kol., 2009), (Floriánková, 2016), (Haštaba, 

Toušková, Zavadil, 1994). 

Je důležité zdůraznit, že stravování je pro člověka důležité v každém období jeho 

života. Bohužel faktem zůstává, že v dospělosti se někdy výživa a samotné stravování 

dostávají do pozadí, třebaže by tomu tak nemělo být. Bývá to způsobeno životním stylem, 

rodinou či pracovní pozicí. Člověk v tomto období potřebuje přijímat spoustu 

nepostradatelných látek, které mu slouží hlavně jako zdroj energie.  Stravou člověk může 

posilovat svoji obranyschopnost proti vlivům z vnějšího i vnitřního prostředí, které ho 

mohou ohrožovat. Dospělý člověk tak může předcházet vzniku civilizačních chorob a 

dokonce i předejít vzniku některých dědičných nemocí (Marádová, 2010), (Balch, 1998), 

(Pitha, Poledne a kol., 2009), (Floriánková, 2016), (Haštaba, Toušková, Zavidil, 1994). 

Dle Marádové (2010) existuje řada faktorů, které působí na výživu jedince. Mezi ně patří: 

 Biologické faktory související především s fyziologickou potřebou člověka. Pod 

pojmem fyziologická potřeba si lze představit základní funkce organismu, které 

člověk potřebuje ke svému životu. Takovými jsou spánek, dýchání a přijímání 

potravy, které je dáno nutností přijímání důležitých živin.  

 Ekonomické faktory úzce souvisejí s faktory biologickými. Lze konstatovat, že 

se zde uplatňuje nutnost uspokojení vlastních potřeb s ohledem na finanční 

možnosti. Mnoho lidí si ovšem myslí, že jíst zdravě znamená kupovat si ty 

nejdražší potraviny, které jsou v obchodech dostupné. 
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 Psychologické faktory jsou propojeny s již zmíněnými faktory biologickými a 

ekonomickými. Bohužel si nelze nevšimnout, že v dnešní době jsou stravování a 

výživa hodně ovlivněny reklamou v médiích. Tyto vlivy se významně odrážejí na 

utváření stravovacích návyků dnešních lidí. Je třeba pokud možno usilovat o to, 

aby se jimi především mladí lidé nenechávali příliš ovlivňovat, protože zdravý 

životní styl se rovná zdravému životu. Je nutno rovněž zdůraznit, že s rostoucím 

věkem lidé nadále  potřebují přísun energie, ale její objem se mění, protože její 

potřeba klesá. Ovšem v některých případech je zapotřebí naopak větší příjem 

energie, hlavně v případě některých onemocnění. Co se týče potřebného příjmu 

tekutin je na tom dospělý člověk  stejně jako v každém jiném životním období, 

avšak s tím rozdílem, že v důsledku stárnutí se snižuje jeho pocit žízně a 

v důsledku toho často dochází k dehydrataci organismu. Obdobně je na tom lidské 

tělo i s přísunem základních živin, vitamínů a minerálních látek (Floriánková 

2016), (Marádová, 2010), (Balch, 1998), (Pitha, Poledne a kol., 2009), (Haštaba, 

Toušková, Zavidil, 1994), (Rodrigueová 2016). 

 

8.2 Zásady správného stravování 

 

Dalo by se říci, že zásady správného stravování jsou všeobecně známy, ale většina 

lidí je přesto nedodržuje. Co tedy tvoří základní pilíře správného stravování?  Je to 

poznání aktuálního zdravotního stavu populace, přihlížení k věku, pracovnímu vytížení, 

národnostním a územním zvyklostem dané skupiny lidí. Jednu z klíčových rolí zde hraje 

pestrá a vyvážená strava. Ta by měla být bohatá hlavně na nutriční hodnoty, jako jsou 

sacharidy, bílkoviny, tuky, vitamíny a minerální látky Floriánková 2016), (Marádová, 

2010), (Balch, 1998), (Pitha, Poledne a kol., 2009), (Haštaba, Toušková, Zavidil, 1994), 

(Rodrigueová 2016). 

Pravidelnost ve stravování neznamená, že se ráno napijete, přes den něco málo 

sníte a večer si dáte plnohodnotnou večeři. Je naopak charakteristická tím, že člověk jí 

minimálně 5krát denně a průběžně konzumuje i dostatečné množství tekutin. Konzumuje 

stravu, která obsahuje malé množství tuku a naopak velké množství bílkovin, které jsou 

pro tělo nezbytné. Strava by měla mít jen omezené množství sacharidů a být obohacena 

o zeleninu a ovoce. Ovoce by ovšem mělo být konzumováno většinou v dopoledních 
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hodinách či po sportovních aktivitách, protože obsahuje skryté cukry. Dále by naše strava 

měla být bohatá i na různé druhy luštěnin Floriánková 2016), (Marádová, 2010), (Balch, 

1998), (Pitha, Poledne a kol., 2009), (Haštaba, Toušková, Zavidil, 1994), (Rodrigueová 

2016). 

V každém případě by strava měla být osvobozena od rafinovaných cukrů a soli, 

což ovšem neznamená, že by dotyčný přestal úplně jíst cukr a solit. Jak již bylo zmíněno, 

důležitý je i pitný režim, který se měl pohybovat okolo 2 až 2,5 litrů tekutiny za den. V 

horkých letních dnech by pitný režim měl být samozřejmě vyšší (Rodriguezová 2014), 

(Floriánková 2016), (Marádová 2010), (Balch, 1998), (Pitha, Poledne a kol., 2009). 

 

8.3 Vhodný jídelníček  

 

Vhodný jídelníček by se měl skládat z nutričně vyvážené a pestré stravy o 

dostatečném energetickém příjmu, který odpovídá nárokům konzumenta nejenom po 

výživové stránce, ale zároveň i po stránce fyzické zátěže při výkonu práce, takže by měl 

být přizpůsoben  fyzickému vypětí člověka během celého dne. Vzhledem k této okolnosti 

je jasné, že jiný jídelníček bude mít dělník, který má fyzicky namáhavé povolání, a jiná 

nutriční doporučení budou mít pracovnice úřadu či prodavačky v obchodním centru 

(Rodriguezová 2014), (Floriánková 2016), (Marádová 2010), (Balch, 1998), (Pitha, 

Poledne a kol., 2009), (Eliášová (online) 2015), (Salačová a kol., 2003). 

 

Podoba jídelníčku pro dělníky 

SNÍDANĚ chléb, plátek sýra, ovocný čaj 

PŘESNÍDÁVKA rohlík s šunkou, jablko 

OBĚD polévka (vývar), španělský ptáček s rýží 

SVAČINA jogurtový nápoj, ovocný koláč 

VĚČEŘE krůtí/kuřecí plátek s bramborem 

Během dne: konzumace minerálních vod (mohou být i ochucené), ovocné/ černé čaje 

Za jednu z klíčových zásad se považuje fakt, že tento typ zaměstnance je schopen 

najít si během své fyzicky náročné práce čas na jídlo. Když si tento čas udělá, určitě se 

nejedná o takovou denní dobu, jako mají takoví zaměstnanci jako např. úředníci, i když 

by doba určená k jídlu měla pohybovat na stejné úrovni. Pravidelnost ve stravování zde 
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neznamená, že se dělník ráno napije kávy, přes den občas něco málo zakousne a večer 

doma v klidném prostředí se přejí, jak se říká „vybrakuje“ celou lednici.(Rodriguezová 

2014), (Floriánková 2016), (Marádová 2010), (Balch, 1998), (Pitha, Poledne a kol., 

2009), (Eliášová (online) 2015), (Salačová a kol., 2003) 

Právě při výkonu takového povolání je na místě velký energetický přísun, který 

by se měl pohybovat okolo 10700 kJ za den a neměl by být nižší než 7350 kJ. To ovšem 

neznamená, že by množství potravy, které zkonzumují dělníci, mělo být o hodně vyšší, 

než u ostatních zaměstnanců, ale potrava by měla i jimi být konzumována v rozumné 

míře.  (Rodriguezová 2014), (Floriánková 2016), (Marádová 2010), (Balch, 1998), (Pitha, 

Poledne a kol., 2009), (Eliášová (online) 2015), (Salačová a kol., 2003). 

Zaměstnanci jako jsou úředníci by měli volit porce malé, ale nutričně bohaté, aby 

přijatou energii a kalorie vhodně využili a neukládali si je ve formě podkožního tuku  na 

„horší časy“ (Rodriguezová 2014), (Floriánková 2016), (Marádová 2010), (Balch, 1998), 

(Pitha, Poledne a kol., 2009), (Eliášová (online) 2015), (Salačová a kol., 2003). 

  

Podoba jídelníčku pro prodavačky 

SNÍDANĚ pečivo, plátek sýra a šunky, ovocný čaj 

PŘESNÍDÁVKA smoothies /jogurtový nápoj 

OBĚD plátek masa, brambor, zelenina 

SVAČINA knäckebrot lučina, cherry rajčátka 

VĚČEŘE těstovinový salát se zeleninou a tofu 

/kuřecím masem  

Během dne: konzumace neperlivé minerální vody, a různé čaje či zředěné džusy 

Tento typ zaměstnání je charakteristický hlavně tím, že se při něm pracuje na 

směnný provoz, který se samozřejmě podepisuje na zdraví všech pracovníků. Směnný 

provoz je charakteristický tím, že v průběhu směny mají zaměstnanci nárok na dvě 

hodinové přestávky na jídlo. Ovšem v mnoho případech se stává, že se tato doba 

nedodržuje, tak jak by měla (Rodriguezová 2014), (Floriánková 2016), (Marádová 2010), 

(Balch, 1998), (Pitha, Poledne a kol., 2009), (Eliášová (online) 2015). 
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Podoba jídelníčku pro úředníky 

SNÍDANĚ ovesná kaše, ovocný čaj 

PŘESNÍDÁVKA jogurtový nápoj, banán 

OBĚD polévka, losos se zeleninou a bramborem 

SVAČINA knäckebrot / žitné pečivo, cottage sýr, 

okurka  

VĚČEŘE kuskus se zeleninou a kuřecím masem 

Během dne: konzumace neperlivé minerální vody, a různé čaje či zředěné džusy 

Toto zaměstnání je na tom z pohledu stravování nejlépe. Ovšem z jiného úhlu si 

nelze nevšimnout, že jeho důležitou charakteristikou je sedavý styl práce. S tím jsou 

spojeny časté zdravotní problémy, které se převážně týkají pohybového aparátu jako 

natékání nohou, bolesti nohou a zad. Nutričně vyvážená strava by se měla skládat 

z denního příjmu, který by měl optimálně obsahovat 8500 kJ a neměl by být nižší než 

6700 kJ. Strava vzhledem k druhu zaměstnání by měla být „lehká“ a vyvarovat se velkého 

přísunu sacharidů.  

Samotné stravování by v tomto případě mělo být doplněno o vhodnou pohybovou 

aktivitu (Rodriguezová 2014), (Floriánková 2016), (Marádová 2010), (Balch, 1998), 

(Pitha, Poledne a kol., 2009), (Eliášová (online) 2015). 

 

8.4 Nevhodný jídelníček 

 

Nevhodný jídelníček je charakteristický hlavně tím, že obsahuje nutričně a 

výživově nevyvážené potraviny. Tento jídelníček obsahuje především potraviny, které 

zcela neodpovídají energetickým hodnotám a potřebám spotřebitele. Mezi nejtypičtější 

nevhodné potraviny patří strava z rychlého občerstvení /fastfoodu či různé druhy 

polotovarů. Další problém představuje konzumace nápojů. Mnozí lidé příliš často 

konzumují různé druhy limonád či energetických nápojů (Rodriguezová 2014), 

(Floriánková 2016), (Marádová 2010), (Balch, 1998), (Pitha, Poledne a kol., 2009), 

(Eliášová (online) 2015). 
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Podoba jídelníčku pro dělníky, prodavačky a úředníky 

SNÍDANĚ bábovka 

PŘESNÍDÁVKA sušenka müsli s čokoládou 

OBĚD smažený sýr s hranolkem  

SVAČINA perník  

VĚČEŘE obalovaný chleba ve vajíčku 

Během dne: konzumace sladké perlivé limonády, energii drinku (Rodriguezová 2014), 

(Floriánková 2016), (Marádová 2010), (Balch, 1998), (Pitha, Poledne a kol., 2009), 

(Eliášová (online) 2015). 
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9 Vztahy na pracovišti 
 

9.1 Zaměstnanec 

 

Zaměstnance lze definovat jako fyzickou osobu, která je účastníkem 

pracovněprávního vztahu. Zaměstnanec má povinnost vykonávat dohodnutou či 

předepsanou práci dle pracovní smlouvy pro zaměstnavatele s tím, že bude za svou 

činnost finančně ohodnocen dle příslušné pracovní smlouvy nebo dle zákona. Termín 

„zaměstnanec“ je poměrně nový, dříve se používal termín „pracovník“ 

(IPODNIKATEL.CZ (online) 2011), (Palán, 2002), (Bělina a kol., 2017), (Hendrach a 

kol., 2003), (Zákoník práce, 2017). 

   

9.2 Zaměstnavatel 

 

Pojem zaměstnavatel lze definovat jako fyzickou či právnickou osobu, která je 

účastníkem pracovněprávního vztahu, ve kterém uzavírá smlouvu se zaměstnancem o 

pracovní činnosti či o dohodě o provedení práce. Zaměstnavatel má své práva a 

povinnosti stejně jako zaměstnanec (IPODNIKATEL.CZ (online) 2011), (Palán, 2002), 

(Bělina a kol., 2017), (Hendrach a kol., 2003), (Zákoník práce, 2017). 

Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet přijatelné pracovní podmínky pro 

zaměstnance, které podporují v bezpečném výkonu jejich práce a zároveň se snaží 

zabránit nežádoucím jevům, které by narušily řádné vykonávání pracovní činnosti 

(IPODNIKATEL.CZ (online) 2011), (Palán, 2002), (Bělina a kol., 2017), (Hendrach a 

kol., 2003), (Zákoník práce, 2017). 

Druhy péče o zaměstnance lze rozdělit do tří skupin: Povinná péče o zaměstnance, 

smluvní péče o zaměstnance, dobrovolná péče o zaměstnance. Při uplatňování práv a 

povinností zaměstnanců na pracovišti a zároveň jejich ochraně na pracovišti se uplatňuje 

několik zákonů a smluv. Nejvýznamnější je Listina základních práv a svobod, následují 

mezinárodní smlouvy a v neposlední řadě Zákoník práce (IPODNIKATEL.CZ (online) 

2011), (Palán, 2002), (Bělina a kol., 2017), (Hendrach a kol., 2003), (Zákoník práce, 

2017), (Koubek, 2015). 
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10 Shrnutí teoretické části 

 

Teoretická část byla zaměřena na vysvětlení základní pojmů. Tato část čtenářovi měla 

poskytnout informace pro přiblížení jednotlivých oblastí týkající se zdraví. V prvé řadě 

se práce zabývala definicí zdraví, dále determinanty zdraví a zdravotní gramotností. Po-

té práce plynule navazovala na program Zdraví 2020 a jeho akční plány. V dalším bodě 

se práce zabývala faktory, které mohou působit na lidi během pracovní doby. Práce se 

v určité míře zaměřuje i na chronická onemocnění, které mohou být důsledkem 

nevhodného stravování nebo i velkého přetížení v práci. Proto se dále v práci také 

vyskytuje kapitola o bolesti zad, která je typická pro „každé“ povolání.  

V neposlední části se práce věnuje stravování a to hlavně stravováním dospělé 

populace. V práci jsou nastínění i vhodné /nevhodné formy jídelníčku. V poslední části 

se práce snaží objasnit vztahy na pracovišti. Ve své podstatě by teoretická část měla 

usnadnit pochopení a orientaci dané problematiky, která se pak dále objevuje v praktické 

části. 
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 PRAKTICKÁ ČÁST 

11 Cíl práce a výzkumné otázky 
 

 

Cílem diplomové práce je zjistit, zda existuje spojitost mezi pracovním výkonem a 

stravováním zaměstnanců. Dále také, jak se stravovací návyky zaměstnanců v průběhu 

pracovní doby odrážejí na jejich zdravotním stravu. 

Práce samotná se zabývá stravování zaměstnanců v časovém období, které stráví 

zaměstnanci na pracovišti. Práce se snaží nastínit stravování zaměstnanců během 

pracovní dobry. Konkrétně se zaměřuje na intervaly v jídelním rozvrhu pracovníků tří 

různých pracovních kolektivů a nabídku pokrmů, které zaměstnanci konzumují a 

v neposlední řadě na prostředí, které  pracující při konzumaci ovlivňuje. 

. 

Výzkumné otázky jsou zaměřeny na vybrané problémy životního stylu, zejména na 

problematiku stravování. 

Otázka 1: Jak řeší vybraní respondenti své stravování v době přítomnosti na pracovišti? 

Stravují se respondenti z úřadu pravidelněji než respondenti ze supermarketu či 

z Vodohospodářské společnosti (dále VHS)?  

Otázka 2: Koresponduje stravovací a pitný režim respondentů s doporučením odborníků 

(pravidelnost aj.). Je stravování všech respondentů pravidelné?  

Otázka 3: Jak hodnotí zaměstnanci svůj aktuální zdravotní stav a případné zdravotní 

problémy? Existuje více problémů u respondentů z VHS, než u respondentů z úřadu?  

Otázka 4: Odpovídá životní styl zaměstnanců doporučením zdravotníků (kouření, 

pohybové aktivity)?  

Shrnující výzkumný problém: Lze registrovat rozdíly ve sledovaných parametrech 

mezi zaměstnanci tří vybraných firem (tj. mezi třemi vybranými skupinami respondentů)? 

Pokud ano, jak je možno tyto rozdíly vysvětlit?   
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12 Metody výzkumného šetření 
 

Výzkum byl realizován metodou dotazníkového šetření. Jedná se o metodu 

kvantitativní, která je charakteristická poměrně rychlých sběrem dat, jež je možno 

relativně snadno získat a poté vyhodnotit.  

12.1 Struktura dotazníku 

 

Při sestavování dotazníku byl kladen důraz na to, aby vybrané otázky byly 

srozumitelné pro všechny respondenty a zároveň aby jejich náročnost byla přiměřená 

jejich věku a jejich různorodosti, s níž se autorka předem seznámila.  

Dotazník byl koncipován jako zcela anonymní a sestával z několika částí. První 

dvě položky se zaměřovaly na zjištění identifikačních údajů týkajících se pohlaví a věku 

respondentů. 

Následujících 21 položek mělo formu otevřených nebo uzavřených otázek. 

Obsahově byly tyto otázky zaměřeny na problematiku stravování a to především 

v průběhu pracovní doby. Konkrétně se jednalo o příjem tekutin během dne, způsob 

přípravy jídel do práce, či objasnění toho, zda mají respondenti čas v práci na klidný oběd 

či svačinu.  

Dále dotazník zkoumal, zda zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům 

podporu ve formě stravenek a případně to, jakou mají tyto stravenky nominální hodnotu. 

Další důležité otázky směřovaly k objasnění toho, zda respondenti mají zájem o zdravý 

životní styl a případně aktivity, které s tím souvisejí, a v neposlední řadě toho, zda se 

způsob stravování negativně odráží na jejich zdravotním stavu. 

12.2 Charakteristika regionu 

 

Zvolený region lze charakterizovat jako dynamicky se rozvíjející s tradičně 

významným zemědělstvím, ale rovněž rostoucí průmyslovou výrobou. Tradičně je cílem 

mnoha domácích i zahraničních turistů, kteří přijíždějí zejména do Kutné Hory, ale i 

Čáslavi, Zruče nad Sázavou a řady dalších míst, kde se nacházejí významné historické 

památky. Na jeho území je velmi rozvinutý komunikační systém a zejména v posledních 

letech se vytvořila hustá síť nákupních center a služeb.   
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12.3 Charakteristika respondentů 

 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 165 respondentů, z toho 98 žen (59 

%) a 67 mužů (41 %). Všichni respondent pracují v okrese Kutná Hora a to ve třech 

různých pracovních oblastech, které spolu souvisejí. První třetina pracuje jako 

administrativní pracovníci v Městském úřadu ve Zruči nad Sázavou, druhá třetina 

v supermarketu Billa a poslední je zaměstnána ve Vodohospodářské společnosti (VHS). 

Věkové složení respondentů je rozděleno do tří skupin specifikovaných na straně 6 této 

práce. I když pracují na zcela odlišných pracovištích, jednu vlastnost mají společnou – 

pracují v osmihodinových směnách.  

 

12.4 Charakteristika pracovišť 

 

Vodohospodářská společnost 

Vodohospodářská společnost (VHS) je podnik, který má pobočky po celé České 

republice. V práci se autorka zaměřovala na dvě pobočky této společnosti, které mají svá 

sídla v Kutné Hoře a Čáslavi. Společnost se profesně zaměřuje na všechny otázky týkající 

se vody, konkrétně na nejrůznější poruchy, kontroly čistoty a kvality vody a v neposlední 

řadě také na výstavbu nových či obnovu stávajících vodovodních zdrojů. Společnost 

zaměstnává převážně muže, ale uplatnění zda naleznou i ženy, převážně v administrativní 

části a upřednostňuje osmihodinový směnný provoz. Jednou za měsíc má každý 

zaměstnanec pracující v provozu „aktivní službu/pohotovost“, která pro něj představuje 

týden, ve kterém musí být neustále v pohotovosti a pokud se někde vyskytne porucha, je 

povinen ihned přijet a poruchu opravit. Někdy se přitom stane, že oprava poruchy se 

protáhne až do brzkých ranních hodin. Práce probíhá z větší části ve venkovním prostředí, 

kde jsou tito zaměstnanci vystaveni nejrůznějším nepříznivým vlivům počasí, ať již se 

jedná o kruté mrazy, nepohodu a déšť, či tropické letní teploty. 

Billa- supermarket 

Společnost Billa má mnoho poboček po celé České republice. Autorka si pro svoji 

práci vybrala pobočky ve Středočeském kraji, konkrétně v Kutné Hoře a Čáslavi. 

Společnost, která je součástí skupiny REWE International AG, zaměstnává muže i ženy 
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nejrůznějších věkových skupin. Na českém trhu objevila poprvé v roce 1990. Celkový 

počet jejích zaměstnanců se pohybuje kolem 6000. Obchodní řetězec Billa, který si 

autorka vybrala, se zabývá hlavně prodejem zboží a snaží se preferovat produkty českých 

značek.  Zaměstnanci v jeho prodejnách pracují na směnný provoz, který je většinou 

osmihodinový.  

Jen pro zajímavost je možno uvést, že v rámci svého programu společenské 

odpovědnosti společnost Billa jako první mezi obchodními řetězci umožňuje vstup do 

prodejen vodícím psům.  

 

Městský úřad Zruč nad Sázavou 

Městský úřad ve Zruči nad Sázavou vede město, které spadá územně do okresu 

Kutná Hora a samozřejmě náleží do Středočeského kraje. Nachází se 36 kilometrů 

jihozápadně od Kutné Hory a má 4965 trvale hlášených obyvatel. Úřad sídlí na místním 

zámku, který je pýchou tohoto malého města. Samotný úřad je členěn na řadu odborů. 

Mezi ně patří kancelář starosty, odbor ekonomický, odbor stavebního úřadu, územního 

plánování a životního prostředí, odbor vnitřních věcí, odbor kultury, školství a sportu, 

správa majetku, technické služby a městská policie. 

Náplň práce zaměstnanců je samozřejmě různorodá. Autorka se zabývala 

především pracovníky, kteří vykonávají práce spíše administrativního charakteru. Jejich 

práce probíhá v kanceláři při ustálených teplotních podmínkách a není tedy „fyzicky“ 

náročná.  

12.5 Průběh dotazníkového šetření 

 

Před zahájením dotazníkového šetření byli všichni respondenti informováni o 

obsahové části dotazníku. Byli rovněž seznámeni s účelem dotazníku a informováni o 

správném postupu při jeho vyplňování. Dotazníkové šetření probíhalo v tříměsíčním 

období, konkrétně od června 2017 do srpna 2017. Dotazníky autorka respondentům 

rozdávala osobně v tištěné podobě, protože zjistila, že osobní kontakt a informace 

ohledně dotazníků jsou pro respondenty velmi podstatné.  

Celkem bylo rozdáno 210 dotazníků po 70 kusech na tři uvedená vybraná 

pracoviště. Návratnost dotazníků činila 79 %, což představovalo 165 dotazníků -  59 
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dotazníků z úřadu, 50 dotazníků z VHS a 56 dotazníků ze supermarketu Billa.  Na 

vyplnění dotazníků měli respondenti 15 minut. Někteří respondenti měli dotazník 

vyplněn velmi rychle, naopak některým respondentům to trvalo poměrně dlouho.  

Na všechny otázky odpověděli oslovení respondenti dle svých možností a 

schopností. Autorka byla přitom velmi mile překvapena ochotou a zájmem respondentů 

při vyplňování dotazníku. 

 

12.6 Vyhodnocení dotazníků 

 

 
- Otázka číslo 1. – Vyplňte základní údaje o své osobě 

 

Analyzováno bylo 165 dotazníků ze všech třech zkoumaných skupin. Dotazník 

celkem vyplnilo 59 % žen a 41 % mužů. Již z grafického znázornění je patrné, že na úřadu 

a v supermarketu je většinové zastoupení ženského pohlaví, naproti tomu úplně opačně 

je tomu u VHS, kde je většinové zastoupení mužského pohlaví. To se samozřejmě dalo 

očekávat, protože toto povolání je typicky mužské. Tato otázka sloužila ke zjištění věku, 

pohlaví a celkové orientace respondentů. Výsledky autorka dále ještě rozdělila podle 

celkového počtu respondentů z oslovených pracovišť. 

 
Tabulka 1- Respondenti podle pohlaví 

Respondenti podle pohlaví 

  Absolutní Relativní 

ženy 98 59% 

muži 67 41% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

 

Graf 1- Respondenti podle pohlaví 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření 
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Tabulka 2- Respondenti podle pohlaví (jednotlivá pracoviště) 

Respondenti podle pohlaví- jednotlivá pracoviště 

  Absolutní Relativní 

  Billa VHS Úřad Billa VHS Úřad 

ženy 47 10 41 84% 20% 73% 

muži 9 40 15 16% 80% 21% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

 

 
Graf 2- Respondenti podle pohlaví (jednotlivá pracoviště) 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

 

Podle věkového složení největší skupinu tvořili respondenti ve stáří 31-50 let, 

druhá byla skupina ve věku 18-30 let a nejmenší skupinu představovali ve věku 51 let a 

více.  

Po rozdělení respondentů podle pohlaví, bylo zjištěno, že největší zastoupení žen 

je ve věku 31-50 let, druhou nejčastější zastoupenou skupinou jsou ženy ve věku od 18-

30 let a nejméně zastoupenou skupinou jsou ženy ve věkovém rozmezí 51 let více. Nízké 

zastoupení této věkové kategorie lze připsat i faktu, že mnoho žen v dnešní době odchází 

i do předčasného důchodu. U mužů je stejně jako u žen nejpočetnější skupina ve věku 31-

50 let, druhou v pořadí je však skupina s věkovou hranicí 51 let a více a nejmenší 

procentuální zastoupení má skupina ve věku 18-30 let. Zde je největší rozdíl oproti 

ženskému pohlaví, které má na druhém místě nejvíce procentuální zastoupení u věkové 

kategorie ve věku 18-30 let. Takto nízké zastoupení lze připsat mimo jiné i tomu, že 

mnoho mladých mužů chce spíše studovat a pracovat v kanceláři, než vykonávat 

manuální prací.  

84 %

20 %

73 %

16 %

80 %

21 %

Respondenti podle pohlaví- jednotlivá pracoviště

ženy muži



 

44 

 

Tabulka 3- Respondenti podle věku 

Respondenti podle věku 

  Absolutní   Relativní 

18-30 let 37 22% 

31-50 let 97 59% 

51 let a více 31 19% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

 

Graf 3- Respondenti podle věku 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

 

Tabulka 4- Respondenti podle věku (rozlišení muži/ ženy) 

Respondenti podle věku (rozlišení muži/ ženy) 

  Absolutní Relativní 

  Ženy Muži Ženy Muži 

18-30 let 24 13 25% 20% 

31-50 let 58 39 59% 58% 

51 let a více  16 15 16% 22% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 
Graf 4- Respondenti podle věku (rozlišení muži/ ženy) 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření 
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- Otázka 2: Kde pracujete? 

 

Autorka měla již předem zjištěno, kde respondenti pracují, protože si pro tento 

výzkum vybírala tato pracoviště cíleně. 34 % (56) respondentů uvedlo, že jsou 

zaměstnanci supermarketu, konkrétně supermarketu Billa v Kutné Hoře. Další vybranou 

skupinou jsou respondenti pracující na Městském úřadu ve Zruči nad Sázavou, což uvedlo 

36 % (59) respondentů. A poslední vybranou skupinou jsou zaměstnanci 

Vodohospodářské společnosti dále (VHS), kde pracuje 30 % (50) respondentů.  

  

- Otázka 3: Kolik má Vaše firma zaměstnanců? 

 

Tato otázka byla poměrně složitá, protože u jedné skupiny se jednalo o zaměstnance 

pobočky větší organizace. V jejím případě respondenti supermarketu uvedli, že jejich 

firma má celkem až 6000 zaměstnanců, což znamená, že počítali všechny filiálky 

supermarketu Billa. Na zkoumaném pracovišti ovšem pracuje pouze 60-70 zaměstnanců. 

Na Městském úřadu pracuje celkem 80 zaměstnanců a respondenti VHS uvedli, že 

celkové množství zaměstnanců jejich organizace je 80. 

    

- Otázka 4: Stravujete se pravidelně? (což znamená alespoň 3krát denně) 

 

Touto otázkou chtěla autorka zjistit, zda se respondenti stravují pravidelně, protože 

pravidelné nebo naopak nepravidelné stravování může hrát významnou roli při vzniku 

různých onemocnění. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že pravidelně se stravují 

respondenti, kteří pracují na úřadu, kde tuto odpověď označila více než polovina 

respondentů. Naopak nejhůře jsou na tom se stravováním respondenti ze supermarketu. 

Nejčastější odpovědí respondentu z VHS pak bohužel bylo, že o tom vůbec nepřemýšleli.  

 
Tabulka 5- Pravidelné stravování 

Pravidelné stravování 

  Absolutní Relativní 

  Billa VHS Úřad Billa VHS Úřad 

Ano 22 10 47 39% 20% 66% 

nepřemýšlel/ a 15 30 1 27% 60% 2% 

ne  19 10 11 34% 20% 32% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 



 

46 

 

 
Graf 5- Pravidelné stravování 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

 
- Otázka 4A: Snídáte ráno před odchodem do práce? 

 

Tato otázka nejen že navazovala na předcházející otázku. Je všeobecně známo, že 

snídaně je základem dne. Autorka si pod pojmem snídaně představuje nejenom 

konzumaci potravin, ale i příjem potřebného množství tekutin.  

 Z grafu je patrno, že před odchodem do práce snídá nejvíce respondentů z úřadu a z VHS. 

Nejhůře na tom se snídaní před odchodem do práce jsou respondenti ze supermarketu. 

Tuto skutečnost lze připsat tomu, že zaměstnanci supermarketu vstávají do práce velmi 

brzo,  např. kolem 4 až 5 hodiny ranní. 

 

Tabulka 6- Snídáte ráno před odchodem do práce 

Snídáte ráno před odchodem do práce 

  Absolutní Relativní 

  Billa VHS Úřad Billa VHS Úřad 

ano 14 30 29 25% 60% 49% 

ne  42 20 30 75% 40% 51% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 
Graf 6- Snídáte ráno před odchodem do práce 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření 
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- Zdůvodnění, proč respondenti nesnídají – respondenti ze supermarketu 

 

Více než polovina respondentů supermarketu uvedla, že nesnídá doma. Vysvětlení 

této skutečnosti viz již v předchozím odstavci. Nejčastější argumenty jsou uvedeny 

v následující tabulce.  

  

Tabulka 7- Proč, ráno nesnídáte (Billa) 

Proč, ráno nesnídáte (Billa) 

  Absolutní Relativní 

Nestíhám 21 50% 

nejím po ránu 5 12% 

nejsem zvyklý/á 8 19% 

yjím v práci 4 10% 

Nevím 1 2% 

přispím si 1 2% 

je příliš brzo 2 5% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

 
- Zdůvodnění, proč respondenti nesnídají – respondenti z VHS 

 

Respondenti pracující ve VHS uvedli, že 20 % z nich nesnídá před odchodem do 

práce. Tento fakt připisují, stejně jako respondenti ze supermarketu tomu, že jejich 

pracovní doba začíná v brzkých ranních hodinách. Nejčastější argumenty jsou uvedeny 

v tabulce.   

 
Tabulka 8- Proč, ráno nesnídáte (VHS) 

Proč, ráno nesnídáte (VHS) 

  Absolutní Relativní 

Nestíhám 6 30% 

je to příliš brzo 9 45% 

snídám po cestě do práce 5 25% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 
- Zdůvodnění, proč respondenti nesnídají – respondenti z Městského úřadu 

 

Respondenti pracující v úřadu uvedli, že více než polovina z nich snídá před 

odchodem do práce. Nejčastější argumenty jsou patrny z tabulky.  
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Tabulka 9- Proč, ráno nesnídáte (Úřad) 

Proč, ráno nesnídáte (Uřad) 

  Absolutní Relativní 

nemám čas 12 40% 

snídám v práci 9 30% 

vypravuji dítě do školy 1 4% 

je příliš brzy 4 13% 

nejsem zvyklá/ý snídat 4 13% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

Na otázky 4B odpovídali pouze ti respondenti, kteří na otázku 4A odpověděli ano 

 
- Otázka 4Ba: Co ráno pijete? 

 

  Tato otázka navazuje na předchozí otázky. Z grafu lze vyčíst, že nejčastějším 

nápojem, který respondenti konzumují k snídani, je čaj. Uvedla to většina respondentů. 

Nejvíce tento nápoj pijí respondenti z úřadu. Jako druhý nejčastěji konzumovaný nápoj 

je uváděna káva a to hlavně u respondentů VHS. Nejmenší procentuální zastoupení mělo 

kakao, které se vyskytuje v nejmenším počtu odpovědí.  

 

 
Tabulka 10- Co ráno pijete 

Co ráno pijete 

  Absolutní Relativní 

  Billa VHS Úřad Billa VHS Úřad 

Čaj 7 15 21 50% 50% 72% 

Káva 5 15 7 35% 50% 24% 

Kakao 2 0 1 15% 0% 4% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

 
Graf 7- Co ráno pijete 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření 
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- 4Bb: Co ráno snídáte? 

 

Tato otázka navazuje na předcházející dvě otázky. Jejím bylo zjistit, co respondenti 

konzumují, pokud snídají. Dle níže uvedené tabulky je patrno, že respondenti, kteří ráno 

doma snídají, preferují většinou chléb s nějakým doplňkem. 

 
Tabulka 11- Co snídáte (Billa) 

Co snídáte (Billa) 

  Absolutní Relativní 

ovesná kaše 1 7% 

chleba a sýr 2 14% 

cereálie 1 7% 

chleba a šunka 3 23% 

chleba a paštika 2 14% 

houska 2 14% 

sušenka 2 14% 

zelenina a pečivo 1 7% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

 

Respondenti pracující ve společnosti VHS k snídani preferují nejčastěji chléb se 

sýrem nebo šunkou. Dle níže uvedené tabulky je patrné, že respondenti VHS jsou na tom 

s preferencí potravin podobně jako respondenti supermarketu.  

 

 
Tabulka 12- Co snídáte (VHS) 

Co snídáte (VHS) 

  Absolutní Relativní 

chleba a sýr 10 33% 

chleba a šunka 10 33% 

chleba a paštika 8 27% 

sušenka 2 7% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

 

  

Poslední tabulka potvrzuje skutečnost, že respondenti preferují k snídani, chléb se 

šunkou či sýrem, avšak na rozdíl od respondentů z VHS a ze supermarketu dávají 

respondenti z úřadu přednost zdravějším formám snídaně jako je například ovesná kaše a 

další potraviny uvedené v tabulce. 



 

50 

 

Tabulka 13- Co snídáte (Úřad) 

Co snídáte-Úřad 

  Absolutní Relativní 

ovesná kaše 4 14% 

chleba a sýr 12 42% 

Cerealie 1 3% 

Jogurt 4 14% 

Sladké 3 10% 

co dům dá 1 3% 

chleba a marmeláda 4 14% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 
- Otázka 5: Jaké množství tekutin vypijete během dne? 

 

Na tuto otázku byly odpovědi respondentů velmi rozdílné. To autorku příliš 

nepřekvapilo, protože každý člověk má jiný pitný režim, třebaže obecná doporučení jsou 

pro všechny stejná. Nejčastější odpovědí respondentů bylo, že vypijí 2 litry tekutin za 

den. Respondenti ze supermarketu dokonce ve 2 % uvedli, že vypijí 4litry tekutin. 

Druhým nejčastěji uváděným množstvím vypitých tekutin byly 3 litry. 

Tabulka 14- Množství tekutiny vypitých během dne 

Množství tekutin vypitých během dne 

  Absolutní Relativní 

  Billa VHS Úřad Billa VHS Úřad 

0,5 2 0 0 4% 0% 0% 

1 10 5 8 17% 10% 14% 

1,5 14 5 9 25% 10% 15% 

2 25 30 21 44% 60% 36% 

2,5 2 0 8 4% 0% 14% 

3 2 10 13 4% 20% 21% 

4 1 0 0 2% 0% 0% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

Graf 8- Množství tekutin vypitých během dne 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření 
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- Otázka 6: Poskytuje Vám zaměstnavatel nějaké nápoje během vaší pracovní doby/ 

směny? 

 

Následující otázkou chtěla autorka zjistit, zda zaměstnavatel poskytuje svým 

zaměstnancům tekutiny a tím je podporuje v dodržování pitného režimu.  Z výše 

uvedených odpovědi, je patrné, že tekutiny jsou zaměstnancům poskytovány v určitém 

množství v supermarketu a na úřadě. Naproti tomu nejsou vůbec poskytovány 

zaměstnancům VHS.  

 
Tabulka 15- Poskytnutí tekutin 

Poskytování tekutin 

  Absolutní Relativní 

  Billa VHS Úřad Billa VHS Úřad 

ano 35 0 16 62% 0 27% 

ne 21 50 43 38,00% 100% 73% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

Graf 9- Poskytnutí tekutin 

 
 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

Odůvodnění poskytnutí / neposkytnutí tekutin během pracovní doby/ směny. 

 

Respondenti ze supermarketu většinou uvedli, že zaměstnavatel jim tekutiny 

poskytuje pouze během letní sezóny a to při vyšších až tropických teplotách. Celkem 24 

% respondentů neví, proč jim zaměstnavatel nápoje neposkytuje a konečně 14 % 

respondentů si myslí, že jim tekutiny neposkytuje z finančních důvodů.  

Naproti tomu respondenti z VHS uvedli, že si myslí, že jim zaměstnavatel neposkytuje 

nápoje z finančních důvodů a další neshledali žádné racionální odůvodnění, proč jim 

zaměstnavatel tekutiny neposkytuje.  

Poslední zkoumanou skupinou byli respondenti z úřadu, kteří většinou uvedli, že jim 

zaměstnavatel poskytuje nápoje kvůli letním vedrům a menší procento respondentů se 

domnívalo, že je to povinnost zaměstnavatele ze zákona.  
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Tabulka 16-Proč, zaměstnavatel neposkytuje tekutiny 

Proč, zaměstnavatel neposkytuje tekutiny 

  Absolutní Relativní 

  Billa VHS Úřad Billa VHS Úřad 

nevím 13 25 22 24% 50% 37% 

finance 8 25 8 14% 50% 14% 

letní sezona 35 0 14 62% 0% 24% 

máme vodovod 0 0 6 0% 0% 10% 

nemá povinnost 0 0 3 0% 0% 5% 

dostáváme stravenky 0 0 3 0% 0% 5% 

povinnost ze zákona 0 0 3 0% 0% 5% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 
- Otázka 7: Jaké nápoje preferujete ke konzumaci? 

 

Z grafu je patrno, že více než polovina respondentů z úřadu preferuje pro konzumaci 

obyčejnou vodu. Na dalších dvou zkoumaných pracovištích má voda procentuální 

zastoupení mnohem menší. Nejpreferovanějším nápojem ke konzumaci u respondentů z 

VHS a ze supermarketu je minerální voda.  

 

Tabulka 17- Konzumace nápojů 

Konzumace nápojů 

  Absolutní Relativní 

  Billa VHS Úřad Billa VHS Úřad 

Voda 15 5 40 27% 10% 68% 

min. voda 18 30 12 32% 60% 20% 

slazené limonády 11 10 6 20% 20% 10% 

Džusy 8 0 0 14% 0% 0% 

čaje (ledové) 4 5 1 7% 10% 2% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

Graf 10- Konzumace nápojů 

 
 
Zdroj: Dotazníkové šetření 
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- Otázka 8: Máte možnost nasvačit se v práci? 

 

Touto otázkou chtěla autorka zjistit, zda respondenti dodržují zásady správného 

stravování, protože i svačina je součástí pravidelného stravování v průběhu den. Dle 

grafického znázornění je patrno, že většina respondentů z úřadu má možnost se v práci 

nasvačit. Podobně na tom jsou i respondenti ze supermarketu, kde má možnost nasvačit 

se více než polovina respondentů. Nejhůře na tom s možností konzumace svačiny jsou 

respondenti VHS.  

 
Tabulka 18- Možnost svačiny v práci 

Možnost svačiny v práci 

  Absolutní Relativní 

  Billa VHS Úřad Billa VHS Úřad 

ano  36 15 54 64% 30% 91% 

ne 20 35 5 36% 70% 9% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

Graf 11- Možnost svačiny v práci 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

Strava svačících respondentů:  

 

Respondenti ze supermarketu preferují k svačině téměř z poloviny housku a salám 

a v menší míře pizza žemli, croissant, jogurt nebo pomazánku. Naopak je tomu u 

respondentů z úřadu, kteří ke svačině upřednostňují ovoce nebo jogurt. Menší 

procentuální zastoupení mají pak houska a salám, sušenka a bageta. Nejhůře jsou na tom 

se svačinami respondenti z VHS, kteří – pokud mají možnost se nasvačit- preferují 

nejčastěji chléb a sýr či nějakou formu suchého salámu.  
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Tabulka 19-Co většinou svačíte 

Co většinou svačíte 

  Absolutní Relativní 

  Billa VHS Úřad Billa VHS Úřad 

pizza žemle 3 0 0 8% 0% 0% 

croissant 1 0 0 3% 0% 0% 

jogurt 3 5 12 3% 33% 22% 

houska a salám 16 4 9 44% 27% 17% 

pomazánka 3 0 0 3% 0% 0% 

bageta 10 0 4 28% 0% 7% 

chleba a sýr 0 6 0 0% 40% 0% 

ovoce 0 0 18 0% 0% 33% 

sušenka 0 0 7 0% 0% 13% 

zelenina 0 0 3 0% 0% 6% 

rýžový chlebík 0 0 1 0% 0% 2% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

Graf 12- Co většinou svačíte 

 
 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 
- Otázka 9: Oběd do práce si připravujete doma? 

 

Dle grafického znázornění je patrno, že většina respondentů si oběd do práce 

nepřipravuje. Uvedlo to 69 % respondentů. Ze sledovaných  pracovišť si nejčastěji oběd 

do práce připravují respondenti z úřadu. 
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Tabulka 20- Připravujete si oběd do práce 

Připravujete si oběd do práce 

  Absolutní Relativní 

  Billa VHS Úřad Billa VHS Úřad 

ano 16 6 28 29% 12% 47% 

ne 40 44 31 71% 88% 53% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

 
Graf 13-Připravujete si oběd do práce 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

Zdůvodnění předchozích odpovědí supermarket 

 

Respondenti ze supermarketu si oběd do práce nepřipravují hlavně z důvodu 

nedostatku času. Menší procentuální zastoupení měly odpovědi, že respondentům 

nechutnají ohřívaná jídla apod.  

 
Tabulka 21- Proč, připravujte/ nepřipravujete oběd (Billa) 

Proč, si připravujete/nepřípravujete oběd (Billa) 

  Absolutní Relativní 

nechutná mi ohřívané 2 4% 

nechce se mi 2 4% 

něco si koupim 14 25% 

nestíhám 23 41% 

levnější  4 6% 

manželka mi ho přípraví 1 2% 

baví mne to   4 6% 

vím co jim 6 10% 

dieta 1 2% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

29%

12%

47%

71%
88%

53%

Billa VHS Úřad

Připravujete si oběd do práce

ano ne



 

56 

 

Zdůvodnění odpovědí VHS 

 

Respondenti z VHS si oběd do práce nepřipravují ze stejného důvodu jako 

respondenti ze supermarketu, tedy především nedostatku času. Naopak respondenti, kteří 

si  jídlo do práce připravují, svoji odpověď odůvodňují tím, že je oběd vyjde po finanční 

stránce levněji a dále také to, že vědí „ co jedí“.  

 
Tabulka 22- Proč, si připravuji/ nepřipravují oběd (VHS) 

Proč, si připravujete/ nepřipravujete oběd (VHS) 

  Absolutní Relativní 

je to levnější 3 6% 

vím co jím 3 6% 

koupim během dne 20 40% 

nemám na to čas 24 48% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

Zdůvodnění odpovědí úřad 

 

Respondenti z úřadu si oběd do práce nepřipravují ze stejného důvodu jako ve 

dvou výše zmíněných pracovištích. Naopak respondenti, kteří si jídlo do práce připravují, 

uvedli, že si jídlo připravuji hlavně kvůli tomu, že je daná činnost baví. Další odpovědi 

měly malé procentuální zastoupení.  

 
Tabulka 23- Proč, si připravují/ nepřipravují oběd (Úřad) 

Proč, si připravujete/nepřípravujete oběd (Úřad) 

  Absolutní Relativní 

mám to co chci 10 15% 

baví mne to   8 13% 

levnější  10 15% 

máme jídlo na pracovišti 5 8% 

nemám čas 20 32% 

zdravotní stav 1 2% 

objednám si ho 10 15% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 
- Otázka 10: Kterou formu oběda preferujete? 

 

Dle grafického znázornění je patrné, že odpovědi respondentů na tuto otázku jsou 

různorodé. Respondenti z úřadu uvedli, že více jak polovina z nich preferuje teplou 

variantu.  
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Podobně je tomu s preferencí formy oběda u respondentů ze supermarketu. V případě 

respondentů z VHS více než polovina uvedla, že jim nezáleží na formě oběda, kterou 

budou konzumovat. 

 

Tabulka 24- Preferenční forma oběda 

Preferenční forma oběda 

  Absolutní Relativní 

  Billa VHS Úřad Billa VHS Úřad 

teplý 21 5 43 38% 10% 73% 

studený 9 5 4 16% 10% 7% 

nevybírám si  26 40 12 46% 80% 20% 

       
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

Graf 14- Preferenční forma oběda 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

 
- Otázka 11: Kde obědváte? 

 

Z níže uvedeného grafického znázornění je patrno, že více než polovina respondentů z 

úřadu a ze supermarketu obědvá na pracovišti. Naproti tomu respondenti z VHS nejčastěji 

svůj oběd konzumují v restauraci či kantýně.   

 
Tabulka 25- Kde obědváte 

Kde obědváte 

  Absolutní Relativní 

  Billa VHS Úřad Billa VHS Úřad 

na pracovišti 40 6 42 71% 12% 71% 

restaurace/ kantýna 2 24 15 4% 48% 25% 

v supermarketu 14 20 2 25% 40% 4% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 
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Graf 15- Kde obědváte 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

  
- Otázka 12: Máte možnost ve své pracovní době prostor na „ klidný“ oběd? 

Případně proč ne? 

 

Touto otázkou chtěla autorka zjistit, zda mají respondenti ze třech vybraných skupin čas 

na klidný oběd, jako důležitou součást celodenního stravování. Z jejich odpovědí je 

patrno, že většina čas na „klidný“ oběd nemá. Uvedla to více než polovina respondentů z 

VHS a ze supermarketu. 

 

Tabulka 26- Možnost klidného oběda 

Možnost klidného oběda 

  Absolutní Relativní 

  Billa VHS Úřad Billa VHS Úřad 

ano 15 6 42 29% 12% 71% 

ne 41 44 17 73% 88% 29% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

Graf 16- Možnost klidného oběda 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

 

- Zdůvodnění odpovědí supermarketu 

 

Respondenti ze supermarketu uvedli, že na „klidný“ oběd nemají čas hlavně kvůli výkonu 

práce, při kterém jim to časově nevychází.  
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Tabulka 27- Proč, ano /ne klidný oběd (Billa) 

Proč, ano/ ne klidný oběd (Billa) 

  Absolutní Relativní 

časově to nevychází 8 14% 

obsluha prodejny 11 20% 

mám pauzu 15 27% 

zákaznící 21 37% 

nestíhám 1 2% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

 

Zdůvodnění odpovědí VHS 

 

Respondenti z VHS uvedli, že více jak polovina z nich nemá čas na „klidný“ oběd 

kvůli tomu, že mají hodně práce-neustále se vyskytují nějaké poruchy, operativní 

povinnosti apod.  

 
Tabulka 28- Proč, ano /ne klidný oběd (VHS) 

Proč, ano/ ne klidný oběd (VHS) 

  Absolutní Relativní 

hodně práce 39 78% 

stress 5 10% 

mám pauzu 6 12% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

 

Zdůvodnění odpovědí úřad 

 

Jen 22 % respondentů z úřadu uvedlo, že na klidný oběd nemají čas, protože mají 

hodně práce a 7 % respondentů uvedlo, že někteří klienti přicházejí i v době polední 

pauzy. Naopak 71 % respondentů uvedlo, že na klidný oběd čas mají. 

 

Tabulka 29- Proč, ano /ne klidný oběd (Úřad) 

Proč, ano /ne klidný oběd (Úřad) 

  Absolutní Relativní 

klienti chodí i přes oběd 4 7% 

mám pauzu 42 71% 

hodně práce 13 22% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 
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- Otázka 13: Poskytuje Vám zaměstnavatel na stravování stravenky? 

 

Na tuto otázku odpověděli všichni respondenti stejně, jelikož všem třem vybraným 

skupinám zaměstnavatelé stravenky poskytují. 

 
- Otázka 13 A: Jaká je jejich nominální hodnota? 

 

Hodnota stravenek, které poskytují zaměstnavatelé svým zaměstnancům je různá. 

Stravenky zaměstnanců supermarketu mají nominální hodnotu 60,- Kč a ve srovnání se 

dvěma dalšími zkoumanými skupinami se jedná o hodnotu nejnižší. Naproti tomu 

zaměstnanci úřadu dostávají stravenky v nominální hodnotě 80,- Kč, a nejlépe na to jsou 

zaměstnanci VHS, kteří dostávají stravenky v nominální hodnotě 100,- Kč. Samozřejmě 

je důležité zmínit, že si všichni respondenti na stravenky část přidávají ze svých 

finančních zdrojů. To znamená, že si část této hodnoty sami doplácejí. 

 
- Otázka 14: Zajímáte se o zdravé stravování/ zdravý životní styl? 

 

Dle grafů je bohužel patrno, že více než polovina respondentů z VHS a ze 

supermarketu se o zdravý životní styl nezajímá. Naopak je tomu u respondentů z úřadu, 

kde více než polovina respondentů uvedla, že se zajímají o zdravý životní styl a s tím 

spojené zdravé stravování. 

 

Tabulka 30- Zajímáte se o „zdravé“ stravování 

Zajímáte se o ,, zdravé" stravování 

  Absolutní Relativní 

  Billa VHS Úřad Billa VHS Úřad 

ano 20 10 35 36% 20% 59% 

ne 36 40 24 64% 80% 41% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

Graf 17- Zajímáte se o „zdravé“ stravování 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření 
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- Otázka 15: Poskytuje Vám zaměstnavatel nějaké školení o zdravém stravován/ 

stravování/ životním stylu? 

 

Dle grafického znázornění je patrno, že na třech sledovaných pracovištích žádné 

školení na uvedené téma neprobíhá. Odpovědělo tak téměř 100 % respondentů, pouze 1 

% z každé zkoumané skupiny uvedlo, že takové školení probíhá. Kladnou odpověď lze 

v tomto případě hodnotit i tak, že někteří respondenti neodpovídali na otázku pravdivě. 

 

Tabulka 31- Školení/ seminář o zdravém stravování 

Školení/ seminář o zdravém stravování 

  Absolutní Relativní 

  Billa VHS Úřad Billa VHS Úřad 

ano 1 5 1 1% 1% 1% 

ne 55 45 58 99% 99% 99% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

 
Graf 18- Školení/ seminář o zdravém stravování 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

 
- Otázka 16: Držíte v současné době nějakou dietu? 

 

Tato otázka sloužila spíše orientačně, aby autorka zjistila, jak na tom jsou respondenti 

s aktuálními trendy ve formě diet. Dle jejich výpovědí lze soudit, že diety se na těchto 

pracovištích téměř nedrží. Jen malé procento respondentů uvedlo, že drží zeleninovou 

dietu. 
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Tabulka 32- Držíte v současné době dietu 

Držíte v současné době dietu 

  Absolutní Relativní 

  Billa VHS Úřad Billa VHS Úřad 

ano 2 2 1 4% 4% 1% 

ne 54 48 58 96% 96% 99% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

 

 

Graf 19- Držíte v současné době dietu 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

 
- Otázka 17: Věnujete se pravidelně nějaké sportovní aktivitě? 

 

Dle uvedených odpovědí je patrno, že na sledovaných pracovištích se značná část 

respondentů věnuje sportovním aktivitám.   

 
Tabulka 33- Věnujete se pravidelně sportovní aktivitě 

Věnujete se pravidelně sportovní aktivitě 

  Absolutní Relativní 

  Billa VHS Úřad Billa VHS Úřad 

ano 36 30 29 64% 60% 49% 

ne 20 20 30 36% 40% 51% 

       
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

Graf 20- Věnujete se pravidelně sportovní aktivitě 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření 
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- Otázka 17A: Kterou ze sportovních aktivit provozujete? 

 

Respondenti nejvíce preferují pravidelné procházky. Mezi dalšími preferovanými 

aktivitami nalézáme i „gaučing“, který představuje skoro téměř nulovou sportovní 

aktivitu.  

 

Tabulka 34- Pravidelná sportovní aktivita 

Pravidelná sportovní aktivita 

  Absolutní Relativní 

  Billa VHS Úřad Billa VHS Úřad 

fitness 8 0 3 14% 0% 5% 

joga 1 0 2 2% 0% 3% 

zumba 0 0 1 0% 0% 2% 

aerobic 3 0 1 5% 0% 2% 

trampolínky 1 0 2 2% 0% 3% 

jogging 2 0 2 4% 0% 3% 

procházky 20 10 22 36% 20% 37% 

gaučing 11 30 6 20% 60% 10% 

jiné 10 10 20 17% 20% 35% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 
Graf 21- Pravidelná sportovní aktivita 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření 
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- Otázka 18:Kouříte? 

 

Tato otázka byla pro autorku velmi důležitá, neboť chtěla zjistit, jak jsou na tom 

respondenti s kouřením v podmínkách velké protikuřácké propagace včetně otřesných 

fotografií na cigaretových balíčcích. Z grafu je patrno, že kouří více respondentů z VHS 

a ze supermarketu, zatímco u respondentů z úřadu je počet kuřáků podstatně nižší.  

Tabulka 35- Kouříte 

Kouříte 

  Absolutní Relativní 

  Billa VHS Úřad Billa VHS Úřad 

ano 28 40 12 50% 80% 20% 

Ne 28 10 47 50% 20% 80% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

Graf 22- Kouříte 

 
 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

Množství vykouřených cigaret: 

Respondenti z VHS uvedli v 50 %, že vykouří 30 cigaret denně, dalších 38 % uvedlo, 

že vykouří 20 cigaret denně a 12 % uvedlo, že vykouří 10 cigaret denně. Respondenti ze 

supermarketu uvedli, že 25 % vykouří 20 cigaret denně, dalších 25 % 10 cigaret denně, 

21 % respondentů uvedlo, že vykouří 6 cigaret denně. Zarážející je fakt, že dokonce 7 % 

respondentů uvedlo, že vykouří 40 cigaret denně. 

 

- Otázka 19: Odráží se způsob Vaší práce negativně na Vašem zdravotním stavu? 

 

Dle grafu je patrno, že v největší míře se negativně způsob práce odráží na 

zaměstnancích úřadu. O něco lépe na tom jsou respondenti z VHS a ze supermarketu, 

kteří to, že se na jejich zdravotním stavu způsob práce odráží uvedli jen v menším počtu 

případů. Zarážející je přitom skutečnost, že více než polovina respondentů z VHS a ze 

supermarketu o tom vůbec nepřemýšlelo.  
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Tabulka 36- Odráží se způsob práce- na zdravotním stavu 

Odráží se způsob práce - na zdravotním stavu 

  Absolutní Relativní 

  Billa VHS Úřad Billa VHS Úřad 

Ano 11 10 17 20% 20% 29% 

Ne 16 5 22 28% 10% 37% 

nepřemýšlel/a jsem na tím 29 35 20 52% 70% 34% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

Graf 23- Odráží se způsob práce- na zdravotním stavu 

 
 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

 

Respondenti, kteří na předcházející otázku odpověděli ano, museli svoji odpověď 

zdůvodnit. Dle tabulky je patrno, že nejvíce se způsob práce negativně projevuje 

fyzickým vyčerpáním, bolestmi v zádech apod.  

 
Tabulka 37- Zdravotní stav 

Zdravotní stav 

  Absolutní Relativní 

  Billa VHS Úřad Billa VHS Úřad 

stress 6 2 5 55% 20% 29% 

bolest zad 4 0 6 36%   35% 

přibírání 1 0 4 9%   24% 

únava 0 2 0   20%   

fyz. vyčerpání 0 6 0   60%   

otoky nohou 0 0 2     12% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 
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Graf 24- Zdravotní stav 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 
- Otázka 20: Trápí Vás nějaké zdravotní problémy, které vznikly důsledkem Vašeho 

stravování? 

 

Následující otázka navazuje na otázku předešlou. Odpovědi respondentů nejsou příliš 

odlišné. U více než poloviny respondentů z VHS je patrno, že mají problémy, které 

souvisejí s jejich stravováním. Oproti tomu respondenti z úřadu a ze supermarketu na tom 

nejsou nejhůře.  

 

Tabulka 38- Zdravotní problémy vzniklé důsledkem stravování 

Zdravotní problémy vzniklé důsledkem stravování 

  Absolutní Relativní 

  Billa VHS Úřad Billa VHS Úřad 

ano 23 30 8 41% 60% 14% 

ne 33 20 51 59% 40% 86% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

Graf 25- Zdravotní problémy vzniklé důsledkem stravování 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření 
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Nejčastějšími problémy, kterými respondenti subjektivně trpí vlivem stravování 

jsou u 74 % respondentů ze supermarketu bolesti žaludku, dále u 13% žaludeční vředy a 

problémy se žlučníkem uvedlo 9 % respondentů. Respondenti z VHS uvedli, že z 32 % 

mají problémy se žaludkem, jako další zdravotní problém, který vznikl vlivem jejich 

stravování, uvedlo 17 % respondentů problémy s vysokým cholesterolem, vředy, 

žlučníkem a pálení žáhy. Jiné zdravotní problémy uváděli respondenti z úřadu-v 50 % 

vysoký cholesterol, pálení žáhy uvedlo 38 % respondentů a 12 % míní, že vlivem 

stravování mají problémy s obezitou. 

 
Tabulka 39- Nejčastější zdravotní problémy vzniklé důsledkem stravování 

Nejčastější zdravotní problémy vzniklé důsledkem stravování  

  Absolutní Relativní 

  Billa VHS Úřad Billa VHS Úřad 

Vředy 3 5 0 13% 17% 0% 

Žaludek 17 10 0 74% 32% 0% 

Žlučník 2 5 0 9% 17% 0% 

štítná žláza 1 0 0 0% 0% 0% 

vysoký cholesterol 0 5 4 0% 17% 50% 

pálení žáhy 0 5 3 0% 17% 38% 

Obezita 0 0 1 0% 0% 12% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 
- Otázka 21: Objevují se u Vás nějaké zdravotní problémy, které souvisejí s náplní 

Vašeho zaměstnání? 

 

Tato otázka uzavírá blok věnovaný zdravotní situaci na sledovaných pracovištích. Dle 

grafického znázornění je zřejmé, že odpovědi respondentů jsou značně různorodé. 

Respondenti ze supermarketu uvedli, že téměř polovina z nich má zdravotní problémy, 

které souvisejí s jejich zaměstnáním.  V případě respondentů z VHS se jedná dokonce o 

více než polovinu.   

 

Tabulka 40- Zdravotní problémy souvisejí se zaměstnáním 

Zdravotní problémy souvisejí se zaměstnáním 

  Absolutní Relativní 

  Billa VHS Úřad Billa VHS Úřad 

ano 24 40 13 43% 80% 22% 

ne 32 10 46 57% 20% 78% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 
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Graf 26- Zdravotní problémy souvisejí se zaměstnáním 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

Jako nejčastější zdravotní problémy uvedli respondenti ze supermarketu bolest 

zad - 76 %, 8 % respondentů označilo za zdravotní problémy přepracovanost, vředy a 

celkové fyzické vyčerpání. 

Obdobně je tomu u respondentů z VHS, z nichž 50 % uvedlo, že mají problémy se zády, 

dalších 13 % uvedlo, že pociťují fyzické vyčerpání a psychickou únavu a 12 % uvedlo 

problémy se vředy a artrózou kloubů. 

Respondenti z poslední zkoumané skupiny, tedy z úřadu, uváděli stejně jako 

předcházející skupiny problémy se zády - 50 %, dalších 15 % uvedlo, že mají problémy 

s artrózou kloubů a dále bolesti očí vzhledem k ustavičnému sedavému zaměstnání a 

práci na PC, a zbývajících 8 % uvedlo problémy vlivem přepracovanosti, s nadváhou a 

s plotýnkami. 

 

Tabulka 41- Druh zdravotních problémů souvisí se zaměstnáním 

Druh zdravotních problémů souvisí se zaměstnáním 

  Absolutní Relativní 

  Billa VHS Úřad Billa VHS Úřad 

bolest zad 18 20 6 76% 50% 46% 

přepracovanost 2   1 8%   8% 

vředy 2 5   8% 12%   

fyz. vyčerpání 2 5   8% 13%   

psych. únava   5     13%   

artróza kloubů   5 2   12% 15% 

bolest očí     2     15% 

nadváha     1     8% 

plotýnky     1     8% 
Zdroj: Dotazníkové šetření 
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12.7      Diskuze dotazníkového šetření 

 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit možnosti, pravidelnost a kvalitu stravy 

zaměstnanců ve třech vybraných pracovištích se stravováním v zaměstnání. Dotazník 

zjišťoval, zda respondenti začínají svůj den pravidelnou snídaní, dále také jaké množství 

tekutin během dne vypijí a jaký druh tekutin preferují. Součástí dotazníku bylo i zjištění 

zda respondenti v práci pravidelně svačí a obědvají, a zda si oběd do práce připravují 

doma, nebo kupují v supermarketu či obědvají v restauraci / kantýně.  

Předmětem zájmu bylo rovněž, zda se respondenti zajímají o zdravý životní styl 

a zda jim zaměstnavatel poskytuje o této otázce školení. Na to navazovala i otázka, která 

se týkala zjištění, zda se respondenti věnují nějaké sportovní aktivitě. Poslední část 

dotazníku se zaměřila na vzniklé zdravotní problémy, které dle soudu respondentů 

vznikly vlivem stravování, anebo pracovní náplní. 

 

Otázka 1: Jak řeší vybraní respondenti své stravování v době přítomnosti na 

pracovišti? Stravují se respondenti z úřadu pravidelněji než respondenti ze 

supermarketu či z Vodohospodářské společnosti (dále VHS)?  

Prostřednictvím těchto otázek autorka chtěla zjistit, jaké možnosti mají v oblasti 

stravování  respondenti ze všech tří sledovaných pracovišť. Výzkum ukázal, že stravování 

respondentů z úřadu je pravidelnější, než u respondentů z ostatních dvou pracovišť.  

Z hlediska pravidelného stravování uvedlo 20 % respondentů z VHS, že se stravuje 

nepravidelně a až 60 % respondentů z VHS uvedlo, že o tom nepřemýšlelo. Obdobně je 

tomu v případě respondentů ze supermarketu, z nichž 34 % respondentů uvedlo, že se 

stravují nepravidelně a 27 % o tom vůbec nepřemýšlí. Tuto skutečnost lze připsat faktu, 

že respondenti z VHS a ze supermarketu mají zaměstnání fyzicky náročnější než 

respondenti z úřadu. Respondenti z úřadu jsou na tom proto s pravidelným stravováním 

o poznání lépe než respondenti z dalších dvou skupin. Z grafu vyplývá, že až 66 % 

respondentů z úřadu se stravuje pravidelně, pouze 32 % uvedlo, že se stravuje 

nepravidelně a jen 2 % respondentů uvedla, že o tom nepřemýšleli.  
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Otázka 2: Koresponduje stravovací a pitný režim respondentů s doporučením 

odborníků (pravidelnost aj.). Je stravování všech respondentů pravidelné?  

Následující otázka navazuje na výzkumnou otázku číslo 1., z níž vyplynulo, že 

stravování respondentů je na podobné úrovni. Rozdíly jsou však patrné při srovnání 

respondentů z úřadu s respondenty z VHS a ze supermarketu.   

Pravidelnost ve stravování uvedlo 47 % z celkového počtu respondentů. Při 

detailnějším rozboru na tom jsou nejlépe respondenti úřadu, kde se pravidelně stravuje 

66 % respondentů, naproti tomu u respondentů z VHS pouze 20 % a u respondentů ze 

supermarketu jen 39 %.  S pitným režimem na tom jsou respondenti ze všech třech 

vybraných pracovišť ukázkově. Pravidelný pitný režim, který se dle doporučení 

odborníků pohybuje v rozmezí mezi 1, 5-2,5 litry, dodržuje 69 % z celkového počtu 

respondentů.  Nejvíce se respondenti shodovali v množství 2 litrů, které vypije 44 % 

respondentů ze supermarketu, 60 % respondentů z VHS a 36 % respondentů z úřadu. Je 

zřejmé, že respondenti na tom jsou lépe s dodržováním pitného režimu, než 

s pravidelným stravováním. 

Otázka 3: Jak hodnotí zaměstnanci svůj aktuální zdravotní stav a případné 

zdravotní problémy? Existuje více problémů u respondentů z VHS, než u 

respondentů z úřadu?  

Položení této otázky bylo velmi důležité, protože je všeobecně známo, že hodně 

zdravotních problémů vzniká v důsledku pracovních podmínek, ale zároveň, že nejen 

samotné pracovní podmínky odpovídají za vznik případných zdravotních problémů, 

protože pracovní podmínky jdou „ruku v ruce“ s životním stylem každého konkrétního 

člověka. Dalo by se říci, že pracovní podmínky či pracovní vytížení jsou důležitou 

součástí souboru různých faktorů, které stojí u vzniku zdravotních problémů. 

Dle dotazníkového šetření respondenti na otázku týkající se jejich zdravotního 

stavu odpovídali různě, ovšem je nutné vzít v úvahu, že informace o jejich zdravotním 

stavu jsou subjektivního charakteru. 
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Autorka touto otázkou chtěla rovněž zjistit, zda se náročnost práce, ale i např.  

nedostatek času na „klidný“ oběd mohou odrazit na zdravotním stavu respondentů. Dle 

dotazníkového šetření je patrné že 23 % respondentů uvedlo, že se způsob jejich práce 

negativně odráží na jejich zdravotním stavu, naproti tomu neuvěřitelných 51 % 

respondentů o tom vůbec nepřemýšlelo. Zbylých 26 % uvedlo, že se jejich práce neodráží 

na jejich zdravotním stavu negativně.  

K této problematice se vztahovala i otázka, zda mají respondenti nějaké zdravotní 

problémy, které by byly přímým důsledkem jejich stravování. Celých 37 % respondentů 

uvedlo, že se potýkají se zdravotními problémy. Při detailnějším zaměřením na jednotlivá 

pracoviště na tom jsou zdravotně nejhůře respondenti z VHS, kde je to 60 %. 

 Obdobně, ale v menším počtu je tomu u respondentů ze supermarketu, kde 41 % 

respondentů uvedlo, že má zdravotní problémy, které vznikly vlivem jejich stravování. 

Naproti tomu respondenti z úřadu uvedli problémy pouze ve 14 %. Respondenti z VHS 

dále uvedli, že až 32 % respondentů má vlivem stravování problémy se žaludkem. Dalších 

17 % uvedlo zdravotní problémy s vředy, 17 % problémy se žlučníkem, 17 % s vysokým 

cholesterolem a posledních 17 % s pálením žáhy.  

A poslední otázka, která se zabývala touto problematikou, se týkala zdravotních 

problémů souvisejících s výkonem práce respondentů. Celkem 47 % z nich na tuto otázku 

odpovědělo kladně. Nejvíce se problémy tohoto druhu vyskytují u respondentů z VHS, 

z nichž kladně odpovědělo 80 %. Ve velkém počtu takto odpovídali i respondenti ze 

supermarketu, kde 48 % respondentů odpovědělo, že má zdravotní problémy tohoto 

druhu. U respondentů z úřadu bylo procento kladných odpovědí podstatně nižší, než u 

dvou dalších pracovišť. Až 83 % respondentů, kteří uvedli, že mají zdravotní problémy, 

které souvisejí s náplní jejich práce, uvádělo bolest zad. Jako další zdravotní problémy 

byly uváděny přepracovanost, žaludeční vředy, fyzické vyčerpání, psychická únava, 

artróza kloubů, bolest očí, nadváha a problémy s plotýnkami. 
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Otázka 4: Odpovídá životní styl zaměstnanců doporučením zdravotníků (kouření, 

pohybové aktivity)?  

Ve vztahu k dodržování nějaké formy pohybové aktivity byl výsledek výzkumu 

velmi pozitivní. Celkem 56 % respondentů uvedlo, že se pravidelně věnují nějaké formě 

pohybové aktivity. Autorka předpokládala, že respondenti z úřadu na tom s pohybovou 

aktivitou budou lépe, než zbývající pracoviště, protože jejich zaměstnání není tolik 

fyzicky náročné. Dotazníky ale bylo zjištěno, že respondenti z úřadu se věnují sportovním 

aktivitám pouze v 49 %, zatímco nadpoloviční většina, tedy 51 % uvedla, že se sportovní 

aktivitě pravidelně nevěnuje. To je pro autorku zarážející a její hypotéza se nepotvrdila. 

Očekávala, že právě respondenti z úřadu, kteří mají sedavé zaměstnání, budou chtít své 

tělo po práci „protáhnout“ v rámci nějaké sportovní aktivity. Z 49 % respondentů, kteří 

uvedli, že se pravidelně věnují nějaké aktivitě, jako nejčastější uvedli z 37 % procházky, 

dalších 35 % uvedlo, že provozují jinou aktivitu.  

Autorka očekávala, že respondenti dalších dvou vybraných skupin na tom se 

sportovními aktivitami budou hůře. Proto byla překvapena zjištěním, že právě 

respondenti ze supermarketu se pravidelně věnují sportovním aktivitám ze 64 %, stejně 

jako respondenti z VHS, z nichž 60 % uvedlo, že také provozuje pravidelně sportovní 

aktivitu. Je dobře, že se podstatné procentuální zastoupení sportovní aktivity objevilo u 

každé skupiny respondentů.  Tělo by se po   náročné práci mělo uvolnit, aby přestalo být 

v neustálém „střehu“ a poté si dopřát vytoužený odpočinek a klid, laicky řečeno prostě 

„vypnout“. 

Otázka týkající se kouření měla hlubší význam. Autorka chtěla zjistit, jak na tom 

jsou s kouřením všechny tři sledované skupiny v době, kdy dlouhodobě probíhá velká 

kampaň proti kouření. Předpokládala, že zejména zaměstnanci VHS budou kouřit více, 

než úředníci. Dle dotazníkového šetření zjistila, že tento předpoklad se splnil. Až 80 % 

respondentů z VHS uvedlo, že kouří. Naopak 80 % respondentů z úřadu uvedlo, že 

nekouří. Dalším důležitým hlediskem bylo, jaké denní množství cigaret respondenti z 

VHS vykouří. Až 50 % z nich uvedlo, že denně vykouří až 30 cigaret, dalším nejčastěji 

uváděným množstvím bylo 20 cigaret, což uvedlo 38 % respondentů a 12 % uvedlo 10 

cigaret. Pomyslný střed mezi sledovanými skupinami představují respondenti ze 
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supermarketu, z nichž 50 % uvedlo, že kouří, avšak denní množství vykouřených cigaret 

činí 10 až 20 cigaret, tedy podstatně méně než u respondentů z VHS. Vezmeme-li 

v úvahu, že nejlevnější krabička cigaret dnes stojí 78,- Kč, pak nejsilnější kuřáci z řad 

respondentů VHS utratí týdně 819,- Kč pouze jen za kouření, což je dosti zarážející. 

V tomto případě si nelze nepoložit otázku, proč tolik kouří právě respondenti z VHS. 

Vysvětlení mohou být různá. Například to může být skutečnost, že cigareta představuje 

při často komplikované a namáhavé práci určitý únik a uvolnění, práce respondentů také 

probíhá z 90 % venku a tudíž nejsou omezeni vnitřním prostorem a ohledem na ostatní 

osoby.  

Shrnutí výzkumného problému: Lze registrovat rozdíly ve sledovaných 

parametrech mezi zaměstnanci tří vybraných firem (tj. mezi třemi vybranými 

skupinami respondentů)? Pokud ano, jak je možné tyto rozdíly vysvětlit?   

Po vyhodnocení dotazníkového šetření a vytvoření výzkumných otázek 

s následnými odpověďmi, lze konstatovat, že se mezi třemi vybranými skupinami 

respondentů rozdíly nacházejí. Ovšem tyto rozdíly často nejsou tak závažné, jak bylo 

předpokládáno. Autorka očekávala, že budou značné hlavně při porovnání respondentů 

z VHS a  ze supermarketu na straně jedné a na druhé straně z úřadu, jehož zaměstnanci 

by měli mít větší prostor a více času pro dodržování pravidelného stravování a pitného 

režimu. Z šetření je ovšem patrno, že respondenti z úřadu na tom nejsou až o tolik lépe, 

než respondenti z ostatních dvou pracovišť. Mimo jiné to ukazuje falešnost představy, že 

úředníci mají hodně času a v práci „skoro nic nedělají“. To se týká i poměrně nevelkých 

rozdílů ve stravování a to konkrétně v konzumaci snídaně či svačiny. Z hlediska 

vykonávání pohybových aktivit na tom jsou respondenti obdobně, liší se však pohybová 

aktivita, kterou respondenti preferují. Rozdíl, který je však patrný, se týká vlivu práce na 

zdravotní stav respondentů z různých pracovišť.  

Všechny tyto rozdíly si lze vysvětlit tím, že každé zaměstnání je jinak náročné a 

má jinou pracovní náplň. Autorka záměrně sledovala tři dosti odlišná pracoviště, která 

mohla ukázat značné rozdíly v oblastech, které by měly být pro všechny obdobné. 

Samozřejmě zde záleží i na vedení, které odpovídá za své pořízené/zaměstnance a na tom, 

jak se jim snaží vyjít vstříc a jaký je jejich vzájemný vztah.  
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13 Shrnutí a návrh doporučení  
 

13.1 Shrnutí praktické části 
 

Cílem diplomové práce bylo zjištění, jaké jsou možnosti a odlišnosti ve stravování 

zaměstnanců třech vybraných pracovišť na okrese Kutná Hora a jak jsou jejich stravovací 

návyky ovlivněny druhem jejich zaměstnání. Právě v zaměstnání tráví dospělý člověk 

skoro celý den, a proto by jeho stravovací návyky po tuto dobu měly být plnohodnotné a 

neměly by se lišit od stravování, které člověk má během doby strávené mimo zaměstnání.  

Zaměstnání bývá velmi často spojeno se značným stresem a fyzickým vypětím a proto se 

lidé v práci při svém stravování často odbývají. Tím mohou vznikat fatální následky, 

které se odrážejí na psychickém a fyzickém stavu člověka a na jeho zdraví. 

Autorka si záměrně vybrala supermarket Billa, Vodohospodářskou společnost 

(VHS) a Městský úřad ve Zruči nad Sázavou a to hned z několika důvodů. Vybraná 

pracoviště se nacházejí v blízkosti bydliště autorky. Dalším důvodem k výzkumu těchto 

pracovišť byl fakt, že ve dvou z nich pracují autorčiny rodiče a proto chtěla zjistit, jak se 

stravují během doby, kterou tráví na pracovišti. A poslední důvod byl ten, že autorka 

pracuje formou brigády na jednom z vybraných pracovišť a nemohla si nevšimnout 

nepravidelného stravování tamějších zaměstnanců a chtěla proto toto zjištění prozkoumat 

blíže a porovnat s dalšími vybranými skupinami. 

Na základě výsledků výzkumného šetření lze formulovat určitá doporučení, jak 

pracovat se získanými informacemi a zároveň tyto informace vhodně aplikovat 

v nejlepším zájmu respondentů z vybraných pracovišť. Autorka by zároveň chtěla 

zdůraznit, že všeobecné stravovací návyky jsou na všech třech pracovištích v zásadě na 

dobré úrovni, ovšem vždy je co zlepšovat a to je i přáním autorky. 

 

13.2 Doporučení  

 

Na základě zjištěných skutečností lze podle zásad správného stravování sestavit 

obecná doporučení, která by měli dodržovat zaměstnanci sledovaných pracovišť. 

V zásadě se jedná o čtyři základní doporučení. První doporučení se týká důsledné 

pravidelnosti ve stravování, další doporučení zdůrazňuje nutnost pestrosti stravy, jak 

v energetické, tak ve výživově oblasti potravin, které dodávají tělu potřebnou energii. 
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Zaměstnanci by měli konzumovat zejména potraviny bohaté na bílkoviny, tuky a 

sacharidy a to v doporučeném množství, které se liší podle pohlaví, míry aktivity 

životního stylu a podle náročnosti vykonávané práce. Dále je zapotřebí připomenout 

dostatečný příjem zeleniny a ovoce, protože právě tyto druhy potravin obsahuji energie a 

současně velkou škálu vitamínů. A v neposlední řadě by se nemělo zapomínat na 

dodržování pitného režimu. Denní příjem tekutin by se měl pohybovat okolo 1,5-3 litrů. 

Z výzkumného šetření je patrné, že tři vybraná pracoviště v určité míře „dodržují“ 

zásady správného stravování, ovšem nelze zde opomenout fakt, že jednotlivá pracoviště 

jsou od sebe natolik odlišná, že autorka musela vypracovat individuální doporučení pro 

každé z vybraných pracovišť. Jednotlivá doporučení by měla sloužit ke zlepšení 

stravování a pohybové aktivity na jednotlivých pracovištích s tím, že tyto změny by nijak 

zásadně neměly narušit podmínky a chod daného pracoviště.  

 

13.3 Doporučení pro supermarket Billa 
 

Doporučení slouží ke zlepšení stravovacích návyků a to hlavně v době trávené na 

pracovišti. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že v pracovní době se zaměstnanci 

dopouštějí řady chyb spojených se stravováním. Jedním z možných východisek by bylo, 

aby si všichni respondenti dopřávali pravidelnou snídani ať již v prostředí domova nebo 

na pracovišti. Snídaně je základ dne a podle jejího energetického složení se potom může 

odvíjet celý den člověka, proto je její místo v jídelníčku nezastupitelné. Další důležitou 

věcí, kterou by zaměstnanci neměli opomíjet, je svačina. Jelikož tito zaměstnanci skoro 

ve 100 % případů vykonávají fyzicky náročnou práci, je pro ně svačina také velmi 

důležitou součástí stravování během dne. Protože však v práci tito zaměstnanci nemají 

moc času, daly by se zde uplatnit následující návrhy: 1. klasická svačina ve formě ovoce 

a nějakého druhu pečiva, který si mohou v práci zakoupit, 2. aby si  zaměstnanci  doma 

připravili koktail nebo nějakou formu smoothies, která by obsahovala energeticky bohaté 

potraviny a jejich konzumace by mohla být  v podstatě rychlá, což by pro zaměstnance 

supermarketu mělo být časově výhodné. Jako příklad koktailu by autorka doporučovala 

bílý jogurt, banán, mléko a lžičku vloček. Energeticky jde o výživné suroviny, které by 

zaměstnance měly i dostatečně zasytit. Další změnou by měla být forma oběda. Autorka 

chápe, že některým zaměstnancům nechutná jídlo, které je ohřívané a proto si je 
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nepřipravují doma a raději si ho kupují v zaměstnání, tedy v supermarketu, kde pracují. 

Pokud si tedy většina zaměstnanců jídlo kupuje na pracovišti, pak je zde možné zakoupit 

různé „podomácku“ připravené bagety či sendviče, které alespoň zčásti nahrazují 

plnohodnotné jídlo.  

Dalším doporučením je, aby zaměstnanci při volně svého oběda neupřednostňovali 

některá jídla z čerstvého pultu- příkladem jsou suché salámy, párky, sekaná. Naopak je 

možno doporučit třeba grilované kuře s opečenými bramborami, které se nacházejí 

v jejich prodejně. Jako poslední chod oběda je doporučena zelenina či některý zeleninový 

salát. Z hlediska pitného režimu, byla autorka spokojena, protože doporučené množství 

tekutin, které se má během dne vypít, zaměstnanci supermarketu poměrně splňovali.  

Další zlepšení by se mohlo týkat informovanosti zaměstnanců o zdravém 

stravování od zaměstnavatele. Zaměstnavatel by sám měl chtít zlepšit stravovací návyky 

svých zaměstnanců, protože spokojený zaměstnanec je vstřícnější a i výkonný. A právě 

výkonnost a vstřícnost je důležitá v každé práci. 

 Dalším bodem doporučení je zlepšení v intenzitě sportovních aktivit, při kterých 

by si zaměstnanci mohli po psychicky a fyzicky náročné práci odpočinout. Rozhodně se 

nejedná o doporučení např. aerobních aktivit, ale převážně procházky či rychlou chůzi. 

Rozhodně by se mělo využít doporučení týkajících se se častější lékařské kontroly, aby 

se předcházelo vzniku onemocnění, které může být ovlivněno i náplní práce zaměstnanců. 

A poslední doporučení se týká snížení počtu kuřáku na pracovišti např. formou 

soutěže, ve které by zaměstnanci byli motivováni ne k tomu, aby kouřit přestali, protože 

se předpokládá, že se zde vyskytuje hodně trvale kouřících osob. Soutěž by směřovala  k 

tomu, aby dotyčná osoba, která by svůj příjem cigaret snížila třeba jen o jednu na den, 

dostala hvězdičku či jiný symbol symbolizující její úspěch v boji se zlozvykem.  

Ukázka jídelníčků a pohybové aktivity 

Tabulka 42- Ukázka jídelníčku (Billa)- varianta A 

SNÍDANĚ čaj a ovesná kaše 

PŘESNÍDÁVKA smothies/ kokteil a jablko 

OBĚD grilované kuře s bramborem  

SVAČINA obložená bageta a mrkev 

VĚČEŘE kuřecí maso a zelenina 

Zdroj: Vlastní 
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Tabulka 43- Ukázka jídelníčku (Billa)- varianta B 

SNÍDANĚ ovocný čaj, míchaná vajíčka, žitný chleba 

PŘESNÍDÁVKA bílý jogurt a pomeranč 

OBĚD losos s bramborovou kaší 

SVAČINA zeleninový salát, rýžové chlebíky 

VĚČEŘE kuřecí/ vepřový plátek s rýží a zeleninou 

Zdroj: Vlastní 

Tekutina: Káva, čaj, neperlivá voda, zředěný džus s vodou 

Pohyb: 2krát týdně procházka (20 minut), 1krát týdně plavání / aerobní aktivita 

13.4 Doporučení pro VHS 

 

Doporučení pro zaměstnance VHS by měla sloužit k celkovému zlepšení 

stravování v pracovní době. Je možno říci, že ze zkoumaných skupin na tom jsou 

zaměstnanci VHS nejhůře. Tento fakt lze připsat i tomu, že právě zaměstnanci VHS 

vykonávají fyzicky nejvíce náročnou práci, kterou minimálně z 90 % vykonávají venku 

bez ohledu na počasí a roční období.  Z toho lze vyvodit, že v zimě a v chladném počasí 

trpí zimou a naopak v letních měsících jsou během své pracovní doby vystaveni 

úmornému vedru.  

Návrhy na zlepšení jsou následující: V prvé řadě by všichni zaměstnanci měli 

pravidelně snídat, jelikož je čeká fyzicky náročná práce. Potřebují pořádný energetický 

příjem jako je například pečivo, máslo nebo rostlinný tuk na namazání a v neposlední 

řadě oblohu např.  šunku, která by obsahovala minimálně 70-97 % masa anebo míchaná 

vajíčka se šunkou a pečivem. Rozhodně by neměli po ránu zapomínat na příjem tekutin 

ve formě teplého čaje či kávy. S takto dobrým základem by pro ně den měl být lepší i 

tehdy, kdy mnohdy tito zaměstnanci nemají čas na svačinu. To je samozřejmě další 

problém, ovšem ten autorka vidí jako těžko řešitelný, protože tito zaměstnanci jsou rádi, 

když si mohou dopřát alespoň nějakou formu oběda. Oběd si často dávají v kantýně nebo 

restauraci, ale hlavní je oběd vůbec stihnout. A že si k jídlu většinou dají tzv. hotovky 

(tzn. konkrétní pokrm, který je předem připraven a jen se v daný okamžik ohřívá), v tom 

autorka nevidí nic špatného. Mezi hotovkami se vždy najdou vyhovující pokrmy. Školení 

o zdravém stravování by v tomto zaměstnání asi velký úspěch nemělo, protože většinou 

zde pracují muži a ti neradi mění svoje zvyky, ať již se jedná o cokoliv.  
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Další návrh se týká toho, že by zaměstnanci této společnosti měli chodit na 

pravidelné zdravotní prohlídky, aby předcházeli vzniku zdravotních problémů. 

 A konečně by se tito zaměstnanci měli více věnovat sportovním aktivitám. Ty by se měly 

týkat procházek, rychlé chůze a různých poznávacích aktivit, například v přírodě. Je 

zřejmé, že těmto zaměstnancům se nebude chtít na procházky automaticky, když celý den 

trávili venku při práci. Ovšem tyto procházky by pro ně měly mít význam v tom smyslu, 

že si při nich odpočinou, začnou myslet pozitivně a přestanou své myšlenky neustále 

upínat k práci. 

A nejdůležitější z těchto doporučení je to, že by si zaměstnavatel měl se svými 

zaměstnanci promluvit ohledně kouření, protože právě oni jsou na tom dle dotazníkového 

šetření s kouřením nejhůře. Samozřejmě zaměstnavatel nemůže počítat s tím, že 

přesvědčí chlapy, kteří kouří již řadu let, aby toho po jednom rozhovoru s ním nechali. 

Ale měl by jim alespoň doporučit pravidelné kontroly u obvodního lékaře, případně na 

plicním oddělení. V tomto podniku by autorka žádnou soutěž ohledně snižování kouření 

nenavrhovala, protože si myslí, že by zde své uplatnění nenašla. 

Ukázka jídelníčků a pohybové aktivity 

Tabulka 44- Ukázka jídelníčku (VHS)- varianta A 

SNÍDANĚ žitný chléb, máslo, šunka (97 %) 

PŘESNÍDÁVKA Jablko 

OBĚD vývar, játra na cibulce 

SVAČINA obložená houska 

VĚČEŘE vepřový /kuřecí plátek brambor 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka 45- Ukázka jídelníčku (VHS)- varianta B 

SNÍDANĚ omeleta se zeleninou a šunkou 

PŘESNÍDÁVKA banán  

OBĚD játrová polévka, vepřový plátek 

SVAČINA žitný chléb, šunka (97 %), rajče 

VĚČEŘE hovězí steak a zelenina 

Zdroj: Vlastní 

Pitný režim: Minerální voda, čaj, káva 

Pohybová aktivita: 2krát týdně procházka, 1krát týdně cyklistika /plavání, návštěva 

fyzioterapeuta 1krát za 3 měsíce 
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13.5 Doporučení pro Městský úřad 
 

Následná doporučení by měla sloužit hlavně k zlepšení sportovních aktivit a 

v menším měřítku i k „vychytání“ určitých nedostatků ve stravování zaměstnanců úřadu. 

Z dotazníkového šetření je patrné, že zaměstnanci úřadu na tom se stravováním 

v porovnání s dvěma dalšími zkoumanými skupinami nejsou špatně. Stravování 

zaměstnanců na úřadu je na poměrně dobré úrovni. Většina zaměstnanců snídá buď doma 

či až v zaměstnání. Jako vhodná energetická snídaně pro tuto skupinu respondentů jsou 

vhodné müsli s mlékem, ovesná kaše a samozřejmě káva či teplý čaj. Tito zaměstnanci 

odvádějí fyzicky méně náročnou práci, proto by také jejich energetický příjem neměl být 

takový jako je například u zaměstnanců VHS nebo pracovníků supermarketu. Jejich práce 

je však  náročná na psychiku a stejně jako zaměstnanci supermarketu jsou většinou 

ve stálém kontaktu s lidmi. Základ svačiny by u nich proto mohl být obdobný jako u 

zaměstnanců supermarketu. Tedy např. formou nějakého koktailu či smoothies, protože 

tito zaměstnanci také nemají tolik času, kolik by na jídlo potřebovali. Další forma svačiny 

by se mohla skládat z Cottage sýru, rýžových chlebíčků a zeleniny.  

S obědem jsou na tom zaměstnanci úřadu ve „zlatém středu“ mezi zkoumanými 

skupinami. Někteří si obědy donášejí z domova a někteří preferují stravování v restauraci, 

která se nachází nedaleko jejich pracoviště. Forma oběda by měla být lehká tak, aby ji 

tělo dokázalo dobře strávit. Špatně na tom jsou zaměstnanci s pohybem, kde by zlepšení 

mělo být jedním z hlavních doporučení. Tito zaměstnanci celý den sedí, protože tato 

práce probíhá většinou v kanceláři u stolu a počítače, proto se také není čemu divit, že 

mají problémy se zády stejně jako zaměstnanci supermarketu a VHS. Ovšem vznik toho 

zdravotního problému má jiný původ než u zaměstnanců zmíněných skupin. U těch je to 

většinou důsledek fyzicky náročné práce, kdežto u zaměstnanců úřadu je to především 

z přemíry sezení. 

Prvním východiskem může být změna ve vybavení kanceláře, tedy pořízení 

zdravotních a ergonomických židlí, které by napomohly předcházení vzniku či 

přetrvávání těchto problémů  

Další východisko autorka spatřuje v tom, že zaměstnanci by měli pravidelně 

alespoň 1- 3 krát týdně provozovat nějakou aerobní aktivitu jakou je aerobik, jogging či 

trampolínky. Ve zbývajících dnech by si měli dopřávat klidné procházky se svými 
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dětmi a partnery či čtyřnohými mazlíčky. Pohybová aktivita je u tohoto povolání velmi 

důležitá a jejím dodržování budou zaměstnanci předcházet i vzniku různých zdravotních 

problémů. 

 

Ukázka jídelníčků a pohybové aktivity 

Tabulka 46- Ukázka jídelníčku (Úřad)- varianta A 

SNÍDANĚ ovesná kaše a čaj 

PŘESNÍDÁVKA smothies /koktejl 

OBĚD losos s bramborovou kaší 

SVAČINA žitný chléb, máslo, šunka (97 %) 

VĚČEŘE kuřecí plátek s rýží a zeleninou 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka 47- Ukázka jídelníčku (Úřad)- varinata B 

SNÍDANĚ musli s mlékem 

PŘESNÍDÁVKA jablko a bílý jogurt 

OBĚD vepřový plátek s bramborovou kaší 

SVAČINA rýžový chlebík, šunka (97 %), vajíčko 

VĚČEŘE kuřecí plátek s kuskem a zeleninou 

Zdroj: Vlastní 

 

Pitný režim: Minerální voda, čaj, káva 

Pohybová aktivita: 3krát týdně procházka, 1krát týdně jóga, 1 krát týdně plavání, 

návštěva fyzioterapeuta 1krát za 3 měsíce 
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14  Závěr 
 

V úvodu práce se autorka zabývala zdravím jako důležitým faktorem, který by neměl 

být brán   jako samozřejmost a lidé by si ho měli patřičně vážit a upevňovat ho pomocí 

preventivních programů či vlastní životní styl zkvalitnit na základě nejrůznějších 

odborných doporučení. Dále autorka nastínila program, který se problematikou zdraví 

zabývá a snaží se ho podporovat u všech generací s tím, že se zaměřila na posilování 

zdraví u dospělé populace a to na konkrétním příkladu osob pracujících ve třech 

vybraných pracovištích. 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, jestli existuje vliv pracovního prostředí na 

stravování zaměstnanců, dále také jak se jejich stravovací návyky během pracovní doby 

odrážejí na jejich zdravotním stavu. 

Teoretická část se zabývala problematikou zdraví, programem Zdraví 2020, který se 

snaží svými postupy posilovat zdraví a předcházet jeho ohrožení. 

Praktická část popisuje přípravu, průběh a vyhodnocení dotazníkového šetření, 

pomocí kterého autorka zjistila, jak na tom jsou zaměstnanci se stravováním a pohybovou 

aktivitou během pracovní doby, zda jim zaměstnavatel poskytuje nějaké formy školení 

ohledně zdravého životního stylu a zda se způsob jejich práce nějak odráží na jejich 

zdravotním stavu. Zaměstnanci tří vybraných pracovišť na tom se stravováním nejsou 

nejhůře, ovšem na „palec nahoru“ to bohužel také není. Je ovšem nutno konstatovat, že 

informace o zdravotním stavu jsou pouze subjektivní a podle toho je třeba s těmito 

informacemi také pracovat. V každém ze tří vybraných pracovišť se objevila řada 

nedostatků. Autorka doufá, že alespoň některá doporučení, která zformulovala, by mohla 

napomoci zlepšení situace a řešení některých problémů, které tíží oslovené zaměstnance. 

To předpokládá samozřejmě aktivní přístup vedoucích těchto pracovišť a jejich 

spolupráci se zaměstnanci při řešení nastíněných problémů. Vzájemný kontakt by mohl 

být posílen různými formami, např. uspořádáním pravidelných sportovních dnů za účasti 

všech zaměstnanců, jež by přispěly nejenom k upevnění vztahů na pracovišti, ale zároveň 

i k rozvinutí tolik potřebných sportovních aktivit.  

Navržená doporučení mají sloužit hlavně k tomu, aby došlo ke zlepšení stravovacích 

návyků a pohybové aktivity zaměstnanců vybraných pracovišť a tím i posílení jednoho 

z faktorů předcházení jejich onemocnění.  
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Příloha 1- DOTAZNÍK 

Jsem studentkou magisterského studia na Univerzitě Karlově na katedře Pedagogiky. 

Chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který mi napomůže zpracovat moji 

diplomovou práci na téma: Vliv pracovní pozice na způsob stravování a možností 

edukace zaměstnanců ve vybraném regionu. Tento dotazník je zcela anonymní a 

získaná data budou zpracována ve výše uvedené práci. Svoji odpověď zaškrtněte do 

rámečku, případně napište na vyznačené místo. 

 

Otázka 1: Vyplňte základní údaje o své osobě: 

 

Pohlaví:  MUŽ   ŽENA  

 

Věk:   18-30let  31-50 let          od 51 let a více 

 

Otázka 2: Kde pracujete? 

 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Otázka 3:  Kolik má Vaše firma zaměstnanců? 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

Otázka 4: Stravujete se pravidelně? (což znamená, alespoň 3 denně)   

 

     ANO  NEPŘEMÝŠLEL/A JSEM NAD TÍM             NE 

 

 

Otázka 4A: Snídáte ráno před odchodem do práce?  

 

  ANO   NE 

 

 

Pokud NE, proč  …………………………………………………………. 

 

Otázka 4 B:  (Vyplňují pouze ti, kteří na otázku 2 A odpověděli ANO) 

 

 4 B´: Co ráno pijete? 

 

ČAJ      KÁVA   KAKAO    
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4 B´´: Co ráno snídáte? 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

      

 

 

Otázka 5: Jaké množství tekutin vypijete během dne? 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

Otázka 6: Poskytuje Vám zaměstnavatel nějaké nápoje během vaší pracovní doby/ 

směny? 

 

         ANO     NE  

 

Z jakého důvodu: 

 

…………………………………………………………………………………….. 

  

Otázka 7: Jaké nápoje preferuje ke konzumaci? 

 

 

VODU    MINERÁLNÍ VODU   SLAZENÉ LIMONÁDY 

 
 

DŽUSY    ČAJE (LEDOVÉ)  

 

Otázka 8: Máte možnost nasvačit se v práci?  

 

 ANO   NE                     

 

 

 Pokud ANO, co většinou svačíte?   

 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

Otázka 9: Oběd do práce si připravujete doma? 

 

 ANO                        NE 

 

 

 

Odpověď prosím zdůvodněte:  

………………………………………………………………………………………… 
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Otázka 10: Kterou formu oběda preferujete? 

 

TEPLÝ            STUDENÝ       NEVYBÍRÁM SI  

 

Otázka 11: Kde obědváte? 

 

 NA PRACOVIŠTI            RESTAURACE/KANTÝNA              

V SUPERMARKETU  

 

Otázka 12:  Máte možnost ve své pracovní době na ,,klidný´´ oběd? Případně proč ne? 

 

           ANO                             NE     

 

Svoji odpověď zdůvodněte: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Otázka 13: Poskytuje Vám zaměstnavatel na stravování stravenky? 

 

 

            ANO                  NE  

 

Otázka 13 A: Jaká je jejich nominální hodnota? 

 

 

………………………………………………………………………………… 

   

Otázka 14: Zajímáte se o ,, zdravé ´´ stravování/ zdravý životní styl? 

 

ANO   NE 

 

Otázka 15: Poskytuje Vám zaměstnavatel nějaké školení/ semináře ohledně zdravého 

stravování/ životního stylu? 

 

 ANO   NE 

 

Otázka 16: Držíte v současné době nějakou dietu? 

 

             ANO                    NE  

 

Pokud ANO, jakou ……………………………………………………………………. 

 

Otázka 17: Věnujete se pravidelně nějaké sportovní aktivitě?  

 

 ANO                    NE 
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Otázka 17 A: Kterou ze sportovních aktivit provozujete? 

 

FITNESS      JOGA       ZUMBA      AEROBIC       

 

TRAMPOLÍNKY     JOGGING       PROCHÁZKY       GAUČING  

 
 

JINÉ   

 

Otázka 18:  Kouříte? 

 

ANO       NE   

 

Pokud ANO, kolik cigaret denně vykouříte?  

………………………………………………………………………………… 

 

Otázka 19: Odráží se způsob Vaší práce negativně na Vašem zdravotním stavu?  

 

 ANO  NE NEPŘEMÝŠLEL/A JSEM NAD TÍM   

 

Pokud ANO, jak ……………………………………………………………….. 

  

Otázka 20: Trápí Vás nějaké zdravotní problémy, které vznikly důsledkem Vašeho 

stravování?  

 

 ANO               NE   

 

Pokud ANO, jaké problémy:………………………………………………… 

 

Otázka 21: Objevují se u Vás nějaké zdravotní problémy, které souvisejí s náplní 

Vašeho zaměstnání? 

 

           ANO                   NE   

 

Pokud ANO, JAKÉ:…………………………………………………………………. 
 


