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ABSTRAKT 

Tato práce řeší problematiku stravování a pohybové aktivity dětí na základní 

škole, a to srovnáním dvou kategorií – mladšího a staršího školního věku. 

Cílem této práce je nejprve zmapovat situaci, zjistit, jaká je úroveň 

stravovacích návyků a pohybové aktivity a zda se výsledky liší ve vztahu 

k věku dítěte. 

Pro zajištění podkladů výzkumného šetření byla vytvořena sada otázek 

ankety pro žáky, v níž jsem se zaměřila na dva aspekty tohoto tématu – 

dopolední a polední stravování a volnočasové aktivity s důrazem na 

pohybovou aktivitu. 

Hlavním zjištěním je fakt, že děti i rodiče jsou o správných stravovacích 

návycích i důležitosti pohybové aktivity dobře informováni a i v praxi se je 

snaží uplatňovat. 

Výsledkem je pak negativní odpověď na otázku, zda přímo souvisí věk 

dítěte, resp. vliv rodičů na děti, s kvalitou stravovacích návyků a intenzitou 

pohybové činnosti. 

 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Zdravý životní styl, strava, pohybová aktivita, mladší školní věk, starší 

školní věk, výživová a pohybová doporučení 
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ABSTRACT 

This work deals with the issue of eating and physical activity of children in 

elementary school by comparing two categories - younger and older school 

age. 

The aim of this work is first to map the situation, to find out what is the 

level of eating habits and physical activity and whether the results differ in 

relation to the child's age. 

To provide the background to the research, a set of questionnaire questions 

for pupils was devised, focusing on two aspects of this topic - morning and 

afternoon meals and leisure activities with an emphasis on physical activity. 

The main finding is the fact that both children and parents are well informed 

about good eating habits and the importance of physical activity and they 

are usually trying to apply them in practice. 

The result is a negative answer to the question whether the age of the child 

is directly related, respectively. the influence of parents on children, the 

quality of eating habits and the intensity of physical activity. 

 

 

 

 

 

KEYWORDS 

A healthy lifestyle, healthy diet, physical aktivity, younger school age, older 

school age, nutritional and movement recommendation 
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1 Úvod 

Zdravý životní styl je v současné době téma, které je skloňováno v téměř 

všech oblastech týkajících se lidského života. Stravování v kombinaci 

s dostatkem aktivního pohybu pak patří mezi nejdůležitější aspekty 

zdravého životního stylu. V této práci se zabývám souvislostí mezi dětmi - 

potažmo péčí rodičů o dítě - mladšího školního věku a přechodem 

k samostatnější péči dítěte staršího školního věku o sebe sama, způsobem 

jejich stravování a množstvím aktivního pohybu.  

Díky své mnohaleté praxi mohu sledovat a porovnávat, jak se vyvíjí skladba 

dětských svačin a zároveň pozorovat změny v pohybových dovednostech 

našich žáků. Na základní škole učím i předmět Výchova ke zdraví, jehož 

součástí je téma zdravý životní styl, věnujeme se i vlivu rodičů na děti 

(nejen v této oblasti) i diskusím k vlastnímu přístupu dětí. Protože jsem 

zároveň i matkou dvou synů – každý z nich spadá do jiné věkové skupiny – 

a znám tedy z vlastní praxe možnosti a specifika obou věkových skupin, 

zaujala mne i možnost srovnání s odpověďmi ostatních dětí. Proto jsem 

vytvořila soubor otázek, které byly postupně předloženy několika skupinám 

žáků a získala tak podklady pro srovnání stravovacích návyků a pohybové 

aktivity na základní škole. 
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2 Problém a cíl práce 

Vzhledem k alarmujícím výsledkům již dříve uskutečněných dotazníkových 

šetření vznikla myšlenka aktualizovat výsledky a zjistit, zda spolu opravdu 

souvisí věk dítěte s jeho stravovacími a pohybovými návyky. Hlavním 

řešeným problémem této práce je současný životní styl, zhoršení zdraví 

a důležitost kvality výživa a pohybu v životě žáků. Velmi úzce je s touto 

problematikou spojena i výchova v rodině a vliv rodičů na přijímání zásad 

zdravého životního stylu. Zejména nedostatečné množství aktivního pohybu 

dětí školou povinných je palčivou otázkou současnosti. 

Cílem této práce je zjistit, jaká je úroveň stravovacích návyků a pohybové 

aktivity dětí na základních školách a jestli zde existují zásadní rozdíly mezi 

dvěma sledovanými skupinami – dětmi prvního a druhého stupně základní 

školy. Pokud ano, tak ve kterých oblastech se tyto rozdíly projevují 

výrazněji a proč. A na základě srovnání výsledků dostupných výzkumných 

šetření a výsledků ankety, kterou jsem vytvořila pro potřebu této diplomové 

práce, potom zhodnotit úroveň stravování a pohybové aktivity našeho 

vzorku respondentů. 
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Teoretická část 

3   Zdravý životní styl 

„Zdravý způsob života je nejvýznamnějším faktorem, který může pozitivně 

ovlivňovat tělesnou, duševní a sociální pohodu člověka.“ (Marádová, 2006, 

s. 5). Toto, v dnešní době téměř magické, slovní spojení obsahuje všechna 

moudra našich babiček, stejně jako nejnovější informace od odborníků na 

zdravou výživu, od psychologů, lékařů, ale také od šikovných obchodníků, 

kteří zde vidí možnost ke zvýšení svých zisků pod maskou prospěšnosti. 

Zdravý životní styl je skloubením rozumného stravování s dostatkem 

pohybu, klidu duše, dobrých vztahů s ostatními lidmi, spokojeností sám se 

sebou a prospěšností pro druhé.   

V této práci se jsou velmi často uváděny pojmy životní styl, zdraví nebo 

zdravý životní styl a proto je třeba konkretizovat jejich obsah. Základním 

pojmem, který spojuje všechny ostatní, je pojem zdraví. „Světová 

zdravotnická organizace v roce 1948 definovala zdraví takto: Zdraví je stav 

úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nikoli pouze nepřítomnost 

nemoci nebo vady.(Frequently asked questions. World Health 

Organization [online]. [cit. 2018-02-17]. Dostupné z http://www.who.int/ 

suggestions/faq/en/) Definice zdraví pro období dospívání zahrnuje ještě 

nepřítomnost rizikového chování a úspěšný přechod do dospělosti. Pojem 

„zdraví“ má tedy tři odlišné dimenze, které jsou navzájem těsně spojené. 

Není to pouze dimenze tělesného zdraví, ale i zdraví duševního a sociálního. 

Definice nevysvětluje, co se myslí pohodou. Pocit pohody ve vztahu ke 

zdraví prožívá každý člověk jinak, a proto je zdraví velmi subjektivní 

a podoba zdraví je u každého člověka jedinečná a relativní.“ (Machová, 

2015). „Lékař pojmem „zdraví“ rozumí nepřítomnost nemoci, choroby či 

úrazu. Sociolog rozumí pojmem „zdravý člověk“ člověka, který je schopen 

dobře fungovat ve všech jemu příslušných sociálních rolích. Humanista 

slovy „zdravý člověk“ označuje takového člověka, který je schopen 

pozitivně se vyrovnávat s životními úkoly, které se před ním naskytnou. 

Idealista si pod pojmem „zdravý člověk“ představuje člověka, kterému je 

dobře tělesně, duševně, duchovně i sociálně.“ (Křivohlavý, 2001, s. 30) 

Existuje však mnoho definic tohoto pojmu, každá z nich nahlíží na zdraví ze 

http://www.who.int/
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svého úhlu pohledu. Všechny pak ale mají některé společné znaky – zdraví 

bývá chápáno v širším kontextu než pouze jako fungování těla, má vysokou 

životní hodnotu, je to dynamický jev a je důležité k uskutečňování životních 

cílů. Většina zdrojů pak neopomíná i na osobní odpovědnost člověka za své 

zdraví. 

Dalším pojmem je životní styl, který můžeme definovat jako: „ … ve 

značné míře konzistentní životní způsob jednotlivce, jehož jednotlivé části 

si vzájemně odpovídají, jsou ve vzájemném souladu….“ (Duffková, 2006).  

„Životní styl a chování, které zdraví podporují, je třeba vytvářet již v 

předškolním a školním věku dítěte, kdy se návyky a postoje upevňují 

nejtrvaleji. Nejsnáze se vytvářejí spontánně, přímou zkušeností dítěte, tzn. 

tím, že dítě kolem sebe vidí příklady zdravého chování, a také tím, že žije ve 

zdravě utvářených životních podmínkách. Životní styl je závislý na 

vzájemné kladné kombinaci především těchto faktorů: zdravé výživy, 

pitného režimu, absence rizikových faktorů (kouření, pití alkoholu, drogy), 

konzumu médií (TV, počítače) a pohybové aktivitě. Mluví se zde o pravidle 

3 P. Přiměřenosti v příjmu živin a energie, Pravidelnosti pohybové aktivity, 

Prevenci v předcházení nezdravým stravovacím a životním návykům…“ 

(Chválová, Janda, Věchtová, Jak je možné vést žáky prvního stupně základní 

školy ke změně životního stylu prostřednictvím školního vzdělávacího 

programu na téma zdraví žáků, 2011) [online] cit. [28.10.2017, 20:16]. 

Dostupné z http://www.ped.muni.cz/z21/knihy/2011/39/texty/cze/09 _ 

chvalova janda_vechtova_cze.pdf) 

V programu organizace WHO - ,,Zdraví 21" je zdůrazňováno předávání 

informací o zdravém životním stylu především výchovou obyvatelstva 

podle stanovených norem zdraví i norem vedoucích k jeho dosažení. 

Propojením obou okruhů – tedy zdraví a životního stylu, se dostáváme 

k definici zdravého životního stylu. 

 „Bylo zjištěno, že životní styl má na zdraví největší vliv. Je proto nutné, 

aby výchova ke zdravému životnímu stylu a k odpovědnosti za vlastní 

zdraví byla součástí výchovy dítěte od útlého věku v rodině i ve škole. Jeho 

pozitivní působení se však uplatňuje v komplexním dodržování správných 

zásad a jednotlivé jeho součásti nelze od sebe oddělovat.“ (Machová, 2002)  

http://www.ped.muni.cz/z21/knihy/2011/39/texty/cze/09%20_%20chvalova%20janda_vechtova_cze.pdf
http://www.ped.muni.cz/z21/knihy/2011/39/texty/cze/09%20_%20chvalova%20janda_vechtova_cze.pdf
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Zdravý životní styl tedy je způsob života každého jednotlivce, na jehož 

kvalitě závisí jeho fyzické i duševní zdraví. Působí na něj především způsob 

stravování, vhodný pitný režim, dostatečné množství aktivního pohybu, 

absence návykových látek jako je alkohol, nikotin, kofein, popř. jiných 

drog, dostatek kvalitního spánku, udržování tělesné hmotnosti odpovídající 

našemu typu postavy a věku, schopnost radovat se, odpočívat a v neposlední 

řadě i množství stresu, jemuž jsme do jisté míry stále vystavováni všichni. 

 „Pokud chceme vychovávat děti ke zdravému životnímu stylu, je nutné brát 

v úvahu, že nestačí pouze seznamovat žáky s poznatky o zdraví, ale důležité 

je též rozvíjet patřičné dovednosti, návyky a postoje vedoucí k zdravému 

způsobu života. Brněnská krajská hygienická stanice vydala konkrétní 

zásady, na kterých by se měli podílet děti i dospělí.  

1. Správná zdravá výživa ve škole i doma – pestrá strava odpovídající věku 

dítěte, dostatek vhodných tekutin.  

2. Dostatek pohybu – každodenní pobyt venku, tělovýchovné chvilky během 

vyučování, omezit vysedávání i televize.  

3. Dostatek spánku a odpočinku – pravidelnost, vhodné podmínky.  

4. Otužování – přiměřené topení a větrání, vhodné oblečení, podporovat 

vycházky, výlety, plavání, otužování v hodinách tělesné výchovy.  

5. Péče o tělo – umožnit dodržování principů osobní hygieny, ochrana proti 

přímému slunci.  

6. Klidná mysl – omezit vznik stresových situací, respektovat individualitu 

osobnosti, nepřetěžovat organismus, učit děti zachovávat dobrou náladu.  

7. Přátelství – budování příznivé atmosféry, dobré partnerské vztahy učitelů 

žáků, dodržování pravidel chování, úcta podpora, pochopení, pomoc.  

8. Ochrana před nákazami – cirkulace vzduchu ve třídách, dodržování 

hygienických zásad při onemocněních.  

9. Ochrana před úrazy – dodržování bezpečnostních zásad při všech 

činnostech, nepřeceňovat své síly.  

10. Ochrana před dalšími škodlivými vlivy (kouření, alkohol, drogy, AIDS) 

– osobní příklad ve škole i doma, sexuální výchova, prevence, otevřené 

jednání a rozhovory.“ (Svobodová, 1998).  
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3.1 Složky zdravého životního stylu 

Jak už bylo uvedeno, zdravý životní styl je kombinací mnoha faktorů, které 

určují jeho kvalitu. Nelze jednoznačně určit v jakém poměru a v jakém 

pořadí by bylo optimální tyto složky uvádět. Nejdůležitější pro zdravý 

životní styl je především pravidelnost a rozumné množství, a to ve všem - 

ve spánku, jídle, pitném režimu i pohybu. Naopak jedním z největších 

nepřátel zdravého životního stylu je závislost. Závislost na alkoholu, 

kouření nebo dokonce drogách. 

3.1.1  Správná výživa 

Označení správná výživa je někdy zaměňováno za pojem zdravá strava. 

S ohledem na individuální potřeby každého jedince, ať už z pohledu věku, 

pohlaví nebo dietních potřeb, nelze jednoznačně určit, co je pro koho zdravé 

a co již ne. Vzhledem k rostoucímu počtu potravinových alergií je proto 

potřeba nejen pro účely této práce výraz správná výživa upřesnit jako 

výživu – stravu – vhodnou pro jedince bez lékařských, dietologických nebo 

alergologických omezení. Definicí tohoto pojmu se zabývalo mnoho 

odborníků. „Pod pojmem výživa je zahrnuto zajišťování veškerých 

materiálních a funkčních nároků organismu k udržení růstu, zdraví 

a výkonnosti. Zároveň označuje proces, který k tomuto výsledku vede.“ 

(Marádová, 2003, s. 14). „Správná výživa je taková výživa, která tělu 

zajistí pravidelný a dostatečný přísun energie a všech živin, které jsou 

důležité pro zdravý růst a vývoj organizmu, a tím slouží k udržení dobré 

kondice po celý život. Správná výživa je vždy pestrá a pravidelná a zároveň 

připravená podle všech hygienických zásad a pravidel. Správná výživa je 

tedy, jednoduše, avšak názorně řečeno, způsob, jak nalézt ten správný 

poměr mezi tím, co doopravdy tělo potřebuje, a tím, co člověk doopravdy 

sní.“ (Mužík, 2007, s. 10.) „Pod pojmem zdravá výživa si každý člověk 

představuje něco jiného. Co jednomu prospívá, to může druhému škodit. 

Obecně však platí, že základem zdravé výživy je vyvážená a bohatá strava. 

(…) čím přírodnější jídlo nebo základní potravina, tím je pro člověka 

zdravější a dokonaleji zapadá do konceptu soudobého pojetí a vnímání 
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pojmu zdravá výživa.“ (Zdravá výživa je základem zdraví každého člověka, 

[online] cit. [28.10.2013, 23:06]. Dostupné z http://susene-maso.cz/zdrava-

vyziva) 

Pro názornější představu o vhodné skladbě jídelníčku byla vytvořena tzv. 

Pyramida zdravé výživy – „Pyramida zdravé výživy je grafický pyramidový 

výživový průvodce, rozdělený na jednotlivá patra. Každá sekce představuje 

konkrétní skupinu potravin a ukazuje doporučený příjem znázorněné 

skupiny potravin. Grafický tvar pyramidy ilustruje vyšší denní příjem 

potravin na dně pyramidy a menší příjem jídel na vrcholu pyramidy“  

(What’s a Food Pyramid [online] cit. [28.3.2018. 21:14], dostupné 

z http://www.foodpyramid.com/food-pyramids) – pozn. volný překlad. 

První výživová pyramida vznikla již v roce 1974 ve Švédsku. Potravinová 

pyramida je jeden z nejnázornějších příkladů, jak jednoduše vysvětlit 

správné složení přijímané potravy. V její nejspodnější části, kde jsou 

uvedeny potraviny, které by měly být v našem jídelníčku zastoupeny 

v největším množství, se nacházejí např. výrobky z obilovin (pečivo, vločky, 

těstoviny, rýže atd.) „o patro“ výš pak najdeme potraviny, které bychom 

měli ve své stravě zařazovat stále poměrně často - ovoce a zelenina (banán, 

pomeranč, mrkev, zelí – zde by bylo ideální klást důraz na využívání 

sezónních a regionálních produktů). S umístěním potravin ve vyšších 

úrovních se doporučené množství uvedených potravin snižuje. Platí zde tedy 

„čím výš, tím míň“. Ve třetí vrstvě jsou bílkoviny (mléko, maso, vejce, 

ryby). Úplně na vrcholu, tedy nejméně vhodné a co by se ve zdravém 

jídelníčku mělo vyskytovat, najdeme tuky, sladkosti - rafinovaný cukr. 

Potravinová pyramida byla sestavena odborníky jako názorná pomůcka 

výživových doporučení. Níže uvedená potravinová pyramida se skládá z 6 

potravinových skupin, rozdělených do 4 pater. Ke každé potravinové 

skupině je napsán doporučený počet porcí, které by člověk měl za den sníst. 

Velikost porce je zde jasně definována. (Potravinářská komora ČR, Zdravý 

životní styl, [online] cit. [28.09.2016, 20:26]. Dostupné z 

http://zdravi.foodnet.cz/cze/ pages/potravinova-pyramida) Viz Obrázek č.1 

– Pyramida zdravé výživy. V současnosti je pyramida také někdy 

nahrazovaná tzv. Zdravým talířem.  „Zdravý talíř je jednoduchá a funkční 

pomůcka zdravé výživy, která vychází z americké příručky My Plate, dle 

http://susene-maso.cz/zdrava-vyziva
http://susene-maso.cz/zdrava-vyziva
http://www.foodpyramid.com/food-pyramids/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://zdravi.foodnet.cz/cze/%20pages/potravinova-pyramida
http://www.margit.cz/novinky-usda/
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doporučení Harvardu (pozn. vytvořená odborníky na výživě na Harvardské 

škole veřejného zdraví a redaktory Harvard Health Publications) a PCRM 

(Physicians Committee for Responsible Medicine – Lékařský výbor pro 

zodpovědnou medicínu). Složení talíře odpovídá moderním vědeckým 

poznatkům, ukazuje nejlepší cestu k udržení zdravého těla i hmotnosti, tvoří 

základ zdravotní prevence a podpory účinné léčby. 

  

Obrázek č. 1. – Pyramida zdravé výživy 

Potravinářská komora ČR, Zdravý životní styl, [online] cit. [28.09.2016, 

20:26]. Dostupné z http://zdravi.foodnet.cz/cze/ pages/ potravinova-

pyramida) 

 

Talíř můžete používat bez omezení pro vlastní potřebu i za účelem osvěty či 

výuky na školách.“ (Slimáková, O talíři, [online] cit. [2.04.2018, 18:26]. 

Dostupné z http://www.healthyplate.eu/cz/)  

V obou případech se jedná o znázornění množství a poměru jednotlivých 

součástí našeho jídelníčku v doporučeném množství i skladbě. 

http://www.pcrm.org/health/diets/pplate/power-plate
https://www.youtube.com/watch?v=mjbZAsNvFCE
http://zdravi.foodnet.cz/cze/%20pages/%20potravinova-pyramida
http://zdravi.foodnet.cz/cze/%20pages/%20potravinova-pyramida
http://www.healthyplate.eu/cz/
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3.1.2 Pitný režim  

„Pitný režim definujeme jako způsob konzumace tekutin, který zahrnuje 

příjem vybraných nealkoholických nápojů k zásobení organizmu nezbytnou 

vodou, případně v ní obsaženými minerálními látkami.“(Fořt, 1999, s. 242). 

Při aktivním pohybu, zvýšené teplotě okolního i vnitřního prostředí a nejen 

pouze při vyšší zátěži je třeba dodržovat i další zásadu, a to dostatečný 

přísun tekutin. I když voda nedodává žádnou energii a nepatří tedy mezi 

živiny, její dostatečný přísun je pro správné fungování těla absolutně nutný. 

„U novorozenců tvoří tekutiny až ¾ celkové tělesné hmotnosti, 

s přibývajícím věkem se její podíl zmenšuje. Udržování vodního 

hospodářství v rovnováze je jednou z nejdůležitějších podmínek pro správné 

fungování organismu a tím i pro zdraví. Vlivem řady metabolických procesů 

dochází k různě velkým ztrátám vody: 1,2-2 kg (60 %) vody odchází močí, 

0,6 kg (20 %) odpařováním kůží, 0,5 kg (15 %) dýcháním a 0,15 kg (5 %) 

stolicí. Tyto ztráty je nutné denně nahrazovat, a proto je třeba přijímat 

tekutiny v dostatečném množství s přihlédnutím na individuální požadavky 

každého z nás (včetně dětí) – na věk, zdravotní stav, fyzickou aktivitu, 

teplotu okolí apod. Tekutiny jsou pro lidské tělo nenahraditelné a zastávají 

mnoho funkcí: tvoří prostředí pro metabolické děje, rozpouští se v nich 

většina živin, zvýšeným pocením při sportu nebo v horkém prostředí 

přispívají k tepelné rovnováze, dodávají tkáním kyslík a další potřebné 

látky, působí příznivě při trávicích procesech, odvádí zplodiny metabolismu 

močí aj. Zatímco dospělým se doporučuje denně vypít 2,5-3 litry tekutin, 

dětský organismus má potřebu tekutin větší, protože je tvořen větším 

podílem vody, než organismus dospělého člověka. Množství tekutin pro dítě 

závisí na jeho věku a tělesné hmotnosti.“ (Pitný režim dětí, [online] cit. 

[16.09.2016, 22:16]. Dostupné z http://vyzivadeti.cz/zdrava-vyziva/tema-

mesice/pitny-rezim-a-deti/). „Nedostatek tekutin způsobuje dehydrataci 

organismu, což vnímají nejdříve mozkové buňky, proto dochází k bolestem 

hlavy až poruchám psychiky. Akutní nedostatek tekutin se projevuje žízní 

(při ztrátě 2% tělesné hmotnosti), větší ztráty vody vedou k poklesu fyzické 

i psychické výkonnosti jedince, pocit slabosti, nevolnosti či křečím. 

Chronický (dlouhodobý) nedostatek tekutin má za následek stálou únavnost, 

http://vyzivadeti.cz/zdrava-vyziva/tema-mesice/pitny-rezim-a-deti/
http://vyzivadeti.cz/zdrava-vyziva/tema-mesice/pitny-rezim-a-deti/
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pokles výkonnosti (často u sportovců) a samozřejmě větší pravděpodobnost 

vzniku ledvinových kamenů. Největší problém s dodržováním pitného 

režimu mají: děti, senioři, pracovně přetížení lidé, lidé, kteří se snaží 

zhubnout. U dětí se mohou zhoršit školní výsledky, děti jsou podrážděné, 

mají větší tendenci k onemocnění ledvin a močových cest.“ (Kunová, 2004, 

s. 62). Nejvhodnějším a nejdostupnějším nápojem je obyčejná, neochucená 

voda. Lze ji občas doplnit minerálkami, ovšem s ohledem na jejich složení 

a délku jejich podávání. „Nevhodné nápoje jsou například slazené limonády. 

Jsou v podstatě jen roztokem cukru, umělých barviv, příchutí a kyseliny 

citronové ve vodě. Někdy se přidávají i fosforečnany. Biologická hodnota 

těchto limonád je nulová. Obsah cukru v limonádách bývá až 100g/litr, 

často obsahují chuťové atraktivní nebo povzbuzující látky jako kofein, 

chinin a karamel, které jsou pro děti nevhodné. Koncentrované sirupy také 

nejsou příliš vhodné, je možno jich ale použít jako kompromisní řešení. 

Vyloučení alkoholických nápojů z pitného režimu je samozřejmostí.“ (Fořt, 

2000, s. 126). 

 

3.1.3 Pohybová aktivita 

Další složkou neodmyslitelně patřící do zdravého životního stylu je pohyb. 

„Pohyb živé bytosti je základním projevem jejího života. Je to aktivní 

proces vycházející z ní samé, probíhající podle fyzikálních zákonů a řízený 

záměrem sledujícím určitý cíl, který si bytost sama určuje nebo podle 

kterého instinktivně jedná. Pohybový záměr vychází z potřeb živého 

organismu a slouží k udržení jeho integrity v okolním prostředí.“ (Véle, 

1997, s. 11). Podle Gajdošové a Košťálové 2006, je pak pohyb z pohledu 

vývoje organismu základní vlastností živé hmoty a je nutný pro správný 

vývoj každého živého tvora, neboť rozvíjí a upevňuje svalstvo a má vliv na 

pevnost a pohyblivost kostí. Pohyb podporuje a zlepšuje činnost vnitřních 

orgánů, oběhového, nervového a lymfatického systému). Jak uvádí Marcus, 

Forsyth 2010, lze pohybovou aktivitu také chápat jako termín vztahující se 

k jakémukoli tělesnému pohybu vyžadující vyšší energetickou spotřebu. 

„Pojem pohybová aktivita (physical activity) je druh tělesného pohybu 

člověka, charakterizovaného samostatnými vnitřními determinanty a vnější 
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podobou a formou, vykonávaného hybnou soustavou při vyšší kalorické 

spotřebě. Pohybovou aktivitou je např.: chůze, fotbal, skok, běh, plavání, 

hod, fotbal …“. (Mužík, Süss, 2009, s. 168). Podle publikace Pokyny EU 

pro pohybovou aktivitu 2008 se pohybová aktivita obvykle definuje jako 

„jakýkoli tělesný pohyb spojený se svalovou kontrakcí, která zvyšuje výdaj 

energie nad klidovou úroveň“. Tato obecná definice zahrnuje všechny 

souvislosti tělesné aktivity, tj. pohybovou aktivitu ve volném čase (včetně 

většiny sportovních činností a tance), pohybovou aktivitu související se 

zaměstnáním, pohybovou aktivitu doma nebo v blízkosti domova a 

pohybovou aktivitu spojenou s dopravou. Vlivy životního prostředí na 

úroveň pohybové aktivity mohou vedle osobních faktorů zahrnovat 

pohybové vlivy (např. vliv zástavby, využití půdy) nebo sociální a 

hospodářské vlivy.“ Můžeme tedy konstatovat, že se pohybová aktivita řadí 

mezi „nejdůležitější složky životního stylu, které můžeme ovlivnit svým 

chováním. Vzhledem k vysoké variabilitě lidských činností je i spektrum 

pohybových aktivit velmi široké. Patří sem činnosti energeticky nenáročné 

(např. pomalá chůze po rovině nebo z mírného kopce) i sportovní výkony 

o vysoké intenzitě zatížení.“ (Stejskal, 2004, s. 25) 

Na propojení pohybu s kladnými a příjemnými prožitky – uvolnění, radost, 

ale i negativními prožitky - únava, bolest – a na jejich význam pro člověka 

upozorňuje ve své práci Hátlová, 2002. „Pro lidský organismus všech 

věkových skupin je pohybová aktivita nezbytná. Udržuje silné a výkonné 

svaly, které drží kostní skelet ve správném postavení, udržuje zdravé kosti, 

má vliv na správnou činnost dýchací a srdečně cévní soustavy, má vliv na 

harmonizaci psychického stavu a napomáhá udržení tělesné hmotnosti.“ 

(Marková, 2012, s. 24).  

Současný životní styl v civilizované společnosti je charakteristický 

nedostatkem přirozené pohybové aktivity, což má negativní dopad na 

člověka. Hošková, Matoušková, 2003 připomínají, že přirozené pohybové 

chování současné populace je negativně ovlivňováno rozvojem technické 

civilizace, kdy místo využití pohybu vlastního těla často raději sáhneme po 

technických vymoženostech. Používají zde termín „hypokinetická nemoc“, 

pojem, který vyjadřuje zásah do života lidí a díky němuž přirozené 
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pohybové aktivity nemohou plnit svou funkci. Objevuje se pak nebezpečí 

zhoršení biologických vlastností individuí a tím i odolnost lidí. Hátlová 

2002, s. 12 vysvětluje: „Dnešní podmínky života člověk k pohybu přímo 

nenutí. Dlouhodobě vytvářený a stabilizovaný genetický potenciál, který byl 

plně odpovídajícím vybavením člověka pro život ještě před dvěma sty lety, 

je však nutno respektovat. Již nyní ale pozorujeme příznaky biodegradace. 

Je důležité, aby dnešní člověk projevil určitou míru sebepřinucení nutnou 

k zachování somatopsychické rovnováhy.“ A právě toto sebepřinucení lze 

definovat pojmem tělesná cvičení. Měkota a Cuberek 2007charakterizují 

tělesná cvičení jako „...pohybové činnosti záměrně prováděné s cílem 

(převážně) fyzického zdokonalování člověka. Jsou to typické (relativně 

neměnné) pohybové celky, které ovlivňují stav a funkce lidského organismu 

za určitých podmínek“(Měkota, Cuberek, 2007, s. 89).  

3.1.4 Dostatek spánku a odpočinku 

Abychom si zachovali a udrželi tělesné i duševní zdraví, je spánek 

a odpočinek nezbytný. Současné stále se zrychlující tempo života především 

ve větších městech, dojíždění z menších měst za prací do větších, důraz na 

maximální výkon, nadbytek umělého osvětlení, s ním aktuální problematika 

světelného smogu i vyšší nároky kladené na člověka zkrátily dobu spánku. 

Výzkumy prováděné sociologickými agenturami v USA tento trend 

potvrzují. Podle nich se za zhruba podlesních 80 let zkrátila doba spánku 

v průměru o 75 minut. „Dostatečný spánek je nezbytnou podmínkou zdraví. 

Je jednou ze základních potřeb člověka. Význam spánku je v tom, že 

rozsáhlý útlumový stav, který je fyziologickou podstatou spánku, poskytuje 

celému organismu, zejména nervovým buňkám, dokonalý odpočinek na 

obnovu jejich činnosti. Spánek má tedy celkový ochranný charakter. Člověk 

jej potřebuje na obnovení a načerpání tělesných a duševních sil.“ (Rošková, 

Odpočinek a spánek, [online] cit. [28.10.2017, 23:06]. Dostupné 

z http://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/odpocinek-a-spanek-). Potřeba spánku 

je individuální a závisí na mnoha okolnostech. Mění se například 

v závislosti na věku. Zatímco novorozenec prospí denně až dvacet hodin, 

dítěti mladšího školního věku postačí hodin devět. V době dospívání se 

nároky organismu v důsledku rychlého fyzického i psychického vývoje opět 

http://susene-maso.cz/zdrava-vyziva
https://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/odpocinek-a-spanek-468687
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zvyšují. Většině dospělých stačí průměrně spánek trvající 6-8 hodin. 

S nastupujícím stářím potřeba spánku opět klesá. Důležité je však 

nezanedbávat odpočinek ani během dne. Odpočinek však neznamená pouze 

neaktivitu. Každému vyhovuje jiná forma odpočinku, pro někoho procházka 

nebo jiná pohybová aktivita, druhý může lépe relaxovat při četbě, poslechu 

hudby nebo józe či meditaci.  

 Můžeme tak najít „10 výhod spánku:  

1. Zlepšuje paměť - ve spánku se upevňují vzpomínky a procvičují 

dovednosti  

2. Prodlužuje život - dostatek spánku brání vzniku kardiovaskulárních   

 chorob  

3. Zamezuje zánětlivým procesům - studie z roku 2010 zjistila, že 

hodnoty C-reaktivního proteinu, který je spojen s rizikem srdečního 

infarktu, byly vyšší u lidí, kteří spali šest a méně hodin  

4. Podporuje kreativitu - mozek v době spánku reorganizuje 

a restrukturuje vzpomínky, což může vést ke zlepšení kreativity  

5. Pomáhá k vítězství - kvalitní a dostatečný spánek je jednoduchý 

způsob pro sportovce jak zlepšit svůj výkon  

6. Zlepšuje známky ve škole - spánková deprivace snižuje schopnost 

učit se  

7. Zlepšuje pozornost u dětí - studie z roku 2009 v magazínu 

Pediatrics zjistila, že děti ve věku sedm a osm let, které spaly méně než 

osm hodin denně, měly větší pravděpodobnost být hyperaktivní, 

nepozorné a impulzivní  

8. Udržuje zdravou váhu - dostatek spánku podporuje zdravé hubnutí  

9. Snižuje stres - spánek snižuje hladinu stresu, zlepšuje krevní tlak 

a ovlivňuje hladinu cholesterolu  

10. Odvrací deprese - nedostatek spánku může přispívat k depresi.“  

(Němcová, Spánek a odpočinek,[online] cit. [30.1.2017, 23:06]. Dostupné 

z http://planprotebe.cz/spanek-a-odpocinek.html). 

Z výše uvedených informací tedy zřetelně vyplývá, že známe způsob, jak 

zkvalitnit svůj život a že jsme schopni faktory vedoucí ke zdravému 

životnímu stylu ovlivnit. Záleží tedy pouze na naší volbě, zda a jak 

budeme doporučení dodržovat. Dospělý člověk si tato rozhodnutí dokáže 

http://planprotebe.cz/spanek-a-odpocinek.html
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utvořit a naplňovat sám ze své vůle, kdežto za nabídnutí a dodržování 

jednotlivých složek zdravého životního stylu u dětí je odpovědný 

především rodič. Samozřejmě, že nelze pominout ostatní vnější vlivy, 

které na dítě působí, tedy kamarády a spolužáky, školu a další organizace, 

s nimiž dítě přichází pravidelně do styku, média a reklamní spoty, jimž 

dítě velmi snadno podléhá. Ale stále je to především odpovědnost, která 

leží na rodičích, na jejich pozitivním přístupu ke zdravému životnímu stylu 

a osobním příkladu. 
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4 Stravování dětí ve škole 

„Školní věk je biologicky exponované a citlivé období života dítěte. Výživa 

školáka má jako výživa v jiných věkových obdobích své specifické 

problémy. Zvýšenou nutriční zranitelností je charakterizována zejména 

puberta, kdy dochází k rozdělování energetického příjmu mezi chlapci 

a děvčaty a ke zvýšené potřebě specifických živin pro krytí stoupajících 

biologických požadavků organismu.“ (Kotulán a kol., 2004, s. 28) 

„Z hlediska výživy funguje dětský organismus trochu odlišně oproti 

organismu dospělého člověka. Zvláště v době těsně po narození a v dětství 

je dětský organismus citlivý na vnější podněty, zejména na jídlo, které dítě 

konzumuje. Nejrychlejším obdobím růstu dítěte, pokud vynecháme 

prenatální období, je období tzv. raného dětství a puberty. Narozené 

miminko dosáhne do dvou let velikosti dospělého člověka, takový překotný 

růst vyžaduje potravu a to potravu kvalitní! Strava může děti ohrožovat více 

než dospělé a to hned z několika důvodů, hlavně proto, že některé orgány se 

vyvíjejí teprve během dětství a správná výživa má na tento vývoj obrovský 

vliv“. (Fořt, 2008, s. 14). Podle Fraňkové (2010, s. 113) výživa ovlivňuje 

organismus dítěte ze čtyř hledisek: 

„I. Výživa jako látkové působení - výživa má vliv na vývoj organismu, 

tělesných tkání a systémů dítěte. 

II. Výživa jako psychologický faktor – výživa se podílí na utváření 

osobnosti dítěte, na vzniku postojů dítěte k jídlu, individuálních preferencí, 

averzí, jídelních návyků. Výživa ale může také dát základ pozdějším 

poruchám příjmu potravy a nevhodným stravovacím návykům. 

III. Výživa jako sociální a kulturní činitel – výživa je součástí života celé 

rodiny, uplatňuje se v procesu zapojování dítěte do života sociální skupiny 

i širší společnosti, je také součástí její kultury. 

IV. Výživa jako prostředek výchovy – poznatků o výživě lze využít také ve 

výchovně-vzdělávacích činnostech v mateřské škole pro rozvoj kognitivních 

funkcí, emočního a sociálního vývoje dítěte a také k navození základů 

zdravého způsobu života.“  
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Důležitou pomůckou při stravování dětí může být pro rodiče také 

následující desatero výživy dětí dle Kejvalové (2010, s. 20): 

„1. Dopřejte dětem pestrou stravu, která bude bohatá na tmavě zbarvenou 

zeleninu a ovoce, celozrnné potraviny, tmavé pečivo, mléčné výrobky a také 

ryby a drůbež. 

2. Děti by měly jíst pravidelně 5 – 6x denně. Velikost porce je třeba 

přizpůsobit jejich růstu, hmotnosti a v neposlední řadě také pohybu. 

3. Dodávejte dětem pravidelně kvalitní zdroje bílkovin – drůbeží a rybí 

maso, luštěniny a cereálie. 

4. Dětem podávejte polotučné mléčné výrobky. 

5. Vyměňte ve výživě dětí živočišné tuky za kvalitní rostlinné tuky a oleje. 

6. Omezte u dětí konzumaci cukru, sladkostí a slazených nápojů. 

7. Dětská strava by měla být méně solená. Celkově je důležité omezit příjem 

slaných pochutin jako brambůrků, pražených solených ořechů. 

8. Je třeba hlídat dostatečný pitný režim dítěte. 

9. Jděte dětem příkladem ve stravování, pravidelnosti stravování, pitném 

režimu a také se zajímejte o to, co dítě jí mimo domov např. v ZŠ. 

10. Konzultujte zdravotní stav dítěte s pediatrem. Pediatr může upozornit na 

případnou nadváhu dítěte.“  

Jak již bylo uvedeno, za dodržování jednotlivých faktorů ovlivňující zdravý 

životní styl dítěte jsou odpovědní především rodiče. Nelze však ve všech 

případech spoléhat pouze na kladný vliv rodiny a její informovanost 

o výsledcích vědecky podložených výzkumů v oblasti stravování. Proto 

vznikají a jsou průběžně doplňována i výživová doporučení ke stravování 

dětí s ohledem na věk dítěte. 

4.1 Výživová doporučení ke stravování dětí s ohledem na vývojové 

zvláštnosti dítěte mladšího školního věku 

„Mladší školní věk je období od 6 do 10-11 let. Je to doba, kdy je dítě, 

žákem 1. stupně základní školy. Jedná se o období klidné bez velkých 

konfliktů. Ovšem také v mladším školním věku dochází k podstatným 

změnám. Děti se dostávají do fáze vývojové integrace, propojují se různé 
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vývojové dovednosti a dítě je schopno vykonávat náročnější úkol.“ (Čáp, 

Mareš, 2001, s. 125) 

„Období mladšího školního věku společně s předškolním věkem je 

rozhodující pro osvojení a přijetí celoživotních zásad zdravé výživy. Jde jak 

o pravidelnost v jídle, tak o projektivní nutriční obsah, důležitý v tomto 

věku nejen pro optimální růst, ale i z hlediska celoživotní prevence 

civilizačních chorob. V tomto věku děti nabírají určitou míru samostatnosti 

včetně kapesného adekvátnímu jejich věku, které jim může umožnit 

individuální výběr stravy. V tomto věku ještě není typické, aby si děti za 

peníze určené na školní stravování kupovaly pokrmy dle vlastního výběru. 

Negativní dopady školy se mohou projevovat jak vynecháváním snídaní, tak 

nedostatečným pitným režimem. Nepravidelní snídaně nebo malý příjem 

stravy ráno může být způsoben nedostatečným časovým prostorem nebo 

nepřítomností rodičů při vypravování dětí do školy, nebo také důsledek 

obav dítěte ze školy, kdy jde o neurotizaci dítěte promítnutou do výživy.“  

(Manyová, Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady, 

Diplomová práce, Praha, 2013, Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o., 

[online] cit. [27.03.2017, 13:08]. Dostupné z http://www.vyzkum-

mladez.cz/zprava/1464267612.pdf) 

 Výživovými doporučeními se zabývají nejen odborníci na úrovni 

teoretických doporučení, ale i přímo ti, kteří se o správnou výživu dětí 

starají. Na webových stránkách frýdlantské školní jídelny jsou uvedena 

rozpracovaná doporučení pro jednotlivá období školní docházky.  

Pro mladší školní věk doporučují: 

  „•   V tomto věkovém období se zpomaluje tempo růstu. Energetická 

potřeba je u dítěte s přibývajícím věkem vyšší, ale na jednotku hmotnosti se 

oproti předcházejícímu období snižuje. 

  •   Nástup do školy je také spojen s nižším energetickým výdejem. Dítě 

více času tráví sezením v lavici nebo psaním domácích úkolů a tím opět  

klesá potřeba energie. 

  •   Ve vztahu k potravinám a pokrmů jsou děti již méně konzervativní 

a bývá u dětí větší ochota ke zkoušení nových pokrmů. 

  •   Velmi významný je i nadále přísun vápníku. Dostatečný příjem vápníku, 

http://www.vyzkum-mladez.cz/zprava/1464267612.pdf
http://www.vyzkum-mladez.cz/zprava/1464267612.pdf
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fosforu a vitamínu D do 20 let věku je významný v prevenci osteoporózy 

v dospělosti. 

  •   Děti mají oproti dospělým vyšší potřebu vody na kilogram tělesné 

hmotnosti (50-60ml/kg/den), proto je důležité pravidelné doplňování 

tekutin. Nedostatek tekutin vede ke snížené pozornosti a vysychání sliznic, 

které jsou pak náchylnější k průniku infekcí. /…/ Výživová doporučení se 

již příliš neliší od doporučení pro dospělou populaci, pouze velikosti porcí 

bývají odlišné. Doporučení pro příjem tuků, sacharidů a bílkovin je stejné 

jako u dětí od 3 let věků, tedy 0,9, g/kg/den bílkovin a 30-35% tuků z 

celkového energetického příjmu. Sacharidy, stejně jako u dospělých by 

měly převažovat.“ (Výživová doporučení pro děti ve školním věku [online] 

cit. [28.1.2016, 21:26]. Dostupné z http://www.jidelna-

frydlant.cz/stravovani_pro_deti.php)  

4.2 Výživová doporučení ke stravování dětí s ohledem na vývojové 

zvláštnosti dítěte staršího školního věku 

„Období staršího školního věku klade vysoké nároky na příjem potravy 

a její vyváženost po stránce kvantitativní i kvalitativní. Znamená to, že 

výživa musí pokrýt vysoké energetické nároky organismu a zároveň 

zabezpečit dostatečný příjem živin. Pro rozvoj kostry je třeba zvýšit přísun 

fosforu, vápníku, hořčíku, vitaminů A a D. Zvýšený energetický 

metabolismus vyžaduje zvýšit příjem vitaminů B1, B2, B12, C a E. 

Bílkoviny a tuky jsou důležité pro růst tkání, sacharidy slouží jako zdroj 

rychlé energie. Důležitý je dostatečný příjem železa, kdy u dívek může 

docházet ke ztrátám při menstruaci, u chlapců je potřeba železa zvýšena 

vzhledem ke stimulaci erytropoézy pohlavními hormony.“ (Machová, 2008, 

s. 48)  

Také rozdíly mezi děvčaty a chlapci v potřebách jednotlivých složek stravy 

řeší opět frýdlantská školní jídelna: 

 „ z důvodu růstu se zvyšuje potřeba vitamínů. Nedostatkové v tomto 

věku bývají vitamíny A, D, C a některé vitamíny skupiny B. z 

minerálních látek je často nedostatkový vápník, jód a železo. 

http://www.jidelna-frydlant.cz/stravovani_pro_deti.php
http://www.jidelna-frydlant.cz/stravovani_pro_deti.php
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  Potřeba vitamínů B, C a D, bílkovin a vápníku je vyšší u chlapců z 

důvodu prudšího růstu. 

  Nedostatek železa je u chlapců i dívek způsoben růstem svaloviny 

a zvyšujícím se množstvím hemoglobinu. /…/ 

 Potřeba bílkovin je u dívek 0,8g/kg/den, u chlapců stále 0,9 

g/kg/den. Potřeba tuků se oproti předcházejícímu období nepatrně 

snižuje a je stejná jako u dospělé populace, tedy 30% z celkového 

příjmu.  

 Oproti dospělé populaci je vyšší doporučený příjem některých 

vitamínů a minerálních látek, např. železa, vápníků, fosforu, 

vitaminu A a některých vitaminů skupiny B.  

 Potřeba vody na kilogram tělesné hmotnosti se oproti 

předcházejícím období snižuje, stále je však vyšší než v dospělosti 

(40ml/g/den).“ Výživová doporučení pro děti ve školním věku 

[online] cit. [28.11.2016, 23:06]. Dostupné z http://www.jidelna-

frydlant.cz/stravovani_pro_deti.php)  

„U školních dětí je dobré rozdělit stravu do pěti až šesti malých jídel 

v pravidelných intervalech. U dospívajících lze doporučit v pozdějších 

večerních hodinách druhou večeři obsahující lehce stravitelné jídlo 

s převahou ovoce. Vhodná doba pro konzumaci je v sedm hodin snídaně, 9 

– 9, 30 hodin přesnídávka, 12 – 13 hodin oběd, 15 – 16 hodin svačina a 18- 

19 hodin večeře. Oběd by měl být podáván, pokud je to možné ve stejný 

čas, a to nejdéle do tří hodin po přesnídávce nebo nejpozději čtyři hodiny po 

bohaté snídani.“(Kotulán a kol., 2000, s. 132) 

4.3 Nejčastější nedostatky ve výživě školáků  

Podle státního zdravotnického úřadu patří mezi nejčastější nedostatky ve 

výživě školáků např. nepravidelný příjem potravy, především vynechávání 

snídaně, kterou vynechává poměrně značné množství dětí - a zde je jasná 

příčina rodinného prostředí. Dále je to vynechávání dopolední svačiny 

(přesnídávky) podle dostupných výzkumů téměř pětina dětí nesnídá a nemá 

ani dopolední přesnídávku. Další chybou ve stravovacích návycích je 

http://www.jidelna-frydlant.cz/stravovani_pro_deti.php
http://www.jidelna-frydlant.cz/stravovani_pro_deti.php
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omezená konzumace oběda – nejen, že děti často ve školní jídelně snědí 

nedostačující část podávané porce, ale roste i počet dětí, které školní jídelnu 

nenavštěvují a oběd řeší nákupem občerstvení dle svého výběru. Navíc 

v řadové školní jídelně nelze - vzhledem k počtu žáků, kteří se v jídelně 

sejdou ve stejný čas - dosáhnout klidu potřebnému ke klidné konzumaci 

jídla. Velkým problémem může být nadměrné a nehlídané doplňování 

chybějící energie odpoledne a večer, které přispívá k obezitě, špatnému 

usínání a horší kvalitě spánku, ale také příliš lehká večeře s nedostatkem 

energie a živin, často v obavě z obezity (vyskytuje se zvláště u dívek). 

4.4 Svačina a její význam 

O důležitosti dopolední svačiny, přesnídávky, nelze pochybovat. Jak už sám 

název přesnídávka napovídá, měla by následovat po snídani. I to není však 

v současné době zcela samozřejmé. Mnohdy je právě školní svačina prvním 

hodnotným jídlem školáka. Proto by se tím více mělo dbát na správné 

složení školní svačiny.  

 „Správně sestavená svačina by měla být nutričně vyvážená, měla by 

obsahovat všechny živiny v dostačujícím množství. Měla by být zdrojem 

polysacharidů, bílkovin, nenasycených tuků, vitaminů i minerálních látek. 

Součástí svačiny by mělo být vždy ovoce nebo zelenina, ke svačině by měly 

být vždy podávány také tekutiny.“ (Zdravá školní svačina, aneb uzdravme 

svůj školní automat i bufet, [online] cit. [27.03.2017, 14:28]. Dostupné 

z http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/aktuality/svacina_web.pdf) 

Děti, které svačí pravidelně, mají lepší studijní výsledky ve škole, mají více 

energie, nejsou nepozorné ani unavené. Pití tekutin během vyučování 

zlepšuje odolnost dítěte a zvyšuje odolnost dítěte vůči vlivům školní zátěže. 

Když dítě vynechá snídani nebo svačinu, hrozí nesprávný vývoj, nedostatek 

příjmu energie, živin, vitamínů a minerálních látek. Například nedostatek 

vápníku v dětském věku může v dospělosti způsobit komplikace spojené 

s osteoporózou. Nedostatek ostatních živin také může ovlivnit růst, nebo 

vést k poruchám příjmu potravy. S tímto samozřejmě hrozí další zdravotní 
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rizika, u kterých si málokdy spojujeme význam snídaně, svačiny a pestrého 

jídelníčku. 

4.5 Školní jídelny 

První kroky ke vzniku školního stravování v ČSR – přesnídávky pro školní 

děti krátce po skončení 2. světové války, pořizované ze zásob UNNRA. 

Na přelomu 40. a 50. let minulého století vznikají první školní jídelny, a to 

z iniciativy škol a obcí. 

„Český systém školního stravování nám může závidět celý svět. Rozhodně 

tak stojí za to na něm dále pracovat a snažit se ho posouvat dál. Právě 

z tohoto důvodu vzniklo Nutriční doporučení ke spotřebnímu koši – 

jednoduchý nástroj, který pomůže ověřit, zda je strávníkům nabízeno 

opravdu kvalitní a pestré jídlo.“ 

Nutriční doporučení doplňuje Spotřební koš stanovený vyhláškou 

Ministerstva školství (Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování, [online] 

cit. [15.11.2017, 20:18]. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolni-

stravovani). Tato metodika má pouze informativní povahu – jejím úkolem je 

vzdělávat a rozvíjet, ne trestat za neplnění. Vytvořili ji odborníci 

z hygienických stanic ve spolupráci s řadou dalších specialistů z každodenní 

praxe školních jídelen. Její pravidla tak odráží skutečné potřeby a poznatky 

z provozu. Školní jídelny nemají lehkou pozici – tlačí na ně ministerstvo, 

zřizovatelé, rodiče i samotní strávníci. Cílem Nutričního doporučení ke 

spotřebnímu koši je stanovit rozumný kompromis mezi požadavky všech 

těchto skupin a školním jídelnám co nejvíce usnadnit cestu za nutričně 

vyváženým a pestrým jídelníčkem.“ (Nutriční doporučení, [online] cit. 

[15.7.2017, 16:01]. Dostupné z http://www.zdravaskolnijidelna.cz/nutricni-

doporuceni/uvod) V České republice stanoví doporučené výživové dávky 

hlavní hygienik ČR. Pro školní stravování je důležitý Spotřební koš, který 

určuje vyhláška (107/2008 Sb.) pro školní stravování. „Spotřební koš je 

soustava 10 skupin základních potravin, jejichž denní doporučená dávka ke 

spotřebě by měla pokrýt doporučenou dávku živin pro jednotlivá odebraná 

jídla a určenou skupinu strávníků. Vyhláška o školním stravování rozděluje 

http://www.zdravaskolnijidelna.cz/nutricni-doporuceni/uvod
http://www.zdravaskolnijidelna.cz/nutricni-doporuceni/uvod
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Spotřební koš pro kategorie strávníků podle jejich věku: 3-6 let, 7-10 let, 

11-14 let, 15-18 let. Spotřební koš pro všechny věkové skupiny obsahuje 

tyto skupiny potravinových komodit: maso, ryby, mléko, mléčné výrobky, 

tuky volné, cukr volný, zelenina, ovoce, brambory, luštěniny. Množství 

potravin v jednotlivých komoditách se liší podle věku strávníků a počtu 

denních odebraných jídel.“ (Šulcová, 2007, s. 94) 

4.6  Projekty zdravé výživy 

Situace ve stravování dětí patří poslední dobou k velmi sledovaným. 

Dospělí si začínají uvědomovat, jak důležitá je informovanost dětí 

o správném životním stylu. Současná generace dospělých tak bere velmi 

vážně možnost zpřístupnit vhodnou formou dětem nejen informace, ale 

i možnost rozhodovat o svém vlastním životním stylu. Zažili totiž dobu, kdy 

k mnoha zdravým potravinám nebyl přístup – ať už pro jejich fyzickou nebo 

finanční nedostupnost. Vznikají tedy různé projekty, které se snaží v dětech 

upevnit správné stravovací i pohybové návyky, aby ony samy nemusely za 

desítky let řešit problémy civilizačních chorob spojené s nevhodným 

životním stylem. Tyto projekty vytvářejí zdravotnické organizace, stejně 

jako firmy, působící v potravinářském průmyslu, ale je i mnoho školních 

projektů, které vytvořili pro své žáky přímo vyučující. 

 

4.6.1  Školní mléko, mléko do škol 

Protože můžeme stále sledovat poměrně nedostatečnou spotřebu množství 

mléčných výrobků, které jsou pro růst a vývoj dětského organismu velmi 

důležité, vznikl v polovině devadesátých let projekt společnosti Laktea 

Školní mléko, který měl podpořit zdravou výživu a zdravý vývoj školní 

mládeže a především zvýšit klesající nedostatek vápníku ve stravě dětí, čímž 

by se dalo předejít zdravotním problémům spojeným např. s řídnutím kostí. 

Program s různými proměnami funguje dodnes. 

„Od září 2017 budou mít žáci základních a středních škol nárok 

na neochucené mléčné výrobky ZCELA ZDARMA, a to cca 4 ks / měsíc. 
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Kromě neochucených výrobků budeme dodávat i dotované ochucené 

mléko a mléčné výrobky, které budou cenově zvýhodněny tak jako dosud.“ 

(Mléko do škol, [online] cit. [15.7.2017, 17:45]. Dostupné 

z http://www.laktea.cz/index.php?page=skolni-mleko-2017-18) 

Vzhledem ke složitější manipulaci při tomto projektu, k níž patří distribuce, 

administrativa, skladování apod. dnes existuje projekt Happy snack (viz 

níže), který umožnil zařazení těchto dotovaných výrobků do svého 

automatu. Automat je chlazený, tudíž zaručuje vhodné skladování, vydává 

výrobky sám a není tedy třeba žádného pracovníka ze školy. Všechny 

automaty jsou on-line propojeny a eviduje se veškerý výdej, tedy, že 

výrobce má přehled o tom, který produkt je třeba ve kterém automatu 

doplnit apod., dále se kontrolují nároky na dotované výrobky a stav kreditu 

jednotlivých karet. Tento evropský program má za cíl podpořit spotřebu 

mléka a mléčných výrobků u dětí z mateřských, základních a středních škol. 

V České republice tento program zastřešuje Státní zemědělský a intervenční 

fond (SZIF), spadající pod Ministerstvo zemědělství, ve spolupráci s tzv. 

schválenými žadateli neboli dodavateli mléka a mléčných výrobků do škol. 

“ (Mléko do škol, Happy snack online . 2011. cit. 9. 2. 2016, 21:24 . 

Dostupné z: http://www.happysnack.cz/skolni-automat/nabidka-v-

automatu/) 

Mléko do škol 

„Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby 

mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních 

a středních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného 

stupně základních škol speciálních.“ Mléko do škol, online . 2011. cit. 10. 

3. 2016, 16:53 . Dostupné z http://www.szif.cz/cs/CmDocument? rid=%2 

Fapa_anon%2Fcs%2Fobecne_informace%2Fkomodity%2Fzv%2F01%2F1

1%2F02fb1d4d-fd00-0010-64b0-d01459387049.xml) V současné době lze 

zaznamenat pokus o plošné zásobování škol mléčnými výrobky a ovocem, a 

to cca jednou za dva týdny. Nápad jistě velmi dobrý, ale realizace ne zcela 

vydařená. Pokud dítě dostane v jeden den, a to ještě po čtvrté vyučovací 

hodině, bílý jogurt, žervé a jablko, je to sice velmi zdravé, ale touto dobou 

jsou již děti po svačině, do oběda je velmi blízko a školy nejsou vybavené 

http://www.laktea.cz/index.php?page=skolni-mleko-2017-18
http://www.happysnack.cz/skolni-automat/nabidka-v-automatu/
http://www.happysnack.cz/skolni-automat/nabidka-v-automatu/
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?%20rid=%252%20Fapa_anon%2Fcs%2Fobecne_informace%2Fkomodity%2Fzv%2F01%2F11%2F02fb1d4d-fd00-0010-64b0-d01459387049.xml
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?%20rid=%252%20Fapa_anon%2Fcs%2Fobecne_informace%2Fkomodity%2Fzv%2F01%2F11%2F02fb1d4d-fd00-0010-64b0-d01459387049.xml
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?%20rid=%252%20Fapa_anon%2Fcs%2Fobecne_informace%2Fkomodity%2Fzv%2F01%2F11%2F02fb1d4d-fd00-0010-64b0-d01459387049.xml
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na skladování těchto produktů do druhého dne. Velká část těchto potravin 

tak končí v koších, zůstává v lavicích nebo je nacházíme za plotem školy… 

4.6.2  Ovoce do škol 

„Cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je obrátit pozornost cílové 

skupiny dětí k ovoci a zelenině tak, aby došlo ke zlepšení jejich 

stravovacích návyků a aby se zamezil vznik nadváhy a obezity. Projekt 

podporuje dodávky ovoce a zeleniny dětem prvního stupně minimálně 

dvakrát měsíčně a také doprovodná opatření, která mají dětem ovoce 

a zeleninu zatraktivnit a povzbudit je ke konzumaci.“ (Ovoce do škol, 

[online] cit. [8.1.2017, 13:56]. Dostupné z 

https://www.happysnack.cz/_files/happysnack-f88e50de464 ebedd7b9 

cc9f6e20509d/letak_ovoce_a_zelenina_do_skol_obecny.pdf ) 

4.6.3  Víš, co jíš  

Tento projekt nabízí nejen materiály pro výuku na základních školách, ale 

také vzdělávací webové stránky, věnující se problematice zdravého 

životního stylu.  

Pro 1. stupeň ZŠ: 

 „Jíme zdravě a s chutí (2015)  

o Pracovní sešit pro žáky 1. - 3. třídy  

o Výukový program pro interaktivní tabule "Jíme zdravě a s chutí" 

pro žáky 1. st. ZŠ  

 Motivační týdenní kalendář "Víš co jíš? Zdravě a s chutí" určený dětem 

z přípravných, 1., 2. a 3. tříd ZŠ (2014)   

 Hledej s myškou zdravé potraviny (hra pro děti) 

 Přijede k nám návštěva (hudební program pro MŠ zaměřený na výchovu 

ke správným hygienickým návykům)“ 

Podobné materiály nabízí od roku 2014 i pro pedagogy a žáky 2. stupně ZŠ. 

Pro starší žáky a pedagogy je určen i webový portál s pracovními sešity 

k Výchově ke zdraví . (Výukový program pro pedagogy 2. stupně, [online] 

cit. [22.9.2016, 13:46]. Dostupné z http://www.viscojis.cz/teens/) 

https://www.happysnack.cz/_files/happysnack-f88e50de464%20ebedd7b9%20cc9f6e20509d/letak_ovoce_a_zelenina_do_skol_obecny.pdf
https://www.happysnack.cz/_files/happysnack-f88e50de464%20ebedd7b9%20cc9f6e20509d/letak_ovoce_a_zelenina_do_skol_obecny.pdf
http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/Koubova%201/J%C4%82%C2%ADme_zdrav%C3%84%E2%80%BA_text%20OZ.pdf
http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/publikace/Kalendar.compressed%20WEB.pdf
http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/File/Publikace/PC_hra.pdf
http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/File/Publikace/CD_deti.pdf
http://www.viscojis.cz/teens/
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4.7 Dosavadní výzkumy z oblasti stravování 

Na téma svačiny dětí přinesl zajímavé výsledky průzkum programu Vím, co 

jím a piju, o.p.s., realizovaný společností SANEP. Celkově se průzkumu 

společnosti SANEP zúčastnilo 5.473 respondentů, na otázky odpovídali 

rodiče, kteří mají děti ve věku 7-12 let. Z průzkumu vyplývá, že 47 % dětí jí 

5x denně, jedno z doporučených pěti denních jídel vynechává 29 % dětí a 10 

% dětí jí pouze 2-3 x denně. Co se týká svačin, dopolední svačinu má 

a skutečně sní 65 % dětí, občas (tj. 3-4x týdně) dopoledne svačí 12 %. 

V případě odpoledních svačin je situace podobná, protože odpolední 

svačinu má pravidelně každý den 60 % dětí, občas svačí 18 % dětí. Přitom 

odpolední svačina je důležitá jak z hlediska zajištění dostatečného příjmu 

energie pro mnohdy náročné odpolední aktivity, tak případného večerního 

přejídání (dítě se potřebuje „dojíst“). Vynechávání svačin znamená ochuzení 

se nejen o energii, ale i hlavní živiny a důležité vitaminy  minerální látky.“ 

(Hlavatá, Snídaně je opět trendy, [online] cit. [28.03.2017, 17:24]. Dostupné 

z http://retailnews.cz/tag/vim-co-jim-a-piju/) 

Z výsledků měření tělesných parametrů 3 257 žáků základních škol v rámci 

projektu »Prevence a včasný záchyt dětské obezity« a výpočtu BMI 

aplikovaného do percentilových tabulek vyplývá, že 32 % dívek na prvním 

i druhém stupni základních škol, 34 % chlapců na prvním stupni a 38 % na 

druhém stupni trpí nadváhou nebo dokonce obezitou. „To nejsou hezká čísla 

a dokazují, že projekty zaměřené na prevenci obezity u dětí mají obrovský 

smysl,“ říká Marie Bahenská z Centra prevence a dodává: „účelem projektu 

»Prevence a včasný záchyt dětské obezity« bylo především informovat děti, 

jejich pedagogy i rodiče o tom, jaké důsledky může mít nesprávná 

životospráva, nedostatek aktivního pohybu a obezita.“  

(Děti vědí jak jíst, ale nejedí tak a nesportují, [online] cit. [16.7.2016, 

17:21]. Dostupné z https://vyzivadeti.cz/novinky-a-aktuality/deti-vedi-jak-

jist-ale-nejedi-tak-a-nesportuji) 

Informovanost dětí o zdravé výživě je překvapivě vysoká. Výsledky 

dotazníkového šetření, které bylo součástí projektu, ukázaly, že teoretické 

znalosti dětí o tom, co je zdravá strava, jsou velmi dobré. Stejně tak se 

http://retailnews.cz/tag/vim-co-jim-a-piju/
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ukázalo, že většina dětí dodržuje zdravější životní styl ve vztahu k výběru 

i pestrosti konzumovaných potravin. „Otázka je, zda se tyto znalosti odráží 

následně i v jejich jídelníčku, zda nejde jen o teoretickou znalost bez 

praktického dopadu, tedy zda děti neodpovídaly tak, jak si myslely, že by se 

měly stravovat, nikoli tak, jak je to ve skutečnosti. Každopádně je dobře, že 

děti mají teoretické znalosti, to je dobrý základ. Teď je hlavně na rodičích, 

aby jim je pomohli uvést do každodenní praxe,“ konstatuje RNDr. Pavel 

Suchánek z Poradenského Centra Výživa dětí, které na projektu 

spolupracovalo. 

„Výsledky průzkumu v rámci projektu Obezita není náhoda, který VZP 

podporuje, jsou varovné. Nejde o to zakazovat dětem tento způsob 

stravování, ale nesmí se stát dominantním“, píše ve svém článku na 

stránkách Práva Jiří Vavroň. Podle tohoto článku pouze necelá čtyři 

procenta dotázaných českých dětí ve věku od devíti do patnácti let nebyla 

ještě nikdy ve svém životě v restauraci typu fastfood. Z pražských dětí tuto 

zkušenost nemá dokonce pouze půl procenta dětí uvedeného věku. 

Vyplynulo to z průzkumu, který se konal v rámci projektu Obezita není 

náhoda, v němž s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny besedují lékaři 

ve školách s dětmi o tom, jak a proč vzniká obezita mezi žáky základních 

škol.“(Vavroň, Fastfoody zná naprostá většina českých dětí, Právo, 

18.1.2013, [online] cit. [28.10.2017, 23:06]. Dostupné 

z https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/fastfoody-zna-naprosta-vetsina-

ceskych-deti) 

  

https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/fastfoody-zna-naprosta-vetsina-ceskych-deti
https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/fastfoody-zna-naprosta-vetsina-ceskych-deti
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5 Pohybová aktivita dětí  

Pohyb je jedním ze základních projevů lidského života. Je nezbytnou 

součástí naší existence a nepostradatelným prvkem pro správné rozvíjení 

jedince. Ovlivňuje nás celý život, a to nejen z hlediska vývoje fyzického, ale 

i kompletního vlivu na celý organizmus. Pro běžný život a pro zachování 

zdraví je nezbytná alespoň základní pohybová aktivita. (Mužík, Vlček, 

2010). „Pro lidský organismus všech věkových skupin je pohybová aktivita 

nezbytná. Udržuje silné a výkonné svaly, které drží kostní skelet ve 

správném postavení, udržuje zdravé kosti, má vliv na správnou činnost 

dýchací a srdečně cévní soustavy, má vliv na harmonizaci psychického 

stavu a napomáhá udržení tělesné hmotnosti“ (Marková, 2012, s. 24).  

Světová zdravotnická organizace WHO uvádí následující definici fyzické 

aktivity: „Fyzická aktivita (PA) je jakýkoli tělesný pohyb produkovaný 

kosterními svaly, který vyžaduje výdaje energie; je základním prostředkem 

pro zlepšení tělesného a duševního zdraví lidí.“ (Global recommendations 

on physical activity for health [online] cit. [28.10.2017, 23:06]. Dostupné 

z http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/en/) 

 „Charakter dětské pohybové aktivity je jiný než u dospělých. Typické jsou 

opakované krátké úseky poměrně intenzivní aktivity prokládané odpočinky. 

Děti během dne kumulují zábavné a různorodé pohybové činnosti střední a 

vyšší intenzity (s dobou trvání kolem 10 minut). Pokud kumulace přesáhne 

60 minut za den, lze očekávat zdravotní efekt.“ (Cuberek & Měkota, 2007, 

s. 98) 

Na druhou stranu je třeba brát v úvahu i nedostatek pohybu a jeho negativní 

vliv na zdraví. Podle Mužíka, 2007 se nedostatečná pohybová aktivita 

dříve či později negativně projeví na organizmu dítěte. Nečinnost vede ke 

vzniku svalové nerovnováhy, jejíž projevy jsou: vadné držení těla, 

vertebrogenní (bolesti v oblasti páteře) obtíže a ortopedické vady.  

WHO definuje fyzická nečinnost „jako čtvrtý hlavní rizikový faktor pro 

globální úmrtnost. Fyzická míra nečinnosti se v mnoha zemích zvětšuje, což 

má významný dopad na výskyt nespojitelných onemocnění (NCD) 

a celkové zdravotní stav obyvatelstva na celém světě.“ (Global 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/en/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK305057/
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Recommendations on Physical Activity for Health - NCBI - NIH, [online] 

cit. [28.10.2017, 23:06]. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

books/NBK305057/) 

5.1 Doporučení k pohybové aktivitě 

Stejně jako ke správnému stravování byla i k optimální pohybové aktivitě 

vydána doporučení Světové zdravotnické organizace. „Globální doporučení 

týkající se fyzické aktivity v oblasti zdraví je zaměřena na primární prevenci 

NCD prostřednictvím fyzické aktivity na úrovni obyvatelstva a primárním 

cílovým publikem pro tato doporučení jsou tvůrci politik na národní úrovni. 

Doporučení uvedená v tomto dokumentu se týkají tří věkových skupin: 5-17 

let; 18-64 let; a 65 let a starší. /…/Pozn. Pro skupinu, které se tato práce 

věnuje, jsou uváděna tato doporučení: 

„1. Děti a mladí lidé ve věku 5-17 let by měli trávit nejméně 60 minut denně 

intenzivní fyzickou aktivitou. 

2. Fyzická aktivita v množství větším než 60 minut denně má další přínos 

pro zdraví. 

3. Většina každodenní fyzické aktivity by měla být aerobní. Je třeba 

zapracovat intenzivní aktivity včetně těch, které posilují svaly a kosti, 

alespoň třikrát týdně.“ (Global recommendations on physical activity for 

health [online] cit. [28.10.2017, 23:07]. Dostupné 

z http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44399/9789241599979_en

g.pdf?sequence=1 

Začlenění pohybu jako každodenní součást života doporučuje WHO -  

Obrázek č. 3 - Make physical aktivity a part of daily life during all stage s 

of life. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44399/9789241599979_eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44399/9789241599979_eng.pdf?sequence=1
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 Obr. č. 1 - Make physical aktivity a part of daily life during all stage s of 

life (Pozn. volný překlad - Začleň pohybovou aktivitu jako nedílnou součást 

života do všech etap svého života. [online] cit. [28.10.2013, 23:06]. 

Dostupné z http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheetrecommendati 

ons/en/) 

 

Stejně jako světové organizace, vydávají doporučení pohybové aktivity i 

české lékařské zdroje. 

 „Uvažujte o pohybu jako o příležitosti, ne jako o nepohodlné 

záležitosti 

 Buďte aktivní každý den tolika způsoby, kolika jen můžete. 

 Dejte dohromady nejméně 30 minut fyzické aktivity mírné intenzity 

po většinu dní v týdnu, nejlépe každý den. 

 Jestliže můžete, provozujte navíc pravidelně rovněž nějakou 

intenzivnější sportovně-rekreační aktivitu (alespoň 3-4 dny v týdnu, 

pokaždé 30 a více minut). 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet%20_recommendations/en/
http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet%20_recommendations/en/
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 Jako úplný základ, a zejména pokud člověk dlouhodobě 

neprovozoval nějakou intenzivnější sportovní aktivitu, je pravidelná 

denní chůze svižnějším tempem (alespoň 30 minut v kuse).“  

(Informace pro váš zdravý způsob života, [online] cit. [12.3.2017, 21:06]. 

Dostupné z http://www.med.muni.cz/centrumprevence/informace-pro-vas/ 

zdravy-zpusob-zivota/14-pohybova-aktivita.html) 

Stejně jako pro vizuální představu o množství a skladbě potravin byla 

vytvořena i pyramida pohybu pro děti - Obrázek č. 3. - Pyramida 

pohybu pro děti (Gajdošová, Košťálová, Hejbej se! Nedej se!:Edukační 

materiál pro učitele ZŠ s pohybovými aktivitami do vyučování a pracovními 

listy pro děti [online]. Brno: Zdravotní ústav, 2006 [cit. 2014-02-14]. 

Dostupné z: http://is.muni.cz/th/128223/lf_d/ Hejbej__se Nedej_se_-

_manual.pdf) 

„Oblast pohybu staví na nově koncipované Pyramidě pohybu pro děti, 

pomocí níž se žáci učí vnímat charakteristiky pohybových aktivit vhodných 

pro zařazení do aktivního pohybového režimu. Názorné „porce pohybu“ 

vedou děti k rozlišování potřebné frekvence pohybových aktivit, intenzity 

zatížení, doby trvání pohybu a druhu či typu pohybových aktivit. 

Vytvářením osobních pyramid pohybu a pomocí hravých časových snímků 

(metod sebehodnocení) se žáci pokoušejí sestavovat a sledovat svůj osobní 

pohybový program a s pomocí učitele či rodičů svůj pohybový režim 

vyhodnocovat a upravovat.“ (Mužík, Mužíková, Březková, 2014, s. 10) 

Také zde je jasně a srozumitelně ukázáno, jaký druh pohybu a v jakém 

minimálním množství bychom měli dětem dopřát. První patro pyramidy - 

Základem tohoto doporučení je každodenní pohybová aktivita. Patří sem 

pohybové, sportovní i nesportovní činnosti, které by se měly provádět v co 

nejvyšší míře každodenně. Tyto aktivity bychom měli považovat za běžné 

a měly by se stát nedílnou součástí každodenního života např. chůze pěšky, 

procházky se psem, chůze do schodů, speciálně pro děti pohybové hry 

venku s kamarády - slepá bába, honičky, ale také vhodná pomoc 

v domácnosti (utírání prachu, umývání nádobí, zametání, zalévání květin). 

Nelze zde pominout ani sociální aspekt této spolupráce v rodině. Druhé 

patro pyramidy – Aerobní cvičení a rekreační sporty by rodiče měli 

zařazovat do režimu dítěte minimálně 3-5xtýdně. K aerobním cvičením 

http://www.med.muni.cz/centrumprevence/informace-pro-vas/%20zdravy-zpusob-zivota/14-pohybova-aktivita.html
http://www.med.muni.cz/centrumprevence/informace-pro-vas/%20zdravy-zpusob-zivota/14-pohybova-aktivita.html
http://is.muni.cz/th/128223/lf_d/%20Hejbej__se%20Nedej_se_-_manual.pdf
http://is.muni.cz/th/128223/lf_d/%20Hejbej__se%20Nedej_se_-_manual.pdf
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můžeme zařadit např. běh, rychlá chůze, jízda na kole, plavání, jízda na 

kolečkových bruslích. Pod pojmem rekreační sporty lze uvést např. fotbal, 

košíkovou, volejbal, tanec, turistiku apod. Třetí patro pyramidy - Aktivity 

volného času a aktivity podporující obratnost a sílu by měly být 

zastoupeny v týdenním režimu minimálně 2-3x. Volnočasové aktivity jsou 

např. turistický oddíl, skaut, kuželky. Mezi cvičení podporující obratnost se 

řadí skákání přes švihadlo (ropeskipping), jóga, kondiční a posilovací 

cvičení, bojová umění. Čtvrté patro pyramidy – toto nejvyšší patro neudává 

počet zařazení v týdnu, ale jsou zde uvedeny aktivity, které je doporučeno 

snížit na minimum, jelikož tyto činnosti vedou k negativní energetické 

bilanci. Jsou zde zařazeny činnosti jako: sledování televize, videa, DVD, 

hraní počítačových her nebo dlouhé posedávání bez účelu a cíle. Je tedy 

poměrně jasné, že uvedené činnosti by měly být zařazovány do denního 

režimu nejen dětí v co nejmenší míře. Gajdošová, Košťálová, Hejbej se! 

Nedej se!, 2006.  

 

 

 

Obrázek č. 3. - Pyramida pohybu pro děti (Gajdošová, Košťálová, Hejbej 

se! Nedej se!:Edukační materiál pro učitele ZŠ s pohybovými aktivitami do 

vyučování a pracovními listy pro děti [online]. Brno: Zdravotní ústav, 2006 

[cit. 2014-02-14]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/128223/lf_d/ Hejbej__se 

Nedej_se_-_manual.pdf) 

http://is.muni.cz/th/128223/lf_d/%20Hejbej__se%20Nedej_se_-_manual.pdf
http://is.muni.cz/th/128223/lf_d/%20Hejbej__se%20Nedej_se_-_manual.pdf
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5.2 Doporučení pohybové aktivity pro děti s ohledem na vývojové 

zvláštnosti dítěte mladšího školního věku  

Děti školního věku by měly denně vykonávat zhruba hodinu nebo více 

středně až vysoce intenzivní pohybové aktivity ve formě, která je pro jejich 

správný vývoj přiměřená a vhodná, přináší jim radost a je dostatečně 

rozmanitá. Toto množství lze sestavit z více částí, z nichž by každá měla 

trvat alespoň 10 minut. U skupin předškolního a mladšího školního věku 

by se měl klást důraz na rozvoj motorických dovedností. Podle potřeb 

konkrétní věkové skupiny by se měly střídat i specifické typy aktivit: 

aerobní, silové, zvedání břemen, rovnováha, ohebnost, rozvoj motorických 

dovedností.  

„Doporučení k provádění terénní pohybové aktivity pro školní děti ve věku 

6–11 let  

 Pohybová aktivita alespoň střední intenzity po dobu nejméně 90 

minut denně.  

 Rozložení PA do kratších, alespoň 10minutových úseků s cílem 

souhrnné realizace nejméně 90 minut PA alespoň střední intenzity za 

den.  

 V převažujícím počtu dnů v týdnu by měl dosahovat 12 000 kroků 

u děvčat 14 000 kroků u chlapců  

 Podporovat pohybově aktivní (pěší a cyklistická) dopravu dětí do 

školy a ze školy, zájmových organizací, klubů a dalších 

volnočasových aktivit.  

 Upřednostňovat všestranný pohybový rozvoj před jednostranným 

pohybovým (nebo sportovním) zaměřením.  

 Upřednostňovat rychlostně-obratnostní PA před aktivitami silového 

charakteru.  

 Zvýšit podíl dětí, které jsou 3–4× týdně zapojeny do organizované 

pohybové aktivity (zahrnující vyučovací jednotky tělesné výchovy).  

 Děti by si měly osvojit základy mnoha druhů pohybových aktivit 

(bruslení, jízda na kole, lyžování, plavání, šplhání) a základní 

gymnastické prvky nejpozději do nástupu puberty.  
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 Nepřetržité sledování televize či monitoru počítače by nemělo 

překročit 90 minut denně. (Tělesná kultura, Návrh doporučení k 

provádění pohybové aktivity pro podporu pohybově aktivního a 

zdravého životního stylu českých dětí, 2012 (roč. 35), číslo 1, 

[online] cit. [28.11.2016, 23:06]. Dostupné z 

https://telesnakultura.upol.cz/pdfs/tek/2012/ 01/01.pdf) 

5.3 Doporučení pohybové aktivity pro děti s ohledem na vývojové 

zvláštnosti dítěte staršího školního věku 

U dětí staršího školního věku dochází často k útlumu pohybové aktivity, ať 

už z důvodu větší zátěže ve škole, nedostatku zájmových sportovních 

kroužků pro ty, kteří nikdy sport aktivně neprovozovali nebo prostě proto, 

že v době dospívání řeší zcela jiné problémy. Nicméně mezi základní 

doporučení patří: 

 fyzická aktivita minimálně 60 minut denně 

 většina pohybové aktivity by měla mít aerobní charakter střední až 

intenzivní úrovně 

 3x týdně pohybová aktivita intenzivní úrovně 

 posílení svalových skupin, zatížení opěrné soustavy v rámci denní 

pohybové aktivity 

 podpora a motivace k účasti na pohybových aktivitách 

 pohybová aktivita vhodná, zábavná a pestrá 

V článku Návrh doporučení k provádění pohybové aktivity pro podporu 

pohybově aktivního a zdravého životního stylu českých dětí, uvádí 

Sigmundovi, 2010 následující: 

„Doporučení pohybové aktivity pro populaci 11 – 18 let 

 PA alespoň střední intenzity po dobu minimálně 60 minut denně.  

 PA střední intenzity nebo chůze nejméně 30 minut alespoň 5x týdně.  

 V převažujícím počtu dnů v týdnu by měl dosahovat 11 000 kroků u 

děvčat a 13 000 kroků u chlapců. 

https://telesnakultura.upol.cz/pdfs/tek/2012/%2001/01.pdf
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  PA vysoké intenzity, podporující rozvoj a udržení kardiorespirační 

zdatnosti, nejméně 20 minut alespoň 3x týdně.  

 Kombinace předchozích doporučení pro PA vysoké nebo střední 

intenzity s možnostmi rozložení času do 10minutových i delších úseků 

v rámci celého dne.“ (Sigmundovi, 2011) 

Center for Disease Control and Prevention (2013) doporučuje: 

 „ min. 60 minut denně aerobní aktivity mírné intenzity (např. rychlá 

chůze) 

 min. 3 x týdně aerobní aktivity vysoké intenzity (např. běh) 

 3 x týdně 60 minut posílení svalů 

 3 x týdně 60 minut posílení kostí 

 vhodné pohybové aktivity: aerobní aktivita (většina PA dítěte, rychlá 

chůze, běh), posílení svalů (gymnastika, lezení na prolézačkách po 

stromech), posílení kostí (skoky přes švihadlo, běh) 

 150 minut mírné aerobní intenzity týdně nebo 75 minut vyšší 

intenzitou nebo kombinace 2x týdně posílení hlavních svalových 

skupin (stehna, boky, záda, břicho, hrudník, ramena, paže) 

 aktivity mírné intenzity – svižná chůze (max. 3míle za hodin), 

aquaerobic, jízda na kole (pod 10 mil za hodinu), tenis (čtyřhra), 

tanec, zahradničení 

 aktivity vyšší intenzity – závodní chůze, jogging, běh, plavání, tenis 

(dvouhra), jízda na kole (nad 10 mil za hodinu), skoky přes švihadlo, 

zahradničení (kopání, rytí, kácení), pěší turistika s těžkým batohem 

nebo do kopce“ (Aichingrová, 2013, s. 21) 

5.4 Tělesná výchova v rámci RVP ZV 

„Na pohybový a výživový režim upozorňuje Rámcový vzdělávací program 

pro základní vzdělávání (RVP ZV), který v kapitole 10 vymezuje 

organizační podmínky pro uskutečňování RVP ZV a mimo jiné požaduje 

vytvoření optimálního režimu života školy v souladu s výukovými 

potřebami žáků a jejich bezpečností (režimu odpočinku, pohybového 
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režimu, stravovacího a pitného režimu, dodržování hygieny aj.). Lze 

předpokládat, že na RVP ZV navazují i školní vzdělávací programy (·VP), 

avšak jejich analýzy ukazují, že v těchto dokumentech často schází 

komplexnost a konkrétnost realizačních opatření směřujících k podpoře 

zdraví naplánováním pohybového a výživového režimu žáků.“ (Program 

Pohyb a výživa, [online] cit. [22.9.2016, 14:44]. Dostupné z 

https://pav.rvp.cz/) 

V rámci RVP ZV je vzdělávací obor Tělesná výchova společně se 

vzdělávacím oborem Výchova ke zdraví součástí vzdělávací oblasti Člověk 

a zdraví. Obsah oboru Tělesná výchova je rozdělen zvlášť pro první a druhý 

stupeň základního vzdělávání. První stupeň se dále člení na dvě období 

(první období 1. - 2. ročník, druhé období 3. - 5. ročník základní školy). 

Každé období má pak své výstupy, jichž je doporučené dosáhnout v daných 

ročnících. 

„Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání 

žáků v problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních 

pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků 

konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální 

pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti 

žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně 

ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti 

pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální 

rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého 

zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvojování 

pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu 

a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu 

jeho prožitku umocňuje. V tělesné výchově je velmi důležité motivační 

hodnocení žáků, které vychází ze somatotypu žáka a je postaveno na 

posuzování osobních výkonů každého jednotlivce a jejich zlepšování – bez 

paušálního porovnávání žáků podle výkonových norem (tabulky, grafy aj.), 

které neberou v úvahu růstové a genetické předpoklady a aktuální zdravotní 

stav žáků.“ (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání  

(verze platná od 1. 9. 2013), úplné znění upraveného RVP ZV, MŠMT, 

Praha, 2013) 
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V obou stupních jsou do učiva zařazeny – na úrovni přiměřené věku, 

schopnostem a dovednostem žáků 

 činnosti ovlivňující zdraví 

 činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

 činnosti podporující pohybové učení 

Hodinová dotace tělesné výchovy jsou dvě hodiny týdně v každém ročníku 

s možností rozšíření o jednu hodinu týdně navíc. Každé dítě by tedy mělo 

v rámci povinné školní docházky absolvovat nejméně osm hodin odborně 

zaručeného pohybu měsíčně… „Tělesná výchova má proto především za 

úkol položit základy pohybové gramotnosti žáků, ale pohybové potřeby 

dítěte musí zajistit jejich celkový˘ pohybový˘ režim ve škole i mimo školu.“ 

(Program Pohyb a výživa, [online] cit. [22.9.2016, 14:44]. Dostupné 

z https://pav.rvp.cz/) 

5.5 Projekty vedoucí ke zvýšení pohybové aktivity 

Vzhledem k současné situaci v oblasti přístupu dětí a mládeže ke 

sportovním nebo alespoň pohybovým aktivitám existuje množství projektů, 

které dětem nabízejí možnosti, jak se dostat ke sportu, jak najít sportovní 

kluby v okolí jejich bydliště nebo jak získat rodiče ke společnému 

aktivnímu životu. 

5.5.1  Česko sportuje 

Česko sportuje je projekt na podporu zdravého životního stylu v České 

republice. Zahrnuje osvětovou kampaň, vlastní sportovní aktivity Českého 

olympijského výboru a spolupráci s existujícími sportovními podniky. 

Projekt vznikl za podpory Mezinárodního olympijského výboru, 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, 

České televize a dalších partnerů. České děti nesportují. Jejich fyzická 

zdatnost a pohybová všestrannost se zhoršuje, za posledních bezmála dvacet 

let se počet obézních dětí zpětinásobil. „S takovou alarmující skutečností 

chceme něco dělat. Proto jsme přišli s projektem Česko sportuje. Rozhodli 

jsme se přilákat pozornost dětí ke sportu a nadchnout je pro pohyb a radost z 

https://pav.rvp.cz/
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něj. A naše zkušenost ukázala, že to jde. Všem, kdo mají chuť soutěžit, 

a především malým sportovním talentům pomáhá v rozvoji také Odznak 

všestrannosti, jehož vznik iniciovali dva zlatí desetibojaři, Robert Změlík 

a Roman Šebrle. Žáci plní v rámci této části projektu devět disciplín a k 

tomu jednu ze tří volitelných. Na základě zlepšování výkonů mohou získat 

bronzové, stříbrné, zlaté a diamantové odznaky. Ti nejnadanější mladí 

sportovci se přes okresní a krajská kola mohou probojovat až do 

republikového finále, kde se setkají s desítkami olympioniků a sportovních 

osobností a zažijí neopakovatelnou atmosféru velké sportovní akce. 

(Česko sportuje, Děti potřebují vice pohybu [online] cit. [2.11.2017, 22:30,]. 

Dostupné z http://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/deti-

potrebuji- vice-pohybu) 

5.5.2  Sport v okolí 

„Sport v okolí je společný projekt Sazky a Českého olympijského výboru. 

Je to největší veřejná databáze sportovních klubů a sportovišť. Pomáhá 

rodičům i široké veřejnosti najít co nejsnazší cestu ke sportu. Mohou je zde 

zapsat jak registrované kluby, tak i jednotliví organizátoři. Stačí vyplnit 

jednoduchý formulář a událost se následně objeví v kalendáři a na mapě, 

kde lze vyhledávat podle polohy i sportu.“(Sport v okolí, Děti potřebují vice 

pohybu, [online] cit. [2.11.2017, 22:30]. Dostupné 

z http://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/deti-potrebuji-vice-

pohybu) 

5.5.3  Česko se hýbe 

„Nezávislá iniciativa Česko se hýbe je projekt Českého svazu aerobiku 

a fitness FISAF.cz, zaměřený na podporu zdravého životního stylu 

a aktivního pohybu jako nedílné součásti každodenní péče o zdraví. V době, 

kdy je každý druhý Čech ohrožen nadváhou či obezitou, se snažíme 

ROZHÝBAT CELÉ ČESKO a prostřednictvím propagace pravidelné 

přiměřené fyzické aktivity nastartovat proces ozdravení tloustnoucí české 

populace. Celorepubliková soutěž týmových skladeb Česko se hýbe ve 

školách plných zdraví je jedním ze stěžejních projektů iniciativy Česko se 

http://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/deti-potrebuji-%20vice-pohybu
http://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/deti-potrebuji-%20vice-pohybu
http://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/deti-potrebuji-vice-pohybu
http://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/deti-potrebuji-vice-pohybu
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hýbe, jehož hlavním cílem je motivovat českou populaci k pravidelnému 

pohybu a zdravějším stravovacím návykům. Jedno bez druhého nemůže 

fungovat jako předpoklad pevného zdraví a zejména preventivního boje s 

obezitou, který je, vzhledem pro celou naši populaci více než aktuální. 

Zvláště nyní, kdy se Česká republika podle nedávného celosvětového 

průzkumu obezity umístila na alarmujícím devátém místě. 

Soutěž je určena pro mateřské, základní a střední školy, školní kluby 

a školní volnočasové aktivity a její primární náplní a cílem je formou 

pohybu a tance motivovat děti a mládež v různých věkových kategoriích (od 

5 do 18 let) k fyzické aktivitě a ukázat jim, že aktivní trávení volného času 

je zábava.“ (Česko se hýbe, Česko se hýbe ve školách. [online] cit. [02.01. 

2018, 22:45]. Dostupné z https:// ceskosehybe.cz/) 

5.5.4  Děti na startu 

Jedná se o „celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí 

předškolního a mladšího školního věku, zaměřený na rozvoj základní 

pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. 

 Proč všeobecná sportovní příprava? 

 Zdravotní stav populace - protože fyzická kondice, tělesná zdatnost 

a celkový zdravotní stav české populace se dlouhodobě zhoršuje 

 Chybí všeobecná příprava - protože chybí všeobecná příprava, 

zaměřená na rozvoj přirozené motoriky a základní pohybové 

dovednosti 

 Předčasná specializace - protože předčasná specializace způsobuje, 

že i sportující děti mají problém správně zvládat základní cviky 

 Jednostranné zaměření - protože předčasná specializace = 

jednostranné zaměření, což omezuje možnost přechodu mezi sporty 

 Strach z neúspěchu - protože předčasná sportovní specializace = 

předčasná orientace na výkon = strach z neúspěchu a stres 

 Vyloučení dětí z kolektivu - protože orientace na výkon rozděluje 

děti na “lepší a horší”, čímž dochází k vyloučení pohybově méně 

nadaných či jinak hendikepovaných dětí (nadváha, nemoc, sociální 

situace) z kolektivu, což negativně ovlivňuje jejich budoucí vztah 

https://hop.rvp.cz/o-projektu
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a přístup ke zdravému aktivnímu životnímu stylu, pohybu a sportu“ 

(Děti na startu, [online] cit. [02.01. 2018, 21:45]. Dostupné z https:// 

ceskosehybe.cz/deti-na-startu/) 

5.5.5  Hodina pohybu navíc 

„Pokusné ověřování programu "Hodina pohybu navíc" bylo vyhlášeno 

MŠMT v roce 2015 a následně o jeden školní rok prodlouženo. V současné 

době (leden 2017) je zařazeno do přímé podpory 350 základních škol ve 

všech krajích, 610 učitelů a trenérů, 51 evaluačních a metodických 

pracovníků a odborný řídící tým, který má exekutivní pravomoci uvnitř 

procesu vymezeného na základě § 171 odst. 1 školského zákona ve 

vyhlášení pokusného ověřování.“ V současné době probíhají stále semináře 

pro pedagogické pracovníky, učitele a trenéry pod záštitou NIDV. 

 (Hodina pohybu navíc, [online] cit. [02.11. 2017, 22:45]. Dostupné 

z https://hop.rvp.cz/o-projektu) 

5.5.6  Pohyb do škol 

Hlavním cílem projektu Pohyb do škol je motivovat žáky ke zdravému 

životnímu stylu, předložit jej jako přirozenou potřebu pro život a zlepšit tak 

jejich tělesnou i duševní kondici.  

„Dílčími cíli pak jsou příprava vybraných skupin žáků a pedagogických 

pracovníků pro aktivní zavádění prvků zdravého životního stylu do škol, 

navázání těchto skupin na existující programy s cílem posílit dlouhodobou 

udržitelnost výsledků projektu, inspirace žáků a pedagogických pracovníků 

pro osobnostní rozvoj a podpora materiálních a metodických podmínek škol 

(Radost z pohybu, Pohyb do škol, [online] cit. [08.10.2017, 13:06]. 

Dostupné z http://radostzpohybu.cz/pohybDS/Odkazy.aspx?action= 

oprojektu) 

https://hop.rvp.cz/o-projektu
https://hop.rvp.cz/o-projektu
http://radostzpohybu.cz/pohybDS/Odkazy.aspx?action=%20oprojektu
http://radostzpohybu.cz/pohybDS/Odkazy.aspx?action=%20oprojektu


48 

 

5.6 Program Pohyb a výživa 

Program se zaměřuje na žáky v období mladšího školního věku, které je 

senzitivním obdobím pro utváření vztahu k celoživotním hodnotám, 

formování odpovídajících postojů i vhodného chování. 

„Cílem programu je vytvořit podnětné školské prostředí pro pohybový 

a výživový režim žáků a ověřit reálné možnosti uplatnění programu 

v různých podmínkách a v různých typech základních škol (málotřídní 

školy, školy jen s 1. stupněm, plně organizované základní školy). 

 Dostatek pohybu a odpovídající výživa patří mezi základní životní potřeby 

žáků, které vzděláváme. Mnohé studie přitom dokládají, že pohybový 

a výživový režim většiny z nich těmto potřebám neodpovídá. Týká se to jak 

pobytu žáků ve škole, tak i trávení volného času. Důsledkem je 

nevyrovnaný příjem a výdej energie, nárůst obezity i dalších zdravotních 

oslabení plynoucích z jejich nevhodného pohybového a výživového 

chování. /…/ Program Pohyb a výživa chce zlepšit pohybovou a výživovou 

gramotnost žáků a ovlivnit jejich pohybové a výživové chování. V oblasti 

pohybu  výživy přitom zdůrazňujeme šest priorit (6 P): pravidelnost, 

pestrost, přiměřenost, pravidla přípravy, pravdivost informací a pitný 

režim přiměřený aktuálním potřebám dětí. (Program Pohyb a výživa, 

[online] cit. [22.9.2016, 14:44]. Dostupné z https://pav.rvp.cz/) 

5.7 Dosavadní výzkumy z oblasti pohybové aktivity dětí 

Z výsledků dotazníkového šetření také vyplývá, „že sport je součástí 

životního stylu 83 % školáků. Zatímco závodně jich sportuje 41 %, 

zbývajících 42 % sportuje rekreačně, a to jak pravidelně (22 %), tak 

nepravidelně (20 %). Nejčastějším sportem, kterému se školáci věnují, je 

fotbal a florbal. Tyto dva hlavní sporty jsou na jednotlivých školách 

doplněny tancem, veslováním, tenisem či thai-boxem. Pokud děti nesportují 

(17 %), nejčastějším důvodem je nezájem (35 %) a nedostatek času (28 %).“ 

https://pav.rvp.cz/
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(Děti vědí jak jíst, ale nejedí tak a nesportují, [online] cit. [16.7.2016, 

17:21]. Dostupné z https://vyzivadeti.cz/novinky-a-aktuality/deti-vedi-jak-

jist-ale-nejedi-tak-a-nesportuji) 

Výzkum Školní mládež v konci 20. století, který se zaměřil na fyzickou 

zdatnost dětí mladšího a staršího školního věku od 6 do 15 let, byl proveden 

v roce 2000 pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Již 

v tomto roce bylo výzkumem zjištěno, že míra pohybové aktivity děti klesá, 

a to jak u pravidelných, tak i nepravidelných pohybových činnosti. Fromel 

a kol. (1999) se ve své publikaci Pohybová aktivita a sportovní zájmy 

mládeže zabývali pohybovou aktivitou mládeže ve starším školním věku. 

Kromě vlastních zjištění uvádějí také výsledky předchozích výzkumů (Zich, 

Unger, 1995) kteří zjistili, že organizovanou či individuální pohybovou 

aktivitu vykonává 36% dotazovaných. „Děti ve věku 11 – 15 let byly 

podrobeny výzkumu Světové zdravotnické organizace (dále WHO), který je 

znám pod názvem Health Behaviour in School-Aged hildren: A WHO 

Cross-National Study (HBSC). Předmětem výzkumného projektu bylo 

provést komparativní analýzy behaviorálních komponent zdraví 

u reprezentačního souboru českých děti ve věku 11 – 15 let z roku 2002 

a tam, kde je to možně, porovnat nová data s výsledky z let 1994 a 1998. 

(Csemy a kol., 2005) /…/ Konečně na děti mladšího školního věku se 

orientoval další výzkum Miklankové, Sigmunda, Fromela a kol. (2007), 

který nese název Ověření akcelerometru a pedometru při monitorování 

celotýdenní pohybové aktivity dětí mladšího školního věku pro tvorbu 

a kontrolu intervenčních pohybových programů. Cílem této studie je 

ověřeni možnosti monitorování celotýdenní pohybové aktivity (dále PA) 

pomoci akcelerometru Caltrac a pedometru Yamax u děti mladšího školního 

věku, pro tvorbu a kontrolu pohybových programů.“ (Neumayerová, 2009, 

s.126)  

„Je prokázáno, že se žáci během pobytu ve škole (nemají-li v rozvrhu hodin 

tělesnou výchovu) obvykle pohybují jen asi 10–15 minut a ostatní čas 

prosedí. I během dobře organizované hodiny tělesné výchovy se jednotliví 

žáci pohybují pouze okolo 20–25 minut. Řada z nich ráno doma nesnídá ani 

nepije. Mnozí žáci si poté kupují nevhodné potraviny a nápoje cestou do 

školy nebo ve školních automatech a bufetech. Odpoledne tráví další dlouhé 
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hodiny bez pohybové aktivity u televize, počítačů, ale také u domácích 

úkolů. Často při těchto nepohybových činnostech konzumují další nevhodné 

potraviny a nápoje.“ (Program Pohyb a výživa, [online] cit. [22.9.2016, 

14:46]. Dostupné z https://pav.rvp.cz/filemanager/userfiles/Edukacni_ 

materialy/1_pohyb_a_vyziva_web.pdf) 

„Nejsilnější věkovou skupinu dětí, která nějaké kroužky a oddíly 

navštěvuje, jsou děti ve věku přibližně 9–12 let. Mladších dětí chodí do 

kroužků méně, protože k určitým aktivitám ještě zkrátka nedospěly, 

„nevyprofilovaly se“, nebo se samy (či jejich rodiče) pro nějaký kroužek 

ještě nerozhodly, naopak starší děti od 13–14 let kroužky začínají z 

nejrůznějších důvodů opouštět. Nejčastěji je to způsobeno obdobím jejich 

osobnostního vývoje, nástupem puberty, tedy etapou, kdy hledají vlastní 

identitu. V tomto období se také zvyšuje míra jejich samostatnosti a 

nezávislosti a ony samy daleko více chtějí rozhodovat o tom, co budou dělat 

ve volném čase. Nejdůležitějším aktérem v jejich životě se totiž postupně 

stává kamarád nebo rovnou celá parta, se kterou se můžou bavit „nezávisle“, 

nikoliv dětský kolektiv v kroužku se svým vedoucím. Návštěvnost kroužků 

ale nezávisí pouze na rozhodnutí samotných dětí. Z našeho výzkumu víme 

(výzkum Hodnotové orientace dětí ve věku 6 - 15 let, NIDM, 2011), že čím 

vyšší mají rodiče vzdělání a čím lépe je rodina socioekonomicky situovaná, 

tím spíše mají rodiče přehled o činnosti svých dětí ve volném čase a 

můžeme oprávněně předpokládat, že tím spíše je k činnosti 

v nějakém kroužku či oddíle podněcují.“ ( Bocan, M., Děti a volný čas – 

jaké kroužky děti navštěvují? [online] cit. [22.3.2018, 19:46]. Dostupné z 

http://znv.nidv.cz/projekty/realizace-projektu/klice-pro-zivot/vyzkumy/ 

realizace/deti-a-volny-cas) 

Zásadním průzkumem oblasti zdraví s ohledem i na pohybové aktivity je 

Studie HBSC - Národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků na 

základě mezinárodního výzkumu uskutečněného v roce 2010 v rámci 

mezinárodního projektu „Health Behaviour in school-aged Children: WHo 

Collaborative Cross-national study (HBsC).“ (Michal Kalman, Erik 

Sigmund, Dagmar Sigmundová, Zdeněk Hamřík, Luděk Beneš, Dana 

Benešová, Ladislav Csémy ). Studie HBSC je klíčovým zdrojem dat o 

životě dospívajících jedenácti-, třinácti- a patnáctiletých dětí a zároveň 

https://pav.rvp.cz/filemanager/userfiles/Edukacni_%20materialy/1_pohyb_a_vyziva_web.pdf
https://pav.rvp.cz/filemanager/userfiles/Edukacni_%20materialy/1_pohyb_a_vyziva_web.pdf
http://znv.nidv.cz/projekty/realizace-projektu/klice-pro-zivot/vyzkumy/


51 

 

důležitým nástrojem preventivních snah v této oblasti. Mapuje úroveň 

pohybové aktivity, trávení volného času, šikanu, užívání alkoholu, 

tabákových výrobků, marihuany a další determinanty zdraví v sociálním 

kontextu rodiny, školy a vrstevníků. 

Z tohoto výzkumu vyplývá, že: 

 České děti mají nedostatek pohybu, volný čas tráví u počítače a 

vynechávají snídaně a večeře s rodinou 

 Naprostá většina dětí v České republice má nedostatek pohybové 

aktivity (cca 80 %),  

 Přibližně 35 % jedenáctiletých, 45 % třináctiletých a 50 % 

patnáctiletých pravidelně nesnídá, 

 Přibližně tři čtvrtiny dětí nedosahují na 60 minut pohybové aktivity 

každý den v týdnu jako doporučení udávaná Světovou 

zdravotnickou organizací 

Takové jsou hlavní závěry největší evropské výzkumné studie Health 

Behaviour in School-aged Children (HBSC), která mapuje životní styl 

mladé generace. Do studie je zapojeno 220 tisíc školáků ze 42 zemí světa. 

Výzkum pod záštitou Světové zdravotnické organizace v České republice 

zajišťuje Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. (Studie 

HBSC - Národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků  [online] 

cit. [22.3.2018, 21:06]. Dostupné z http://hbsc.upol.cz/download/nar-

zprava-v4-2014.pdf) 
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6 Cíl a výzkumné otázky 

Cílem je zjistit, jaká je úroveň stravovacích návyků a pohybové aktivity dětí 

na základních školách a zda existují zásadní rozdíly mezi těmito dvěma 

sledovanými skupinami – dětmi prvního a druhého stupně základní školy.  

Hledáme tedy odpověď na tyto hlavní otázky:  

1. Jaké jsou mezi dětmi mladšího a staršího školního věku zásadní rozdíly 

ve stravovacích návycích a množství aktivního pohybu? 

2. Je tento rozdíl způsoben věkem dítěte, resp. vlivem rodičovské péče? 

1. Jsou žáci staršího školního věku samostatnější v přístupu ke stravování 

a výběru pohybových aktivit? 

Ze studia teoretických pramenů, výsledků výzkumných šetření, která se 

věnovala této problematice, a také z poznatků své praxe předpokládám, že:  

1. žáci mladšího školního věku, jejichž stravování více hlídají rodiče a také 

více rozhodují o jejich mimoškolních pohybových aktivitách, budou mít 

blíž k dodržování zásad zdravého životního stylu než žáci staršího 

školního věku, kteří o své výživě a sportovních aktivitách rozhodují již 

daleko samostatněji.  

2. Dalším předpokladem je pak to, že děti na prvním stupni základní školy 

mají oproti starším spolužákům častěji školní svačiny, využívají více 

možnosti stravování ve školních jídelnách a jsou častěji zapojovány do 

sportovních aktivit. 

3. Většina dětí obou skupin má nedostatečné množství pohybu 

 

  



53 

 

7 Metody a postup výzkumu 

Metodou výzkumného šetření využitou v této práci byla anketa. Vytvořila 

jsem ji právě pro potřeby získání podkladů pro zodpovězení výzkumných 

otázek. Obsahovala třicet otázek. Všechny otázky byly uzavřené s možností 

výčtu odpovědí, tři otázky byly dichotomické (ano/ne), ostatní byly 

polytomické s možností výběru ze tří až šesti možných odpovědí. První dvě 

otázky sloužily především ke zmapování umístění a genderového zastoupení 

respondentů. Druhá část otázek (otázka č. 3 – 16) se pak věnovala postojům 

žáků ke stravování a jejich stravovacím návykům. Poslední baterie otázek 

(otázka č. 17 – 30) byla zaměřena na pohybovou aktivitu dotazovaných.   

7.1 Charakteristika výzkumného souboru 

Soubor třiceti otázek byl předložen žákům prvního a druhého stupně šesti 

základních škol ve Středočeském a Plzeňském kraji. Celkem se tohoto 

šetření zúčastnilo 105 žáků prvního stupně základní školy (4. ročník – 21 

odpovědí, 5. ročník – 85 odpovědí), 165 žáků druhého stupně základní školy 

(94 odpovědí 8. ročník a 71 odpovědí 7. ročník) – tedy 322 respondentů, 

zastoupeny byly oblasti vesnic, měst i hlavního města. Díky mým kolegům 

se podařilo získat poměrně vyvážený vzorek odpovědí u žáků druhého 

stupně ZŠ, kde jsou zastoupeny všechny kategorie. U žáků prvního stupně 

se jednalo především o nižší počet pražských respondentů a dvou tříd 

z menších obcí do tří tisíc obyvatel – viz Tabulka č. 1: Typ bydliště 

respondentů 

 

Tabulka č. 1: Typ bydliště respondentů 

 

Praha nad 40tis 3-40tis do 3000 

4.ročník 0 0 0 21 

5.ročník 47 0 6 27 

7.ročník 26 30 2 13 

8.ročník 42 2 36 14 
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Percentuální zastoupení dívek a chlapců, kteří se zúčastnili výzkumu, 

ukazuje Tabulka č. 2: Genderové vyvážení výzkumného souboru.  

V obou skupinách byl počet chlapců i dívek velmi vyrovnaný, můžeme tedy 

usoudit, že takto získaný vzorek odpovědí  pohledu genderového vyvážení 

odpovídá vyváženosti vzorku respondentů. 

 

Tabulka č. 2: Genderové vyvážení výzkumného souboru

 

 

7.2 Realizace šetření 

Výzkumné šetření probíhalo souběžně na šesti základních školách. Otázky 

byly dostupné v papírové formě i ve formě elektronické a to na webových 

stránkách společnosti Survio.com. Učitelé, kteří byli ochotni zapojit své 

žáky do tohoto šetření, dostali internetový odkaz přímo na dotazník určený 

pro konkrétní ročník základní školy. Zde mohli žáci on-line doplňovat své 

odpovědi. 

7.3 Zpracování dat 

Po vytvoření a zadání ankety žákům bylo prvotní zpracování dat provedeno 

systémem společnosti Survio.com. „Služba Survio (survio.com) byla 

oficiálně spuštěna v dubnu 2012. Jedná se o nástroj pro velmi snadnou 

4.ročník 5.ročník 7.ročník 8.ročník 

chlapci 11 38 37 51 

dívky 10 42 34 43 
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tvorbu online dotazníků, který je poskytován uživatelům zdarma. /…/ 

Systém je přístupný z libovolného internetového prohlížeče.“ (Survio, O 

nás, [online] cit. [02.04..2018, 21:06]. Dostupné z 

https://www.survio.com/cs/o-nas)  

  

https://www.survio.com/cs/o-nas
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8 Výsledky 

Otázky v anketě byly zaměřeny na dvě základní oblasti. V první byly 

zadávány otázky na téma stravovací návyky dětí, druhá část se věnovala 

pohybové aktivitě dětí. 

8.1 Oblast stravovacích návyků 

Na otázku, zda se žáci stravují pravidelně, odpovědělo kladně na prvním 

stupni 86% žáků, na druhém stupni pak 77% žáků, viz Tabulka č. 3: 

Pravidelnost stravování. Lze to jistě přičíst i tomu, že v době základní 

školní docházky a tedy trvalému pobytu doma, řeší stravování dětí 

především jejich rodiče. 

 

Tabulka č. 3: Pravidelnost stravování 

 

 

Alespoň pětkrát denně jí 43% žáků 1. stupně a 42% žáků 2. stupně. Zde tedy 

velmi vyrovnaný počet dětí, které dodržují pravidlo pravidelnějšího příjmu 

potravy. Počet těch, kteří se stravují nepravidelně, pak zhruba odpovídá 

i předchozí otázce. Potvrdila se tedy pravdivost výpovědí. Nicméně uvedená 

procenta těch, kteří se stravují nepravidelně, jsou vzhledem k podmínkám 

této společnosti příliš vysoká. Je zde dobře patrný nárůst nepravidelného 

stravování v souvislosti s věkem a tedy menší mírou kontroly rodičů 

a vzrůstající samostatností dětí a tedy i podílem rozhodování o příjmu 

potravy. Tyto údaje jsou zpracovány v Tabulce č.4: Denní počet porcí. 
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Tabulka č. 4: Denní počet porcí 

 

 

Na otázku, zda děti pravidelně snídají, u dětí mladšího školního věku 

výrazně převládají kladné odpovědi (75%), kdežto u starších již pravidelně 

snídá jen 57%. Pouze 3% mladších dětí nesnídá vůbec a u staršího školního 

věku je toto procento o něco vyšší – 16%.  U dětí čtvrtého ročníku je 

dokonce počet záporných odpovědí nulový, což znamená, že zde mají rodiče 

absolutní kontrolu nad jejich prvním denním jídlem. Celkem vzato, na 

prvním stupni pravidelně nebo alespoň občas snídá 97% dětí, na druhém 

stupni 77% žáků. Toto rozložení je znázorněno v Tabulce č. 5: 

Pravidelnost snídaní. 

 

Tabulka č. 5: Pravidelnost snídaní 
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Nejobvyklejšímu složení snídaně u mladších (34%) odpovídá snídaně 

složená z pečiva se sýrem, šunkou, pomazánkou apod., u starších dětí již 

převládají cereálie (43%). Dětem mladšího školního věku pak snídani tvoří 

jiné než nabízené varianty (nabídnuté možnosti zcela nepokryly skutečnost a 

proto se zde pouze domnívat, že by sem mohly patřit jogurty, mléčné rýže, 

ovesné kaše apod.) Zde se začínají objevovat první větší rozdíly mezi 

prvostupňovými a druhostupňovými žáky. Opět se potvrdila pravdivost 

výpovědí v otázce „nesnídání“. Z  Tabulky č. 6: Složení snídaně lze vyčíst, 

že dříve „klasická“ snídaně je nahrazována zdravější variantou – různými 

druhy cereálií, cornflakes apod. Nejvyšší spotřebu mají v této kategorii žáci 

8. ročníku, kde je již častým úkazem, že začínají řešit svůj jídelníček 

s ohledem na své tělo. 

 

Tabulka č. 6: Složení snídaně

 

 

Vzhledem k  důležitosti školní svačiny pro dobré fungování dítěte ve škole 

je potěšující, že převážná většina dětí do školy svačinu nosí. Na prvním 

stupni je to 90% dětí, které nosí svačinu a na druhém stupni stále ještě 

(83%) žáků o přestávce svačí. Pouze v osmém ročníku je vyšší nárůst 

poměru mezi svačinou občas a žádnou. I zde lze konstatovat nesporný vliv 

rodičů na stravovací návyky dětí. Výsledky odpovědí jsou zpracovány 

v Tabulce č. 7: Školní svačina. 
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Tabulka č. 7: Školní svačina 

 

 

Na základní škole však stále převládá při přípravě svačiny pomoc ze strany 

rodičů, kteří na 1. stupni připravují svačinu v 66%, na druhém stále ještě 

50% dětí nosí svačinu připravenou rodiči z domova. Samostatně si svačinu 

doma připravuje 15% mladších žáků a 21% starších. Pravidelně si svačinu 

kupuje 1% dětí na prvním stupni a 6% z druhého stupně. U zbývajících se 

situace nepravidelně střídá, jak ukazuje Tabulka č. 8: Příprava svačiny. 

 

Tabulka č. 8: Příprava svačiny 

 

 

Ve složení svačiny dětí na základní škole má - jak vyplývá z Tabulky č. 9: 

Složení školní svačiny - nejmenší zastoupení v obou kategoriích koupená 

bageta či sladkosti podle vlastního uvážení. Lze tedy konstatovat, že se 

rodiče o kvalitu svačiny zajímají a starají. Naopak nejčastěji jsou u všech 

dětí zastoupeny vyvážené svačiny, obsahující pečivo, sladkost i ovoce nebo 
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zeleninu (73% mladších a 57% starších žáků). Bohužel, stále se zde 

objevuje velmi malý obsah ovoce a zeleniny. 

 

Tabulka č. 9: Složení školní svačiny 

 

 

Pitnému režimu v dopoledních hodinách byla věnována Tabulka č. 10: Pití 

jako součást svačiny. V naprosté většině případů děti s sebou do svačiny 

opravdu nosí pití a snaží se tak doplňovat tekutiny i během dopoledne. 

Celých 99% dětí prvního stupně má tekutinu jako součást svačiny a mezi 

staršími je to stále 90%. 

 

Tabulka č. 10: Pití jako součást svačiny 
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Příjmu tekutin se věnuje Tabulka č. 11: Příjem tekutin během dne 

tentokrát s ohledem na jejich množství. Doporučené množství tekutin se 

nedá přesně definovat, záleží na mnoha faktorech jako věk, prostředí, počasí 

nebo fyzická námaha. Shodně lehce přes čtyřicet procent dětí základní školy 

pije v průměru 1 – 2l tekutiny denně. Více než dva litry denně vypije 15% 

mladších dětí a 23% starších dětí. Méně než jeden litr – tedy zcela jistě 

nedostatečné množství zcela shodně 15% obou kategorií. Tato skutečnost je 

poměrně alarmující a může být příčinou mnoha školních i zdravotních 

problémů.  

 

Tabulka č. 11: Příjem tekutin během dne 

 

 

Protože záleží nejen na množství přijatých tekutin, ale také na jejich typu, 

věnovala se další otázka právě druhu tekutin, které volí děti nejčastěji. 

K velkému překvapení a potěšení děti v obou kategoriích (1. stupeň a 2. 

stupeň), volí nejčastěji (44% a 49%) čistou vodu. Druhý nejčastěji 

zastoupený nápoj je slazený čaj nebo šťáva (45% a 33%) a na posledním 

místě jsou ostatní neslazené nápoje.  Zdraví nejméně prospěšné slazené 

sycené nápoje pak zaujímají třetí místo ve spotřebě (6% a 16%), jak 

vypovídá Tabulka č. 12: Výběr druhu tekutin. 
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Tabulka č. 12: Výběr druhu tekutin 

 

 

Protože stále většina dětí využívá možnosti stravování ve školní jídelně, 

další baterie otázek je zaměřena na tuto oblast. V další otázce ověřujeme 

předpoklad, že děti opravdu ve větší míře obědvají ve školních jídelnách. 

Z výsledků odpovědí uvedených v Tabulce č. 13: Místo oběda na tuto 

otázku skutečně vyplývá, že téměř 901% dětí prvního stupně chodí na 

obědy do školní jídelny a i na druhém stupni je 76% dětí obědvajících ve 

škole. Druhou početnější skupinou jsou pak děti, které obědvají doma. 

Naopak zcela minimální počet dětí využívá možnost kupovat si obědy 

v některé z forem rychlého stravování. 

 

Tabulka č. 13: Místo oběda 
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Samozřejmě, že je třeba mít na mysli, že každá školní jídelna vaří trochu 

jinak, klade důraz na jiné potraviny, volí různé kombinace jídel. Některé 

školní jídelny také nabízejí volbu mezi dvěma jídly – zvyšuje se tak šance 

na to, že si dítě vybere podle své chuti a na jídle si opravdu pochutná. I tak 

odpovědi uvedené v Tabulce č. 14: Spokojenost s jídly ve školní jídelně 

vyjadřují většinovou spokojenost dětí se stravou ve školní jídelně. Většinou 

je spokojeno 29% dětí mladšího školního věku a 22% starších, občas si 

pochutná 40% žáků prvního stupně a 28% druhého stupně. Jídlo nechutná 

většinou 11% mladších a 18% dětí starších. Zbývající děti nemají 

v současné době se školní jídelnou zkušenost. 

 

Tabulka č. 14: Spokojenost s jídly ve školní jídelně 

 

 

Na otázku týkající se nasycenosti obědem ve školní jídelně odpovědělo 

„ano“ 12% mladších a 9% starších dětí. U dětí prvního stupně je více než 

polovina dětí (52%) po obědě většinou dostatečně najedena, na druhém 

stupni je to již pouze 35% žáků a dokonce 30% (1.st) a 46%(2.st) dětí 

odchází z oběda většinou nebo pokaždé nenasyceno. Otázkou je, zda toto 

číslo znamená příliš malé porce nebo příliš velké nároky na velikost porce. 

Dalších 6% mladších a 10% starších žáků si  - ačkoliv se najedlo dosyta, 
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ještě po obědě něco koupí. Tyto odpovědi jsou zpracovány v Tabulce č. 15: 

Dostatečnost porcí ve školní jídelně. 

 

Tabulka č. 15: Dostatečnost porcí ve školní jídelně 

 

 

Poslední otázka věnovaná stravování ve školní jídelně se zabývala 

konzumací polévek v rámci oběda. Většina dětí si podle výzkumu občas 

polévku vezme – na prvním stupni je to 9% pravidelně a 71/% občas. Zde je 

možné vidět vliv školních družin, kde občas paní učitelky velmi dbají na to, 

aby si děti braly i polévku. U starších dětí je to 11% pravidelně a 51% 

občas. I to je výsledek poměrně překvapující a pozitivní.  Konkrétní údaje 

viz Tabulka č. 16: Polévka jako součást oběda. 

 

Tabulka č. 16: Polévka jako součást oběda 
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8.2  Oblast pohybových aktivit 

Další část otázek byla věnována pohybovým aktivitám dětí mimo jiné 

s ohledem na společně provozované s rodiči. V Tabulce č. 17: Počet 

kroužků za týden uváděly děti mladšího školního věku, že mají alespoň 

jeden kroužek (39%). Další část (41%) dotázaných má dva až tři kroužky a 

dalších 19% žáků prvního stupně má dokonce čtyři a více kroužků během 

jednoho týdne. V druhé kategorii má více než polovina starších žáků (52%) 

alespoň jeden kroužek, více než třetina (36%) má kroužky dva a ž tři a 12% 

starších dětí má více než čtyři kroužky týdně. 

 

Tabulka č. 17: Počet kroužků za týden 

 

 

 

U otázek týkajících se zastoupení sportovních kroužků převažují 

jednoznačně kladné odpovědi u obou skupin. U dětí mladšího školního věku 

je to 40% pro jeden sportovní kroužek, 39% pro dva až tři a pouze 15% dětí 

nemá žádnou pravidelnou organizovanou pohybovou aktivitu. U starších je 

to pak 57% se zastoupením jednoho sportovního odpoledne, 22% dvou až 

tří kroužků zaměřených na sport a 17% dětí staršího školního věku 

neprovozuje aktivně žádný sport. Tabulka č. 18: Zastoupení sportovních 

kroužků v aktivitách dětí uvádí konkrétní počty sportovních kroužků 

 

 

 

4.ročník 5.ročník 7.ročník 8.ročník 
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dva až tři 7 34 29 28 
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Tabulka č. 18: Zastoupení sportovních kroužků v aktivitách dětí  

 

 

Co se zastoupení jednotlivých sportů týče, byly odpovědi filtrovány i podle 

pohlaví – pro chlapce jsou podle výzkumu nejčastějšími sporty fotbal, 

florbal a nově se objevující parkurové skákání. V poslední době se také více 

chlapců začíná věnovat i některému z bojových sportů – judo, karate apod., 

jak uvádí Tabulka č. 19 – Typ sportovního kroužku – chlapci.  

 

Tabulka č. 19 – Typ sportovního kroužku – chlapci

 

 

Mezi dívkami je pak stálý zájem o gymnastiku, atletiku a taneční kroužky. 

Z Tabulky č. 20 – Typ sportovního kroužku – dívky je vidět že v dívčí 

populaci zůstává zájem stabilní.  V sedmém ročníku, kdy se začíná silněji 

projevovat puberta a s ní spojený větší zájem o vzhled těla a „ženské“ 

chování, výrazně stoupá zájem o taneční typy kroužků. 

 

 

jeden dva až tři čtyři a víc není 
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Tabulky č. 20 – Typ sportovního kroužku – dívky 

 

 

Jednou týdně má takový kroužek skoro čtvrtina (23%) oslovených dětí, 

téměř polovina dětí prvního stupně má dva až třikrát týdně kroužek 

zaměřený na pohyb, dohromady 15% dětí má sport čtyřikrát nebo dokonce 

pětkrát týdně a 15% nikdy (opět koresponduje s předchozími odpověďmi). 

Mezi staršími je pak situace podobná – 22% dětí má jednou týdně pohyb, 

41% dětí dva až třikrát za týden, čtyřikrát týdně nebo dokonce denně má 

sportovní kroužek 20% ! dětí druhého stupně a 17% starších žáků sportovní 

kroužek nemá vůbec – stejný výsledek jako v otázce č. 18- Lze tedy opět 

vyvozovat na pravdivost odpovědí. O frekvenci pohybových aktivit 

vypovídá Tabulka č. 21: Frekvence pohybových aktivit. 

 

Tabulka č. 21: Frekvence pohybových aktivit 
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Doba, kterou se během dne děti pohybu věnují, je zpracována v Tabulce č. 

22: Intenzita pohybové aktivity. Celá 3% mladších školáků nemají pohyb 

– podle odpovědí v dotazníku – vůbec. U starších je to pak 7%. Méně než 

hodinu se denně aktivně věnuje pohybu 12% menších a 9% větších dětí. 

Hodinu se denně pohybuje 9% mladších a 20% starších žáků, do dvou hodin 

aktivního pohybu denně se zapojuje 62% prvostupňových a 43% 

druhostupňových žáků, více než dvě hodiny tráví sportem 14% dětí 

mladšího školního věku a 21% staršího školního věku. 

 

Tabulka č. 22: Intenzita pohybové aktivity 

 

 

Na otázku týkající se minimálního přirozeného pohybu – chůzi – se 

odpovědi obou skupin téměř shodovaly. Shodně 39% dětí chodí do školy 

pěšky zhruba deset minut, stejně jako dalších 29% dětí obou skupin, kteří 

chodí denně 10 – 20 minut pěšky, více než 20 minut pěší chůzí to má do 

školy 11% mladších a 10% starších školáků a 21% mladších žáků nechodí 

pěšky, vozí je rodiče, stejně jako 22% dětí staršího školního věku, jak je 

vidět z Tabulky č. 23:  Přirozený minimální denní pohyb- chůze do 

školy. 
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denně, ale 
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hodinu 

4.ročník 0 19 2 0 0 

5.ročník 9 44 12 3 12 

7.ročník 16 37 11 2 5 
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Tabulka č. 23: Přirozený minimální denní pohyb - chůze do školy 

 

 

Protože do zdravého životního způsobu života neodmyslitelně patří 

i sociální pohoda, byla další otázka zaměřena na vztahy v rodině, resp. na 

společné aktivní prožívání volného času. Zde se výsledky jeví poměrně 

alarmující, neboť pouze 5% mladších a 3% starších dětí tráví nějaký 

společný čas s rodiči aktivní formou. Z Tabulky č. 24:  Rodinné pohybové 

aktivity vyplývá, že naopak vůbec se společně s rodiči na pohybové aktivitě 

nepodílí 35% dětí mladšího školního věku a 57% dětí starších. Pouze 

v případě nutnosti (musím) je to 7% mladších dětí a 10% starších. Zde je 

vidět nástup puberty a osamostatňování se, možná i krátkodobé odcizování 

se obou generací. Tento výsledek zlepšuje 53% dětí mladšího školního věku 

a 35% starších, kteří svůj volný čas dokážou trávit aktivně i s rodiči.  

Tabulka č. 24:  Rodinné pohybové aktivity 

 

ano, do 10 
minut 

ano, 10 - 20 
minut 

ano, více než 
20 minut 

nechodím 
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4.ročník 6 9 3 3 

5.ročník 34 20 8 18 

7.ročník 26 22 8 15 

8.ročník 38 25 9 22 
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pravidelně 

ano, občas 
jen, když 
musím 

vůbec ne 

4.ročník 0 13 1 7 

5.ročník 5 41 6 28 

7.ročník 3 23 9 36 

8.ročník 1 27 8 58 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 

N
áz

e
v 

o
sy

 



70 

 

Ve stejném - rodinně zaměřeném duchu byla dětem položena otázky, zda by 

chtěly s rodiči trávit víc času sportem. I zde je patrný vliv věku, protože jak 

ukazují data v Tabulce č. 25: Potřeba společně tráveného času výrazně 

víc dětí prvního stupně by s rodiči chtělo trávit čas věnovaný sportu – 65%, 

zatímco u starších už toto číslo významně klesá – 42% dětí. 

 

Tabulka č. 25:  Potřeba společně tráveného času 

 

 

Na otázku ohledně způsobu trávení volného času, resp. polohu těla v době 

obvyklé pro mimoškolní aktivity odpovídalo Méně než hodinu denně 25% 

mladších dětí a 29% starších. Každý den hodinu až dvě je to již 49% dětí 

prvního stupně a 37% dětí věku staršího a konečně víc než dvě hodiny 

denně je to již 26% menších a 34% větších dětí, jak je uvedeno v Tabulce č. 

26:  Způsob trávení volného času 

 

Tabulka č. 26:  Způsob trávení volného času 
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Kromě průměrně pěti hodin denně na prvním stupni a šesti hodin denně na 

druhém stupni, které děti sedí v lavicích v době vyučování, tráví vsedě 1-2 

hodiny necelá polovina respondentů (48% / 47% dětí mladšího/staršího 

školního věku). Méně než hodinu je to také téměř shodně 39% / 38% a více 

než dvě hodiny denně je to 13% / 15%dětí školního věku. Z Tabulky č. 27:  

Sedavý způsob volnočasových aktivit vyplývá, že většina současné dětské 

populace tráví svůj volný čas i odpoledne vsedě. 

  

Tabulka č. 27:  Sedavý způsob volnočasových aktivit 

 

 

Na dotaz, jaký způsob pohybu volí děti při odpolední komunikaci, 

odpovídala naprostá většina dětí, že „jde ven“ – 72% mladších a 53% 

starších žáků tedy má jistou míru pohybu i při vrstevnické komunikaci. 

Z odpovědí uvedených v Tabulce č. 28:  Typ sociální komunikace ve 

volném čase vyplývá, že sociální sítě a tedy nižší míru pohybové aktivity 

využívá 22% dětí prvního stupně a 33% dětí druhého stupně a chuť nebo čas 

si po škole ještě povídat se spolužáky nemá 6% mladších dětí a 14% 

starších. 
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Tabulka č. 28:  Typ sociální komunikace ve volném čase 

 

 

Pokud už jdou děti ven, nejčastěji se věnují sportu (69% a 53% mladších / 

starších žáků), alespoň chůzí tráví pobyt venku 19% / 33% mladších / 

starších dětí a vsedě si povídá 9% dětí mladšího školního věku a 9% staršího 

školního věku a bohužel podle výsledků Tabulky č. 29:  Trávení volného 

času venku plyne, že 3% dětí zkoumaného vzorku mezi mladšími ročníky a 

9% dětí starších nechodí ven vůbec. 

 

Tabulky č. 29: Trávení volného času venku 

 

jdete ven 
chatujete, 

SMS… 
nemám chuť si  

povídat 
nemám  čas si 

povídat 

4.ročník 13 6 2 0 

5.ročník 60 16 2 2 

7.ročník 44 21 0 6 

8.ročník 43 33 11 7 
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Na otázku týkající se trávení volného času podle typu činnosti pak lenošivý 

způsob trávení volna preferuje 8% mladších dětí a 19% starších, naopak 

aktivním pohybem tráví své volné chvíle 24% mladších žáků a 29% starších 

žáků a od každého trochu volí 68% žáků mladšího školního věku a 52% 

žáků staršího školního věku. Jak ukazuje Tabulka č. 30:  Volba činnosti ve 

volném čase, nadpoloviční část zkoumaného souboru respondentů svůj 

volný čas rozděluji zhruba stejně jak do aktivního pohybu, tak do činností 

odpočinkových, tělesně nenáročných 

 

Tabulka č. 30:  Volba činnosti ve volném čase 

 

  

4.ročník 5.ročník 7.ročník 8.ročník 

aktivní pohyb 4 20 20 27 

odpočinek, sedím, ležím 1 7 7 25 

od každého trochu 16 53 44 42 
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9 Diskuse 

V diskusní části této práce se na základě výsledků uvedených v předchozí 

kapitole zaměřím na zodpovězení hlavních otázek, na ověření stanovených 

předpokladů a srovnání výsledků ankety zpracované pro účely této práce 

s výzkumy uskutečněné dříve jinými subjekty. 

Na úvod této práce jsem formulovala dvě hlavní otázky: Jaké jsou mezi 

dětmi mladšího a staršího školního věku zásadnější rozdíly ve stravovacích 

návycích a množství aktivního pohybu? Je tento rozdíl způsoben věkem 

dítěte, resp. vlivem rodičovské péče? Jsou žáci staršího školního věku 

samostatnější v přístupu ke stravování a výběru pohybových aktivit? 

Na základě provedeného výzkumu mezi těmito dvěma skupinami mohu 

potvrdit, že větší rozdíly existují, a to především u snídaní, kdy mladší děti 

snídají výrazně pravidelněji. Další významnější rozdíl je možné najít 

u stravování ve školních jídelnách – děti mladšího školního věku se stravují 

častěji v těchto zařízeních a také častěji odcházejí dostatečně najedeny. 

Stejně tak i u příjmu polévek je patrné, že žáci prvního stupně polévky jedí 

častěji. V oblasti frekvence a intenzity pohybové aktivity mají výsledky děti 

prvního stupně základní školy. Sportovní kroužek má 40% dětí prvního 

stupně, dalších 39% dětí mladšího školního věku má dva a více sportovních 

kroužků a 6% těchto dětí má dokonce více než čtyři kroužky zaměření na 

pohybovou aktivitu. Co se frekvence týče, i zde mladší děti vykazují častější 

docházku na sportovní kroužky. Zdaleka nejlépe je však možné pozorovat 

u mladších žáků daleko větší ochota a chuť trávit společně s rodiči aktivní 

část dne. Větší rozdíl mezi oběma skupinami je pak také v trávení volného 

času zařazením „chození ven“, kdy menší děti jsou venku častěji a to 

v poměru 72% ku 53% dotazovaných. A i v případě, že jdou prostě ven, 

69% z nich zařazuje především sportovní činnosti, kdežto u starších dětí je 

to jen 53%. Jediná oblast, kde starší mají větší počet udávaných odpovědí, je 

celkový počet zájmových kroužků. Chlapci v této oblasti preferují 

především fotbal, florbal a judo, v současné době je velmi moderní 

parkurové sporty, které se postupně objevují i v menších obcích. Dívky 

nejčastěji docházejí na taneční kroužky, gymnastiku a atletickou přípravu. 

Pokud bych měla odpovědět na druhou otázku, ukázalo se sice, že mladší 
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děti jsou opravdu více pod vlivem svých rodičů, kteří za ně „hlídají“ 

stravovací režim a doporučují množství i složení pohybové aktivity. Lze to 

vysledovat z odpovědí týkajících se přípravy svačin a společných 

pohybových aktivit. Stejně tak můžeme rovnou odpovědět i na třetí otázku - 

u starší skupiny lze pozorovat vymezování se proti rodičovskému vlivu 

a snaží se o prosazování vlastních názorů, hodnot. Můžeme zde sledovat 

větší příklon ke konzumaci zdravějších potravin a ustupující zájem 

o sladkosti. Tento přístup je velice dobře patrný u menší ochoty dětí na 

druhém stupni, věnovat se společnému sportování s rodiči. 

 Na druhou stranu můj předpoklad, že žáci mladšího školního věku, jejichž 

stravování více hlídají rodiče a také více rozhodují o jejich mimoškolních 

pohybových aktivitách, budou mít blíž k dodržování zásad zdravého 

životního stylu než žáci staršího školního věku, kteří o své výživě 

a sportovních aktivitách rozhodují již daleko samostatněji, se nepotvrdil. 

Obě skupiny vykazují velmi podobné výsledky ve většině odpovědí 

v anketě. Dalším předpokladem bylo to, že děti na prvním stupni základní 

školy mají oproti starším spolužákům pestřejší složení školní svačiny, 

využívají více možnosti stravování ve školních jídelnách a jsou častěji 

zapojovány do sportovních aktivit. Jak ale ukázala anketa, ve složení snídaní 

jsou u obou skupin zastoupeny cereálie, pečivo a ovoce zhruba ve stejném 

poměru. Svačinu do školy nosí v naprosté většině obě skupiny a u obou 

kategorií lze sledovat i poměrně vysoké zapojení rodičů při její přípravě. 

Svačina se nejčastěji skládá z pečiva, ovoce a sladkosti. Také pití je 

pravidelnou součástí dětské svačiny na obou stupních základní školy a to 

nejčastěji v množství 1- 2l denně (podíl pití ke svačině je samozřejmě nižší). 

Z porovnání výsledků výzkumu společnosti SANEP je patrné, že ve srovnání 

s výzkumem provedeným pro potřeby této práce, děti v menší míře využívají 

možnost jídla pětkrát denně – u výše jmenovaného výzkumu je to 49%, v naší 

anketě pak pouze 37% mladších a 30% starších dětí. Co se zastoupení sportu 

jakožto součásti volnočasových aktivit týče, ve výzkumu Poradenského Centra 

Výživa dětí se uvádí, že sport je součástí životního stylu 83 % školáků. 

Z výsledků ankety uvedené v této práci vyplývá, že sportovní kroužek chybí 

15% / 17% dětí mladšího/staršího školního věku. Tyto údaje obou výzkumů 

se shodují s přesností na dvě procenta. Stejně tak se ukázalo, podle tohoto 
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zdroje, že většina dětí dodržuje zdravější životní styl ve vztahu k výběru 

i pestrosti konzumovaných potravin. I tento výsledek byl naší anketou 

potvrzen. Oproti výsledkům výzkumů (Zich, Unger, 1995) kteří zjistili, že 

organizovanou či individuální pohybovou aktivitu vykonává 36% 

dotazovaných, je náš soubor respondentů výrazně aktivnější. Snad to lze 

zdůvodnit větším časovým odstupem a lepší informovaností a angažovaností 

nejen rodičů, ale i dětí samotných.  

Ve srovnání s posledním výzkumem prováděným společností HBSC mohu 

konstatovat, že v rámci tohoto výzkumného souboru respondentů je situace 

lepší, naše děti jsou nejen dobře informované, ale za pomoci svých rodičů 

i více dodržují zásady zdravého životního stylu. Zejména pak ve srovnání 

s pohybovou (ne)aktivitou jsou výsledky mého výzkumného šetření výrazně 

pozitivnější. Stejně tak i počet snídajících dětí je v tomto vzorku 

respondentů vyšší. i zde je vidět vliv rodiny a snaha rodičů vést své děti ke 

zdravému životnímu stylu. 

Výsledky ankety mne v mnohém mile překvapily, očekávala jsem výraznější 

rozdíl mezi oběma skupinami. Ukázalo se však, že i ve starším školním věku 

hrají rodiče výraznou roli v utváření názorů na zdravý životní styl a svou péčí 

jej podporují. 

Pokud bych sestavovala anketu na stejné téma znovu, vážila bych ještě 

podrobnější nabídku v otázkách týkajících se složení snídaní a svačin a také 

lépe zvolila dotaz ohledně skutečné konzumace připravených svačin. Více bych 

se soustředila na konkrétnější pohybové aktivity. Naopak bych možná v otázce 

posouzení volnočasových aktivit nedávala na výběr možnost „od každého 

trochu“, protože to svádí k průměrnosti a zlehčuje možnost odpovědi. 
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10 Závěry 

Závěrem lze konstatovat, že tato práce přinesla následující výsledky. Na 

základě dotazníkového šetření u žáků mladšího a staršího školního věku se: 

1. neprokázalo, že by rozdíl mezi oběma skupinami byl natolik velký, že 

by se dal vliv věku a rodinného zázemí považovat za určující aspekt ve 

stravovacích a pohybových návycích vzorku naší dětské populace.  

2. Výsledky naopak poukázaly na poměrně dobrou informovanost 

a dodržování zásad zdravého životního stylu ve školách, kde 

dotazníkové šetření probíhalo.  

3. Rodiče dětí, které se zúčastnily tohoto šetření, se o výživu velmi pečlivě 

starají, i starším dětem připravují svačiny, dbají na pitný režim 

a podporují školní stravování.  

4. O důležitosti dodržování správných zásad zdravého životního stylu jsou obě 

skupiny respondentů poměrně dobře informovány a společně s rodiči se 

snaží tyto aspekty zařazovat do svého života. 

5. Potřeba sportu jako životního stylu, který je potřeba dětem nejen vštěpovat, 

ale především nabízet, je stále velkým zájmem rodičů. 

6. Je možné vysledovat stále vysoký zájem o klasické sportovní kroužky, tedy 

např. fotbal, florbal, gymnastika nebo tanec, ale také zvyšující se zájem 

o parkurové sporty. 

7. Hlavním činitelem rozhodujícím o přístupu ke zdraví není věk dětí, ale 

péče rodiny a obě dotazované skupiny žáků mají dobré rodinné zázemí 

reflektující současné požadavky aktivního zdravého života a způsob 

výchovy v jejich rodinách podporuje zdravý životní styl. 

Nicméně v této oblasti je stále co zdokonalovat. Nestačí pouze vysoká 

informovanost dětí i rodičů, ale především ochota a snaha naplňovat zásady 

zdravého životního stylu. Zde hraje nezastupitelnou úlohu vlastní příklad nás 

dospělých, rodičů i pedagogů, kteří svým přístupem, svým každodenním jednáním 

ukazují dítěti cestu jak žít. Děti se v nás dospělých vidí, a ačkoliv si to ani jedna 

skupina nechce zcela přiznat, jsme pro ně tak silným příkladem, že všechny teorie 

zůstávají daleko za námi.  

Dokud budeme o zásadách jen mluvit, nemůžeme dosáhnout plošného úspěchu. 

Pokud budeme „s cigaretou v ruce“ kázat o škodlivosti kouření, nad táckem 
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s hamburgerem vysvětlovat zdravou stravu nebo vsedě u počítače vyžadovat po 

dětech aktivní pohyb, budou to vše pouze prázdná slova. A nestačí jen podávat 

informace, jít vlastním příkladem, ale je nutné se také jasně vymezovat proti 

činnostem negativně ovlivňujícím náš způsob života, proti jednání, které naše 

zdraví často i bezprostředně ohrožuje a učit děti vyjádřit svůj postoj 

k problematice tak důležité, jakou je oblast zdravého životního stylu. 
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13 Přílohy 

Příloha č.1 – Otázky dotazníku 

 

 

1. Moje škola se nachází: 

1. Praha 

2. město nad 40 tisíc obyvatel 

3. obec 3 – 40 tisíc obyvatel 

4. obec do 3 tisíc obyvatel 

 

2. Tento dotazník vyplňuje: 

1. chlapec 

2. dívka 

 

3. Stravuješ se pravidelně? 

1. ano 

2. ne 

 

4. Kolikrát denně se stravuješ? (snídaně, svačina, oběd, odpolední 

svačina, večeře, druhá večeře) 

1. 3x 

2. 4x 

3. 5x 

4. 6x 

5.  nepravidelně 

 

5. Snídáš každý den? 

1. ano 

2. občas 

3. nesnídám 

 

6. Co většinou snídáš? 

1. pečivo se sýrem, šunkou, pomazánkou...  

2. ovoce 

3. cereálie, cornflakes 

4. pouze tekutinu 

5. nic 

 



85 

 

7. Nosíš do školy svačinu? 

1. ano 

2. ne 

3. občas 

 

8. Kdo ti svačinu většinou připravuje? 

1. připravuji si ji sám 

2. rodiče 

3. kupuji si dle svého uvážení  

4. jak kdy 

 

10. Je součástí tvé svačiny i pití? 

1. ano 

2. ne 

 

11. Kolik vypiješ tekutin za den? 

1. do 1l  

2. 1 - 2l 

3. více než 2l 

4. nevím, nesleduji to 

 

12. Jaký nápoj upřednostňuješ k pití? 

1. vodu 

2. neslazený čaj 

3. slazený čaj, šťáva 

4. slazené sycené nápoje 

 

13. Kde se obědváš? 

1. ve školní jídelně 

2. doma 

3. kupuji si jídlo v obchodě 

4. kupuji si jídlo v rychlém občerstvení 

 

14. Chutná vám jídlo ve školní jídelně? 

1. nechodím tam  

2. většinou ano 

3. občas 

4. většinou ne  

5. nechutná 
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15. Nasytíte se obědem ze školní jídelny? 

1. ano 

2. většinou ano 

3. většinou ne 

4. ne 

5. ano, ale stejně si jdu ještě něco koupit 

16. Dáváš si k obědu polévku? 

1. ano 

2. občas 

3. ne 

 

17. Kolik kroužků máš pravidelně každý týden? 

1. 1 

2. 2-3 

3. 4 a více 

 

18. Je některý z kroužků sportovní? Kolik? 

1. jeden 

2. 2-3 

3. 4 a více  

4. ne 

 

19. Jaký sport ve svém volném čase provozuješ? Chlapci 

1. fotbal 

2. florbal 

3. parkur 

4. bojové sporty 

 

20. Jaký sport ve svém volném čase provozuješ? Dívky 

1. gymnastika 

2. atletika 

3. taneční kroužky 

 

21. Jak často máš sportovní kroužek? 

1. každý den  

2. 2 - 3x týdně 

3. 1x týdně 

4. více 

5. nemám 
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22. Jak dlouho denně provozuješ aktivní pohyb? Běh, fotbal, 

gymnastiku, další sporty, aerobic... 

1. hodinu 

2. 1 - 2 hodiny 

3. víc než dvě hodiny 

4. vůbec 

5. méně než hodinu 

 

23. Chodíš do nebo ze školy pěšky? Kolik minut? 

1. ano, do deseti minut  

2. 10 - 20 minut 

3. ano, víc než dvacet minut 

4. nechodím pěšky 

 

24. Sportuješ společně s rodiči? 

1. ano, pravidelně  

2. ano, občas 

3. jen, když musím  

4. ne 

 

25. Chtěl/a bys s rodiči trávit více času sportem: 

1. ano 

2. ne 

26. Kolik času strávíš denně u počítače nebo u televize? 

1. méně než hodinu  

2. 1 - 2 hodiny 

3. více než dvě hodiny 

27. Kolik dalších hodin denně - po škole - trávíš čtením, výtvarnými 

činnostmi, hrou na hudební nástroj, učením se? Tedy většinou také 

vsedě? 

1. méně než hodinu  

2. 1 - 2 hodiny 

3. více než dvě hodiny 

28. Když si chceš popovídat s kamarády, většinou: 

1. jdete ven  

2. chatujete 

3. nemám zájem si ještě odpoledne s někým povídat  

4.  nemám čas, mám spoustu kroužků 
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29. Když jdeš s kamarády ven, většinou: 

1. sportujete - kolo, brusle... 

2. chodíte - chytáme Pokémony, povídáme si  

3. sedíte a povídáte si 

4. nechodím ven 

30. Ve svém volném čase: 

1. více sportuji, mám aktivní pohyb  

2. více sedím, ležím, odpočívám   

3. od každého trochu 

 


