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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova a péče o zdraví

ŽIVOTNÍ STYL DNEŠNÍCH ADOLESCENTŮ 
A JEJICH STRAVOVACÍ NÁVYKY

Miroslav JANDA, Jitka ŠAFÁŘOVÁ, Gabriela VECHTOVÁ

Abstrat: Pohled na zdraví cílené věkové skupiny, jejíž pojetí hodnot zdraví se 
utváří a nabývá stabilizačních forem a perspektiv. Je to významný faktor životního stylu 
a etablování se do kategorizující se společnosti. Příspěvek informuje o nutričních potře-
bách vyvážené kvalitní stravy a presentuje výsledky dílčího výzkumu, jehož cílem bylo 
analyzovat postoje dospívající mládeže k faktorům ovlivňujícím jejich vlastní zdraví. 
Stravovací návyky, hygienické návyky, problematika životního stylu nemají již tak široce 
plošné uplatňování vzhledem k osamostatňování se této generační skupiny. Naším pri-
márním zájmem v empirické studii bude zjistit: Jak se expandovaly životní individuální 
styly, postoje ke zdravému žití života a zdravým životním hodnotám?  

Klíčová slova: zdraví, životní styl, adolescent, zdravá výživa, odolnost, návyky, 
postoje, aktivita

Úvod
Zdravá výživa je jednou z významných konstant podpory zdraví ve školských 

zařízeních a jednou ze základních podmínek formálního kurikula školských institucí 
naplňujících program “Škola podporující zdraví” (dále ŠPZ). Tento program se těší 
značné popularitě v našich školách a přináší mnohé efektivní výsledky posilující zdra-
ví školáků a studentů. „Posláním programu ŠPZ je dosáhnout, aby každé dítě v ČR 
mělo možnost být vzděláváno ve škole, která veškerou svou činností zdraví podporuje“. 
V zájmu realizátorů programu je pozitivně ovlivňovat zdravou výživu a stravování se 
sekundárním dopadem do roviny (problematiky) tělesné, duševní, duchovní a zdravotní 
pohody. Vytváří se tak subjektivní kvalitativní roviny pohody podílející se  bezesporu na 
okamžitém, ale i perspektivním (budoucím) zdravotním stavu jedince a „společnosti“. 
Kvalitní (zdravá) výživa neodmyslitelně participuje na podpoře odolnosti jedince, jeho 
celého organismu. Působením na všechny osobnostní složky  můžeme pozitivně posi-
lovat a případně i chránit zdraví, promítající se průřezově do životního stylu, které je 
nezbytné vytvářet a upevňovat prostřednictvím konkrétních návyků životních postojů.

Není sporu o tom, že nejvýznamějším obdobím v rámci uvedené situace je dět-
ský věk, kdy se fomují a utváří stravovací návyky poplatné následně pro další životní 
období. Tudíž v období nejvýraznějších proporčních změn organismu i možných změn 
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v racionální výživě. Její vyváženost se předpokládá jak v rovině kvality, tak  i v kvantita-
tivních energetických hodnotách konzumace potravin. 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. 

Zde jako určitý koordinátor spolupůsobí především rodiče v návaznosti na školu. 
Rodič coby garant (nejvýznamnější), který má eminentní zájem na bezproblémovém a kva-
litním  vývoji a vývinu svého dítěte, dále škola, která má naplňovat některá limitní naříze-
ní, rozhodnutí a normy, které úzce souvisí s problematikou školské hygieny a zdraví dítěte.

Jaká je ovšem situace u adolescentů, kde již samotné zákonné normy a prostřed-
ky, případně vliv rodičů na stravovací návyky, hygienické návyky, problematiku život-
ního stylu nemají již tak široce plošné uplatňování vzhledem k osamostatňování se této 
generační skupiny, bude našim primárním zájmem v empirické studii. Jak se expando-
valy životní individuální styly, postoje ke zdravému žití života a zdravým životním hod-
notám?  „Kulturní stolování a hygienické prostředí vede ke kulturním a hygienickým 
návykům, zakládá a vytváří správné, zdraví podporující a předsudky bourající stravo-
vací návyky“.   

Školy dnes bez rozdílu nabízí ideální prostředí pro propojení organizované a cí-
lené výchovy k profesionalizaci aktivního  a strategického postoje ke zdraví, vychová-
vají jedince k odpovědnosti za zdraví. „Filozofi e podpory zdraví vychází z vědeckých 
poznatků o tom, že zdraví každého jednotlivce (ať si to uvědomujeme či ne) je výsled-
nicí vzájemného ovlivňování všech stránek jeho bytosti a jeho vztahů k okolnímu světu. 
Bez uvědomování nezbytného vnitřního i vnějšího souladu není možné uchovat zdra-
ví individuální ani zdraví světa. Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci, 
zdraví je výslednicí vzájemných interakcí celého člověka, všech jeho systémů a složek 
na úrovni biologické, psychické, sociální, duchovní a environmentální“

Podle J. Holčíka bychom měli lépe a systematicky motivovat lidi k péči o zdraví. 
V této souvislosti konstatuje, že „lze tedy shrnout, že základní determinantou zdraví jsou 
lidé, a to jak jednotlivci, tak také jimi vytvořené skupiny, instituce a organizace. Především 
na nich záleží, co pro své zdraví skutečně udělají. V mnoha případech si lidé své zdraví 
prokazatelně a povětšině i zbytečně a nákladně ničí (např. kouřením, alkoholismem, 
riskantní jízdou, nebezpečným sexuálním chováním, nadměrnou a nevhodnou stravou).“

V. Smékal pregnantně reaguje na problematiku zdraví: „Principy zdravé školy 
jsou mnohde nahlíženy jen jako formální kampaň, která se redukuje na zdravotnická 
opatření, ale už méně na vytváření klimatu sociální pohody a vzájemnosti“.

V práci se zabýváme životním stylem studentů středních škol. V souvislos-
ti se změnou životního stylu, s méně namáhavým způsobem života není současným 
problémem naší společnosti nedostatek živin, ale spíše nadbytek, což vede k obezitě 
a dalším závažným onemocněním. Je tedy nezbytné se tímto témat intenzivněji zaobírat. 
Vždyť chování populace a s tím i praktikování aktuálního životního stylu výrazně ovliv-
ňují rozvoj hromadně se vyskytujících onemocnění v rozvrstvené společnosti.

Potřeba živin
Významným zdrojem energie jsou sacharidy. Hlavními zástupci monosacharidů 

je glukóza (cukr hroznový) a fruktóza (cukr ovocný). Komplexy sacharidů tvoří oligo-
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sacharidy a polysacharidy. Polysacharidy jsou základem vlákniny. Vláknina je obsa-
žená v obilovinách, luštěninách a dále v ovoci a zelenině. Významně ovlivňuje trávicí 
procesy v organismu, má význam v prevenci některých zdravotních obtíží (obstipa-
ce, divertikulitida, nádorové onemocnění a další). Existují studie, které potvrzují vztah 
mezi příjmem vlákniny a hladinou krevních lipidů v séru. Hyperlipidemie je méně častá 
u lidí, jejichž strava je na vlákninu bohatá. 

Bílkoviny jsou nezbytné pro tvorbu a obnovu tkání, jsou součástí enzymů a hor-
monů, zajišťují transport látek v organismu a jsou zdrojem energie. Bílkoviny přijímáme 
ve formě živočišné a rostlinné. Bílkoviny živočišného původu jsou pro lidskou výživu 
plnohodnotné, neboť obsahují všechny esenciální aminokyseliny. Hlavními zástupci jsou 
mléko a mléčné výrobky, vejce a maso. Naopak bílkoviny rostlinného původu neobsahu-
jí všechny potřebné esenciální aminokyseliny, a proto jsou tedy neplnohodnotné. Řadíme 
mezi ně bílkoviny z obilovin, luštěnin, ovoce a zeleniny. Nedostatečný přívod bílkovin 
u adolescentů může vést k poruchám duševního i tělesného vývoje a ke snížení imunity. 
Nedostatkem bílkovin jsou ohroženi dospívající držící redukční diety, vegani a jedinci 
pocházející z rodiny se špatným socioekonomickým postavením. Při delším hladovění 
jsou proteiny poskytovány jako nouzový zdroj energie, což je pro organismus rovněž 
nevýhodné. Naopak nadbytek bílkovin způsobuje onemocnění ledvin a jater, kde nadby-
tečné hromadění metabolických produktů bílkovin může ohrožovat život člověka.

Přítomnost tuků ve stravě je nezbytná pro adekvátní průběh metabolických pro-
cesů. Složení jejich mastných kyselin výrazně ovlivňuje zdraví konzumenta. Nasycené 
mastné kyseliny se vyskytují převážně v tucích živočišného původu, z rostlinných tuků se 
vyskytují hlavně v tuku kokosovém. Nenasycené mastné kyseliny se dělí na monoenové 
(s jednou dvojnou vazbou) a polyenové (s více dvojnými vazbami). Polyenové kyseliny 
si organismus nedovede sám vytvořit, jsou tedy esenciální a musí být přijímány stravou. 
Mezi jejich nejvýznamnější představitele patří kyselina linolová (n-6) a α-linolenová 
(n-3). Kyselina linolová přechází v organismu na kyselinu arachidonovou a kyselina li-
nolenová na kyseliny eikosapentaenovou (EPA) a dokosahexaenovou (DHA). Od těchto 
kyselin se v organismu odvozují látky, které mají řadu různých funkcí. Kyselina linolo-
vá je obsažena v ořechách, rostlinných olejích (slunečnicový, kukuřičný, makový, seza-
mový,…) a ve většině pomazánkových margarínech. Kyselinu α-linolenovou najdeme 
v oleji sójovém, řepkovém a lněném a též v některých pomazánkových margarínech. 
Kyseliny EPA a DHA jsou obsaženy především v tučných mořských rybách (např. losos, 
makrela, treska). Nedostatek lipidů vede k narušení některých fyziologických funkcí 
jako je β-oxidace MK v mitochondriích svalových buněk a myokardu, je narušena tvor-
ba některých hormonů, sníží se příjem esenciálních MK a lipofi lních vitaminů. Nízký 
příjem rovněž vede k nedostatečné hmotnosti a s ní spojeným problémům, jako je např. 
nepravidelný menstruační cyklus. Naopak nadbytek lipidů organismus ukládá do zásob, 
což při dlouhodobém působení vede k rozvoji nadváhy a obezity. Zvýšený příjem lipidů 
také vede ke vzniku KVO a nádorovým onemocněním.

Potravinová pyramida
Každý už o ní slyšel. Ale ne každý o ní ví tolik, kolik si myslí. Potravinová pyra-

mida nepředstavuje žádný striktně daný návod, kdy co jíst, jak to zpracovat atd. Pouze 
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nás upozorní na to, jak si máme jídelníček zhruba uspořádat a v jakém poměru bychom 
měli jednotlivé poměry konzumovat. Lépe řečeno, co by mělo tvořit základ jídelníčku 
a čeho bychom se měli vyvarovat nebo co bychom měli jíst jen v malých dávkách.
A v tom je právě to kouzlo. V její nenásilnosti. Nikdo nám nenakazuje, že musíme bě-
hem jednoho dne sníst všechny zástupce z jedné skupiny (např. obiloviny), ale můžeme 
jeden den konzumovat pečivo a druhý den je nahradit vločkami. Samozřejmě u toho 
musíme také myslet hlavou, a ne se třeba stále „ládovat“ pečivem. 

Potravinová pyramida je grafi cká forma výživového doporučení udávající frek-
venci konzumace jednotlivých potravinových skupin (charakterizovanou počtem defi -
novaných porcí), má formu trojúhelníku, četnost spotřeby klesá od základny (obilovi-
ny), přes ovoce a zeleninu, mléčné výrobky a maso až po výrobky, jejichž spotřebu je 
doporučeno snížit (tuky, oleje, sladidla, sůl). 

Obrázek č. 1: Pyramida potravin, jichž by měl člověk sníst denně nejvíce a také těch, 
jichž se naopak raději vyvarovat. 
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Obrázek č. 2: Pyramida názorně vysvětluje jak skladbu, tak doporučené množství 
a poměr druhů potravin ve správně složeném jídelníčku.

Potravinovou pyramidu sestavili odborníci jako názornou pomůcku výživových 
doporučení, která se skládá z 6 potravinových skupin. Ke každé potravinové skupině je 
napsán doporučený počet porcí, které by člověk měl za den sníst. Velikost porce je zde 
jasně defi nována. 

Jinak řečeno, pyramida ukazuje, co by mělo tvořit základ jídelníčku, a naopak 
čeho bychom se měli vyvarovat nebo jíst jen v malých dávkách. Čím blíže je skupina 
základně pyramidy, tím spíše by to měla být základní potravina, kterou bychom měli 
konzumovat denně. Čím více se blížíme k vrcholku pyramidy, tím více postupně naráží-
me na potraviny, které bychom neměli konzumovat ve velkém množství, tzn. jednou za 
den, nebo dokonce jednou za týden.

Stravovací návyky adolescentů
Výživa adolescentů se příliš neliší od stravování dospělých. Pokud si dospíva-

jící již v raném dětství osvojí zásady správné výživy, nedělá jim problémy tyto zásady 
dodržovat. Těmito požadavky se však bohužel mnoho dětí a dospívajících neřídí, jejich 
jídelníček je v mnoha případech jednostranný, nutričně chudý, ale zato energeticky bo-
hatý. Rodiče dospívajících již velmi těžko prosadí nějaké zásadní změny ve stravování. 
Stravují se dle vlastního uvážení či podle vzoru v jejich okolí. 
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Častým problémem dospívajících je, že nesnídají či nesvačí. Snídaně by přitom 
měla být prvním denním jídlem, které dodá tělu potřebnou energii. Svačina zajistí do-
statek energie v průběhu dopoledne a tělo tak nemusí strádat až do oběda, nebo dokonce 
do příchodu domů ze školy. Pravidelnost stravy také předchází nadváze a obezitě. Po-
kud dospívající jí pouze dvakrát denně, tělo si zvykne ukládat část energie do zásob, 
což způsobuje zvyšování tělesné hmotnosti. Dospívající se často stravují v restauracích 
rychlého občerstvení, tzv. fast food. Jídlo připravené v těchto restauracích má často 
zbytečně vysokou energetickou hodnotu, je příliš tučné, slané a celkově nezdravé, což 
může vést k řadě zdravotních problémů. 

Protipólem k nadměrnému příjmu energie je nedostatečný příjem energie v po-
době mentální anorexie či bulimie. Mentální anorexie je onemocnění, které je charak-
terizováno omezováním potravy za účelem snížení tělesné hmotnosti. Tyto tendence 
se objevují nejčastěji u dívek v době puberty nebo v následném adolescentním období 
jejich života. Mentální bulimie se projevuje především záchvaty nekontrolovatelného 
přejídání a následného zvracení. Dívky trpící tímto onemocněním přiznávají strach 
z tloušťky a nespokojenost se svým tělem. Měli bychom brát v potaz, že tato onemocně-
ní nejsou problémem jen dívek, ale i chlapců, a to už ve velmi mladém věku. 

Problematický u dospívajících bývá i pitný režim. Studenti většinou volí sladké 
limonády, které obsahují velké množství energie, cukru, barviv a dalších nevhodných lá-
tek. Základem pitného režimu by měla být přírodní stolní voda a ovocné čaje. Pro tento 
věk je typická konzumace alkoholu a dalších návykových látek, které mohou způsobit 
poruchy nervové soustavy a ohrozit správný vývoj a celkové zdraví. 

Proč vlastně pít? „Člověk denně v průměru vyloučí asi 2,5 litru vody močí, sto-
licí, dýcháním i kůží. Organismus však musí mít vyrovnanou vodní bilanci a tak, aby 
tyto ztráty uhradil, musí vodu přijímat. Asi třetina litru „nové“ vody se denně vytvoří 
v těle metabolickou činností, vody vázané v potravě přijmeme asi 900 ml. To znamená, 
že zbytek (asi 1,5 litru) musíme do těla dodat přímo ve formě tekutin. Každý den, po 
celý život. Za 70 let to představuje 40 tisíc litrů vody (tekutin). Kvalita těchto tekutin 
a jejich průběžný příjem ve správném množství jsou důležitým předpokladem zacho-
vání zdraví, duševní pohody i pracovní výkonnosti. Tento článek by měl pomoci lidem, 
kteří se zajímají o své zdraví nebo o zdraví svých bližních či zaměstnanců, jak zdravě 
naplňovat pitný režim a orientovat se ve všudypřítomné reklamě na „nejlepší“, „nej-
chutnější“, „nejzdravější“ či „nejpřírodnější“ nápoje a vody, které bychom si (podle 
reklamy) měli dopřávat každý den v co největším množství.  

Dostatek tekutin zajišťuje nejen látkovou výměnu a dobrou funkci ledvin čili 
vylučování škodlivých látek, které v těle vznikají. Umožňuje také plnou výkonnost do-
slova všech ostatních orgánů, tělesných i duševních funkcí a v neposlední řadě stojí 
i podpora normálního vzhledu pokožky. Naopak nedostatek vody v organismu (tzv. de-
hydratace) způsobuje problémy akutní i chronické povahy. Akutními příznaky mírné 
dehydratace jsou bolesti hlavy, únava a malátnost, pokles fyzické a duševní výkonnosti 
včetně poklesu koncentrace. Ztráta tekutin na úrovni 2 % tělesné hmotnosti představuje 
ztrátu až 20 % výkonu. U dětí se tak snižuje schopnost sledovat vyučování, což může 
nepříznivě ovlivnit jejich školní výsledky. Při 5 % dehydrataci již hrozí přehřátí, obě-
hové selhání a šok. Mírný, ale dlouhodobý nedostatek tekutin, který v denním shonu 
mnohdy ani neregistrujeme, pak může mít za následek i vážné zdravotní poruchy. Vedle 
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opakované bolesti hlavy nebo zácpy může docházet k poruchám funkce ledvin a vzniku 
ledvinových a močových kamenů. Dehydratací se také zvyšuje riziko vzniku infekce 
močových cest, zánětu slepého střeva, některých druhů rakoviny (např. rekta a močo-
vého měchýře) i kardiovaskulárních chorob. Navíc se předpokládá, že i řada jiných tzv. 
civilizačních chorob je důsledkem nesprávné životosprávy včetně nedostatku tekutin, 
resp. že některé civilizační choroby jsou buď prvním příznakem nebo následkem trvalé 
mírné dehydratace.“

Cíl
Cílem empirické části seminární práce je získat informace o životním stylu stu-

dentů středních škol. Dále vymezit problémové oblasti a navrhnout možné způsoby ře-
šení. V dotazníku bude např. zjišťováno, jak často studenti konzumují ovoce, zeleninu, 
mléčné výrobky, maso, luštěniny a ryby, dále kolikrát denně se stravují, kolik tekutin 
denně vypijí či jak hodnotí svoji pohybovou aktivitu.

Metodika
Ke shromáždění dat byl použit dotazník. Průzkumu byli podrobeni studenti 

středních škol. Celkem bylo osloveno 70 studentů, z toho 35 chlapců a 35 dívek. Po 
shromáždění dat následovalo jejich vyhodnocení za pomocí grafů. Poté byl každý graf 
okomentován. V závěru byly shrnuty nejdůležitější poznatky získané prostřednictvím 
dotazníkového šetření.

Tabulka č. 1: Charakteristika souboru podle věku
Věk (roky) Počet studentů

15 17
16 24
17 19
18 10
19 0

Tabulka č. 2: Charakteristika souboru podle typu střední školy
Střední škola Počet studentů
Gymnázium 19
Střední pedagogická škola 27
SOŠ s SOU 24

Hypotézy
Hypotéza č. 1 – Pohybové aktivitě se každý den věnuje čtvrtina dotázaných studentů.
Hypotéza č. 2 – Nadpoloviční většina studentů středních škol má normální tělesnou 
hmotnost.
Hypotéza č. 3 – Dívky kouří méně než chlapci.
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Vyhodnocení dotazníkového šetření
Graf č. 1: Vyhodnocení otázky č. 1 – Jak často konzumujete zeleninu?

Z grafu č. 1 je patrné, že nejvíce dotázaných, tj. 32 %, konzumuje zeleninu 
1–2 denně. 31 % studentů uvedlo, že jí zeleninu 2 – 1x týdně a 30 % studentů ozna-
čilo možnost 6–3x týdně. Pouze 6 % respondentů přijímá zeleninu 3–5x denně. Pod-
le potravinové pyramidy bychom měli denně sníst právě 3–5 porcí zeleniny. Pouhých 
6 % z dotázaných studentů se stravuje dle doporučené denní dávky potravinové pyrami-
dy, což samozřejmě není příznivé zjištění. 

Graf č. 2: Vyhodnocení otázky č. 1 – Jak často konzumujete ovoce?

Z grafu č. 2 vyplývá, že téměř polovina studentů, tj. 45 % přijímá ovoce 1–2x 
denně. Druhou nejčastější odpovědí u studentů bylo 6–3x týdně. 20 % dotázaných uved-
lo, že ovoce jí 2–1x týdně. Jen 6 % studentů přijímá ovoce 3–5x denně. Podle potravi-
nové pyramidy bychom měli denně sníst 2–4 porce ovoce. 
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Graf č. 3: Vyhodnocení otázky č. 1 – Jak často konzumujete mléčné výrobky?

Z grafu č. 3 je zřejmé, že nejčastěji studenti, tj. ve 41 % případech, přijímají 
mléčné výrobky 1–2x denně. 31 % respondentů uvedlo, že konzumují mléčné výrobky 
6–3 týdně. 3–5x denně jí mléčné výrobky 16 % dotázaných. Jen 9 % studentů uvedlo 
možnost 2–1x týdně. Podle potravinové pyramidy bychom měli denně sníst 2–3 porce 
mléčných výrobků. 

Graf č. 4: Vyhodnocení otázky č. 1 – Jak často konzumujete luštěniny?

Z grafu č. 4 je patrné, že studenti nejčastěji, tj. ve 43 % případech, přijímají luště-
niny 2–1x týdně. 34 % respondentů označilo odpověď 3–2x měsíčně. 11 % dotázaných 
jí luštěniny 6–3x týdně. Méně než jednou měsíčně konzumuje luštěniny 9 %. Luštěniny 
je doporučováno přijímat alespoň 1x týdně. 54 % dotázaných studentů doporučení spl-
ňuje, což považuji za příznivé zjištění.
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Graf č. 5: Vyhodnocení otázky č. 1 – Jak často konzumujete maso?

Z grafu č. 5 vyplývá, že nadpoloviční většina, tj. 56 % studentů, přijímá maso 
6–3x týdně. 30 % respondentů jí maso denně. 11 % studentů konzumuje maso 2–1x 
týdně. Odpověď 3–2x měsíčně označili 3 % dotázaných. Maso bychom měli přijímat 
denně. Uvedené doporučení splňuje 30 % dotázaných studentů, což také dle našeho 
názoru není zcela uspokojující procento. Avšak výsledek není již tak alarmující jako 
například výsledek konzumace zeleniny.

Graf č. 6: Vyhodnocení otázky č. 1 – Jak často konzumujete ryby?

Z grafu č. 6 je zřejmé, že 39 % dotázaných jí ryby 3–2x měsíčně. 34 % studentů 
přijímá ryby 2–1x týdně. Méně než jednou měsíčně jí ryby 16 % z dotázaných studentů 
a 7 % respondentů uvedlo, že ryby nekonzumuje vůbec. Doporučované množství je 
alespoň 1 porce ryb týdně. 38 % z dotázaných studentů doporučenou dávku splňuje, 
avšak i v tomto případě se domníváme, že nejde o uspokojivé procento. Avšak ani tento 
výsledek není již tak alarmující, jako například výsledek konzumace zeleniny.
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Graf č. 7: Vyhodnocení otázky č. 2 – Kolikrát denně se stravujete?

Z grafu č. 7 je jasné, že 34 % z dotázaných studentů se stravuje 5x denně. 30 % 
respondentů se stravuje 4x denně. Vícekrát než 5x denně se stravuje 23 % dotázaných, 
3 % z dotázaných studentů uvedlo, že jí pouze 3x denně. 3 % respondentů se stravují 
pouze 2x denně. Doporučené je stravovat se 5x denně, přičemž výsledek průzkumu 
ukázal, že tak činí pouze 34 % respondentů. V souvislosti s dnešní uspěchanou dobou 
toto zjištění není až tak překvapivé.

Graf č. 8: Vyhodnocení otázky č. 3 – Označte prosím, jak často do svého jídelníčku 
zařazujete snídani.

Z grafu č. 8 je vidět, že nejvíce respondentů, tj. 56 %, snídá každý den. 16 % 
z dotázaných studentů má snídani 4–6x týdně, 13 % respondentů odpovědělo, že snídá 
2–3 týdně. Vůbec nesnídá 11 % dotázaných a méně než 1x za měsíc mají snídani 4 % 
respondentů. Snídaně by však měla být prvním denním jídlem. Bylo zjištěno, že lidé, 
kteří mají snídani pravidelně a dokáží si rozdělit celodenní příjem energie potravou do 
pěti porcí, si lépe udrží svoji tělesnou hmotnost. Snídaně je rovněž důležitá pro paměť, 
učení a dobrý fyzický stav. 
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Graf č. 9: Vyhodnocení otázky č. 3 – Označte prosím, jak často do svého jídelníčku 
zařazujete dopolední svačinku.

Z grafu č. 9 je jasné že nadpoloviční většina dotázaných studentů, tj. 62 %, má 
dopolední svačinu každý den. 23 % respondentů uvedlo, že svačí 4–6x týdně. 7 % z do-
tázaných studentů má svačinu 2–3x týdně a stejné procento nesvačí dopoledne vůbec. 
Méně než 1x za měsíc svačí 1 % dotázaných. 

Graf č. 10: Vyhodnocení otázky č. 3 – Označte prosím, jak často do svého jídelníčku 
zařazujete oběd.

Z grafu č. 10 je patrné, že většina dotázaných studentů, tj. 92 %, obědvá každý 
den. 4–6x týdně obědvá 7 % respondentů a 2–3x týdně má oběd 1 % studentů. Zařazení 
obědu do jídelníčku 92 % respondenty je příznivá zpráva. 
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Graf č. 11: Vyhodnocení otázky č. 3 – Označte prosím, jak často do svého jídelníčku 
zařazujete odpolední svačinku.

Z grafu č. 11 vyplývá, že nadpoloviční většina dotázaných má odpolední svačinu 
každá den. 26 % studentů uvedlo odpověď 4–6x týdně. 13 % dotázaných vůbec odpo-
ledne nesvačí, 9 % z dotázaných studentů uvedlo možnost 2–3 týdně. Méně než 1 x za 
měsíc odpoledne svačí 1 % studentů. 

Graf č. 12: Vyhodnocení otázky č. 3 – Označte prosím, jak často do svého jídelníčku 
zařazujete večeři.

Z grafu č. 12 je patrné, že nadpoloviční většina, konkrétně 87 % z dotázaných 
studentů večeří denně. 6 % dotázaných večeří 4–6 týdně, 4 % respondentů uvedlo mož-
nost 2–3x týdně. Méně než 1x za měsíc má večeři 3 % studentů. Večeři ve svém jídelníč-
ku nevynechává hned po obědě nejvíce respondentů, což je samozřejmě správné.
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Graf č. 13: Vyhodnocení otázky č. 4 – Kolik tekutin v litrech denně vypijete?

Z grafu č. 13 je jasné, že 35 % z dotázaných studentů denně vypije <1,5–2 l). 
19 % respondentů uvedlo možnost <1–1,5 l) a zároveň <2–2,5 l). <2,5–3 l) tekutin 
denně vypije 13 % z dotázaných studentů. 4 % dotázaných vypijí denně více než 3 l
 a 1 % respondentů vypije méně než 0,5 l tekutin za den. Většina literatury doporučuje 
denně vypít <1,5–2 l). Toto množství splňuje 35 % dotázaných studentů, což není příliš 
příznivá informace.

Graf č. 14: Vyhodnocení otázky č. 5 – Jak často se věnujete pohybové aktivitě?

Z grafu č. 14 je patrné, že 49 % studentů sportuje 2–3x týdně. 17 % studentů 
uvedlo odpověď každý den. 16 % studentů se věnuje pohybové aktivitě 1x za týden 
a zároveň 4–6x týdně. 1 % studentů uvedlo možnost 1x za čtvrt roku a zároveň 1x za půl 
roku. 82 % respondentů se věnuje pohybové aktivitě minimálně 2 – 3x týdně, což se mi 
jeví jako velmi dobrý výsledek.

Hypotéza č. 1 – Pohybové aktivitě se každý den věnuje čtvrtina dotázaných studentů. 
Stanovená hypotéza se nám nepotvrdila. Každý den se pohybové aktivitě věnuje 17 % 
dotázaných studentů.
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Graf č. 15: Vyhodnocení otázky č. 6, 7 – Kolik kilogramů vážíte? Kolik měříte 
(v centimetrech)?

Z grafu č. 14 je vidět, že 66 % studentů má normální tělesnou hmotnost. Pod-
váhu má 21 % a nadváhu 13 % studentů. Domníváme se, že 21 % studentů, kteří mají 
podváhu, je velmi vysoké číslo. Důvodem podváhy v adolescenci je často vynechávání 
jídla. Dospívající nejí z důvodu zaneprázdněnosti, snaží se být velmi štíhlí nebo déle 
spí a jídlo potom zůstává opomíjeno. Nadváha je u adolescentů spojována se stravo-
váním v restauracích rychlého občerstvení. Jídlo připravené v těchto restauracích má 
často zbytečně vysokou energetickou hodnotu, je příliš tučné, slané a celkově nezdravé. 
K nadváze přispívá i nízká pohybová aktivita, nepravidelné strava a další.

Hypotéza č. 2 – Nadpoloviční většina studentů středních škol má normální tělesnou 
hmotnost. Stanovené hypotéza se nám potvrdila. Normální tělesnou hmotnost má 66 % 
studentů.

Graf č. 16: Vyhodnocení otázky č. 10 – Jste kuřák?

Z grafu č. 15 vyplývá, že naprostá většina z dotázaných studentů, konkrétně 
83 %, je nekuřáků. Opačnou odpověď uvedlo 17 % respondentů. 17 % kuřáků se nám 
jeví jako nízké procento. Důvodem nízkého procenta však mohlo být této zapírání sku-
tečnosti. 

Hypotéza č. 3 – Dívky kouří méně než chlapci. Ze sedmdesáti z dotazovaných studentů 
uvedlo dvanáct, že kouří. Dle pohlaví kouří sedm dívek a pět chlapců. Stanovená hypo-
téza se nám tedy nepotvrdila. 
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Závěr
V seminární práci jsme se zabývali životním stylem studentů třech středních 

škol. Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření lze říci, že studenti minimálně 
konzumují zeleninu, nepravidelně se stravují a také nepijí doporučené množství tekutin. 
Uvedená  zjištění lze zcela jistě považovat za nepříznivá. Za pozitivní zjištění lze ozna-
čit, že většina dotazovaných studentů se věnuje v dostatečné míře pohybové aktivitě.

Stanovili jsme si tři hypotézy. Hypotéza č. 2 se nám potvrdila, tzn. nadpoloviční 
většina studentů středních škol má normální tělesnou hmotnost. Hypotéza č. 1 a č. 3 
se nám nepotvrdila, tzn. pohybové aktivitě se každý den nevěnuje čtvrtina dotázaných 
studentů a dívky nekouří méně než chlapci.
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THE LIFE STYLE OF TODAY‘S ADOLESCENTS AND 
THEIR EATING HABITS

Abstract: This thesis provides a perspective on the health of a target age group 
whose approach to health values is being formed and is stabilizing. It is an important 
lifestyle factor and a factor in establishing one‘s self within the ranks of society. This 
paper provides information about the nutritional needs of a balanced quality diet and 
presents the results of a sub-research study whose aim was to analyze the position of 
adolescents towards factors affecting their health.
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