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ABSTRAKT 

Spotřeba nealkoholických nápojů u populace stále stoupá. V bakalářské práci je 

sledován stav pitného reţimu učňovské mládeţe. Předmětem šetření je mnoţství konzu-

movaných nápojů, druhy nápojů a jejich preference. Výzkumu se zúčastnilo sto responden-

tů odborného učiliště. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Consumption of nonalcoholic beverages of the population still increases. Drinking 

mode of youth taught is monitored in this Thesis. The subject of investigation is the 

amount of consumed drinks their kinds and preferences. The hundred students of Vocatio-

nal School had participated on the research.  
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ÚVOD 

Nezbytnou součástí i doplňkem stravy je potřebná denní dávka tekutin. Ta 

umoţňuje lidskému organismu udrţovat stálost vnitřního prostředí, vylučování odpadních 

látek a solí z těla, činnost trávících enzymů, sekreční funkci sliznic dýchacího ústrojí a 

ovlivňují také chuť k jídlu. Při nedostatku tekutin dochází ke změnám řady funkcí 

v organismu, k poruchám činnosti buněk zejména nervového systému, které jsou velmi 

citlivé na kaţdou změnu vnitřního prostředí. Projevují se bolestmi hlavy, zvýšenou únavou, 

špatnou soustředěností, a to zejména ke konci vyučování. Je to důsledek nedostatků 

v časovém reţimu příjmu tekutin. [1] 

Pitný reţim je způsob, jak pokrýt kaţdodenní ztráty tekutin v těle. Pro zachování 

zdraví je vţdy nutné udrţet rovnováhu mezi příjmem a výdejem tekutin. Příjem tekutin by 

měl být plynulý v průběhu celého dne. Základ by měly tvořit především nekalorické 

nápoje, hlavně voda. 

Cílem předkládané bakalářské práce je poodhalit informace o kvantitě i kvalitě 

konzumace nápojů, priorit a zvyklostí v oblasti pitného reţimu ţáků odborného učiliště 

v Brně. Učiliště poskytuje střední vzdělání ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Připravují se zde pro výkon povolání ve stavebnictví, průmyslu a v oblasti sluţeb. 

Průzkum pitného reţimu byl proveden dotazníkovou metodou. Otázky byly voleny 

tak, aby odpovídaly mentální úrovni ţáků. Většina ţáků se pohybuje v pásmu lehké aţ 

střední mentální retardace. Tito ţáci jsou snadněji unavitelní, a proto je nutno zdůraznit 

důleţitost potřeby dodrţování správného pitného reţimu. Dotazník byl zaměřen, jak na 

problematiku mnoţství konzumovaných tekutin, tak především na kvalitu 

upřednostňovaných nápojů. Dnešní trh nabízí obrovskou škálu různých druhů nápojů a 

orientovat se v kvalitě je obtíţné, obzvláště u ţáků s mentální retardací. Ve většině případů 

bývají ovlivněni reklamou a snahou vyrovnat se svým spoluţákům. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Voda a její kvalita 

Vodu chápeme jako něco, co je nesmírně cenné a potřebné pro všechny oblasti 

našeho ţivota. 

Zdrojem pro výrobu pitné vody jsou v České republice především povrchové vody 

(asi 80% veškeré vyrobené vody), méně podzemní vody. Podle druhu (voda povrchová, 

podzemní) a kvality vodního zdroje se výroba pitné vody uskutečňuje různými 

technologickými postupy: 

- některé zdroje přímo vyhovují poţadavkům na pitnou vodu 

- vody vyţadující pouze dezinfekci 

- vody vyţadující sloţitější úpravy např. čiření 

- některé zdroje jsou zcela nevhodné 

Jakostní poţadavky na pitnou vodu zahrnují hlediska mikrobiologická, biologická, 

fyzikální, chemická a radiologická. Přísnější poţadavky neţ na vodu pitnou jsou kladeny 

na vodu balenou. [2] 

Balené vody jsou rozděleny na: 

a) přírodní minerální vody 

b) pramenité vody 

c) kojenecké vody 

d) balené pitné vody 

přičemţ nejpřísnější poţadavky jsou z pochopitelných důvodů kladeny na vodu 

kojeneckou. Je získávána z chráněného podzemního zdroje a podléhá nejpřísnějším 

hygienickým normám. S výjimkou UV zářením se kojenecká voda ţádným způsobem 

neupravuje. [5] 

Stále se zvyšují legislativní nároky na jakost pitné vody, která se řídí směrnicí Rady 

98/83 EHS „o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu“. Pokyny týkající se ochrany 

lidského zdraví a prevence před mikrobiální a chemickou kontaminací dodané pitné vody 

jsou obsaţeny v zákoně č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví lidu a jeho prováděcí 

vyhlášky č. 252/2004 Sb. Kde jsou stanoveny hygienické poţadavky na pitnou a teplou 

vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. K vodárenskému vyuţití jsou pouţívány 
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především vody povrchové a ty musejí být, vzhledem k znečištění povrchových vod, 

upravovány obvykle velmi sloţitým fyzikálně-chemickým procesem. Navíc vzhledem 

k poruchovosti a délce vodovodní sítě, musí být tato voda dezinfikována, obvykle 

chlorovými preparáty. Hlavní zdravotní důraz je proto kladen na nepřítomnost zdraví 

škodlivých látek. U pitné vody se vyuţívá systém jako u potravin – Riziková analýza a 

kritické kontrolní body při výrobě tzv. HACCP. [3, 4] 

1.1.1 Voda v organismu 

Voda tvoří asi 75% našeho těla. Slouţí k přenosu ţivin a odpadních látek jako 

nosný a transportní systém, slouţí jako rozpouštědlo, roznáší teplo, udrţuje stálou teplotu a 

tím zajišťuje chemicky i fyzikálně stálé vnitřní prostředí buňky a mezibuněčného prostoru, 

tzv. homeostázu. Stálé mnoţství vody je pro normální ţivot nesmírně důleţité. [6] 

Při ztrátě jiţ 10% vody vznikají těţké poruchy a sníţení celkového obsahu o 20% v těle 

vyvolá smrt. 

Potřeba vody v organismu záleţí na druhu a individualitě člověka, druhu potravy a 

způsobu jejího vyuţívání, na klimatických poměrech, na věku, na tělesném stavu a na 

intenzitě jejího vylučování z těla. Denní příjem vody pro dospělého člověka představuje 2-

3l, tj. asi 35 ml na kg hmotnosti a den.  

Pitná voda musí mít také přiměřenou teplotu, která by se měla pohybovat v rozmezí 

8 – 15  
o
C. Studená voda je v letních měsících osvěţující a je zároveň ochlazujícím 

činitelem. Při nízkých teplotách prostředí je však zapotřebí k jejímu ohřátí na tělesnou 

teplotu velké mnoţství energie, která pak chybí k zajištění maximální produkce. Příliš 

studená voda můţe také vyvolat průjem a nachlazení. 

Nedostatek vody v organismu můţe vyvolat těţké poruchy v látkové výměně. 

Jestliţe trvá nedostatek vody delší dobu, odnímá se voda tkáním a orgánům a krev se 

zahušťuje. Trávící pochody se zpomalují a znesnadňují, v těle zůstávají metabolické 

zplodiny. Nastává intenzivnější štěpení tuků a bílkovin, člověk trpí nechutenstvím a odmítá 

přijímat suché potraviny. Později se objevuje horečka a výkonnost ţíznících lidí výrazně 

klesá. Trvá-li toto období delší dobu, dochází k nevratnému poškození organismu a 

následně ke smrti. Na nedostatek vody je citlivá obzvlášť mládeţ a proto je potřeba 

sledovat pitný reţim jak ve veřejném školním stravování, tak i v rodině. [7] 
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1.2 Nealkoholické nápoje, jejich rozdělení, charakteristika 

Nealkoholické nápoje tvoří velmi rozmanitou skupinu výrobků, kterou je velmi sloţité 

rozčlenit. Rozdělení můţe být provedeno podle různých kritérií. K základním patří např. 

význam pro lidský organismus, obsah oxidu uhličitého, teplota a způsob přípravy.  

Podle významu pro lidský organismus se rozlišují nápoje: 

 Uhrazující, slouţící k úhradě tekutin nezbytných pro ţivot a zdraví, popřípadě dal-

ších látek ztracených pocením. Z celkového mnoţství nápojů by podíl uhrazujících 

měl činit cca 80 % (čaj, voda, voda se sirupem, minerální voda). 

 Občerstvující, slouţící k předcházení nepřiměřených reakcí organismu na fyzické a 

tepelné zatíţení. Tyto nápoje by měly tvořit asi 20% přísunu nápojů (sodová voda, 

sycené limonády, minerální voda s vyšším obsahem CO2). 

Podle obsahu oxidu uhličitého se rozlišují nápoje: 

 Perlivé, obsahující oxid uhličitý, který se z nápoje uvolňuje na vzduchu za normál-

ního tlaku a teploty ve formě bublinek. 

 Sycené (jemně perlivé), které obsahují nejméně 1 g/l přidaného oxidu uhličitého. 

 Nesycené, obsahující méně neţ 1g/l oxidu uhličitého. 

Podle teploty se rozlišují: 

 Nápoje teplé – káva, čaj, kakao, teplé mléko aj. 

 Nápoje studené – veškeré studené nápoje včetně jiţ zmíněných. [8] 

 

 

Základní legislativní a zboţíznaleckou charakteristiku nealkoholických nápojů uvádí 

vyhláška MZ 335/1997 Sb. Nealkoholickým nápojem ve smyslu této vyhlášky rozumíme 

nápoj obsahující nejvýše 0,5 objemových procent etanolu, vyrobený zejména z pitné vody, 

pramenité vody, přírodní minerální vody nebo kojenecké vody, ovocné, zeleninové, rost-

linné nebo ţivočišné suroviny, přírodních nebo náhradních sladidel, medu nebo kombinací 

některých uvedených surovin, popřípadě sycený oxidem uhličitým. [9]  

 



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 14 

 

Tabulka I. Členění nealkoholických nápojů a koncentrátů k jejich přípravě na skupiny a 

podskupiny a poţadavky na jejich jakost [9] 

 

Členění Smyslové požadavky 

Druh Skupina Podskupina Vzhled Chuť a vůně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nealkoholický 

nápoj 

 

Ovocná nebo 

zeleninová 

šťáva 

 Čirý aţ kalný, 

případně s obsahem 

protlaku, dřeně 

nebo kousků ovoce 

nebo zeleniny, bez 

cizích příměsí 

Odpovídající 

pouţitým 

sloţkám bez 

cizích příchutí a 

pachů 

 

 

Nektar 

 

 Čirý aţ kalný, 

případně s obsahem 

protlaku, dřeně 

nebo kousků ovoce 

nebo zeleniny, bez 

cizích příměsí 

 

 

 

 

Nealkoholický 

nápoj 

ochucený 

Ovocný nebo 

zeleninový nápoj, 

 

Čirý aţ kalný, 

případně s mírným 

sedimentem, bez 

cizích příměsí 

 

Limonáda   

Min. voda ochucená   

Pitná voda och.    

Pramenitá voda och   

 

Sodová voda 

 Čirý aţ jiskrný bez 

sedimentu a cizích 

příměsí 

Čistá bez cizích 

příměsí a pachů 

 

 

 

 

 

Koncentrát 

k přípravě 

nealkoholických 

nápojů 

Ovocný nebo 

zeleninový 

koncentrát 

 Opalizující aţ 

kalný se 

sedimentem, bez 

cizích příměsí 

Odpovídající 

pouţitým 

sloţkám bez 

cizích příchutí a 

pachů 

 

 

Nápojový  

koncentrát 

Sirup 

 

Čirý aţ kalný,  

případně s mírným  

 

Nízkoenergetický 

nápojový 

koncentrát 

sedimentem, 

bez cizích příměsí 

 

Nápoj v prášku Prášek, granule 

nebo tablety, bez 

cizích příměsí 

 

Sušená ovocná 

nebo 

zeleninová 

šťáva 

 Bez cizích příměsí 

a pachů 
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Jednotlivé druhy nápojů lze charakterizovat následovně: 

a) Koncentrát k přípravě nealkoholických nápojů – výrobek, obsahující po úpravě 

naředěním k přímé spotřebě ve výrobcem doporučeném poměru nejvýše 0,5 

objemových procent etanolu a další suroviny. 

b) Nápojový koncentrát – zahuštěná směs jednotlivých surovin pouţívaných k výrobě 

nealkoholických nápojů, určená k přípravě nápojů ředěním; pro nápojový koncentrát 

s převaţujícím podílem přírodních sladidel lze pouţívat název sirup. 

c) Ovocná nebo zeleninová šťáva – šťáva získaná z ovoce nebo zeleniny mechanickými 

procesy, zkvasitelná, ale nezkvašená, s charakteristickou barvou, vůní a chutí. 

d) Ovocná šťáva z citrusových plodů – šťáva získaná z endokarpu jejich vnitřních částí; 

limetková šťáva však můţe být získávána z celého plodu, pouţije-li se vhodný výrobní 

postup, který omezí podíl sloţek z vnější části plodu na minimum. 

e) Ovocná nebo zeleninová šťáva – se rozumí téţ šťáva, získaná z koncentrované ovocné 

nebo zeleninové šťávy opětovným doplněním podílu vody, která byla odstraněna při 

koncentraci šťávy, a obnovením aroma pomocí těkavých sloţek, které byly zachyceny 

v průběhu koncentrace příslušné ovocné nebo zeleninové šťávy nebo ze šťávy téhoţ 

druhu ovoce nebo zeleniny. 

f) Nízkoenergetický nápojový koncentrát – nápojový koncentrát, obsahující náhradní 

sladidla, vykazující po úpravě naředěním k přímé spotřebě ve výrobcem doporučeném 

poměru sníţení vyuţitelné energie nejméně o jednu třetinu oproti nápoji, v němţ 

nebyla náhradní sladidla pouţita. 

g) Nápoj v prášku – homogenní směs jednotlivých surovin, ve formě prášku, granulí 

nebo komprimátů, určená k přípravě nealkoholických nápojů rozpuštěním. 

h) Koncentrovaná ovocná nebo zeleninová šťáva – výrobek získaný z ovocné nebo 

zeleninové šťávy fyzikálním odstraněním specifického podílu obsahu vody. 

i) Sušená ovocná nebo zeleninová šťáva – výrobek získaný z ovocné nebo zeleninové 

šťávy fyzikálním odstraněním téměř veškerého obsahu vody. 

j) Nektar – nezkvašený, ale zkvasitelný výrobek získaný přídavkem vody, případně 

přírodních sladidel k ovocné nebo zeleninové šťávě, k ovocnému nebo zeleninovému 

protlaku, koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávě nebo ke směsi těchto výrobků. 

k) Ovocný nebo zeleninový nápoj – ochucený nealkoholický nápoj, vyrobený z ovocných 

nebo zeleninových šťáv nebo jejich koncentrátů a dalších surovin. 
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l) Limonáda – ochucený nealkoholický nápoj vyrobený z pitné nebo stolní vody, 

nápojových koncentrátů nebo surovin k jejich přípravě, zpravidla sycený oxidem 

uhličitým. 

m) Minerální voda ochucená – ochucený nealkoholický nápoj vyrobený z přírodní 

minerální vody, nápojových koncentrátů nebo surovin k jejich přípravě, zpravidla 

s původním obsahem oxidu uhličitého. 

n) Stolní voda ochucená – ochucený nealkoholický nápoj vyrobený ze stolní vody, 

obsahující pouze přídavek aroma, zpravidla sycený oxidem uhličitým. 

o) Sodová voda – nápoj vyrobený z pitné nebo stolní vody a oxidu uhličitého. [9] 

1.2.1 Čaj 

Čaje jsou sušené svinuté listy hustě olistěného keře čajovníku rostoucího v 

tropickém a subtropickém podnebí. Čajovník se pěstuje především v Číně, v Indii, na Srí 

Lance, v Japonsku, v Indonésii, ve Vietnamu, v afrických a středoamerických státech a 

v některých oblastech bývalého Sovětského svazu. [11] 

Podle vyhlášky MZ 335/1997 Sb. se rozumí: 

a) Čajem - výrobek rostlinného původu slouţící k přípravě nápoje určeného k přímé 

spotřebě nebo nápoj připravený z tohoto výrobku, 

b) Čajem pravým – čaj vyrobený z výhonků, listů, pupenů, nebo jemných částí 

zdřevnatělých stonků čajovníku Camellia sinennsis (Linaeus) O. Kunze, popřípadě 

jejich kombinací, 

c) Zeleným čajem  - čaj pravý, ve kterém neproběhla fermentace, 

d) Polofermentovaným čajem (oolongem) - čaj pravý, ve kterém proběhla částečná 

fermentace, 

e) Černým čajem  - čaj pravý, ve kterém proběhla plná fermentace 

f) Čajovým extraktem - výrobek získaný vodní extrakcí čaje slouţící po rozpuštění ve 

vodě k přípravě nápoje, 

g) Instantním čajem -  instantní výrobek, obsahující čajový extrakt a jiné sloţky, určený 

k přípravě nápojů rozpuštěním ve vodě, 

h) Ovoněným čajem  - čaj, který absorboval poţadované vůně a pachy, 

i) Ochuceným čajem  -směs čaje pravého s ochucujícími částmi rostlin, 

j) Aromatizovaným čajem - čaj, který obsahuje látky určené k aromatizaci, 

k) Bylinným čajem  - čaj, z částí bylin nebo jejich směsí, 
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l) Ovocným čajem - čaj, ze sušeného ovoce a částí sušených rostlin. [10] 

Fermentace čaje probíhá při teplotě 35-40° C, trvá okolo tří hodin a ukončí se 

sušením při teplotě do 95° C. Polofermentovaný čaj (oolong) má podobnou technologii 

jako čaj černý, ale fermentace je jen krátká. Listy jsou hnědozelené, hnědé aţ černé. Čaj 

má velmi výrazné aroma. U zeleného čaje je důleţitá rychlost jeho zpracování, aby se 

nerozvinula činnost enzymů, ta se zastavuje působením páry nebo suchým teplem. [12] 

Účinky čaje na lidský organismus jsou mnohostranné. Čaj obsahuje téměř 130 

chemických látek, z nichţ nejvýznamnější jsou třísloviny. V různých druzích čaje je obsah 

tříslovin rozdílný. Nejvíce jich obsahuje zelený čaj. Mnoţství tříslovin v čajovém nápoji 

lze ovlivnit i jeho přípravou. Ponecháme-li vroucí vodu po zalití čaje v čajové konvici 

působit kratší dobu, zhruba 2-3 minuty, vyluhují se zpravidla především aromatické látky. 

Při prodlouţení doby vyluhování na 5-6 minut vyluhujeme i třísloviny. Čaj je výborný 

termoregulátor. [11] 

1.2.2 Minerální vody 

Minerální vody musí vyhovovat poţadavkům kladeným na pitnou vodu. Při odebí-

rání minerální vody z pramene se nesmí přírodní charakter minerálky měnit. Chemické 

sloţení musí být uvedeno na etiketě. Při dopravě vody od pramene k plniči se musí udrţo-

vat teplota původního pramene, jinak je nebezpečí vysráţení některých rozpuštěných látek. 

Vody se plní do skleněných lahví nebo plastových obalů s dokonale těsnícími uzávěry. 

[20] 

Minerální vody obsahují větší mnoţství rozpuštěných minerálních látek, je potřeba 

znát jejich sloţení, aby se příznivý efekt nezměnil v riziko. Mezi nejdůleţitější minerální 

látky, které jsou součástí minerálních vod, patří: 

- Sodík – většina lidí má ve stravě přebytek sodíku, proto je vhodné vybírat minerálky 

s niţším obsahem. Jsou to např. Mattoni, Korunní, Magnesia, které je moţno pít 

dlouhodobě bez obav. Minerálky vysoko sodíkové jako Poděbradka, Hanácká jsou 

vhodné při sportu nebo práci v horkém prostředí. 

- Hořčík – většina populace přijímá hořčík v nedostatečné míře. Magnesia obsahuje 

polovinu doporučené denní dávky. Hořčík napomáhá prevenci kardiovaskulárních 

chorob, kompenzuje stresové situace. 
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- Vápník – příjem vápníku stravou není dostatečně vysoký. Riziko konzumace 

minerálních vod s obsahem vápníku hrozí u pacientů s ledvinovými kameny 

vápenatého typu. Minerálky s vysokým obsahem vápníku jsou Hanácká a Ondrášovka. 

1.2.3 Džusy 

Dţusy patří mezi zdravé nápoje, obsahují vitamin C, karoteny a další vitamíny. 

Z minerálních látek je to především vápník, ţelezo, hořčík, draslík. Stejně jako ovoce, jsou 

i dţusy bohaté na látky s antioxidačním efektem. Nevýhodou je poměrně vysoká 

energetická hodnota dţusů, daná obsahem cukru. Dţus můţe být i bez přídavku řepného 

cukru, tzv. stoprocentní, přírodní cukr z ovoce je však přítomen, a proto je energetická 

hodnota vysoká. 

1.2.4 Limonády 

Limonády patří do kategorie nápojů atraktivních chuťově, nikoli výţivově. Skládají 

se z vody, cukru, oxidu uhličitého, někdy kyseliny citronové. Jelikoţ limonádu často 

prodává její lákavá barva, musí se ingredience opticky vylepšit. K tomu účelu se pouţívá 

chinolinová ţluť, azorubin, košenilová červeň a další. Je evidentní, ţe takto upravené 

nápoje nejsou pro naše zdraví vhodné. Limonády light, (slazené většinou aspartamem) jsou 

sice lepší volbou, přemíry aditiv nás ale nezbaví. Pravidelné pití kolových nápojů, 

vzhledem k přítomnosti kyseliny fosforečné dochází k úniku vápníku z organismu i tehdy, 

kdyţ je jeho přívod stravou adekvátní. 

Z dietetického hlediska se limonády člení na: 

- Limonády s příchutí ovoce – vyrábějí se z ovocných sirupů, ovocných koncentrátů, 

často bývají fortifikované např. vitamínem C apod. 

- Limonády neovocné – vyrábějí se ze sirupů aromatizovaných neovocnými extrakty, 

silicemi, kořením; některé se vyrábějí i s přídavkem ovocné šťávy (kofola). 

Nejznámějšími zástupci této skupiny jsou kolové nápoje. Rozšířené jsou také 

limonády tonicového typu, které se vyznačují hořkou chutí. 

- Limonády speciálních dietetických vlastností – vyrábějí se pro různé diety jako např. 

dia-limonády pro nemocné cukrovkou a nízkoenergetické nápoje. 
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1.2.5 Energetické nápoje 

Únavové stavy mají zahánět energetické nápoje. Jsou sloţeny z vody, řepného 

cukru a kyseliny citronové. Obsahují stimulanty, kofein a guarana. Jejich účinek umocňují 

aminokyseliny taurin, tyrosin. Občas se pouţívají i rostlinné výtaţky (ţenšen, maté, 

schizandra). Bývají doplněny o vitaminy skupiny B. Nevýhodou těchto nápojů je vysoký 

obsah cukru. Rozhodně se nehodí k časté a pravidelné konzumaci a mají i jiná rizika. [13, 

14] 

1.3 Pitný režim 

Pod pojmem pitný reţim rozumíme vědomé udrţování dostatečného mnoţství 

tekutin a minerálních látek v organismu. Obecně platí, ţe člověk s dobrým pitným 

reţimem bývá dobře adaptován na práci v teple. Vţdy je nutné udrţet rovnováhu mezi 

příjmem a výdejem tekutin. [4, 14] 

S věkem ubývá specifických doporučení a výţiva dítěte je stále více podmiňována 

výţivovými zvyklostmi rodiny. Tyto zvyklosti dítě postupně přijímá do svého podvědomí 

a vytváří si základ vlastních stravovacích návyků a zvyklostí pro období dospělosti. 

Významným momentem ve výţivě školního dítěte jsou snídaně. V rodině je častým 

zlozvykem ranní spěch, kdy uspěchanou snídaní trpí především děti. Nedostatečně vypitý 

či malý šálek čaje, mléka či jiného nápoje opakovaně nestačí uhradit potřeby tekutin u 

dítěte po noční pauze. Můţe se to projevit vyšší únavou, nepozorností či bolestí hlavy. 

Ukazuje se, ţe podávání tekutin během vyučování pomáhá zlepšit odolnost dítěte vůči 

vlivům školní zátěţe. Otázkou je volba nápoje. Pití přeslazených nápojů, ještě v kombinaci 

se sladkou snídaní, vede k vyplavení inzulínu s následným rychlým poklesem glykémie, 

coţ se můţe projevit poruchou pozornosti dítěte a únavou. K zajištění potřeby tekutin a 

současně i některých nutričních látek (vápník, ţivočišná bílkovina) je doporučováno 

podávání školního mléka. Při moţnosti výběru děti však často dávají přednost sladké 

limonádě, Coca-Cole před mlékem, ovocnými čaji a šťávami s obsahem vitamínů. [15] 

Role výţivy, tedy i odpovídající pitný reţim má značný vliv na funkci centrální 

nervové soustavy. Za normálních vnitřních a vnějších podmínek je příjem tuhé potravy a 

tekutin v rovnováze s výdejem energie, coţ znamená, ţe existují mechanismy, které 

regulují mnoţství a frekvenci přijaté potravy vzhledem k okamţité potřebě a 

fyziologickému stavu organismu. [16] 
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Ve většině dostupných publikací se uvádí doporučený denní příjem tekutin 2 – 3l. 

Toto obecné pravidlo ne vţdy platí. Záleţí na mnoha okolnostech: hmotnosti a výšce 

člověka, krevním tlaku nebo stavu ledvin. Člověk, který pracuje v extremně vysokých 

teplotách, bude mít nepochybně vyšší příjem tekutin. Pitný reţim je tedy individuální a 

kaţdý na sobě musí poznat, kolik tekutin mu stačí. Tím nejsnadnějším měřítkem můţe být 

pro člověka barva a mnoţství moči. Především barva moči můţe dát člověku informaci o 

tom, zda je jeho pitný reţim dostatečný. Tmavá a výrazně zapáchající moč je u jinak 

zdravého člověka znakem dehydratace. Pokud je moč světlá a bez silného zápachu, je 

mnoţství tekutin dostatečné. I nadměrný příjem tekutin není ideální. Můţe vést 

k převodnění, tedy ke stavu, kdy jsou nadměrně zatíţeny ledviny a srdce. K převodnění 

zpravidla dochází při nárazové konzumaci tekutin. Na spotřebu tekutin má v neposlední 

řadě vliv i sloţení stravy konkrétního člověka. [19] 

 

Vývoj spotřeby nealkoholických nápojů v ČR ukazuje obrázek č. 1. 

Obr. 1. Vývoj spotřeby nealkoholických nápojů 1989 – 2008 [19] 
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Po roce 1989 došlo k rychlejšímu růstu spotřeby nealkoholických nápojů (od roku 

1989 do roku 2008 o 173,7%). Nejvýrazněji stoupla spotřeba minerálních (o 279,8%) a 

sodových (o 216,2%) vod, rovněţ značně vzrostla spotřeba ostatních nápojů. Na tento 

trend vývoje spotřeby mělo pravděpodobně vliv více faktorů. Začalo se spekulovat o 

zdravotní nezávadnosti pitné vody, výrazně se zvýšila nabídka balené vody, spotřebitelská 

cena nealkoholických nápojů prakticky stagnovala a ceny za minerální a stolní vody se 

dokonce sníţili aţ o 6,6%. Důvodů zvýšené spotřeby je nepochybně ještě daleko více. 

Kromě toho je nutné si uvědomit, ţe v roce 1989 (a před ním) byla spotřeba všech 

nealkoholických nápojů na velice nízké úrovni. [19] 

 

Nedostatečný příjem tekutin jak jiţ bylo zmíněno v předchozích kapitolách, můţe 

vyvolat poruchy lidského organismu. Různé stupně dehydratace znázorňuje tabulka č. 2. 

Tabulka II. Projevy dehydratace lidského organismu [4] 

Stupeň dehydratace 

(v % úbytku tělesné hmotnosti 
Projev dehydratace 

0 - 1 Pocit ţízně 

1 - 2 Podlomení mysli 

2 - 3 Ztráta chuti k jídlu 

3 - 4 Špatně od ţaludku 

4 - 5 Bolest hlavy 

5 - 6 Závratě 

6 - 7 Obtíţe s mluvením 

7 - 8 Obtíţe s dýcháním 

8 - 9 Neschopnost jíst 

9 - 10 Apatie, selhávání smyslů 

10 - 11 Neschopnost polykat 

11 - 12 Zhroucení, kolaps 
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Kaţdá potravina obsahuje rozdílný podíl vody. Obsah vody v různých potravinách 

uvádí tabulka 3. Tedy i vodu z potravin lze započítávat do pitného reţimu. [17, 20] 

 

Tabulka III. Obsah vody v potravinách (g/100g) [18] 

Potravina 
Obsah vody 

g/100g 
Potravina 

Obsah vody 

g/100g 

Bramborové chipsy 2,3 Tuňák v oleji 52 

Sušenky 5 Mozzarela 57 

Vlašské ořechy 5 Kuřecí prsa 71 

Corn flakes 6 Vařená rýţe 73 

Ovesné vločky 13 Banán, vejce 74 

Sušené meruňky 17 Zelené olivy 75 

Rozinky 26 Brambory 78 

Bageta  30 Jablko  84 

Parmezán  30 Meruňky, mrkev 86 

Dţem  35 Mandarinky  87 

Čedar  36 Mléko, jogurt 88 

Chléb  40 Jahody  90 

Šunka  42-62 Paprika  91 

Hranolky  43 Meloun, rajčata, ţampiony 94 

Černé olivy 44 Hlávkový salát 95 

Eidam  49 Okurka salátová 96,5 
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Pro pitný reţim je moţno uvést několik následujících doporučení. 

 

Doporučení pitného režimu: 

1. Je nutné pít rovnoměrně v průběhu celého dne, a to jiţ od rána. 

2. Nečekat na ţízeň, která je jiţ projevem mírné dehydratace. 

3. Základem pitného reţimu by měla být dostatečně kvalitní čistá voda. Vhodnost 

ostatních nápojů se liší v souvislosti s potřebami konkrétního organismu, probíhající 

aktivitou, zátěţí, počasím apod. 

4. Zvolená voda by měla mít prokazatelně vyváţený obsah minerálů. 

5. Omezit přímou konzumaci většího mnoţství silně perlivých vod. 

6. Omezit konzumaci sladkých limonád a kolových nápojů. 

7. Se zvýšením zátěţe zvyšovat přísun tekutin. 

8. Nejvhodnějšími nápoji pro horké počasí jsou čistá voda nebo nakyslé či nahořklé 

nápoje. [18] 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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2 METODIKA PRÁCE 

Informace o pitném reţimu a zvyklostech studentů byly získány metodou 

dotazníkového průzkumu. Základní snahou dotazníkové formy šetření bylo získat co 

nejvíce informací o pitných návycích, mnoţství a preferenci nápojů a jejich zdravotní 

prospěšnosti u ţáků věkové hranice 15 aţ 25 roků. Výzkumné šetření bylo realizováno 

v Odborném učilišti a Praktické škole v Brně. Dotazník je zařazen v příloze 1. 

 

Otázky byly směřovány na: 

- Odhad doporučovaného příjmu tekutin 

- Odhad skutečného příjmu tekutin 

- Pravidelnost příjmu nápojů 

- Dostupnost nápojů během vyučování, praxe 

- Preference druhu čaje 

- Preference druhu nápoje 

- Četnost konzumace polévek 

- Upřednostňované druhy ovoce a jejich konzumace 

- Spotřebu kolových a energetických nápojů 

- Volbu z různých druhů vod (balená, z vodovodu, minerální) 

Osloveno bylo celkem 114 ţáků. Zastoupení muţů a ţen bylo nerovnoměrné, 

přičemţ muţů bylo 72 a ţen 42.  

 

Pro vyhodnocování některých otázek byli učni ještě rozčleněni do skupin:  

- potravinářské obory – kuchařské práce, pekařské práce, cukrářské práce plus 

pečovatelské práce. U těchto oborů je zahrnuto do výukových plánů seznámení se 

základy výţivy. 

- Ostatní obory – automontáţní práce, zednické práce, tesařské práce, knihařské práce. 
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Počty respondentů podle studovaných oborů a pohlaví uvádí tabulka 4. 

Tabulka IV. Detailní přehled skupin respondentů. 

 

 

 

 

 

 

 

 Sběr dat pro statistické zpracování byl realizován v únoru 2010. Data získaná 

výzkumným šetřením byla vyhodnocena formou přehledných tabulek a grafů. 

Potravinářské obory 55 

Ostatní obory 58 

Muţi 72 

Ţeny 42 
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3 VÝSLEDKY A DISKUSE 

První řešenou otázkou průzkumu pitného reţimu byla znalost doporučovaného 

optimálního denního příjmu tekutin. Výsledky shrnuje tabulka 5. 

 

Tabulka V. Odhad optimálního denního příjmu tekutin. 

Skupina 0 - 1 l 1,1 – 2 l 2,1 – 3 l 3,1 – 4 l 4 l a více Nevím 

Potravinářské obory 1 12 30 8 1 3 

Ostatní obory 1 17 20 10 5 5 

Muţi 2 17 28 14 5 5 

Ţeny 0 13 23 3 2 1 

 

Z tabulky je zřejmé, ţe ţáci potravinářských oborů se mnohem více přibliţují 

výţivovým doporučením denní spotřeby tekutin. Téměř 55% učňů potravinářských oborů 

znalo optimální denní dávku. U ostatních oborů tato znalost činila pouze 35%. Získané 

výsledky jsou dobré a je vidět, ţe studium a osvěta v této oblasti výţivy mají své uplatnění. 

Druhou řešenou otázkou byl skutečný denní příjem tekutin. Výsledky jsou uvedeny 

v tabulce 6. 

Tabulka VI. Odhad skutečného denního příjmu tekutin. 

Skupina 0 – 1 l 1,1 – 2 l 2,1 – 3 l 3,2 – 4 l 4 l a více Nevím 

Potravinářské obory 2 28 16 1 3 5 

Ostatní obory 8 23 19 5 2 3 

Muţi 6 29 22 7 4 4 

Ţeny 3 23 11 0 2 3 

 

Ačkoli většina dotazovaných zná doporučovaný denní příjem tekutin, skutečnost 

neodpovídá danému optimu. Největší procento testovaných ţáků odhaduje svůj denní 

příjem na 1 – 2 litry. V rozmezí optimálního příjmu tekutin se pohybuje pouze 30% muţů 

a 26% ţen. 
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Předmětem dalšího šetření bylo zjistit dodrţování pravidelného pitného reţimu. 

Výsledky dokumentuje názorně obr. 2. 

Obr. 2. Rozloţení konzumace nápojů v průběhu celého dne 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Porovnání pravidelnosti konzumace nápojů v průběhu 
dne u celého souboru

v průběhu celého dne

ráno a večer

když mám žízeň

 

 

Obr. 3 a 4 uvádí stav konzumace nápojů v průběhu celého dne u ţen a muţů. 

Obr. 3. Rozloţení konzumace nápojů v průběhu celého dne u ţen 
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Obr. 4. Rozloţení konzumace nápojů v průběhu celého dne u muţů. 
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Respondenti odpovídali z velké části shodně. Většina dodrţuje průběţný pitný 

reţim po celý den. Doplňování tekutin je moţné i během výuky ve třídách nebo v dílnách 

praktického vyučování. Jelikoţ se jedná o ţáky s lehčím aţ středním mentálním 

postiţením, kteří jsou snadno unavitelní, je dodrţování pitného reţimu hojně podporováno 

pedagogickými pracovníky školy. Pouze 6% chlapců odpovědělo, ţe pijí převáţně ráno a 

večer. Z dotazníků bylo zjištěno, ţe zanedbané průběţné pití tekutin se projevilo 

v truhlářských a automontáţních dílnách, kde je patrně nedostatečně zabezpečený přístup 

k nápojům. 

V další části měli ţáci vyjádřit, jaké nápoje povaţují za zdravé. Výsledky ukazuje 

následující obr. 5. 

 

 

 

 

 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 30 

 

Obr. 5. Přehled nápojů, které studenti povaţují za zdravé. 
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Jak zobrazuje výše uvedený graf, převáţná většina dotazovaných označila za 

zdravý nápoj vodu. V této poloţce mohli ţáci uvádět i více druhů nápojů. Pozitivní je, ţe 

do povědomí mládeţe se dostává fakt, ţe příliš sladké nápoje se mohou stát příčinou 

mnoha druhů zdravotních problémů, ať uţ se jedná o obezitu, zubní kaz aj. Jak respondenti 

správně odhadli, v popředí se umístili další vhodné, dle literatury doporučované nápoje 

jako minerální voda, čaj, dţus. 

Je velice zajímavé porovnání obrázku č. 5 s následujícím obrázkem č. 6, kde ţáci 

měli udávat nápoje, které preferují a mají v oblibě. Jako v předešlé otázce byla moţnost 

uvést více preferovaných nápojů. Ve většině případů zařazovali na první místo minerální 

vodu. Minerální vody (převáţně ochucené) mají velkou oblibu u všech věkových kategorií. 

Pro učně jsou chuťově přijatelné a cenově dostupné. 

 Kolové nápoje, ačkoli se mezi zdravými neobjevily vůbec, coţ je pozitivní, se 

v oblíbenosti nápojů zobrazily na druhém místě. Pro velký obsah cukru a kofeinu jsou pro 

běţné pití nevhodné. Ovšem právě pro svoji specifickou chuť jsou mezi mládeţí velice 

oblíbené. Svoji úlohu zde sehrává reklama a módní trend. Také se zde nově zobrazily 

energetické nápoje, které svojí oblíbeností u mladých lidí předčily méně atraktivní nápoj 

sirup. 
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Obr. 6. Přehled preferovaných druhů nápojů výzkumného vzorku. 
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Následující poloţka se dotazovala, zda mají respondenti u sebe ve škole nebo na 

praxi nápoj. Výsledek zobrazuje obrázek č. 7. 

Obr. 7. Znázornění přítomnosti nápojů u studentů při studiu/ praxi. 
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Ukázalo se, ţe velká většina učňů je schopna odhadnout důleţitost pitného reţimu. 

Někteří si nápoje nosí jiţ z domova, většina ţáků upřednostňuje nákup nápoje ve škole. 

Ţáci potravinářských oborů mají k určitým nápojům volný přístup. Jedná se o vodu, čaj i 

sirup. Jak znázorňuje následující obrázek č. 8, méně příznivá situace je u ostatních oborů, 

kde je patrný nedostatečný přístup k nápojům. Nedostatečný přístup k nápojům byl shledán 

u nepotravinářských oborů. Konkrétně největší počet ţáků s ţádnou moţností koupě nápo-

je byl zjištěn u automontáţních, zednických a truhlářských prací. Z celkového počtu činil 

tento podíl 10%. Tento stav je dán odloučeností dílen těchto oborů od školních prostor. 
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Obr. 8. Moţný přístup k nápojům ve škole/praxi  
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Na problematiku výběru konzumovaných druhů čajů byla zaměřena další otázka. 

Přehled oblíbenosti čajů je znázorněn v následujícím grafickém provedení viz obr. 9. 

Obr. 9. Oblíbenost druhů čajů u učňovské mládeţe 
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V preferenci druhu čaje lze jednoznačně vyvodit závěr, ţe nejoblíbenější 

konzumovaný čaj u sledovaného souboru respondentů je čaj ovocný. Jeho obliba je dána 

spoustou různých příchutí, většinou jablko, ibišek, citrón. Na rozdíl od čajů pravých nemají 

povzbuzující vlastnosti, a proto se mohou konzumovat v neomezeném mnoţství. Značný 

rozdíl je mezi konzumací na jedné straně ovocných čajů, na straně druhé čajů bylinných a 

černých.  
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K větší oblíbenosti bylinných čajů můţe přispět výroba různých kombinací 

ovocných a bylinných čajů, které se staly novým trendem. Na našem trhu se jich začíná 

objevovat větší mnoţství. Literatura uvádí, ţe spotřeba černých čajů u nás neustále klesá. 

Faktem je, ţe z dotazníkového šetření je neobliba černého čaje zřejmá. Ţeny versus muţi 

se v otázce preference čaje neliší. U nás je zvykem čaj podávat převáţně pouze k snídani. 

V mnoha rodinách jsou v této hektické době ovšem snídaně opomíjeny a proto mnoho ţáků 

přichází do školy bez jakékoliv předešlého příjmu tekutin. Během dne jiţ volí pro mládeţ 

více atraktivní tekutiny. I tento fakt můţe přispívat k niţší konzumaci čaje. 

Jako moţnost dalšího příjmu tekutin lze označit i konzumaci polévky. Zjištěný stav 

je vyobrazen v následujícím obrázku 10 a 11. 

 

Obr. 10. Konzumace polévek – ţeny a muţi (četnost odpovědí v %) 
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Polévky jsou tekuté pokrmy připravované z různých vývarů. Z výzkumu vyplynulo, 

ţe kaţdý třetí z dotazovaných respondentů konzumuje polévku denně. Nejvíce 

dotazovaných se přiklánělo k občasné konzumaci polévky.  
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Obr. 11. Konzumace polévek podle oborů. 
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U konzumace polévek při rozdělení učňů na potravinářské a ostatní obory byl 

předpoklad, ţe ţáci potravinářských oborů konzumují polévky častěji. Tato hypotéza se 

nepotvrdila. Lze vyvodit závěr, ţe učni pohybující se ve stravovacích provozech mají větší 

moţnost výběru z připravovaných pokrmů teplé i studené kuchyně. Jak je zřejmé z grafu 

větší konzumace polévek u potravinářských oborů se objevuje pouze u poloţky „někdy“. 

Jako jedna z moţností se nabízí, ţe učni potravinářských oborů si vybírají pouze takové 

polévky, které jsou u nich oblíbené. Tento předpoklad se netýká konzumace polévek ve 

volných dnech. 

 

Podobně jako polévky přispívají k příjmu tekutin i ovoce a zelenina. Obsahují 

vysoké procento vody a podílejí se na zásobení lidského organismu vodou. Skutečnost 

konzumace ovoce u dotazovaných lze vyčíst z obrázku 12. 
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Obr. 12. Četnost konzumace ovoce u ţen a muţů (četnost odpovědí v %) 
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 V dotazníkovém šetření uváděli studenti nejenom četnost konzumace ovoce ale i 

preferované druhy. Mezi nejčastěji konzumované ovoce patří na prvním místě jablka, dále 

jsou v oblibě banány, pomeranče, hrušky a mandarinky. 

 Zajímavou oblastí dotazování byla konzumace energetických nápojů, viz obrázek 

13. Jak jiţ bylo zmíněno v předchozích kapitolách, pohybuje se věková skupina učňů 

v rozmezí 15 aţ 25 let. Jak uvádí časopis Svět, právě na tuto skupinu působí výrobci 

energetických nápojů nejvíce. Proto také většina těchto výrobků má atraktivní obal i 

působivou a velmi vtipnou reklamu. V rámci nealkoholických nápojů jsou „energy drinky“ 

nejrychleji rostoucím segmentem v České republice. Tyto nápoje jsou skutečně schopné 

zvýšit pozornost, zvednout náladu a rychle dodat potřebnou sílu. Ţádnou kouzelnou mocí 

ovšem tyto ţivotabudiče nedisponují, jen dokáţou vyţdímat poslední zbytky sil, které si 

tělo šetřilo na horší časy. Organismus se tak lehce oklamat nedá a půjčenou energii mu 

musí i s úroky vrátit. [21].  
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Obr. 13. Přehled pití energetických nápojů. 
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 Velké procento studentů učiliště se pohybuje ve slabých sociálních podmínkách, ale 

přesto jsou ochotni pod vlivem reklamy a touze „být in“ si tyto nápoje zakoupit. 

 

 Jedna z posledních otázek dotazníkového šetření se týkala upřednostňování druhů 

vod. Respondenti volili z těchto druhů vod: minerální, stolní voda balená a voda 

z vodovodu. Rozdíly mohou být dány vynaloţením peněţních prostředků, rodinnými 

zvyklostmi a dostupností. Grafické znázornění preferencí vody u skupiny muţů a ţen 

ukazuje obrázek 14.  

Obr. 14. Oblíbenost druhů vod. 

0

10

20

30

40

50

60

70

z vodovodu balená voda minerální voda

Ženy

Muži

 



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 37 

 

 Volba typu vody u dotazovaných jednoznačně ukázala, ţe studenti nejčastěji 

konzumují minerální vodu. Pití minerálních vod je nejvhodnějším způsobem doplňování 

minerálů. Obecně se doporučuje druhy minerálních vod střídat, aby se předešlo zdravotním 

rizikům spojeným s nadměrným příjmem některých minerálů. Pro běţné kaţdodenní pití 

jsou vhodné minerální vody, které neobsahují nadlimitní mnoţství ţádné minerální látky. 

 U balených vod se můţeme setkat s různou úrovní kvality. V médiích se občas 

dozvíme informace o špatných kvalitách vod a to bohuţel i kojeneckých. Další faktor 

podílející se na kvalitě balených vod je její skladování ať uţ v obchodní síti či 

v domácnostech. Tato kritéria ovšem výzkumný vzorek učňů s lehčím aţ středním 

mentálním postiţením nedokáţe posoudit. Při výběru vody hrají u nich roli hlavně 

zvyklosti z domova nebo z prostředí ve kterém vyrůstají. 
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce je zaměřena na průzkum konzumace mnoţství a druhů 

přijímaných tekutin ţáků Odborného učiliště v Brně. Teoretická část podává informace o 

významu a zásadách pitného reţimu, rizicích, které mohou vzniknout z nevhodného příjmu 

tekutin. K zásadám správného pitného reţimu patří volba vhodného typu nápoje a 

odpovídající mnoţství. V praktické části je zpracována analýza zkoumající mnoţství a 

druhy tekutin, které ţáci s mentálním postiţením OU přijímají během dne. Jak vyplynulo 

z dotazníkového šetření, znalosti pitného reţimu jsou celkem uspokojivé. Učni vědí, jaký 

by měl být jejich příjem tekutin, znají některé známky nedostatečného příjmu tekutin, 

přesto je ale jejich pitný reţim nedostatečný. Nedostatek vody v organismu můţe způsobit 

problémy akutní i chronické povahy. Proto je třeba takovým stavům předcházet. Výběr 

nápojů by měl odpovídat zdravotním a výţivovým doporučením. Kaţdý člověk by měl 

individuálně regulovat svůj příjem tekutin. Nedostatky v pitném reţimu je nutno 

nepřehlíţet a pokusit se o co moţná nejefektivnější řešení vedoucí k nápravě. 

Nedodrţování pitného reţimu souvisí s nedostatkem času, zaneprázdněností a špatnými 

výţivovými návyky z rodiny, která má na vytváření ţivotosprávy a ţivotního stylu prioritní 

postavení. Informace by měli učňům podávat ale také pedagogové, kteří jsou dostatečně 

kvalifikováni. 

Průzkum potvrdil hypotézu, ţe ţáci celkově konzumují menší mnoţství tekutin, neţ 

je doporučováno. Na straně druhé vyplynulo, ţe nejčastěji konzumovaný nápoj je 

minerální voda, která je pro ţáky vhodná.  

U vody je třeba rozlišovat určité rozdělení a to především dle rozpuštěných látek a 

zdroje, ze kterého je voda čerpána. U balených vod je vhodné upřednostňovat vody 

kojenecké, pramenité a slabě mineralizované, bez oxidu uhličitého.  

Analýzy pitného reţimu, která byla prováděna na odborném učilišti pro ţáky se 

speciálními potřebami, se zúčastnilo 114 učňů. Na základě zjištěných skutečností lze 

vyvodit závěr, ţe je velký předpoklad úspěšnosti zlepšení kvality i kvantity 

konzumovaných nápojů u učňovské mládeţe. Je třeba neustále vštěpovat správné, 

výţivové zásady a s nimi spojený i dostatečný pitný reţim. 
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OU  Odborné učiliště 

Viz  je/jsou uvedeny 

aj  a jiné 

atd.  a tak dále 

l  litr 

tzv.  tak zvané 

ml  mililitr 

kg  kilogram 

tj  to je 

apod.  a podobně 
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Příloha 1 

DOTAZNÍK – Analýza pitného režimu 

 

Milí studenti, 

Dostal se vám do rukou dotazník, který se zabývá průzkumem pitného reţimu u 

středoškolských studentů. Tímto Vás prosím o vyplnění. Vaše odpovědi označte kříţkem, 

popřípadě vepište odpověď. 

 

Upozornění: Jeden litr nápoje = čtyřem šálkům 

 

 

1. Kolik si myslíte, ţe by měl být denní příjem tekutin?: ……………….….….… litry. 

 

2. Můj denní příjem tekutin činní odhadem …………………………………………litry 

 

3. Pijete:  

      v průběhu celého dne  

      hlavně ráno a večer   

      jen kdyţ máte ţízeň 

 

4. Jaké nápoje povaţujete za zdravé? Uveďte přiklad: …………………………………… 

 

5. Máte u sebe ve škole/na praxi nápoj? 

ano, vţdy 

někdy 

nemám 

 

6. Máte ve škole/na praxi přístup ke koupi nápoje? 

ano, mám                    ne 

 

7. Jaký druh čaje upřednostňujete? 

černý 

ovocný 

bylinkový 

 



 

 

8. Polévku jím: 

kaţdý den 

2 a vícekrát za týden 

nejím nikdy 

 

9. Jaké jíte ovoce? ………………………………………………………………………. 

 

10. Jak často konzumujete ovoce? ……………………………………………………….. 

 

11. Pijete energetické nápoje? Například Red bull, Semtex apod.) 

ano, často 

někdy 

ne 

 

12. Jaký druh vody nejčastěji pijete 

z vodovodu 

balenou vodu 

minerální vodu (Mattoni, Hanácká kyselka, Magnesia…) 

 

13. Jaké nápoje máte nejraději? Uveďte nejméně tři. …………………………………… 

 

14. Uveďte obor svého studia: …………………………………………………………… 

 

15. Jste:  

       muţ                            ţena  

 

 

 

 

Děkuji za spolupráci. 


