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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá srovnáním životního stylu studentů nelékařských zdravotnic-

kých oborů. Hlavním cílem práce je zjistit postoj studentů k životnímu stylu.  

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část definuje pojmy z oblas-

ti životního stylu, zdravé výživy, volného času, rizikového chování adolescentů a mladých 

dospělých z pohledu vývojové psychologie. Praktická část formou dotazníku zkoumá a 

vyhodnocuje u studentů jejich způsob životního stylu. A v závěru studenty mezi sebou po-

rovnává. Informace o životním stylu byly získány od studentů nelékařských zdravotnických 

oborů, ze škol v kraji Vysočina. Jednalo se o studenty střední a vyšší odborné školy a vyso-

ké školy.  

 

Klíčová slova: životní styl, zdravá výživa, volný čas, rizikové chování, studenti nelékař-

ských zdravotnických oborů.   

 

ABSTRACT 

The thesis deals with a comparision of lifestyle of students of non-physician healthcare 

professions. The main aim of this thesis is to determine the attitude of students to their life-

styles. 

The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part contains 

definitions of lifestyle, nutrition, leisure, risk behaviour and adolescents and young adults 

from the perspective of developmental psychology. The practical part examines and evalu-

ates the students´ way of lifestyle through a quantitative questionnaire. And finally it com-

pares students with one another. The information about lifestyles was obtained from stu-

dents of non-physician healthcare professions from schools in Vysocina Region. They were 

students of secondary schools, higher professional schools and university. 

 

Keywords: lifestyle, healthy nutrition, leisure, risk behaviour, students of non-physician 

healthcare professions. 
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ÚVOD 

Studenti zaujímají v naší společnosti poměrně rozsáhlou část obyvatel. Dříve lidé studovali 

kratší dobu než je tomu nyní, v dnešní době obyčejně lidé studují až do 26 let, a mnohdy i 

déle. I z tohoto důvodu jsou životní styly studentů velice různorodé. Jistě se druh životního 

stylu odvíjí od rodiny a prostředí, v kterém vyrůstají nebo žijí, od věku, ale také i od typu 

vzdělání. Životní styl je přitom velice rozsáhlý a obsahuje mnoho různých složek. Pokud se 

kohokoli zeptáme na jeho vlastní životní styl, dostaneme celou škálu různých odpovědí. 

Každý jedinec má svůj alespoň trochu odlišný životní styl, který ho utváří a v kterém žije. 

V bakalářské práci se chci zaměřit na životní styl studentů zdravotnických oborů. Jednat by 

se mělo o studenty střední zdravotnické školy (dále SZŠ), vyšší odborné školy zdravotnické 

(dále VOŠZ) a vysoké školy (dále VŠ), a to vždy v rovnoměrném zastoupení. Tyto školy i 

počet studentů budou vybírány zcela záměrně. Bude se jednat o 100 studentů SZŠ a VOŠZ 

Žďár nad Sázavou, 100 studentů SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod a 100 studentů VŠ poly-

technické Jihlava. 

V teoretické části se budu zabývat jednotlivými složkami životního stylu. Podrobněji se 

budu věnovat samostatnému životnímu stylu, volnému času, rizikovým faktorům životního 

stylu u studentů a rozdělení studentů dle vývojové psychologie. V této části, která se týká 

studentů, se z důvodu zaměření své práce, věnuji adolescentům a mladým dospělým a defi-

nuji pojmy střední škola, vyšší odborná škola a vysoká škola. 

V praktické části chci pomocí kvantitativního dotazníku zjistit, jaký životní styl jednotliví 

studenti mají. Dále chci u studentů zjistit, jaké je jejich stravování a pitný režim, jak odpo-

čívají a tráví svůj volný čas a jaký zaujímají postoj k jednotlivým rizikovým faktorům ži-

votního stylu. Zjištěné výsledky zpracuji, vyhodnotím, mezi sebou navzájem porovnám, a 

na závěr provedu zhodnocení celého průzkumu.    
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 ŽIVOTNÍ STYL 

Čevela, Čeledová a Dolanský (2009, s. 39) definují životní styl jako: „styl zahrnující formy 

dobrovolného chování v daných situacích, které jsou založené na individuálním výběru 

z různých možnost“. Podle Duffkové, Urbana a Dubského (2008, s. 51-52, 70) se životní 

styl obecně řečeno zabývá způsobem, jakým lidé žijí, je to vlastně reakce jedince na jednot-

livé životní podmínky. Zahrnuje různé oblasti od způsobu bydlení, chování, stravování, 

přes vzdělávání, rozhodování, cestování, až ke komunikaci a práci. 

1.1 Výběr životního stylu 

Výběr životního stylu však není podle Duffkové, Urbana a Dubského (2008, s. 69) výhrad-

ně dobrovolný, protože jedinec je prakticky ovlivňován dvěma faktory, a to vnitřním a 

vnějším. Vnější faktor jsou životní podmínky a vnitřní faktor je člověk jako celková osob-

nost. Selucký (1966, s. 129, 130) uvádí, že vnitřní podmínky jsou spojeny se schopnostmi, 

zálibami a uplatněním jedince, a rozvíjí se pod vlivem prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá 

a rozvíjí se jeho osobnost. Podle Duffkové, Urbana a Dubského (2008, s. 69, 70) životní 

podmínky představují určité hranice pro jednání člověka. Každý jedinec na tyto podmínky 

reaguje, a tím k nim zaujímá vlastní postoj, nelze jimi přejít bez povšimnutí.  

Duffková, Urban a Dubský (2008, s. 70-73, 76-80) rozčleňují jednotlivé životní podmínky 

do 7 základních skupin: 

1. Geografické a ekologické podmínky: zajišťují přímý kontakt s přírodou. Patří 

mezi ně např. rozdílná pracovní doba, složení potravin a stravy, nebo bydlení.  

2. Biologické podmínky: zahrnují pohlaví, věk a zdraví. 

3. Mezi demografické podmínky: spadá počet narozených dětí, počet úmrtí, partner-

ské a rodinné poměry. 

4. Sociálně-politické a politické podmínky 

5. Sociálně-ekonomické a ekonomické podmínky: zahrnují životní úroveň, která 

zajišťuje uspokojování potřeb jedince, předpoklady, pro jejich uspokojování a 

veřejné služby. 

6. Kulturní a obecné-ideové podmínky: se zabývají kulturou, rozvojem společnosti, 

normami, hodnotami a hodnotovou orientací. 
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7. Mezi technologické podmínky: patří rozvoj osobních počítačů a internet, tyto 

podmínky ovlivňují všechny oblasti jedince. 

Zdravotní stav populace hodnotíme podle dvou ukazatelů, těmi jsou nemocnost a úmrtnost. 

Podle výzkumů, které byly dříve zpracovávány, zdraví nejvíce škodí kouření, nesprávná 

výživa, nízká pohybová aktivita, nadměrná psychická zátěž, nadměrná konzumace alkoho-

lu, užívání drog a rizikové sexuální chování. (Čevela, Čeledová a Dolanský, 2009, s. 39) 

Dle Kunové (2004, s. 10) rozhodují o tom, zda onemocníme některou vážnou chorobou, 

kterou je např. ateroskleróza, hypertenze nebo nádorové onemocnění, genetika a prostředí. 

Zatímco genetiku neovlivníme, prostředí můžeme ovlivnit např. správnou výživou, která se 

dá zcela snadno upravovat. A pokud navíc ke správné výživě přidáme vhodný pohyb, ome-

zíme kouření a stres, máme velikou šanci, že budeme žít aktivním a plnohodnotným živo-

tem až do vysokého věku. 

1.2 Různorodost životního stylu 

Každý člověk má nějaký svůj životní styl, který se od ostatních jedinců odlišuje. Jsou zde 

rozdíly v jednotlivých aktivitách, které jedinec dělá, v hodnotovém žebříčku, sociálních 

kontaktech a formě trávení volného času. Jak již bylo řečeno, životní styl je tvořen vnitř-

ními a vnějšími faktory. Životní styly jsou tedy podobné a zároveň odlišné, podle toho jak 

podobné a rozdílné jsou životní podmínky jednotlivce a jednotlivec sám. Odlišnosti 

v životních stylech rozlišujeme do dvou forem. První formou je diferenciace v životním 

způsobu, která je založena na životních podmínkách, týkající se velkých skupin. Můžeme 

rozlišovat životní styl podle typu pohlaví, místa bydliště, tedy životu na venkově nebo ve 

městě, nebo také podle způsobu života dítěte, dospělého nebo starého člověka. Dále může 

být diferenciace podle zdravotního nebo rodinného stavu či zaměstnání apod. (Duffková, 

Urban a Dubský, 2008, s. 113-116) 

Druhou formou je alternativnost životního stylu, která nám ukazuje spojitost mezi životním 

prostředím a zdravím. Ve spojení s životním prostředím mluvíme o ekologickém životním 

stylu a ve spojení se zdravím o zdravém životním stylu. Ekologický životní styl bere ohled 

na životní prostředí. Zabývá se spotřebou, energetickými zdroji i aktivitami ve volném ča-

se, např. čtení knih na recyklovatelném papíru. Zdravý životní styl dodržuje a respektuje 

určitý soubor pravidel a norem, které mají za cíl upevnit a udržet zdraví. Jeho pravidla mají 
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tři sféry, první se týká tělesné stránky, tedy organismu člověka, druhá se týká duševní po-

hody, neboli psychického zdraví a poslední se týká sociální pohody, která se zaměřuje na 

sociální život jedince. Alternativní životní styl je styl dobrovolný a volitelný, aby však 

mohl být, musí existovat různé životní styly a možnost si z nich vybírat. Jedinec si může 

vybrat buď životní styl většiny a přizpůsobit se mu, anebo si zvolit svůj odlišný životní 

styl. Jistý alternativní styl mohou mít vegetariáni, skinheadi, squatteři, nebo i ten kdo třeba 

nesleduje televizi nebo nemá doma internet. Často se ve společnosti objevují názory, že 

alternativní životní styl je špatný, protože se od většiny odlišuje negativním směrem, že 

jeho vyznavači dělají špatné věci. To ovšem není pravda, existuje i alternativní pozitivní 

směr, který představuje určitý vzor a pro ostatní jistý ideál. (Duffková, Urban a Dubský, 

2008, s. 118-120, 122) 

1.3 Kvalita života 

Dle Vaďurové a Mühlpachra (2005, s. 11) Světová zdravotnická organizace definuje kvali-

tu života jako: „jedincovu percepci jeho pozice v životě v kontextu své kultury a hodnoto-

vého systému a ve vztahu k jeho cílům, očekáváním, normám a obavám. Jedná se o velice 

široký koncept, multifaktoriálně ovlivnitelný jedincovým fyzickým zdravím, psychickým 

stavem, osobním vyznáním, sociálními vztahy a vztahem ke klíčovým oblastem jeho životní-

ho prostředí“. 

Rozlišujeme dvě hlediska v rámci konceptu kvality života, a to objektivní a subjektivní 

kvalitu života. Objektivní kvalita života se zaměřuje na ekonomické, sociální a zdravotní 

podmínky, které jedince ovlivňují. Zatímco subjektivní kvalita života se týká přímo samot-

ného jedince, a to jeho vnímání vlastního postavení ve společnosti v závislosti na jeho kul-

tuře a hodnotovém žebříčku. Vzdělání je součástí kvality života jedince, je chápáno jako 

budoucí možná priorita pro velký vývoj. (Vaďurová, Mühlpachr, 2005, s. 17, 35) 

Dle Hrubé (1993, s. 113, 114) „nejvyšší ukončené vzdělání každého jednotlivce ovlivňuje 

určitým způsobem kvalitu jeho života a v souvislosti s tím i jeho zdraví. Vzdělání bude mít 

své společenské zvláštnosti, které souvisejí se socioekonomickými, náboženskými, etnickými 

a rasovými tradicemi“. 
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1.3.1 Výživa 

Podle Brázdové (1995, s. 3) „za jedinou potravinu přirozenou pro člověka lze pokládat 

pouze mateřské mléko vlastní matky v kojeneckém období (toto mléko se totiž svým obsa-

hem přizpůsobuje potřebám kojence), vše ostatní je výsledkem výběru, ovlivněného mnoha 

faktory“.  

Potravou člověk získává potřebnou energii i látky k výstavbě orgánů a tkání. Správná výži-

va by měla být vyvážená jednak v příjmu živin, vitamínů a minerálních látek, ale také i ve 

výdeji energie. Důležitý je také pravidelný příjem tekutin, kde ze všech tekutin je nejvhod-

nější voda. (Machová, 2009, s. 18) 

Mezi faktory, které ovlivňují, jaký druh výživy si zvolíme, v první řadě patří dostupnost 

potravy, která je v různých oblastech rozdílná. Ekonomické faktory souvisí s tím, že finan-

ce jsou prostředkem pro zajištění potravy, díky nim si můžeme řadu potravin nakoupit a 

mít tak bohatou a pestrou stravu. Kulturní a sociální zvyklosti přijímáme od svých rodičů a 

nejbližšího okolí, ty také mají vliv na složení stravy. Mezi fyziologické a psychologické 

faktory, které nás ovlivňují, patří především vůně, chuť, vzhled a konzistence stravy a také 

to, že strava snižuje stres, úzkost a deprese. Další vlivy, které na nás působí, jsou reklama, 

úprava zboží a cena, tyto prostředky řadíme mezi mechanismy a metody trhu. Posledním 

faktorem jsou výživové znalosti, kam patří znalost prospěšných a naopak neprospěšných 

nebo dokonce zdraví škodlivých potravin, složení potravin, vědět proč potřebujeme potra-

vu, jaké existují poruchy výživy, jejich příznaky apod. (Brázdová, 1995, s. 4-9) 

Doporučení pro správnou výživu však není zcela jednoznačné. Podle odborníků se velice 

často mění názor na správné stravování. Tyto úpravy se ale většinou týkají pouze drobností, 

a proto základy správné výživy jsou dlouhodobě poměrně stálé. Mezi aktuální doporučení 

můžeme zařadit udržení ideální hmotnosti, zvýšení přísunu čerstvého ovoce a zeleniny, 

snížení příjmu živočišných tuků a živočišných potravin a celkově nezvyšovat příjem tuků 

ve stravě. Strava by také měla být rozdělena v 3-4 hodinovém rozestupu a poslední jídlo by 

se mělo podávat 3-4 hodiny před spánkem. (Piťha, Poledne, 2009, s. 9, 12, 52)  

Příkladem častých dohadů v oblasti výživy, může být např. konzumace vajec. Podle jedno-

ho odborníka jsou zdravá a jejich spotřeba by měla být vyšší, podle druhého je zvýšená 

konzumace vajec pro zdraví nevhodná.  
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1.3.1.1 Složky výživy 

Bílkoviny, proteiny 

Bílkoviny se podílí na stavbě buněk, hormonů, enzymů, zprostředkovávají přepravu látek 

po těle a jsou i zdrojem energie. Bílkoviny máme ve formě živočišné, jejichž zdrojem jsou 

např. ryby, vejce, mléko, maso, anebo ve formě rostlinné, jejichž zdrojem mohou být luště-

niny, obiloviny a těstoviny. (Piťha, Poledne, 2009, s. 13) 

Tuky, lipidy 

Dle Machové (2009, s. 19) jsou tuky v organismu přítomny jako zásobní látka, anebo jako 

stavební materiál buněk. Zásobní tuk se při nedostatku sacharidů uvolňuje a spotřebovává, 

je tedy náhradou energie. Piťha a Poledne (2009, s. 20) udávají, že tuky jsou nejvydatněj-

ším zdrojem energie. Tuky také rozdělujeme na živočišné a rostlinné. Sádlo, lůj, rybí a 

mléčný tuk jsou živočišné a oleje jsou rostlinné.  

Cholesterol 

Cholesterol je obsažený ve všech živočišných tkáních, zatímco v rostlinných potravinách se 

nevyskytuje. Vysoká hladina cholesterolu je spojena spolu se stoupajícím rizikem vzniku 

cévních a srdečních chorob. Cholesterol se do těla však nedostává pouze se stravou, ale 

tělo si ho dokáže také samo vytvořit v játrech. (Brázdová, 1995, s. 25-26) 

Cukry 

Jejich hlavní podstata spočívá v tom, že jsou okamžitým zdrojem energie. Cukry by měly 

zaujímat 50-60 % z celkového množství denní přijaté energie, pokud je příjem vyšší a ener-

gie se nedokáže spotřebovat, ukládá se ve formě tuků. Nadměrný přísun sacharózy má vel-

ký vliv na tvorbu zubního kazu a obezity, která se již stala civilizační chorobou. (Piťha, 

Poledne, 2009, s. 15, 16) 

Vláknina 

Vláknina jsou nestravitelné zbytky rostlinných pletiv, které odolávají zředěným kyselinám i 

louhům. Absorbuje vodu, zmnožuje střevní obsah a tím urychluje jeho pasáž ve střevech. 

(Brázdová, 1995, s. 37) 
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Minerální látky, stopové prvky a voda 

Minerální látky jsou v organismu přítomny jako elektrolyty. První skupinu tvoří minerály, 

které organismus člověka potřebuje nejvíce. Do této skupiny můžeme zařadit sodík, dras-

lík, vápník, fosfor, síru a hořčík. Druhou skupinu tvoří ty minerální látky, jejichž potřeba je 

nižší, říkáme jim stopové prvky. Mezi stopové prvky řadíme železo, zinek, fluor, jod, se-

len, hliník, měď, mangan, kobalt a mnoho další. (Machová, 2009, s. 23) Nadbytek nebo 

naopak nedostatek těchto jednotlivým látek může působit potíže v organizmu člověka, ně-

kdy se jedná i o velice vážná onemocnění a stavy. 

Voda je v organismu také velice potřebná. Její účel spočívá v transportu látek, vylučování 

odpadních látek, látkové přeměně, je nezbytná jako rozpouštědlo a je důležitá pro udržení 

stálé tělesné teploty. (Machová 2009, s. 27-28) Příjem a výdej vody by měl být 

v rovnováze, jinak hrozí organismu poškození buď dehydratací nebo naopak převodněním. 

Přitom ani jeden tento stav není pro organismus žádoucí. 

Vitaminy 

Vitaminy je nutné dodávat do organismu prostřednictvím potravy, protože tělo si je samo 

neumí vyrobit, tedy kromě vitaminu D a K. V těle se vitaminy téměř neukládají, proto je 

jejich přísun třeba neustále doplňovat. (Piťha, Poledne, 2009, s. 26) Zandl (2006, s. 52) 

však uvádí, že si musíme dávat pozor na tzv. multivitaminy, ty totiž nejsou vůbec vhodným 

doplňkem. Jejich negativum spočívá především v tom, že obsahují látky, jejichž účinek se 

může navzájem ovlivňovat, tím potom neplní svoji správnou funkci. Machová (2009, s. 29) 

mezi základní vitaminy řadí vitamin A, D, E, K, které jsou rozpustné v tucích a Brázdová 

(1955, s. 55) řadí do druhé skupiny vitamínů rozpustných ve vodě vitaminy skupiny B (B1-

B12), vitamin C a H. 

1.3.1.2 Poruchy ve výživě 

Dle Kunové (2004, s. 70-71) má v poslední době mnohem méně lidí normální váhu a veli-

ce se rozšiřuje po celém světě epidemie obezity. Jenomže okolní prostředí nám proti obezi-

tě vůbec nepomáhá, např. neustálý kontakt s fast foody, extra velká balení potravin, restau-

race, kde můžeme sníst tolik jídla, kolik chceme apod. Obezita také negativně působí na 

psychiku jedince, protože jedinec s nadbytečnými kilogramy často své problémy řeší zas a 

pouze jídlem. Dle Martiníka (2005, s. 84-88) je obezita obecně zvýšení hmotnosti. Může-
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me ji rozdělit do 3 stupňů na lehkou, výraznou a morbidní obezitu. Jednotlivé stupně rozli-

šíme podle výsledné hodnoty Body mass index (dále BMI). BMI 25-30 je lehká obezita, 

BMI 30-40 je výrazná obezita a BMI nad 40 je morbidní obezita. Faktory, které mají vliv 

na vznik obezity, jsou genetika, nerovnováha mezi příjmem a výdejem energie a různé 

choroby. Komplikacemi obezity mohou být snížená pohyblivost a celkové zhoršení 

zdatnosti organismu, porucha kardiovaskulárního, dýchacího, pohybového a imunitního 

systému, opruzeniny a poruchy gynekologického charakteru u žen. Navíc obezita může být 

rizikovým faktorem pro vznik dalších onemocnění, jako je DM 2. typu a hypertenze.  

Malnutrice je opakem obezity, jedná se totiž o pokles hmotnosti. Jedinec s malnutricí je 

více ohrožen vznikem komplikací, zhoršeným hojením ran, rozvíjí se také psychické poru-

chy. „Nedostatečný příjem potravy může být způsoben opravdovou nemožností si obstarat 

či zpracovat potravu, psychickou zábranou jíst či chronických katabolickým onemocně-

ním“. Malnutrici rozdělujeme na 3 skupiny. První je způsobená nedostatkem bílkovin a 

energie, tuto nazýváme malnutrice typu marasmu, tato je doprovázen prostým hladověním. 

Druhá skupina je způsobena nedostatkem bílkovin, to je malnutrice typu kwashiorkoru a 

třetí je kombinací dvou předchozích. (Martiník, 2005, s. 89) 

Dále rozlišujeme dvě hlavní poruchy příjmu potravy, které jsou mentální anorexie a buli-

mie. Jedinec s mentální anorexií používá drastické postupy, aby snížil svoji hmotnost. Na-

stává kachexie, strach ze ztloustnutí, ztráta kontroly nad jídlem, u žen ztráta menstruace a 

postupně pokud nedojde k upravení stavu, může nastat až smrt jedince. Faktorem pro roz-

voj mentální anorexie je psychická porucha osobnosti a podílí se na ní rodinná výchova a 

kolektiv. Oproti mentální anorexii má jedinec s bulimií nekontrolovatelné záchvaty přejí-

dání, průměrně 2x týdně, s následným vyvoláním zvracení nebo užíváním projímadel, 

nadměrným cvičením a přísným půstem. U jedince se objevují i psychické problémy. Jedi-

nec s bulimií konzumuje velké množství stravy, po kterém následuje zvracení, nejčastěji 

ještě v kombinaci s léky. (Martiník, 2005, s. 101, 102, 106). „Po vyvolání prvního zvracení 

nastává pocit viny s progredující depresí. Období přejídání jsou následována intervaly 

hladovění, které si nemocný ukládá jako trest za své předchozí chování“. (Martiník, 2005, 

s. 106) 
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2 VOLNÝ ČAS 

Duffková, Urban a Dubský (2008, s. 141) uvádí, že volný čas hraje v rámci životního stylu 

velice důležitou roli. Ve volném čase se odhalují naše zájmy a hodnoty, naplňujeme ho 

podle svých vlastních potřeb. Je to určitý čas, který patří do našeho každodenního života. 

Selucký (1966, s. 9) považuje volný čas za určitou část během dne, roku, kdy může jedinec 

dělat, co chce a co si sám zvolí, ne to co jsou jeho povinnosti. Podle Aristotela má být vol-

ný čas zasvěcen umění, vědě a především filosofii, zato Plutarchos označoval volný čas za 

určitou míru lidského štěstí.  

Ohledně času rozlišujeme dvě kategorie. Na jedné straně je čas pracovní a na druhé straně 

je čas mimopracovní, který se dále dělí na vázaný a volný čas. Čas pracovní je přesně daný 

časově i obsahem a je naplňován pracovně výdělečnou činností. Čas mimopracovní nemá 

specifický obsah. Čas vázaný, je čas, který se týká opakujících se činností každodenního 

života, jako je jídlo nebo spánek. Čas volný není přesně vymezený, nejsou zde určeny čin-

nosti ani doba na jejich plnění. Máme však i činnosti, které nemůžeme přesně zařadit ani 

do jedné kategorie, jsou na hraně volného a vázaného času. Tyto činnosti spadají do kate-

gorie polovolného času a patří sem např. péče o děti, péče o domácnost, kutilství nebo ruč-

ní práce. (Duffková, Urban a Dubský, 2008, s. 142-145) 

2.1 Koncepce volného času 

Ve volném čase máme dva podstatné okamžiky a dle Duffkové, Urbana a Dubského (2008, 

s. 149) je to vztah jednotlivce a společnosti. Tento vztah také nazýváme jako individuální a 

společenský. Druhý okamžik, je vztah práce a ne-práce. Dle Seluckého (1966, s. 10, 129) 

nelze volný čas zkoumat samostatně, aniž bysme vynechali subjekt práce. Volný čas může 

být protikladem práce, ale i zároveň jeho produktem. Pro někoho je i práce jistým způso-

bem příjemného trávení volného času. 

První skupina má dvě teorie, volný čas vázaný na jednotlivce, který má individuální cha-

rakter a volný čas vázaný na společnost. První teorie má svůj základ v tom, že o svém vol-

ném čase si rozhoduje pouze jedinec sám, a to podle svého uvážení. Nejsou zde žádné po-

vinnosti k okolí ani společnosti, ve svém volném čase dělá jedinec věci sám pro sebe. Dru-

há teorie vidí volný čas jako důležitou součást života společnosti a jedince, proto společ-

nost jako soubor si dává záležet na tom, co jedinec ve svém volném čase dělá. Společnost 
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se volnočasových aktivit jedinců musí účastnit. Volný čas by měl být něčím přínosným, jak 

pro jedince, tak i pro společnost. Měl by být efektivně využíván. Je zde kladen vysoký dů-

raz na sebevzdělávání. Společnost však nesmí ovlivňovat volný čas zakazováním a výrazně 

do něj zasahovat, může volný čas pouze podporovat např. vytvářením podmínek a ukazo-

vat jedinci správný směr. Toto pravidlo neplatí, pokud se jedná o ohrožení dalších osob, 

v tomto případě může výrazně zasáhnout. (Duffková, Urban a Dubský, 2008, s. 150, 151) 

Druhá skupina, vztah práce a ne-práce, se dá rozdělit také na dvě teorie, a to na volný čas 

vázaný na práci a volný čas vázaný na ne-práci. V první teorii se ve volném čase objevují 

různé činnosti a především se zde člověk má obnovovat jako pracovní síla. Obnova pra-

covní síly může být plněna relaxací. Volný čas zde nikdy nemůže být protikladem práce. 

Ale jedinec by se měl ve svém volném čase věnovat jiné aktivitě, než kterou vykonává 

v zaměstnání. Volný čas by měl být naplněný odpočinkem, sebevzděláním nebo vzděláním 

a nějakým rozptýlením, tedy zábavou. Druhá teorie je oproti té první chápána tak, že volný 

čas je přímo protikladem práce. Práce je zde chápána jako činnosti sloužící k získávání 

prostředků, pro zajištění existence a pro aktivity ve volném čase. V práci jedinec trpí a ve 

volném čase je osvobozen. (Duffková, Urban a Dubský, 2008, s. 151, 152) 

2.2 Typologie volného času a jeho aktivity 

Duffková, Urban a Dubský (2008, s. 155, 156) volný čas rozdělují na denní volný čas, ví-

kend a dovolenou. Denní volný čas je součástí každého pracovního dne, závisí na délce 

pracovní doby a je tedy nejkratším typem volného času. Denní volný čas je často naplňo-

ván odpočinkem a domácími pracemi. Víkend je delší doba, kdy má jedinec volný čas a 

může se tak věnovat činnostem, které během pracovního týdne nestíhá. Dovolená je nejdel-

ší doba volna a je tedy čas věnovat se i časově náročnějším aktivitám, možnosti dovolené 

jsou velice různorodé.  

Dle Duffkové, Urbana a Dubského (2008, s. 156) jsou volnočasové aktivity hlavní náplní 

volného času každého jedince a můžeme je rozdělit do těchto velkých skupin.  

Tabulka 1 Volnočasové aktivity (Duffková, Urban a Dubský, 2008, s. 157-161) 

Kulturní aktivity Návštěvy divadla, kina, výstav, sledování televize, malování nebo 

provozování hudební skupiny. 
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Sportovní aktivity Jsou adrenalinové sporty, kolektivní a individuální sporty, pro-

cházky. 

Sociální či společen-

ské aktivity 

Zahrnuje posezení v kavárnách, návštěvy plesů a vzájemné na-

vštěvování se. 

Hobby/koníčky Jsou činnosti, které si jedinec sám vybírá, jsou pro něj specifické, 

je v nich výjimečný a má k nim citový vztah. 

Veřejné aktivity Zahrnují nejrůznější demonstrace, veřejné akce a protesty. 

Rekreační a cestova-

telské aktivity 

Obsahují chalupaření, zahrádkaření a cestování za relaxací nebo 

různým poznáním. Také kutilství, houbaření, péče o interiér obyd-

lí atd. 

Vzdělávací aktivity Sem spadá sebevzdělávání, univerzity třetího věku, ale i různé  

kroužky a koníčky. Také zde řadíme tzv. celoživotní vzdělávání.  

 

Dle Janiše (2009, s. 13, 17) by volnočasové aktivity měly být dostupné pro celou společ-

nost a všechny věkové skupiny. Vzhledem ke zvyšujícímu se věku obyvatelstva by měla 

být i navržena jednotlivá nabídka volnočasových aktivit. Velký význam v kvalitním využí-

vání volného času, má jeho pozitivní dopad na zdraví populace, ale i ekonomiku. Společ-

nost by se tedy měla podílet na volnočasových aktivitách, a to např. budováním hřišť, zaři-

zováním různých klubů a sdružení nebo podporovat vzdělání pedagogů pro volný čas. 

2.3 Další aspekty volného času 

Volný čas má mnoho aspektů. Pro jedince je důležitý spánek, pozitivní pohled na svět, tedy 

správný humor, ale také umět odpočívat a relaxovat. Pohybová aktivita je neméně důležitý 

subjekt. Každá z těchto složek hraje u jedince jedinečnou roli. 

2.3.1 Pohybová aktivita 

Kubátová (2009, s. 39) rozděluje pohybovou aktivitu na aktivní nebo pasivní. Aktivní po-

hyb je vlastní pohybová aktivita a pasivní pohyb je za pomoci technických prostředků nebo 

jiných živočichů. Nejčastěji využívaní jsou u nás koně. Pro zdraví je nejdůležitější aktivní 

pohyb, který je výsledkem činnosti pohybového aparátu. Zandl (2006, s. 27) uvádí, že do-



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 22 

 

statek energie nám zajišťuje celkové zlepšení tělesného stavu i pomáhá vyřešit spoustu 

dalších problémů, dodává nám odvahu k dalším aktivitám nebo i změnám, které jsme třeba 

dříve odkládali. Dle Seluckého (1966, s. 173) sport plní několik funkcí: Snižuje nepříznivé 

vlivy vnějšího prostředí, povzbuzuje tvůrčí aktivitu, pozitivně ovlivňuje organismus, do-

stává také jedince více do přírody a tím má jistý ozdravný efekt. Pro pasivní aktéry, kteří se 

na sport pouze dívají v televizi, zaujímá sport určitý druh kolektivní zábavy. 

Pohyb je pro udržování zdraví velice důležitý. Dle Čeveli, Čeledové a Dolanského (2009, 

s. 48) „zvyšuje tělesnou zdatnost, snižuje hladinu cholesterolu, přispívá k duševní svěžesti, 

zvyšuje pocit duševní pohody a odolnost vůči stresu, napomáhá lepšímu prokrvení a okysli-

čení mozku, pomáhá proti bolesti v zádech, zpevňuje kosti a zmenšuje tak riziko zlomenin, 

zlepšuje prokrvení kůže, je prevencí civilizačních chorob“. Kubátová (2009, s. 43-44) nám 

vymezuje pojem tělesná zdatnost neboli kondice a rozlišuje u ní čtyři základní složky. Vy-

trvalost, která řídí zásobování tkání kyslíkem, svalovou sílu, pohyblivost kloubů, šlach a 

vazů a koordinaci neboli souhru pohybu. V rámci tělesné zdatnosti rozlišujeme dvě velké 

skupiny, pomocí kterých se nadále rozvíjíme. První je sportovně orientovaná zdatnost, kte-

rá vyhodnocuje sportovní výsledky a druhá zdravotně orientovaná zdatnost, která rozvíjí 

všechny složky tělesné zdatnosti. 

Pokud jedinec dlouhou dobu nesportoval a chce nyní znovu začít dle Zandla (2006, s. 57), 

by měl začít sportovat postupně. Nejprve je doporučena rychlochůze s postupný prodlužo-

váním vzdálenosti. Poté je vhodné pokračovat ve cvičení pod dohleden profesionála 

v posilovně a postupně si může pokračovat jedinec sám. Doporučenými sporty jsou plavá-

ní, turistika nebo cyklistika. Nejdůležitější je aktivitu pravidelně opakovat, a to nejmé-

ně dvakrát týdně po dobu jedné hodiny. Janiš (2009, s. 52) uvádí, že pokud se jedinec vě-

nuje aktivitě méně, než je doporučeno, např. jednou týdně, je mnohem více ohrožený vzni-

kem úrazu. Ale na druhou stranu je lepší dělat nějaký pohyb, než se nepohybovat vůbec. 

Hypokineze  

Hypokineze neboli nedostatek pohybu, vzniká v důsledku neustálého ubývání tělesné akti-

vity v našem životě. Pro naše zdraví má však velice negativní následky. Hypokineze vzniká 

jako následek našeho špatného životního stylu. Příkladem může být cestování dopravními 

prostředky, rozvoj médií, technický rozvoj přístrojů, které máme doma, anebo také neustálá 

modernizace domácností. (Kubátová, 2009, s. 54, 55)  
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2.3.2 Relaxace a odpočinek 

Životní styl jedince vyžaduje, aby se střídala aktivita, nějaká činnost, a odpočinek, jinak 

jedinci hrozí únava a s ní spojené přetížení organismu, které má negativní vliv na zdraví 

jedince. K překonání únavy nám pomáhá odpočinek, který může být buď pasivní, např. 

relaxace, spánek, nebo aktivní, kdy člověk přeruší předchozí činnost a věnuje se jiné aktivi-

tě. Pro někoho může být i jiná práce jistým zdrojem energie, a tedy formou odpočinku. 

(Selucký, 1966, s. 138, 141, 143) 

Dle Mrázové (2009, s. 142) je relaxace jisté uvolnění těla., které pomáhá při různých těles-

ných i duševních potížích a uvolňuje veškeré napětí. Nešpor, Scémy a Pernicová (1999, s. 

66-67) uvádí, že relaxace nám pomáhá při obnově sil, mírní úzkost a deprese, pomáhá 

zvládat stres a jinou zátěž, má pozitivní účinky na nespavost, zmírňuje bolest a je i určitou 

prevencí a součástí léčby řady onemocnění. Relaxace také zlepšuje představivost a rozvíjí 

tvořivost. Pro relaxaci je důležité klidné prostředí, pohodlné oblečení a příjemná poloha 

(nejčastěji poloha je na zádech, ruce podél těla dlaněmi vzhůru a prsty položené volně). 

Dle Mrázové (2009, s. 143) relaxace obvykle trvá 3-7 minut a její účinek se odvíjí podle 

častosti provádění daných technik, neroste s délkou cvičení. 

Jako příklad jednotlivých relaxačních technik můžeme dle Mrázové (2009, s. 144-148) 

hovořit o: 

1. Jógové relaxaci: zahrnuje různé druhy dýchání, polohově tělesné cvičení, meditaci 

a schopnost koncentrace. 

2.  Psychofyzické relaxaci: navozuje pocity tíhy, tepla, uvolnění svalstva, zahrnuje 

soustředěnost na dech a srdeční aktivitu. 

3. Fyziologickém cvičení: rozděluje se na aktivní a pasivní, a provozuje se zde vzá-

jemné napínání a uvolňování svalů. 

4. Relaxačním imaginativním cvičení: využívá představivost a mysl. 

5. Krátké relaxaci: trvá 3-5 minut a jedná se o protřepávání a protažení těla a změny 

polohy. 

6. Relaxaci za pomoci biologické zpětné vazby: posiluje nervovou soustavu, pozor-

nost, sebeovládání a také soustředění, proto se velice často uplatňuje u dětí 

s poruchami učení. 
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2.3.2.1 Duševní hygiena 

Dle Křivohlavého a Pečenkové (2004, s. 15) je péče o duši velice důležitou složkou 

v životě jedince. Jedná se o to, co si myslíme, jaké máme představy, jak vnímáme své oko-

lí, co od života očekáváme, jaké jsou naše sny a cíle. Pokud o svoji duši nepečujeme správ-

ně, jsme ohroženi mnoha negativními následky, mezi které patří např. zlost, agresivita, 

toxikomanie nebo dokonce ztráta smyslu života, a s tím spojená celková negace. 

2.3.3 Spánek 

Nešpor, Scémy a Pernicová (1999, s. 53) uvádí, že když usínáme, nejprve nastává fáze po-

lospánku, kdy se objevují zrakové obrazy a záškuby. Po několika málo minutách se spánek 

prohlubuje a nastává svalové uvolnění. Asi po hodině nastává fáze REM spánek, během 

této fáze se rychle pohybují oči, zrychluje se dech a srdeční činnost. V této fázi se také ob-

jevují živé sny a je velmi důležitá pro správné duševní zdraví. Dle Zandla (2006, s. 47-48) 

mnoho osob, když jsou unavení, si místo spánku dodávají energii uměle, užitím např. kávy, 

tabáku nebo alkoholu. Tělo si postupně zvykne na toto vytvořené povzbuzování organismu, 

a proto mohou vzniknout poruchy spánku, nespavost a celkové problémy se spánkem. Ve-

lice důležité je tyto povzbuzovací prostředky užívat velice omezeně a chodit pravidelně 

odpočívat a spát.  

Dle Nešpora, Scémy a Pernicové (1999, s. 54) je zde pár typů pro správný spánek. Před 

spaním nejíst nic těžkého a nepít kávu, věnovat se něčemu příjemnému, nerozčilovat se. 

Namáhavé cvičení není vhodné. Příjemná teplota místnosti a pohodlné oblečení je pro spá-

nek také velice důležitý prvek.  

2.3.4 Humor 

Dalším aspektem v našem volném čase je humor, který je velice důležitou složkou. 

Dle Nešpora, Scémy a Pernicové (1999, s. 50) je jeho kouzlem, že umí překonávat jednot-

livé bariéry mezi lidmi, usnadňuje komunikaci a navozuje správnou atmosféru. Na druhou 

stranu však špatně použitý humor může jiné velice zraňovat. Zandl (2006, s. 45) uvádí, že 

hlavní pozitivní účinky smíchu jsou, že dokáže zmírnit bolest, hněv nebo smutek, pozitivně 

ovlivňuje i krevní oběh. Humorem můžeme preventivně působit i proti stresu, smích totiž 

snižuje napětí. 
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3 FAKTORY, OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL JEDINCE 

Faktorů, které působí na jedince je celá řada. Jsou jak pozitivní, tak ale i negativní. Někdy 

se těmi nepříznivými faktory jedinec nechá snadno svést, a tím porušuje zdravý životní 

styl. Tyto vlivy se odráží na celém životě a zdraví jedince a mají na něj negativní dopad.  

3.1 Stres 

Čevela, Čeledová a Dolanský (2009, s. 52) uvádí, že stres je obranná reakce organismu na 

nepříznivé podněty z vnějšího prostředí. Je reakcí na jakoukoli fyzickou či psychickou zá-

těž a stres sám o sobě je také určitá zátěž. Tyto nepříznivé podmínky, na které organismus 

reaguje, se nazývají stresory. Stres však nemusí být vždy pouze negativní, může být i pozi-

tivní. Pozitivní zátěž neboli eustres, nás podněcuje k vyšším výkonům. Zatímco distres, 

neboli nadměrná zátěž, může naopak jedince poškodit.  

Minibergerová a Jičínská (2010, s. 60) a Zandl (2006, s. 43) uvádí, že chronický stres je 

častý u osob, které mají dlouhodobou psychickou nebo citovou zátěž. Velice často se obje-

vuje např. u osob se zdravotnickým povoláním. Na jejich práci jsou kladeny vysoké nároky 

a veliká zodpovědnost, jsou také v neustálém kontaktu s jinými lidmi. Chronický stres je 

také rizikovým faktorem pro vznik mnoha onemocnění, jako je např. oslabená imunita ne-

bo srdeční a cévní choroby. Dle Minibergerové a Jičínské (2010, s. 62-63, 67) jsou zdra-

votníci vysoce ohroženi vznikem syndromu vyhoření, který vzniká jako následek dlouho-

dobého působení silného stresu v závislosti na kontaktu s druhými osobami. Tento syn-

drom vzniká nejčastěji následkem pečlivé práce sestry, kdy se snaží pacientům ve všem 

vyhovět, pomáhá jim, vyslechne jejich starosti, bolesti, obavy a přitom sestra sama má ma-

lou zpětnou péči o svoji psychiku. Sestra ze sebe vydává mnohem více emocí a energie, 

než je jí dávána zpět, a tím dochází postupně ke zvýšené únavě, poruchám spánku, ztrátě 

energie, citové ochablosti, snížení schopnosti empatie, trpělivosti, až postupně nastává 

ztráta zájmu o práci, pacient je brán jako věc, sestra se začne vyhýbat pacientům i svým 

spolupracovníkům, je lhostejná a postupně až apatická. 

3.2 Návykové látky 

Dle Nešpora, Scémy a Pernicové (1999, s. 10) je velkým problémem užívání návykových 

látek jejich poměrně snadná dostupnost. Všudypřítomné okolní reklamy, počínání dospě-
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lých a zvědavost jsou mnohdy prvním krokem k tomu, proč mladí lidé sahají k návykovým 

látkám. Později to může být snaha utéct před něčím nepříjemným, vyhnout se problému 

nebo snaha schovat se.  

3.2.1 Tabák 

Dle Machové (2009, s. 60-62) je kouření tabáku velice rizikový faktor životního stylu. Jeho 

omezením lze dosáhnout celkového zlepšení zdravotního stavu. Kouření tabáku má pozi-

tivní vliv např. na cévní a srdeční onemocnění, nádory a onemocnění dýchacího systému. 

Velice škodlivé je také tzv. pasivní kouření, které je charakterizováno jako nedobrovolné 

vdechování cigaretového kouře. Nekuřák, který pobývá hodinu v zakouřené místnosti 

s kuřáky, vdechne tolik škodlivých látek, jako by sám vykouřil 15 cigaret, proto má i pa-

sivní kouření velice negativní vliv na zdraví. Popov (2007, s. 9) připomíná, že každý den u 

nás umírá asi 60 lidí na následky kouření. Je mnoho jedinců, kteří byli závislí na tvrdých 

drogách, ale s kouřením nikdy nedovedli přestat. To samo o sobě ukazuje, jak je kouření 

závažné.  

Nešpor, Scémy a Pernicová (1999, s. 14) uvádí, že tabák je v naší společnosti poměrně 

tolerovaný, i přes to, že závislost na něm se poměrně snadno vytvoří. Důvodem může být i 

to, že zdravotní následky se u tabáku objevují výrazně pomaleji než u spousty jiných drog a 

také, že nezpůsobuje násilné a nebezpečné chování. Machová (2009, s. 60) udává, že návy-

kovou látkou u kouření tabáku je nikotin. Dehty, které, jsou obsaženy v tabákovém kouři, 

jsou zadržovány v plicích, a proto jsou nejrizikovějším faktorem pro vznik rakoviny plic.  

3.2.2 Alkohol 

Dle Machové (2009, s. 65-66) je nejčastějším důvodem pro užívání alkoholu jeho působení 

na nervovou soustavu. Po požití alkoholu se člověk cítí dobře, usnadňuje mezilidskou ko-

munikaci, snižuje stres a napětí. Účinek alkoholu však není u všech stejný. Závisí na mno-

ha faktorech, mezi které patří množství požitého alkoholu a stav jedince, který alkohol po-

žívá. Při nízké koncentraci alkoholu 0,5 ‰ se objevují výše uvedené příznaky. Při koncent-

raci 1,5 ‰ se odbourávají zábrany a jedinec si připadá, že má celkovou zvýšenou výkon-

nost, avšak reflexy se ve skutečnosti zpomalují. Při koncentraci 2-3 ‰ vznikají poruchy 

hybnosti a vnímání, často se obrací citové reakce a jedinec je smutný, někdy až agresivní. 

Při koncentraci 3-4  ‰ nastává bezvědomí a smrt nastává při koncentraci okolo 4-5  ‰.  
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Nešpor, Scémy a Pernicová (1999, s. 15) varuje, že závislost na alkoholu se v dospělosti 

rozvíjí velice rychle. Zneužívání alkoholu je mnohdy prvním krůčkem k užívání i jiných 

návykových látek v pozdějším věku. Alkoholismus dle Machové (2009, s. 67) vzniká, po-

kud jedinec nemá kontrolu nad svým pitím a užívá alkohol neustále i přes jeho zjevné špat-

né následky. Dlouhodobé zneužívání alkoholu vede k mnoha zdravotním potížím, mezi 

nejčastější patří jaterní cirhóza nebo záněty trávicího ústrojí.  

3.2.3 Drogy 

Kubátová (2009, s. 73) označuje za drogy ty látky, které ovlivňují nervovou soustavu, a 

může na ně vzniknout závislost. Drogová závislost neboli toxikomanie je dle Čeveli, Čele-

dové a Dolanského (2009, s. 59) označována jako „duševní, a někdy také tělesný stav vyplí-

vající ze vzájemné interakce mezi organismem a drogou, charakterizovaný změnami cho-

vání a jinými reakcemi, které vždy zahrnují puzení brát drogu stále nebo opakovaně pro 

její účinky na psychiku, někdy také z obav před vznikem velice nepříjemných abstinenčních 

příznaků“. Kubátová (2009, s. 73) dále drogovou závislost rozděluje na psychickou a fy-

zickou. Psychická závislost je nejtěžším faktorem a vede k opakovanému užívání drogy, 

zatímco fyzická závislost vede po vysazení drogy k abstinenčním příznakům.  

Marihuana a hašiš 

Užívání marihuany dle Nešpora, Scémy a Pernicové (1999, s. 16, 98) může vést 

k psychickým poruchám, a to zejména u duševně labilních osob. Také se mnohem pomaleji 

vylučuje z těla než alkohol, takže osoby, které užily marihuanu, by neměly v žádném pří-

padě řídit motorová vozidla. Schopnost řídit motorové vozidlo, se jejím užitím snižuje. 

Účinná látka je zde THC a při pravidelném užívání marihuany se drogy z ní hromadí 

v organismu. Marihuana se především kouří, anebo se užívá jako součást pokrmů nebo 

nápojů. Marihuana společně s alkoholem a tabákem patří k tzv. průchozím drogám. To 

znamená, že je zde zvýšené riziko pro přechod k jiným nebezpečnějším návykovým lát-

kám, jako je např. heroin a pervitin. Dle Kubátové (2009, s. 81) se marihuana v některých 

zemích legálně užívá v lékařské sféře, jako součást léčby různých onemocnění a stavů. Její 

nejčastější užití bývá při léčbě Alzheimerovy choroby a onkologických onemocnění. 
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Pervitin 

Pervitin má budivý účinek a při jeho užívání se často objevují pocity pronásledování. Je-

dinci jsou nebezpeční sobě i okolí a často jednají zvýšeně agresivně. Pervitin vyvolává sil-

nou psychickou závislost a ohrožuje duševní zdraví daleko rychleji než např. alkohol nebo 

jiné návykové látky. Tato závislost se u jedinců rozvíjí velice rychle a je velmi nebezpečná. 

(Nešpor, Scémy a Pernicová, 1999, s. 17, 102) 

Kokain 

Dle Nešpora, Scémy a Pernicové (1999, s. 17, 98) podobně jako u pervitinu i zde vzniká 

rychlý rozvoj závislosti a má veliký dopad na duševní zdraví. Kokain se řadí mezi přírodní 

psychostimulancia. Je to jedna z nejhorších drog a užívá se šňupáním nebo kouřením. Ku-

bátová (2009, s. 78) uvádí, že psychostimulancia vyvolávají povzbuzení organismu a pod-

porují organismus k vyššímu výkonu, snižují potřebu spánku a příjmu potravy a zvyšují 

sebedůvěru. Po odeznění účinku psychostimulancií, dochází k vyčerpání organismu a obje-

vují se u jedince deprese.  

Tlumivé léky 

U nich jsou vysoká rizika těžkých otrav a po vysazení vysokých dávek léků nastává těžký 

odvykací stav. Tyto stavy jsou až životu nebezpečné. (Nešpor, Scémy a Pernicová, 1999, s. 

18) 

Opiáty 

Dle Kubátové (2009, s. 77) se opiáty řadí do skupiny tlumivých látek. Mezi nejčastěji zne-

užívané opiáty patří heroin, dále např. morfin, kodein a opium. Popov (2007, s. 10) uvádí, 

že heroin patří mezi tvrdé drogy, u kterých vzniká nejvyšší riziko tělesné závislosti. Při 

užívání heroinu je typické neustálé zvyšování dávky, velice snadno proto může dojít k pře-

dávkování. Většina závislých na heroinu později přechází k injekčnímu užívání. Tato zá-

vislost postupně připravuje člověka naprosto o vše. 
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4 ADOLESCENTI A MLADÍ DOSPĚLÍ Z POHLEDU VÝVOJOVÉ 

PSYCHOLOGIE 

V rámci své práce se budu podrobněji zabývat pouze dvěmi obdobími v rámci lidského 

vývoje, a to o adolescenci a období mladé dospělosti. Tato období jsem si zvolila z toho 

důvodu, že můj průzkum byl prováděn u jedinců ve věkovém rozpětí od 15 do 27 let, kteří 

spadají do těchto kategorií. 

4.1 Adolescence 

Dle Hamanové (2009, s. 171-172) je dospívání jedna fáze v životě jedince, kdy již přestává 

být dítětem, ale není zatím ještě dospělý. Začíná pubertou a pokračuje asi do 19 let. Dochá-

zí zde především k psychomotorickému vývoji. Vágnerová (2000, s. 253) udává, že adoles-

cence je druhou fází dospívání a navazuje na pubertu. Její období je asi od 15 do 20 let. 

Vstup do adolescence je dán pohlavní zralostí, tedy schopností reprodukce. Jedinci jsou 

přiřazovány nové sociální pozice, mění se celá jeho osobnost. Společnost kamarádů je pro 

ně ještě důležitější než dříve a v partnerských vztazích se stávají zralejšími. 

4.1.1 Adolescence- příprava na dospělost 

Do tohoto období spadá i zkušenost s prvním pohlavním stykem. Jedinec také ukončil po-

vinnou školní docházku, je tedy připraven na další studium a následný nástup do zaměst-

nání. Adolescent se dosažením 18 let stává plnoletým, tím je tedy plně zodpovědným za 

své chování a skutky. Budoucnost adolescenta příliš neovlivňuje. Ví, že si může vybrat, a 

cítí se k budoucím možnostem svobodný. Žije naplno, budoucnost je pro něj idealizova-

ným obdobím, které má vyřešit všechny nastávající problémy. Pro adolescenta není dospě-

lost zajímavá, má spoustu omezení a zodpovědnosti, o kterou v žádném případě nestojí. 

(Vágnerová 2000, s. 253, 254, 266) 

Dle Skorunkové (2007, s. 52) je adolescence příprava na dospělost, kdy jedinec získává 

předpoklady ve všech oblastech, které společnost vyžaduje po dospělém jedinci. Jedinci 

jsou v tomto období schopni zplodit potomka, avšak jsou stále závislí na rodině a ekono-

mická závislost, ukazuje nepřipravenost na to, mít vlastní rodinu. Macek (1999, in: Kelna-

rová, 2010, s. 103) uvádí, že adolescent začíná být dospělým v okamžiku, kdy už není za-

měřený pouze sám na sebe, ale obrací se i na druhé. Některé prameny uvádí, že dospělost a 
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dospívání nemá jasně oddělené hranice, navzájem se prolínají a nelze je tak od sebe strikt-

ně oddělit.  

4.1.2 Typické znaky období 

Vágnerová (2000, s. 254) uvádí, že „adolescenti si vytvářejí svou vlastní kulturu, která se 

projevuje v demonstrované potřebě volnosti a experimentování, nechutí k definitivnímu 

řešení vlastní situace, k volbě, která by pro ně znamenala omezení a ochuzení. Odmítnutí 

stylu života a hodnot rodičovské generace už nemívá charakter protestu, negace, ale proje-

vuje se spíše jejich ignorováním“. Dále Vágnerová (2000, s. 255-257) udává, že toto obdo-

bí je také charakteristické nadměrným zájmem o své tělo. Adolescenti své tělo porovnávají 

s aktuálním ideálem krásy a ostatními adolescenty. Krása je však brána jako povinnost, 

která se musí splnit, je to určitý úkol. Postupem času, ke konci tohoto období, mají jedinci 

již svůj vlastní styl a nekopírují tak ani ideály, ani ostatní vrstevníky. Dle Skorunkové 

(2007, s. 52) v tělesném vývoji dochází k vyrovnání výšky a fyzické síly, chlapecká posta-

va se prodlužuje a mužní, dívčí postava se zaobluje. Hříchová, Miňhová a Novotná (2000, 

s. 56) uvádí, že organismus adolescenta je na vrcholu fyzické výkonnosti, dokáže se snadno 

přizpůsobit a vyrovnat se se zátěží.  

4.1.3 Rozvoj osobnosti jedince 

Vágnerová (2000, s. 259-260) udává, že co se u adolescentů týká myšlení, je velice pružné, 

jsou schopni nalézat a využívat nové způsoby k řešení problémů. Umí o problémech pře-

mýšlet, ale jejich rozhodnutí bývají radikální. Často také nepřijímají rady a zkušenosti ji-

ných. Kompromis pro ně není vhodným a použitelným řešením. Rozhodnutí bývá také čas-

to ovlivňováno emocemi, jak kladnými, tak i zápornými, podle aktuální situace, v které se 

jedinec nachází. Adolescenti se velice snadno nechají okouzlit činností, která je pro ně více 

atraktivní než škola. Tyto činnosti pro ně mají větší význam a jedná se např. o sportování 

nebo umělecké aktivity. Jedinci jsou velice tvořiví. Čačka (2002, s. 28, 32) udává, že tvůrčí 

aktivity jsou podmíněny zkušeností, dovedou se poučit ze svých chyb a také se již tak lehce 

nevzdávají. Tvůrčí aktivity postupně pomáhají jedinci dosáhnout vytoužených cílů. Jedinec 

již má také utříbené své hodnoty, které souvisejí s konkrétními cíli. Zná své přednosti, silné 

a slabé stránky, ví, co se mu líbí a nelíbí. Zná tedy i své možnosti, čeho je schopný dosáh-

nout a co je již přes jeho síly. 
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Dle Vágnerové (2000, s. 263-264) v tomto období dochází k osamostatňování. Nejprve 

nastává urovnání vztahů s rodiči a nakonec dochází k úplnému osamostatnění a nezávislos-

ti na rodině. Postupně znovu dochází k rozdělení mužské a ženské role, a to v rámci part-

nerského vztahu. Čačka (2000, s. 230) udává, že není vůbec snadné vzít najednou veškerou 

zodpovědnost sám na sebe, je totiž mnoho okolních situací, které se neustále proměňují a 

jedinec na ně musí být schopný rychle reagovat. Velice často se zde objevují chyby, které 

však dospělí nesmí jedinci tolerovat. Až na konci adolescentního období je jedinec 

v celkovém souladu a umí vše navzájem propojit. 

Dle Skorunkové (2007, s. 53) v tomto období dochází ke konečnému rozvoji identity. Je to 

hledání odpovědí na otázky: Co jsem a kam vlastně patřím, co je smyslem mého života? 

Pomocí různých zájmů a aktivit tuto identitu hledá a nalézá. Minibergerová a Jičínská 

(2010, s. 25) uvádí, že se u adolescentů můžeme setkat i s typem tzv. antiidentifikace, což 

znamená, že jedinec dělá přesný opak toho, co se po něm žádá. Tímto způsobem, i když se 

to nemusí někdy zdát, však jedinec hledá svůj jistý životní smysl a určitou cestu.  

4.1.4 Problémy, které se vyskytují u adolescentů 

Přestože je toto období klidnější než předchozí puberta, Čačka (2002, s. 63-67) uvádí, že se 

mohou i zde objevovat nějaké psychické problémy, nejčastěji u osob s nízkým sebevědo-

mím. Mezi tyto poruchy můžeme zařadit i např. halucinace a iluze, které bývají nejčastěji 

spojené s užíváním návykových látek. Časté jsou také citové poruchy, jako jsou deprese, 

emoční labilita, úzkosti nebo poruchy spánku, poruchy ve výživě, toxikomanie, různé psy-

chózy, sebevražedné myšlenky také nejsou výjimkou. Dle Hříchové, Miňhové a Novotné 

(2000, s. 57) si jedinci velmi často v tomto období píší deníky. Deník je z psychologického 

hlediska velice prospěšný, protože umožňuje jedinci udělat si jasno ve svých vlastních ci-

tech a myšlenkách. Do deníku si jedinec může zapsat úplně všechno, i nejosobnější věci, se 

kterými by se nikdy nikomu jinému nesvěřil. 

4.1.5 Komunikace a mezilidské vztahy 

V komunikaci postupně také nastává u jedinců změna, podobá se již běžné mluvě, pomalu 

mizí pubertální výrazy. Cizí lidé jedinci začínají vykat, tím si uvědomuje, že již není brán 

jako dítě. V rodině již také není považován za dítě, očekává se od něj jistý způsob chování, 

který se podobá dospělému. Co se týká sociálních rolí, jedinec přestává být žákem a je mu 
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připisována role středoškoláka, učně, později vysokoškoláka nebo pracovníka, spolupra-

covníka. (Vágnerová, 2000, s. 274, 278, 279) 

Dle Vágnerové (2000, s. 281-283) je vztah adolescentů k dospělým kritický. Porovnávají 

jejich chování a hodnotí ho podle názoru, jak by se zachovali oni sami. Porovnávají neje-

nom chování, ale i jednání, styl, názory a hodnoty rodičů se svým vytvořeným ideálem. 

Skorunková (2007, s. 53) uvádí, že v kritice a výměně názorů objevuje jedinec informace, 

které mu pomáhají ujasnit jeho názory. Proto je důležité, aby dospělí s adolescenty komu-

nikovali, brali jejich názory vážně a diskutovali s nimi pomocí nejrůznějších argumentů. 

Čačka (2002, s. 46) uvádí, že snižování autority rodičů probíhá nejvýznamněji v 15-16 

letech. Od 17 let začíná mezi jedincem a rodiči nový vztah jiné kvality. V tomto období se 

všechny nashromážděné informace a zkušenosti ze vzájemných vztahů využijí. Dle Vágne-

rové (2000, s. 285-289) má vztah adolescentů k vrstevníkům také veliký význam. Jedinec 

se společně s vrstevníky věnuje nejrůznějším aktivitám a hledá různá řešení. Vrstevníci 

v jistém slova smyslu nahrazují rodinu, dávají jedinci určitý pocit bezpečí a jistoty. Postup-

ně se ztrácí závislost na vrstevnících, jedinec začne věřit svému názoru, zůstává však sta-

bilní kamarád, který je pro jedince citovou podporou. Dozrávají také partnerské vztahy, 

které jsou však většinou stále ještě jistým experimentem, a proto nemívají dlouhého trvání. 

Získává v nich však stále větší význam sexualita, která začíná tvořit důležitou složku part-

nerského vztahu.  

4.1.6 Úloha profese v životě adolescenta 

Dle Pekařové (2006, s. 157, 162, 168) není výběr profese pro adolescenta vůbec jednodu-

chý a přitom ovlivňuje celý jeho následující život. V 15 letech málokdo ví, co by skutečně 

chtěl celý život dělat. Velice často toto rozhodnutí ovlivňují rodiče, kteří přemýšlejí, na 

které škole je dostatek míst, aby se tam jejich dítě mělo šanci dostat a zda po ukončení ško-

ly bude možné najít pro jejich absolventa pracovní místo. Je velká spousta studentů, co po 

ukončení vzdělání s maturitním vysvědčením, nemá kam nastoupit. Potom obchází blízká 

pracoviště, ptají se po volných místech, hledají informace a jen doma čekají, až dostanou 

svoji příležitost. Přitom by se tito jedinci již chtěli osamostatnit, být nezávislí a začít žít 

podle svého, mají svůj rozum, své hodnoty, plány a potřeby, ale chybí jim pouze finanční 

prostředky, které bez práce těžko získají. Toto je velice lehká cesta, jak se může vše stočit 

špatným směrem a jedinec se tak může stát povalečem. Vágnerová (2000, s. 294-295) uvá-
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dí, že v prvním zaměstnání velice často dochází ke zklamání, jedinec totiž očekával něco 

jiného, než práce ve skutečnosti obnáší. Navíc nový pracovník má někdy problém začlenit 

se do pracovního kolektivu a nebývá hodnocen podle toho, jak mu to šlo ve škole, ale 

podle toho, co předvádí aktuálně v práci. Minibergerová a Jičínská (2010, s. 25-26) dodá-

vají, že pokud jedinec nemá práci, ale dále studuje nebo chvíli pracuje a poté nastoupí zno-

vu na studia, nastává období tzv. moratoria. Moratorium je období, kdy jedinec neustále 

posouvá svůj přesun do dospělosti a s tím odkládá i zodpovědnost a osamostatnění se. 

4.2 Mladá dospělost 

Dle Skorunkové (2007, s. 55) „za psychické znaky dospělosti lze považovat samostatnost 

spojenou s větší sebejistotou, relativní svobodu vlastního rozhodování a chování, schop-

nost přijmout zodpovědnost ve vztahu k druhým lidem a zodpovědností za svá rozhodnutí a 

činy. Dospělý člověk se dovede lépe ovládat, podřídit své aktuální osobní potřeby ohledům 

jiné osoby a omezit tak svou egocentričnost“.  

4.2.1 Mladá dospělost a její specifika 

Dle Vágnerové (2000, s. 299, 304-306) dospělost dělíme na 3 stádia. První je období mladé 

dospělosti, které trvá od 20 do 35 let. Druhé období je střední dospělost, která je stanovena 

od 35 do 45 let a poslední období je pozdní dospělost od 45 do 60 let. Mladý jedinec je 

přístupný všemu novému, může uskutečnit řadu svých plánů a je otevřený novým rolím. 

Rozhodnutí, která jedinec v tomto období udělá, mohou ovlivňovat celý jeho následující 

život, např. rodičovství. Dospělost je zde již brána jako výhoda spojená se samostatností a 

nezávislostí. Nastává ekonomická soběstačnost, svoboda volby partnerů a přátel. Skorun-

ková (2007, s. 56) vymezila hlavní cíle tohoto období. Je to získání nezávislosti na rodi-

čích, upevnění vlastní identity, osvojení si rolí, upřesnění vlastních cílů, přijetí profesní 

role, stabilní partnerství a založení rodiny.  

Hříchová, Miňhová a Novotná (2000, s. 59) uvádí, že ve 20 letech končí fyzický růst, stabi-

lizuje se výška a váha jedince. Asi ve 25 letech nastává období největší svalové síly a zra-

losti mozku. Od 20-29 let narůstá činnost pohlavních žláz, která je pro toto období zvláště 

důležitá. Objevují se ale i jisté známky stárnutí, a to zejména u smyslových orgánů. Dochá-

zí ke zhoršení zraku a sluchu. Zlepšuje se ale myšlení a činnost mozku. Inteligence se již 

nemění. Dle Vágnerové (2000, s. 307-308) se v tomto období při myšlení a řešení situací 
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uplatňuje především zkušenost. Dospělý jedinec je schopen přijmout při řešení i kompro-

mis, je to tím, že dospělý je schopen respektovat řešení i jiných lidí. Jedinec se zabývá nej-

častěji úkoly, které jsou spojeny s jeho profesí a mezilidskými vztahy, své znalosti používá 

k dosažení konkrétního cíle. Když jedinec dosáhne 30 let, dle Vágnerové (2000, s. 358-

359), dochází k období prvního bilancování. To znamená, že pro jedince dosavadní role a 

aktivity přestávají být atraktivní. Jedinec touží po nějaké změně, ať již zaměstnání, bydliště 

nebo partnera. Není to změna z důvodu nespokojenosti, ale pro potřebu dále se rozvíjet.  

4.2.2 Profesní role 

Dle Vágnerové (2000, s. 315-317, 321) v tomto období již končí experimentování 

s profesemi, ale jedinec přijímá profesní roli, která je trvalejší nebo definitivní. Zaměstnání 

je způsobem k získání něčeho žádoucího, ať již se jedná o peníze, prestiž nebo osobní roz-

voj. Jedinec pomocí zaměstnání získává nové zkušenosti, seberealizuje se, rozšiřuje si so-

ciální kontakt, má tak otevřenou budoucnost a stává se nezávislým a samostatným. Později 

se jedinec ve své profesi musí ohlížet také i na rodinu. Vágnerová (2000, s. 326) udává, že 

„člověk, který si vybudoval stabilní identitu, se stává jistějším a vyrovnanějším. Dovede 

navázat takový citový vztah, v němž se části své samostatné identity vzdává ve prospěch 

tohoto partnerství“.  

4.2.3 Partnerství 

Dle Vágnerové (2000, s. 326-328) díky partnerství máme s kým sdílet intimitu, která se 

týká pouze tohoto jedinečného páru. Je zde potřeba otevřenosti, důvěry, respektu, tolerance 

a sdílení budoucnosti. Partnerství přechází do stabilnějšího vztahu a je také jistou ochranou 

proti samotě. Někdy jsou dokonce udržovány i nefunkční vztahy, a to jenom proto, aby 

jedinec nebyl sám. Pokud je vztah dobrý nejprve projde fází romantické lásky a následně 

také napětím. Potom se vztah může stát realističtějším a stabilnějším. Skorunková (2007, s. 

56) udává, že jedinec, který není na vztah zralý, se ocitá v izolaci oproti ostatním, kteří 

zakládají své nové rodiny. Pekařová (2006, s. 176-177) uvádí, že partner dospělého nezkazí 

co se výchovy týká, pouze v něm má jedinec jistotu, a tím získává odvahu, mluví a žije si 

tedy po svém. Získává odvahu sdělit rodičům svoje názory, co se mu líbí a co ne, ale nestá-

vá se tím, co z něj dělá partner, ale tím co si rodiče vychovali.  
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4.2.4 Manželství a vzájemné soužití 

Dle Hříchové, Miňhové a Novotné (2000, s. 60) má každý potřebu lásky, pokud není opě-

tována, vyvolává u jedince smutek a pocity méněcennosti. V dospělosti si vybíráme život-

ního partnera, ale jistou předlohu si vytváříme již v dětství. Vágnerová (2000, s. 334, 338) 

udává, že manželstvím získává jedinec novou roli, je to základ pro vytvoření nové rodiny, 

zázemí a mění osobní identitu, ale zásadně změnit osobnost dospělého jedince nemůže. Dle 

Skorunkové (2007, s. 57) se však mění vztah s původní rodinou, především vztah s rodiči. 

Založením vlastní rodiny se jedinec vyrovnává vlastním rodičům, dokáže ocenit a uvědo-

mit si, jak je tato role složitá a zodpovědná. Hříchová, Miňhová a Novotná (2000, s. 61) 

uvádí, že nově uzavřená manželství si musí projít etapou vzájemného přizpůsobování a 

hledání toho, co by oběma partnerům vyhovovalo. První dva roky jsou tzv. adaptační fáze, 

kdy se partneři učí spolu sžít a navzájem se tolerovat a respektovat. Dle Pekařové (2006, s. 

188) by pár měl samozřejmě bydlet samostatně, ne s rodiči. Velice často však s rodiči byd-

lí, protože nemají prostředky na to, mít vlastní bydlení. Nejčastěji bývají v původním dět-

ském pokoji, kde mají soukromí, ale ostatní prostory využívají společně. V bytě mají málo 

prostoru sami pro sebe, proto si mladí a staří musí určit základní pravidla, která budou mít 

a vzájemně respektovat. Konflikty jsou zde velice časté, a to kvůli úplným maličkostem. 

Od mladého páru však nejde o naschvály, ale jenom mají jiné potřeby. Pokud dojde ke 

konfliktu a rodičům se něco nelíbí, musí to sdělit, ale pouze svému dítěti, jenom tak se dá 

něco vyřešit.  

Langmeier, Krejčíková (2007, in: Kelnarová, 2010, s. 108) uvádí, že v dnešní době spolu 

lidé velice často žijí pouze ve volném svazku. Tento svazek postupně může, ale nemusí být 

završený manželstvím. Vstup do manželství tak bývá posouván do pozdější doby, pokud 

k němu vůbec nakonec dojde. Celkově již v této době není stanoven žádný optimální věk, 

který by měl být vhodný k uskutečnění manželství nebo třeba pořízení si prvního dítěte. 

Přitom ještě zhruba před dvaceti lety se lidé shodli na tom, který věk je pro tato velká roz-

hodnutí ideální. Vágnerová (2000, s. 344, 347) uvádí, že rodičovství je další nová role je-

dince, která sebou nese určitou zátěž. Ačkoliv je rodičovství primárně biologicky podmí-

něno, někteří jedinci ho odkládají nebo se rozhodnou pro bezdětnost. Výrok, že každý 

normální člověk má mít dítě, je v dnešní době již dávno mýtus. 
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4.3 Vzdělávání adolescentů a mladých dospělých v ČR 

4.3.1 Střední škola 

Dle ČESKO (Zákon č.561/2004 Sb., s. 10279-10281) „Střední vzdělávání rozvíjí vědomos-

ti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro 

osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné 

vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Střední 

vzdělání dále vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné 

získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělání a přípravu pro 

výkon povolání nebo pracovní činnosti“. Vzdělávání je zde rozčleněno na teoretické, prak-

tické a výchovu mimo vyučování. Praktické vyučování je odlišné podle oborů, které jedi-

nec studuje a může být uskutečňováno i mimo období vyučování nebo mimo školní rok. 

Střední vzdělání může být ukončeno po 1 až 2 letech denního studia formou středního 

vzdělání, nebo po 2 až 3 letech středním vzděláním s výučním listem, nebo po ukončení 

šesti nebo osmiletého gymnázia, studijního čtyřletého oboru nebo dvouletého nástavbové-

ho programu středním vzděláním s maturitní zkouškou. 

4.3.2 Vyšší odborná škola 

Dle ČESKO (Zákon č.561/2004 Sb., s. 10290, 10292) „Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a 

prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání a poskytuje všeo-

becné a odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon náročných činností. Úspěšným 

ukončením příslušného akreditovaného vzdělávacího programu se dosáhne stupně vyššího 

odborného vzdělání. Délka vyššího odborného vzdělávání v denní formě je 3 roky včetně 

odborné praxe, u zdravotnických oborů vzdělání až 3,5 roku. Vyšší odborné vzdělávání se 

ukončuje absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o 

absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy. Označení absolventa vyšší odborné 

školy, které se uvádí za jménem, je „diplomovaný specialista“ (zkráceně „DiS.“)“. 

4.3.3 Vysoká škola 

Dle ČESKO (Zákon č.111/1998 Sb., s.1, 2, 23-25) „Vysoké školy jako nejvyšší článek vzdě-

lávací soustavy jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a 

mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti. 
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Typy studijních programů jsou bakalářský, magisterský a doktorský. Bakalářský studijní 

program je zaměřen zejména na přípravu k výkonu povolání, při nichž se bezprostředně 

využívají soudobé poznatky a metody; obsahuje též vybrané teoretické poznatky. Magister-

ský studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobém 

stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí 

schopností k tvůrčí činnosti; v oblasti umění je zaměřen na náročnou uměleckou přípravu a 

rozvíjení talentu. Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou 

tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí 

činnost v oblasti umění“. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 PŘÍPRAVA PRŮZKUMU 

V praktické části mé bakalářské práce jsem prováděla dotazníkové průzkumné šetření, kte-

ré mělo za úkol zmapovat životní styl studentů zdravotnických oborů. Jednalo se o studen-

ty střední a vyšší odborné školy zdravotnické a vysoké školy. Na úvod jsem si zvolila hlav-

ní cíl průzkumu a baterii otázek, které se budou vázat na dílčí průzkumné otázky. Podklady 

jsou uvedeny v tabulkách a pro přehlednost také v grafech.  

5.1 Cíl průzkumu 

Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit životní styl studentů zdravotnických oborů. Kon-

krétně chci zjistit a porovnat, jakým způsobem se liší životní styl u tří různých studijních 

zdravotnických oborů a to Středních zdravotnických škol ve Žďáře nad Sázavou a Havlíč-

kové Brodě, Vyšších odborných škol zdravotnických také ve Žďáře nad Sázavou a Havlíč-

kově Brodě a Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. 

5.1.1 Dílčí výzkumné otázky: 

Jaké jsou demografické údaje studentů zdravotnických oborů? 

Jaký je životní styl, stravování a pitný režim u studentů zdravotnických oborů? 

Jak odpočívají a tráví volný čas studenti zdravotnických oborů? 

Jaké jsou zkušenosti s rizikovými faktory zdravého životního stylu u studentů zdravotnic-

kých oborů? 

Z těchto výzkumných otázek vychází následující baterie otázek: 

Otázka č. 1 - 6 Demografické údaje respondentů  

Otázka č. 7 - 14 Životní styl, stravování a pitný režim 

  • Dodržují studenti zdravotnických oborů zdravý životní styl?  

   • Zajímají se studenti zdravotnických oborů o zásady zdravého životního 

  stylu?  

  • Jakým způsobem se stravují studenti zdravotnických oborů? 
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Otázka č. 15 - 22 Odpočinek a aktivní trávení volného času 

  • Kolik času věnují studenti zdravotnických oborů odpočinku? 

  • Jak vyplňují studenti zdravotnických oborů svůj volný čas?   

  • Jak získávají studenti zdravotnických oborů finanční prostředky?  

 • Jak přistupují studenti zdravotnických oborů k pracovně výdělečné činnos-

ti během studia? 

 Otázka č. 23 – 31 Rizikové faktory zdravého životního stylu 

  • Jaký postoj zaujímají studenti zdravotnických oborů k rizikovým faktorům 

  zdravého životního stylu? 

5.2 Průzkumný problém 

Ve svém průzkumu jsem chtěla zjistit životní styl studentů zdravotnických oborů a zhodno-

tit jej. Životní styl je pro každého jedinečný, ale může se i v mnohém s ostatními shodovat. 

Chtěla jsem zjistit, jestli existuje nějaká spojitost mezi jednotlivými studenty, co se život-

ního stylu týče, anebo jestli si jsou v něčem podobné. 

5.3 Druh průzkumu 

Svůj průzkum jsem si zvolila formou kvantitativního dotazníku. Mezi studenty jsem rozda-

la celkem 300 dotazníků a zpět jsem získala všech 300 vyplněných dotazníků, které jsem 

dále zpracovávala a vyhodnocovala. 

5.4 Průzkumný vzorek a způsob výběru 

Pro účel mé práce jsem si zvolila studenty SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou a Havlíčkův 

Brod a VŠ polytechnické Jihlava. Celkem bylo osloveno 300 studentů a z toho 100 studen-

tů v jednotlivém stupni vzdělání. Z celkového počtu studentů bylo 31 mužů a 269 žen., 

tento počet je standardní vzhledem ke zdravotnickému zaměření škol. 
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5.5 Dotazník 

Metoda pro získávání informací byla stanovena jako dotazníkové šetření. Dotazník obsa-

hoval 31 otázek a byl tvořen otevřenými, uzavřenými a srovnávacími otázkami. Dotazní-

kového šetření se zúčastnilo celkem 300 studentů SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou a 

Havlíčkův Brod a VŠ polytechnické Jihlava. Před zahájením dotazníkového šetření byl 

proveden předvýzkum rozdáním 10 dotazníků, pro zjištění srozumitelnosti jednotlivých 

otázek. Při návštěvě jednotlivých škol byli studenti s dotazníky seznámeni a byl jim vysvět-

len jejich význam a způsob zpracování. Všichni studenti s vyplněním dotazníků souhlasili, 

po předání je vyplnili a předali zpět k vyhodnocení. Dotazníky byly zcela anonymní. 

5.6 Způsob zpracování dat 

Samotné šetření bylo zahájeno shromažďováním a ověřováním informací, jejich roztřídě-

ním a zkompletováním. Před konečným rozdáním dotazníků jsem provedla předvýzkum, 

kdy jsem rozdala 10 dotazníků, kterými jsem chtěla zjistit, zda je dotazník dobře zpracova-

ný a studenti tedy odpovídají na dané otázky tak, jak je v zadání uvedeno. 

Použité tabulky a grafy byly vytvořeny v PC programu Microsoft Office Excel 2003 a 

Microsoft Office Word 2003. Pro lepší přehlednost byla většina grafů, kde se komparovalo 

zvolena stylem sloupcovým. Jednotlivé školy jsou v grafu odlišeny barevně. SZŠ je ozna-

čena fialovou barvou, VOŠZ barvou vínovou a VŠ je označena barvou žlutou. Bibliogra-

fické údaje jsou zpracovány dle ISO normy 690. 
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6 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU A INTERPRETACE 

DAT 

6.1 Demografické údaje respondentů 

Otázka č. 1 Pohlaví studentů 

10,33
%

89,67
%

Muži Ženy

 

Graf 1 Pohlaví studentů 

Na tuto otázku odpovědělo celkem 300 studentů (100 %). Z toho 269 žen (89,67 %) a 31 

mužů 10,33 %). Ženy tedy výrazně převyšují počet mužů, což je způsobeno zdravotnickým 

zaměřením záměrně vybraných škol. 

Otázka č. 2 Věk studentů 

33%

63,33
%

3,67%

15-18 let 19-23 let 24-27 let
 

Graf 2 Věk studentů 
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Na otázku odpovědělo 300 studentů (100 %). V rozmezí 19-23 let bylo uvedeno 190 stu-

dentů (63,33 %), 15-18 let uvedlo 99 studentů (33 %) a v rozmezí 24-27 let bylo 11 studen-

tů (3,67 %). Je pochopitelné, že největší procento zaujímají studenti ve věku 19-23 let, ale 

zajímavá je věková skupina 24-27 let. V tomto období již má většina studentů jedno vyšší 

nebo vysoké vzdělání dostudováno.  

Otázka č. 3 Místo bydliště 

49,67
%

47,67
%

2,67%

Vesnice Město Jiné
 

Graf 3 Bydliště studentů 

Na otázku odpovědělo celkem 300 studentů (100 %). Z toho na vesnici žije 149 studentů 

(49,67 %), ve městě žije 143 studentů (47,67 %) a jinde žije 8 studentů (2,67 %). 

V možnosti jiné uvedlo 7 respondentů městys a 1 respondent usedlost. Vzhledem k tomu, 

že výzkum byl prováděn pouze ve městech, je zastoupení studentů v poměrně stejnorodém 

zastoupení. 

Otázka č. 4 Typ školy 

Na otázku odpovědělo celkem 300 respondentů (100 %). Z toho uvedlo 100 studentů 

(33,33 %) SZŠ, 100 studentů (33,33 %) VOŠZ a 100 studentů (33,33 %) VŠ. Tyto odpově-

di byly předem jasně stanovené, protože jsem záměrně zvolila stejný počet studentů, tedy 

100, u všech 3 různých typů škol. 
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Otázka č. 5 Uveďte jak bydlíte? 
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Graf 4 Bydlení 

Na otázku na SZŠ odpovědělo 100 studentů, ale protože mohli studenti odpovědět více než 

jednou možností, celkem jsem získala 105 odpovědí (100 %). Z toho 99 studentů (94,29 

%) bydlí s rodiči, 3 studenti (2,86 %) bydlí na koleji/internátu, 2 studenti (1,90 %) bydlí 

jinak, kde1 student uvedl, že bydlí s bratrem a 1 student, že bydlí s matkou a bratrem, a 1 

student (0,95 %) bydlí společně s přítelem/přítelkyní.   

Na VOŠZ odpovědělo 100 studentů, ale z důvodu více možných odpovědí jsem celkem 

získala 121 odpovědí (100 %). Z toho 89 studentů (73,55 %) bydlí s rodiči, 17 studentů 

(14,05 %) bydlí s přítelem/přítelkyní, 13 studentů (10,74 %) bydlí na koleji/internátu a 2 

studenti (1,65 %) bydlí jinak, kde 1 student uvedl, že bydlí s prarodiči a 1 s matkou a ba-

bičkou. 

Na VŠ odpovědělo 100 studentů, ale z důvodu více možných odpovědí jsem celkem získa-

la 124 odpovědí (100 %). Z toho 85 studentů (68,55 %) bydlí s rodiči, 16 studentů (12,90 

%) bydlí na koleji/internátu, 15 studentů (12,10 %) žije s přítelem/přítelkyní, 6 studentů 

(4,84 %) bydlí jinak, kde 4 studenti uvedli, že bydlí na privátu, 1 student v podnájmu, 1 

student bydlí s bratrem a 1 s manželem, 2 studenti (1,61 %) žijí sami. 

Je zcela samozřejmé, že většina studentů neustále žije ve společné domácnosti s rodiči. 

V dnešní době je úplné osamostatnění poněkud složité, a pokud jedinci nemají dostatek 

finančních prostředků, těžko se mohou odstěhovat. 
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Otázka č. 6 Jak nejčastěji cestujete do školy?  
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Graf 5 Cestování do školy 

Na SZŠ na tuto otázku odpovědělo 100 studentů, ale z důvodu možnosti více odpovědí, 

jsem celkem získala 106 odpovědí (100 %). Z toho 69 studentů (65,09 %) cestuje autobu-

sem/vlakem, 28 studentů (26,42 %) chodí do školy pěšky, 6 studentů (5,66 %) cestuje au-

tem, 2 studenti (1,89 %) cestují MHD a 1 student (0,94 %) cestuje jinak, a to na kole. 

Na VOŠZ odpovědělo 100 studentů, ale z důvodu možnosti více odpovědí, jsem celkem 

získala 110 odpovědí (100 %). Z toho 64 studentů (58,18 %) cestuje autobusem/vlakem, 24 

studentů (21,82 %) chodí do školy pěšky, 17 studentů (15,45 %) cestuje nejčastěji autem a 

5 studentů (4,55 %) cestuje MHD. 

Na VŠ odpovědělo 100 studentů, ale z důvodu možnosti více odpovědí, jsem celkem získa-

la 108 odpovědí (100 %). Z toho 57 studentů (52,78 %) cestuje autobusem/vlakem, 23 stu-

dentů (21,30 %) chodí do školy pěšky, 17 studentů (15,74 %) cestuje MHD a 11 studentů 

(10,19 %) cestuje autem. 

Vzhledem k tomu, že zhruba polovina studentů pochází z vesnice, je tedy jednoznačné, že 

do školy musí nějakým způsobem dojíždět. Nejčastěji využívaným prostředkem je zde au-

tobus nebo vlak. 
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6.2 Životní styl, stravování a pitný režim 

Otázka č. 7 Kolikrát denně jíte? 
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Graf 6 Počet jídel během dne 

Na otázku na SZŠ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 47 studentů (47 %) jí 5-6x 

denně, 45 studentů (45 %) jí 3-4x denně, 5 studentů (5 %) jí více než 6x denně a 3 studenti 

(3 %) jí 1-2x denně. 

Na VOŠZ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho, 57 studentů (57 %) jí 3-4x denně, 40 

studentů (40 %) jí 5-6x denně, 2 studenti (2 %) jí více než 6x denně a 1 student (1 %) jí 1-

2x denně. 

Na VŠ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 56 studentů (56 %) jí 3-4x denně, 40 stu-

dentů (40 %) jí 5-6x denně, 2 studenti (2 %) jí 1-2x denně a 2 studenti (2 %) jí více než 6x 

denně. 

Vzhledem k jednotlivým typům škol je rozložení jídla během dne poměrně podobné. Je 

dobré, že studenti zdravotnických oborů jedí nejčastěji 3-4x denně nebo i 5-6x denně, a 1-

2x denně naopak minimálně. Jejich stravování je tedy pravidelné. 
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Otázka č. 8 Snídáte? 
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Graf 7 Snídání studentů 

Na otázku na SZŠ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 58 studentů (58 %) snídá, 25 

studentů (25 %) nesnídá, ale snídali by a 17 studentů (17 %) nesnídá. 

Na VOŠZ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 69 studentů (69 %) snídá, 18 studentů 

(18 %) nesnídá a 13 studentů (13 %) nesnídá, ale snídali by. 

Na VŠ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 78 studentů (78 %) snídá, 11 studentů (11 

%) nesnídá, ale snídali by a 11 studentů (11 %) nesnídá. 

Snídaně je dle odborníků i nejrůznějších zdrojů nejdůležitější potravou dne. Nastartuje celý 

nás organismus na celý následující den, proto je dobré, že dle výsledků většina studentů 

zdravotnických oborů snídá, i když u studentů SZŠ je počet těch, kteří nesnídají poměrně 

vysoký. 
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Otázka č. 9 Kolik teplých jídel máte za den? 
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Graf 8 Počet teplých jídel během dne 

Na otázku na SZŠ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 56 studentů (56 %) má 2-3 

teplá jídla denně, 44 studentů (44 %) má 0-1 teplé jídlo denně. 

Na VOŠZ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 75 studentů (75 %) má 0-1 teplé jídlo 

denně, 24 studentů (24 %) má 2-3 teplá jídla denně, 1 student (1 %) má více než 3 teplá 

jídla denně. 

Na VŠ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 76 studentů (76 %) má 0-1 teplé jídlo 

denně, 24 studentů (24 %) má 2-3 teplá jídla denně. 

Předpokládáme-li, že v možnosti 0-1 teplých jídel za den, by studenti spadali do možnosti 

1 teplé jídlo, bylo by to v pořádku. Avšak pokud většina studentů v této skupině nemá žád-

né teplé jídlo za den, měl by se tento fakt upravit. Alespoň jedno teplé jídlo denně je pro 

organismus důležité.  
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Otázka č. 10 Jak často jíte ovoce a zeleninu? 
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Graf 9 Zařazení ovoce a zeleniny do jídelníčku studentů 

Na otázku na SZŠ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 42 studentů (42 %) přijímá 

ovoce a zeleninu 2-3x týdně, 28 studentů (28 %) přijímá ovoce a zeleninu 4-6x týdně, 27 

studentů (27 %) přijímá ovoce a zeleninu každý den a 3 studenti (3 %) přijímají ovoce a 

zeleninu 0-1x týdně. 

Na VOŠZ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 47 studentů (47 %) přijímá ovoce a 

zeleninu 2-3x týdně, 24 studentů (24 %) přijímá ovoce a zeleninu 4-6x týdně, 20 studentů 

(20 %) přijímá ovoce a zeleninu každý den a 9 studentů (9 %) přijímá ovoce a zeleninu 0-

1x týdně. 

Na VŠ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 41 studentů (41 %) přijímá ovoce a zele-

ninu 2-3x týdně, 32 studentů (32 %) přijímá ovoce a zeleninu 4-6x týdně, 15 studentů (15 

%) přijímá ovoce a zeleninu každý den a 12 studentů (12 %) přijímá ovoce a zeleninu 0-1x 

týdně. 

Tento výsledek je velice uspokojivý, protože ukazuje, že valná většina studentů ve svém 

jídelníčku má zahrnuté ovoce i zeleninu. Je i poměrně velké procento studentů, kteří přijí-

mají ovoce a zeleninu každý den, a to možná překvapivě u studentů SZŠ.  
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Otázka č. 11 Konzumujete celozrnné pečivo? 
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Graf 10 Příjem celozrnného pečiva u studentů 

Na otázku na SZŠ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 79 studentů (79 %) si celo-

zrnné pečivo občas dá, 13 studentů (13 %) celozrnné pečivo upřednostňuje a 8 studentů (8 

%) nekonzumuje celozrnné pečivo. 

Na VOŠZ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 66 studentů (66 %) si celozrnné peči-

vo občas dá, 29 studentů (29 %) celozrnné pečivo upřednostňuje a 5 studentů (5 %) nekon-

zumuje celozrnné pečivo. 

Na VŠ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 64 studentů (64 %) si celozrnné pečivo 

občas dá a 36 studentů (36 %) celozrnné pečivo upřednostňuje. 

Podle mého očekávání na tuto otázku nejvíce studentů odpovědělo možností, občas si ho 

dám. 
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Otázka č. 12 Kolik tekutin vypijete za den? 
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Graf 11 Příjem tekutinu studentů za den 

Na otázku na SZŠ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 48 studentů (48 %) vypije za 

den do 2 litrů tekutin, 30 studentů (30 %) vypije do 1 litru, 20 studentů (20 %) vypije do 3 

litrů a 2 studenti (2 %) vypijí více než 3 litry. 

Na VOŠZ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 55 studentů (55 %) vypije za den do 2 

litrů tekutin, 21 studentů (21 %) vypije do 1 litru, 20 studentů (20 %) vypije do 3 litrů, 4 

studenti (4 %) vypijí více než 3 litry. 

Na VŠ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 60 studentů (60 %) vypije za den do 2 

litrů tekutin, 25 studentů (25 %) vypije do 3 litrů, 14 studentů (14 %) vypije do 1 litru a 1 

student (1 %) vypije více než 3 litry. 

Výsledky na tuto otázku ukázali, že velké procento studentů má během dne nedostatek te-

kutin, Nejvíce studentů uvedlo odpověď, která udává, že vypijí do 1 nebo do 2 litrů tekutin. 

Přitom doporučený denní příjem tekutin je 2,5-3 litry tekutin. 
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Otázka č. 13 Chtěl(a) byste zhubnout? 
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Graf 12 Spokojenost s váhou a postavou 

Na otázku na SZŠ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 43 studentů (43 %) by chtělo 

zhubnout, 31 studentů (31 %) je spokojeno se svoji postavou, 19 studentů (19 %) zhubnout 

nechce a 7 studentů (7 %) hubne a drží dietu. 

Na VOŠZ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 54 studentů (54 %) by chtělo zhub-

nout, 23 studentů (23 %) je spokojeno se svoji postavou, 14 studentů (14 %) zhubnout ne-

chce a 9 studentů (9 %) hubne a drží dietu. 

Na VŠ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 55 studentů (55 %) by chtělo zhubnout, 

19 studentů (19 %) je spokojeno se svoji postavou, 13 studentů (13 %) hubne a drží dietu a 

13 studentů (13 %) zhubnout nechce. 

Tato ukázka ukazuje, že polovina studentů SZŠ je nespokojena se svojí postavou a chtěla 

by zhubnout, zatímco druhá polovina hubnout nechce. U studentů VOŠZ a VŠ je většina 

studentů nespokojena se svojí váhou a chtěli by zhubnout, ovšem jejich převaha oproti těm 

spokojeným, není nijak výrazně veliká.  
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Otázka č. 14 Zajímáte se o zdravou výživu? 
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Graf 13 Zájem o zdravou výživu 

Na otázku na SZŠ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 58 studentů (58 %) si občas 

něco o zdravé výživě přečte v časopise nebo na internetu, 29 studentů (29 %) se o zdravou 

výživu nezajímají a je jim to jedno, 11 studentů (11 %) se o zdravou výživu zajímá a zjiš-

ťují si informace a 2 studenti (2 %) označili odpověď jiné, kde 2 studenti odpověděli zájem 

rodiny. 

Na VOŠZ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 76 studentů (76 %) si občas něco o 

zdravé výživě přečte v časopise nebo na internetu, 14 studentů (14 %) se o zdravou výživu 

nezajímají a je jim to jedno, 10 studentů (10 %) se o zdravou výživu zajímá a zjišťují si 

informace. 

Na VŠ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 67 studentů (67 %) si občas něco o zdra-

vé výživě přečte v časopise nebo na internetu, 25 studentů (25 %) se o zdravou výživu za-

jímá a zjišťují si informace, 7 studentů (7 %) se o zdravou výživu nezajímá a je jim to jed-

no a 1 student (1 %) označil odpověď jiné, kde student uvedl, že má vystudovaného 

nutričního asistenta. 

U této otázky mě překvapilo, že 29 studentů (29 %) SZŠ se nezajímá o zdravou výživu a je 

jim jedno, oproti ostatním školám, je to poměrně vysoké číslo. Na druhou stranu však 25 

studentů (25 %) VŠ se o zdravou výživu aktivně zajímá.  
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6.3 Odpočinek a aktivní trávení volného času 

Otázka č. 15 Kolik hodin obvykle spíte během pracovního týdne? 
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Graf 14 Spánek během pracovního týdne 

Na otázku na SZŠ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 63 studentů (63 %) spí 5-7 

hodin, 35 studentů (35 %) spí 8-10 hodin, 1 student (1 %) spí během pracovního týdne mé-

ně než 4 hodiny a 1 student (1 %) spí více než 10 hodin. 

Na VOŠZ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 72 studentů (72 %) spí 5-7 hodin, 26 

studentů (26 %) spí 8-10 hodin, 1 student (1 %) spí během pracovního týdne méně než 4 

hodiny a 1 student (1 %) spí více než 10 hodin. 

Na VŠ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 69 studentů (69 %) spí 5-7 hodin, 30 stu-

dentů (30 %) spí 8-10 hodin a 1 student (1 %) spí během pracovního týdne méně než 4 

hodiny. 
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Otázka č. 16 Kolik hodin obvykle spíte o víkendu? 
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Graf 15 Spánek o víkendu 

Na otázku na SZŠ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 55 studentů (55 %) spí 8-10 

hodin, 31 studentů (31 %) spí více než 10 hodin, 14 studentů (14 %) spí o víkendu 5-7 ho-

din. 

Na VOŠZ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 67 studentů (67 %) spí 8-10 hodin, 22 

studentů (22 %) spí o víkendu 5-7 hodin, 11 studentů (11 %) spí více než 10 hodin. 

Na VŠ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 75 studentů (75 %) spí 8-10 hodin, 15 

studentů (15 %) spí o víkendu 5-7 hodin, 10 studentů (10 %) spí více než 10 hodin. 

Oproti délce spánku během pracovního týdne, je zde doba spánku delší. Většina studentů 

spí o víkendu 8-10 hodin. Počet studentů, kteří spí více než 10 hodin, se také zvýšil. 

Zejména studenti SZŠ jsou zvyklí o víkendu spát déle než během pracovního týdne. 
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Otázka č. 17 Postupně číselně označte, jaké aktivity jsou časté ve vašem volném času a 

které méně. (1- nejčastěji vykonávám 10- nejméně, každé číslo možné uvést pouze 

jednou) 

Tabulka 2 Volnočasové aktivity studentů SZŠ 

 

Na ŠZŠ dávají studenti největší přednost společnosti kamarádů a poslouchání hudby. Trá-

vení času na PC je u studentů upřednostňováno před pobytem venku, proto je na třetím 

místě v tabulce. A sledování TV a filmů, je ihned za nimi na čtvrtém místě. Aktivity jako 

jsou výlety, brigády nebo čtení knih se odsouvají do pozadí, jsou na posledních třech mís-

tech. Manuální pomocné práce a práce v domácnosti zaujímají šesté místo, to je zhruba 

uprostřed tabulky, což je uspokojivé zjištění. Také se poměrně často věnují sportu, který je 

na místě pátém.   
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Tabulka 3 Volnočasové aktivity studentů VOŠZ 

 

Studenti VOŠZ oproti studentům SZŠ upřednostňují sledování TV a filmů před hudbou a 

tancem, která je až na čtvrtém místě. Zatímco společnost kamarádů, je zde stále hodně dů-

ležitá, většina studentů ji řadí na druhé místo. Manuální a pomocné práce, zde však stouply 

již na třetí příčku, ale jsou na stejném místě jako trávení času na PC, je tedy vidět, že i zde 

studenti dávají přednost PC před venkovní aktivitou, pokud nejsou s přáteli. Sport a výlety 

zde zaujímají páté a šesté místo, proto jsou oproti studentům SZŠ více aktivní. Aktivity, 

jako jsou návštěvy diskoték nebo zábav, není příliš oblíbená. Čtení knih a brigáda, jsou zde 

ale stále na konečných místek tabulky. 
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Tabulka 4 Volnočasové aktivity studentů VŠ 

 

U studentů VŠ došlo k několika významným posunům. Zejména v kategorii čtení knih, 

hraní her na PC a práce s internetem. Kategorie čtení knih, která u předchozích studentů 

byla až na samém konci tabulky, se zde posunula na šesté místo. Také trávení času na PC a 

internetu je zde minimální, a to až na posledním místě. Brigáda se také posunula o stupínek 

výše, a to na 7 místo, zatímco sport je u všech studentů podobný, a to zhruba uprostřed 

tabulky. Studenti VŠ tedy dávají přednost sledování TV a filmů, společnosti kamarádů, 

hudbě a tanci. Tyto tři aktivity jsou na prvních třech místech výsledné tabulky. Na čtvrtém 

místě jsou manuální práce a práce v domácnosti. Páté místo zaujímá sport, ten je u všech 

studentů na stejném místě. Výlety a návštěvy diskoték a zábav nejsou u studentů VŠ zrov-

na oblíbené. 
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Otázka č. 18 Kolik času denně věnujete přípravě do školy? 
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Graf 16 Čas věnovaný přípravě do školy 

Na otázku na SZŠ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 67 studentů (67 %) se připra-

vuje 1-2 hodiny denně, 25 studentů (25 %) se do školy připravuje méně než 1 hodinu den-

ně, 8 studentů (8 %) se připravuje 3-5 hodin denně. 

Na VOŠZ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 47 studentů (47 %) se do školy při-

pravuje méně než 1 hodinu denně, 45 studentů (45 %) se připravuje 1-2 hodiny denně, 5 

studentů (5 %) se připravuje 3-5 hodin denně, 3 studenti (3 %) se do školy připravuje více 

než 5 hodin denně. 

Na SZŠ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 49 studentů (49 %) se do školy připravu-

je méně než 1 hodinu denně, 43 studentů (43 %) se připravuje 1-2 hodiny denně, 8 studentů 

(8 %) se připravuje 3-5 hodin denně. 

Dle výsledků se do školy nejvíce připravují studenti SZŠ, což mne trochu překvapilo. Ale 

ve výsledcích se objevili pouze 3 studenti (3 %), kteří se do školy připravují více než 5 

hodin denně, a všichni tito studenti byly z VOŠZ. Studenti SZŠ se nejčastěji připravují 1-2 

hodiny denně (67 studentů, 67 %), studenti VOŠZ a VŠ se nejčastěji připravují méně než 1 

hodinu denně (na VOŠZ 47 studentů, 47 % a na VŠ 49 studentů, 49 %). 
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Otázka č. 19 Máte brigádu? Pokud ne, chtěli byste ji? 
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Graf 17 Brigáda 

Na otázku na SZŠ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 60 studentů (60 %) brigádu 

nemá, ale chtěli by, 20 studentů (20 %) brigádu má, 17 studentů (17 %) brigádu nemá, ani 

žádnou nehledají a 3 studenti (3 %) označili odpověď jiné, kde 1 student uvedl rodinnou 

brigádu, 1 student má brigádu dle potřeby a 1 student uvedl, že je mu brigáda nabízena 

v nevhodnou pracovní dobu, proto je nestabilní. 

Na VOŠZ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 41 studentů (41 %) brigádu má, 41 

studentů (41 %) brigádu nemá, ale chtěli by, 11 studentů (11 %) brigádu nemá, ani žádnou 

nehledají a 7 studentů (7 %) označili odpověď jiné, kde 5 studentů uvedlo brigádu pouze o 

prázdninách, a 2 studenti uvedli, že mají brigádu občas.  

Na VŠ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 47 studentů (47 %) brigádu nemá, ale 

chtěli by, 41 studentů (41 %) brigádu má, 7 studentů (7 %) brigádu nemá, ani žádnou ne-

hledají a 5 studentů (5 %) označili odpověď jiné, kde všech 5 studentů má brigádu pouze o 

prázdninách.  

Výsledky ukazují, že většina studentů brigádu má, anebo by ji chtěli. Tento ukazatel je ve-

lice pozitivní, protože ukazuje, že studenti chtějí být finančně nezávislí. Největší počet 

studentů, kteří brigádu nemají, ale chtěli by ji, jsou studenti SZŠ, kterých je 60 (60 %). 
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Otázka č. 20 Pokud máte brigádu, kolik času jí věnujete? 
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Graf 18 Čas věnovaný brigádě 

Na otázku na SZŠ odpovědělo 20 studentů (86,96 %) z celkového počtu 23 studentů. 

Z toho 6 studentů (26,09 %) tráví brigádou 1-4 hodiny týdně, 6 studentů (26,09 %) tráví 

brigádou 5-9 hodin týdně, 4 studenti (17,39 %) tráví brigádou 10-14 hodin týdně, 2 studenti 

(8,70 %) tráví brigádou 15-19 hodin týdně, 1 student (4,35 %) tráví brigádou 20-24 hodin 

týdně a 1 student (4,35 %) tráví brigádou 30-34 hodin týdně. 

Na VOŠZ odpovědělo 46 studentů (95,83 %) z celkového počtu 48 studentů. Z toho 9 stu-

dentů (18,75 %) tráví brigádou 10-14 hodin týdně, 8 studentů (16,67 %) tráví brigádou 15-

19 hodin týdně, 7 studentů (14,58 %) tráví brigádou 5-9 hodin týdně, 6 studentů (12,50 %) 

tráví brigádou 40 a více hodin, 5 studentů (10,42 %) tráví brigádou 20-24 hodin týdně, 4 

studenti (8,33 %) tráví brigádou 1-4 hodiny týdně, 3 studenti (6,25 %) tráví brigádou 25-29 

hodin týdně, 3 studenti (6,25 %) tráví brigádou 35-39 hodin týdně a 1 student (2,08 %) 

tráví brigádou 30-34 hodin týdně,  

Na VŠ odpovědělo 43 studentů (95,83 %) z celkového počtu 46 studentů. Z toho11 studen-

tů (23,91 %) tráví brigádou 5-9 hodin týdně, 8 studentů (17,39 %) tráví brigádou 10-14 

hodin týdně, 6 studentů (13,04 %) tráví brigádou 20-24 hodin týdně, 6 studentů (13,04 %) 

tráví brigádou 40 a více hodin, 5 studentů (10,87 %) tráví brigádou 15-19 hodin týdně, 3 

studenti (6,52 %) tráví brigádou 30-34 hodin týdně, 2 studenti (4,35 %) tráví brigádou 1-4 

hodiny týdně, 1 student (2,17 %) tráví brigádou 25-29 hodin týdně a 1 student (2,17 %) 

tráví brigádou 35-39 hodin týdně. 
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Otázka č. 21 Jaký typ brigády máte? 
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Graf 19 Typ brigády 

Na otázku na SZŠ odpovědělo 23 studentů (100 %). Z toho 8 studentů (34,78 %) uvedlo 

možnost jiné, 6 studentů (26,09 %) uvedlo brigádu formou úklidu, 5 studentů (21,74 %) 

uvedlo brigádu v pohostinství, 3 studenti (13,04 %) uvedli brigádu v rámci obchodu a 1 

student (4,35 %) má brigádu v roznáškové službě. 

Na VOŠZ odpovědělo 48 studentů, ale z důvodu více možností odpovědí, jsem celkem 

získala 53 odpovědí (100 %). Z toho 23 studentů (43,40 %) uvedlo možnost jiné, 14 stu-

dentů (26,42 %) uvedlo brigádu v pohostinství, 10 studentů (18,87 %) uvedlo brigádu for-

mou úklidu, 3 studenti (5,66 %) uvedli brigádu v rámci obchodu a 3 studenti (5,66 %) mají 

brigádu v roznáškové službě. 

Na VŠ odpovědělo 46 studentů, ale z důvodu více možností odpovědí, jsem celkem získala 

49 odpovědí (100 %). Z toho 20 studentů (40,82 %) uvedlo možnost jiné, 15 studentů 

(30,61 %) uvedlo brigádu v rámci obchodu, 8 studentů (16,33 %) uvedlo brigádu 

v pohostinství, 4 studenti (8,16 %) uvedli brigádu formou úklidu a 2 studenti (4,08 %) mají 

brigádu v roznáškové službě. 

V možnostech „jiné“ bylo na SZŠ nejčastěji uvedeno manuální práce, a to 3x, a dále byly 

uvedeny možnosti zdravotnictví, zemědělství a potravinářství, průzkumová a anketní čin-

nost a to každé 1x. Na VOŠZ bylo 10x uvedeno zdravotnictví, 5x manuální a pomocné 

práce, 3x zemědělství a potravinářství a také brigáda v kině/herně nebo jako pracovník 

ochranky, a dále 1x doučování a kancelářské a recepční práce. Na VŠ studenti 6x uvedli 

zdravotnictví a také manuální a pomocné práce, 3x kancelářskou recepční práci, a možnosti 
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zemědělství a potravinářství, doučování, hlídání dětí a prodej vlastních výrobků studenti 

označili 1x. 

Otázka č. 22 S kým nejraději trávíte volný čas?  
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Graf 20 Trávení volného času 

Na otázku na SZŠ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 60 studentů (60 %) uvedlo, že 

jsou nejraději ve společnosti, 18 studentů (18 %) je raději pouze s přítelem/přítelkyní, 15 

studentů (15 %) jsou spíše samotáři a 7 studentů (7 %) uvedlo možnost jiné. V možnosti 

jiné 3 studenti uvedli, že nejčastěji tráví svůj volný čas s přítelem a přáteli, 2 studenti uved-

li společnost pouze kamarádů a 2 studenti uvedli, že si volí podle nálady. 

Na VOŠZ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 56 studentů (56 %) uvedlo, že jsou 

nejraději ve společnosti, 34 studentů (34 %) je raději pouze s přítelem/přítelkyní, 8 studen-

tů (8 %) jsou spíše samotáři, 2 studenti (2 %) uvedli možnost jiné. V možnosti jiné 1 stu-

dent uvedl, že nejčastěji tráví svůj volný čas s přítelem a přáteli a 1 student uvedl společ-

nost rodiny. 

Na VŠ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 52 studentů (52 %) uvedlo, že jsou nejra-

ději ve společnosti, 39 studentů (39 %) je raději pouze s přítelem/přítelkyní, 6 studentů (6 

%) jsou spíše samotáři, 3 studenti (3 %) uvedli možnost jiné. V možnosti jiné 2 studenti 

uvedli, že nejčastěji tráví svůj volný čas s přítelem a přáteli a 1 student uvedl společnost 

manžela. 

Výsledky ukázaly, že studenti jsou raději ve společnosti než o samotě. Postupem času do-

chází k většímu trávení volného času pouze s přítelem, což se ukazuje v druhém sloupci 

grafu. Kde studenti VOŠZ a VŠ značně převyšují studenty SZŠ.  
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6.4 Rizikové faktory zdravého životního stylu 

Otázka č. 23 Kouříte? 
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Graf 21 Kouřeníu studentů 

Na otázku na SZŠ odpovědělo 100 studentů (100 %) Z toho 51 studentů (51 %) nikdy ne-

zkoušelo kouřit, 17 studentů (17 %) kouří příležitostně, 16 studentů (16 %) uvedlo, že kou-

ří pravidelně, 12 studentů (12 %) dříve kouřilo, ale nyní již jsou nekuřáky, A 4 studenti (4 

%) nevybrali žádnou odpověď z nabídky, ale připsali, že jednou zkusili kouřit, ale od té 

doby nikdy nekouřili. 

Na VOŠZ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 42 studentů (42 %) nikdy nezkoušelo 

kouřit, 28 studentů (28 %) uvedlo, že kouří pravidelně, 16 studentů (16 %) kouří příleži-

tostně, 14 studentů (14 %) dříve kouřilo, ale nyní již jsou nekuřáky. 

Na VŠ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 48 studentů (48 %) nikdy nezkoušelo 

kouřit, 30 studentů (30 %) dříve kouřilo, ale nyní již jsou nekuřáky, 13 studentů (13 %) 

kouří příležitostně, 9 studentů (9 %) uvedlo, že kouří pravidelně. 

Téměř polovina všech studentů zdravotnických oborů nikdy nezkoušela kouřit, toto zjištění 

mne velice příjemně překvapilo. Zejména u studentů SZŠ, jsem očekávala vyšší počet ku-

řáků. 
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Otázka č. 24 Pokud jste uvedli, že pravidelně kouříte, uveďte kolik cigaret denně? 
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Graf 22 Počet cigaret u pravidelných kuřáků 

Na otázku na SZŠ odpovědělo 16 studentů (100 %). Z toho 10 studentů (62,5 %) kouří 5-

10 cigaret denně, 4 studenti (25 %) kouří méně než 5 cigaret denně, 2 studenti (12,5 %) 

kouří více než 15 cigaret denně. 

Na VOŠZ odpovědělo 28 studentů (100 %). Z toho 21 studentů (75 %) kouří 5-10 cigaret 

denně, 4 studenti (14,29 %) kouří méně než 5 cigaret denně, 2 studenti (7,14 %) kouří 11-

15 cigaret denně, 1 student (3,57 %) kouří více než 15 cigaret denně. 

Na VŠ odpovědělo 11 studentů (100 %). Z toho 4 studenti (44,44 %) kouří 5-10 cigaret 

denně, 3 studenti (33,33 %) kouří méně než 5 cigaret denně, 1 student (11,11 %) kouří 11-

15 cigaret denně, 1 student (11,11 %) kouří více než 15 cigaret denně. 

Většina studentů kouří 5-10 cigaret denně, a to ve všech typech škol, tento počet je dle mé-

ho názoru, ještě poměrně dobrý. Při kouření 15 a více cigaret denně vedou studenti SZŠ 

nad studenty VOŠZ a VŠ. 
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Otázka č. 25 V kolika letech jste začali kouřit? 
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Graf 23 Začátek kouření 

Na otázku na SZŠ odpovědělo 43 studentů (95,56 %) z celkového množství 45 studentů, 

kteří kouří nebo kouřili. Z toho 37 studentů (82,22 %) začalo kouřit v 14-18 letech, 5 stu-

dentů (11,11 %) začalo kouřit v období 10-13 let a 1 student (2,22 %) začal kouřit, když 

mu bylo méně než 10 let,. 

Na VOŠZ odpovědělo 58 studentů (100 %). Z toho 50 studentů (86,21 %) začalo kouřit 

v 14-18 letech, 7 studentů (12,07 %) začalo kouřit v období 10-13 let, 1 student (1,7 %) 

začal kouřit v období 19 a více let. 

Na VŠ odpovědělo 39 studentů (75 %) z celkového množství 52 studentů, kteří kouří nebo 

kouřili. Z toho 32 studentů (61,54 %) začalo kouřit v 14-18 letech, 4 studenti (7,69 %) za-

čali kouřit v období 10-13 let, 3 studenti (5,77 %) začali kouřit v období 19 a více let. 

Dle výsledků je nejrizikovější věk pro začátek s kouřením období mezi 14-18 rokem, kdy 

začalo s kouřením největší procento všech studentů. V období 19 a více let začali z celko-

vého počtu kouřit pouze 4 studenti, a to na VOŠZ A VŠ. Všichni studenti SZŠ začali 

s kouřením v 18 letech nebo dříve, dokonce se zde objevila i jediná odpověď, že začátek 

s kouřením byl v méně než 10 letech. 
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Otázka č. 26 Snažili jste se někdy přestat kouřit? 
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Graf 24 Snaha přestat s kouřením 

Na otázku na SZŠ odpovědělo 45 studentů (100 %). Z toho 33 studentů (73,33 %) se 

s kouřením snažilo přestat a 12 studentů (26,67 %) se nesnažilo přestat s kouřením. 

Na VOŠZ odpovědělo 58 studentů (100 %). Z toho 46 studentů (79,31 %) se s kouřením 

snažilo přestat a 12 studentů (20,70 %) se nesnažilo přestat s kouřením. 

Na VŠ odpovědělo 52 studentů (100 %). Z toho 41 studentů (78,85 %) se s kouřením sna-

žilo přestat a 11 studentů (21,15 %) se nesnažilo přestat s kouřením. 

V této otázce jsem očekávala většinovou odpověď, že se studenti s kouřením snažili pře-

stat. Tato teorie se také potvrdila a jsem za to ráda, že se alespoň většina o konec 

s kouřením alespoň pokusila, ať již úspěšně nebo neúspěšně.  
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Otázka č. 27 Pokud jste se někdy pokusili přestat s kouřením, doplňte z jakého důvo-

du  

7

12
14

5
2 1 2 3

11

21

15

7

3
1

4
1 1

9

18

12

2 1 2 2 1
0

5

10

15

20

25

Neu
ve

de
no

Zdr
av

í

Pen
íz

e

Přít
el,

 o
ko

lí, 
ro

din
a

Záp
ac

h
Spo

rt

Zm
ěn

a 
živ

ot
ní

ho
 s

tyl
u

Cht
ěl(

a)
 js

em

Nev
id

ěl(
a)

 js
em

 v 
to

m
 sm

ys
l

Záv
isl

os
t

SZŠ

VOŠZ

VŠ

 

Graf 25 Důvody pro zkončení s kouřením 

Na otázku na SZŠ odpovědělo 26 studentů (78,79 %) z celkového počtu 33 studentů. Pro-

tože studenti mohli odpovědět na tuto otázku více odpověďmi, získala jsem celkem 39 

odpovědí (100 %). Z toho14 studentů (30,43 %) se snažilo přestat z důvodu financí, 12 

studentů (26,09 %) se snažilo přestat s kouřením z důvodu zdraví, u 5 studentů (10,87 %) 

měla vliv na ukončení kouření rodina, přítel nebo okolí, 3 studenti (6,52 %) neviděli 

v kouření smysl, 2 studenti (4,35 %) se snažili přestat z důvodu zápachu, 2 studenti (4,35 

%) skončit chtěli sami, 1 student (2,17 %) se snažil skončit s kouřením z důvodu sportu.  

Na VOŠZ odpovědělo 35 studentů (76,09 %) z celkového počtu 46 studentů. Protože stu-

denti mohli odpovědět na tuto otázku více odpověďmi, získala jsem celkem 53 odpovědí. 

Z toho 21 studentů (32,81 %) se snažilo přestat s kouřením z důvodu zdraví, 15 studentů 

(23,44 %) se snažilo přestat z důvodu financí, u 7 studentů (10,94 %) měla vliv na ukonče-

ní kouření rodina, přítel nebo okolí, 4 studenti (6,25 %) skončit chtěli sami, 3 studenti 

(4,69 %) se snažili přestat z důvodu zápachu, 1 student (1,56 %) se snažil skončit 

s kouřením z důvodu sportu, 1 student (1,56 %) neviděli v kouření smysl, 1 student (1,56 

%) skončil s kouřením z důvodu možné závislosti. 
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Na VŠ odpovědělo 32 studentů (78,05 %) z celkového počtu 41 studentů. Protože studenti 

mohli odpovědět na tuto otázku více odpověďmi, získala jsem celkem 38 odpovědí. Z toho 

18 studentů (38,30 %) se snažilo přestat s kouřením z důvodu zdraví, 12 studentů (35,53 

%) se snažilo přestat z důvodu financí, u 2 studentů (4,26 %) měla vliv na ukončení kouře-

ní rodina, přítel nebo okolí, 2 studenti (4,26 %) chtěli přestat z důvodu změny životního 

stylu, 2 studenti (4,26 %) skončit chtěli sami, 1 student (2,13 %) neviděli v kouření smysl, 

1 student (2,13 %) se snažil přestat z důvodu zápachu. 

Ze všech odpovědí vyplývá, že nejčastějším důvodem pro skončení s kouřením je zdraví a 

finance, kde finance převládají u studentů SZŠ a zdraví naopak u studentů VOŠZ a VŠ. 

Podle toho jde i rozlišit jakých hodnot si jednotliví studenti váží nejvíce. 
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Otázka č. 28 Jaký máte názor na marihuanu? 
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Graf 26 Názor na marihuanu 

Na otázku na SZŠ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 45 studentů (45 %) si myslí, 

že je to každého názor a je jim to tedy jedno, 31 studentů (31 %) má názor negativní, 14 

studentů (14 %) nemá žádný názor, 7 studentů (7 %) na marihuaně nevidí nic špatného, 

mají tedy pozitivní názor, a 3 studenti (3 %) neodpověděli z nabídky dotazníku, ale dopsa-

li, že z lékařského hlediska mají na marihuanu názor pozitivní. 

Na VOŠZ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 62 studentů (62 %) si myslí, že je to 

každého názor a je jim to tedy jedno, 24 studentů (24 %) má názor negativní, 8 studentů (8 

%) na marihuaně nevidí nic špatného, mají tedy pozitivní názor, 6 studentů (6 %) nemá 

žádný názor. 

Na VŠ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 48 studentů (48 %) si myslí, že je to kaž-

dého názor a je jim to tedy jedno, 37 studentů (37 %) má názor negativní, 11 studentů (11 

%) na marihuaně nevidí nic špatného, mají tedy pozitivní názor, 3 studenti (3 %) nemají 

žádný názor a 1 student (1 %) neodpověděl z nabídky dotazníku, ale dopsal, že 

z lékařského hlediska má na marihuanu názor pozitivní.  

Dle výzkumu byly nejčastější odpovědi všech studentů, všech skupin, uvedeny, že je to 

každého vlastní rozhodnutí, anebo že mají názor negativní. S tímto výsledkem jsem počíta-

la. Překvapilo mě, že někteří studenti uvažovali i jinak, a proto do dotazníku připsali mož-

nost s lékařskou marihuanou, na kterou já jsem při vytváření dotazníku nepomyslela.   
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Otázka č. 29 Zkoušel(a) jste někdy marihuanu? Jak na Vás působila? 
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Graf 27 Zkušenosti s marihuanou 

Na otázku na SZŠ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 75 studentů (75 %) marihuanu 

nikdy nezkoušeli, nemají s ní tedy žádnou zkušenost, 10 studentů (10 %) má také 

s marihuanou zkušenosti, ale neměla na ně žádný účinek, 8 studentů (8 %) má s užitím 

marihuany zkušenost a působila na ně dobře, 7 studentů (7 %) má s marihuanou zkušenos-

ti, ale bylo jim po ní špatně. 

Na VOŠZ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 62 studentů (62 %) má s marihuanou 

zkušenosti, ale bylo jim po ní špatně, 24 studentů (24 %) má také s marihuanou zkušenosti, 

ale neměla na ně žádný účinek, 8 studentů (8 %) má s užitím marihuany zkušenost a půso-

bila na ně dobře, 6 studentů (6 %) marihuanu nikdy nezkoušeli, nemají s ní tedy žádnou 

zkušenost.  

Na VŠ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 49 studentů (49 %) marihuanu nikdy ne-

zkoušeli, nemají s ní tedy žádnou zkušenost, 19 studentů (19 %) má s marihuanou zkuše-

nosti, ale neměla na ně žádný účinek, 14 studentů (14 %) má s užitím marihuany zkušenost 

a působila na ně dobře, 10 studentů (10 %) má s marihuanou zkušenosti, ale bylo jim po ní 

špatně. 

V této otázce mě především překvapily výsledky u studentů VOŠZ, nečekala jsem, že u 

nich bude zkušenost s marihuanou tolik převyšovat nezkušenost. 
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Otázka č. 30 Požíváte alkohol? 
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Graf 28 Požívání alkoholu 

Na otázku na SZŠ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 75 studentů (75 %) požívá 

alkohol příležitostně, 12 studentů (12 %) požívá alkohol každý týden, 11 studentů (11 %) 

jsou abstinenti, 2 studenti (2 %) požívají alkohol i několikrát do týdne. 

Na VOŠZ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 80 studentů (80 %) požívá alkohol 

příležitostně, 13 studentů (13 %) požívá alkohol každý týden, 4 studenti (4 %) požívají 

alkohol i několikrát do týdne, 3 studenti (3 %) jsou abstinenti. 

Na VŠ odpovědělo 100 studentů (100 %). Z toho 85 studentů (85 %) požívá alkohol příle-

žitostně, 11 studentů (11 %) požívá alkohol každý týden, 2 studenti (2 %) požívají alkohol 

i několikrát do týdne a 2 studenti (2 %) jsou abstinenti. 

Dle očekávaných výsledků v této otázce převládala odpověď, užívám alkohol příležitostně, 

a to u všech studentů, všech oborů.  
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Otázka č. 31 Jakému druhu alkoholu dáváte přednost? (možno označit více odpovědí) 
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Graf 29 Druh alkoholu 

Na otázku na SZŠ odpovědělo 89 studentů z celkového počtu 100 studentů, protože 11 

studentů jsou abstinenti. Protože studenti mohli vybrat více možností, získala jsem celkem 

106 odpovědí (100 %). Z toho 33 studentů (31,13 %) dává přednost vínu, 31 studentů 

(29,25 %) upřednostňuje tvrdý alkohol, 30 studentů (28,30 %) dává přednost pivu a 12 

studentů (11,32 %) uvedlo možnost jiné. 

Na VOŠZ odpovědělo 97 studentů z celkového počtu 100 studentů, protože 3 studenti jsou 

abstinenti. Protože studenti mohli vybrat více možností, získala jsem celkem 114 odpovědí 

(100 %). Z toho 65 studentů (57,02 %) dává přednost vínu, 33 studentů (28,95 %) dává 

přednost pivu a 16 studentů (14,04 %) upřednostňuje tvrdý alkohol. 

Na VŠ odpovědělo 98 studentů, z celkového počtu 100 studentů, protože 2 studenti jsou 

abstinenti. Protože studenti mohli vybrat více možností, získala jsem celkem 112 odpovědí 

(100 %). Z toho 67 studentů (59,82 %) dává přednost vínu, 26 studentů (23,21 %) dává 

přednost pivu, 14 studentů (12,50 %) upřednostňuje tvrdý alkohol, 5 studentů (4,46 %) 

uvedlo možnost jiné. 
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Graf 30 Druhy alkoholu v možnosti jiné 

Na SZŠ v možnosti jiné odpovědělo 11 studentů (91,67 %) z celkového počtu 12 studentů. 

Z toho 4 studenti (33,33 %) uvedli, že dávají přednost friscu nebo ochucenému pivu, 4 stu-

denti (33,33 %) uvedli, že je jim to jedno-pijí cokoliv, 3 studenti ( 25 %) uvedli alkohol 

pod 20 ‰. 

Na VŠ v možnosti jiné odpovědělo 5 studentů (100 %). Z toho 2 studenti (40 %), 1 student 

(20 %) uvedl, že dává přednost friscu nebo ochucenému pivu, 1 student (20 %) uvedl, že 

má nejraději míchané nápoje, uvedli alkohol pod 20 ‰, 1 student (20 %) uvedl, že pije 

cokoliv.  
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SHRNUTÍ 

Průzkumu se zúčastnilo 300 studentů z 3 typů škol. Z těchto výsledků jsem zjistila, že 

zdravotnické obory studují převážně ženy a že počet studentů pocházejících z vesnic nebo 

města je téměř stejný, minimálně převažují studenti z vesnice. Studenti všech 3 typů škol 

stále nejčastěji bydlí společně s rodiči, do školy většinou musejí dojíždět, a to nejčastěji 

autobusem nebo vlakem. 

Co se týká stravování a pitného režimu, většina studentů všech 3 typů škol přijímá potravu 

pravidelně, ovoce a zeleniny mají dostatek, ale příjem tekutin je nižší než by měl být dopo-

ručený denní příjem, a to je 2,5 -3 litry/den. Studenti SZŠ nejčastěji jedí 5-6x denně, zatím-

co studenti VOŠZ a VŠ jedí nejčastěji 3-4x denně. Studenti SZŠ mají nejčastěji 2-3 teplá 

jídla za den, zatímco studenti VOŠZ a VŠ mají nejčastěji 0-1 teplých jídel za den. 

V konzumaci celozrnného pečiva jsou studenti všech 3 typů škol na stejném pořadí, a to, že 

si ho občas dopřejí, stejně jako většina všech těchto studentů si občas něco přečte ohledně 

zdravé výživy.  Příjem tekutin do 2 litrů/den značně převyšuje počet studentů, kteří za den 

vypijí více než 2 litry/den. Na otázku, zda by chtěli studenti zhubnout nějaké kilo, většina 

studentů na VOŠZ a VŠ odpověděla, že by chtěli zhubnout, nebo drží dietu. Pouze u stu-

dentů SZŠ je počet studentů, kteří jsou spokojení a nespokojeni se svojí váhou zcela vy-

rovnaný. 

Spánkem během pracovního týdne tráví studenti nejčastěji 5-7 hodin a o víkendu 8-10 ho-

din. Ve volném čase je většina studentů všech 3 typů škol nejraději ve společnosti, ať již 

kamarádů nebo přítele/přítelkyně. Volnočasové aktivity tedy vyplívají z tohoto zjištění. U 

studentů SZŠ jsou po společnosti kamarádů, nejčastější aktivitou poslouchání hudby a ta-

nec, následovány hraním her na PC a sledováním TV. U studentů VOŠZ je na prvním mís-

tě TV, a až po ní kamarádi, hraní her na PC a poslouchání hudby. Tito studenti mají tedy 

podobný zájem aktivit ve svém volném čase. Stejně tak studenti SZŠ a VOŠZ odsouvají do 

pozadí aktivity jako je brigáda, čtení knih nebo výlety. Zatímco studenti VŠ mají první 3 

hodnoty podobné jako SZŠ a VOŠZ, a to tedy sledování TV, kamarádi a poslouchání hud-

by, na čtvrtém místě jsou u nich manuální práce a práce v domácnosti. Četba knih se u stu-

dentů VŠ také posunula značně nahoru, a naopak hraní her na PC je zde až na posledním 

místě.  Přípravě do školy studenti moc času nevěnují, nejvíce času se přípravě věnují stu-

denti SZŠ, kteří takto tráví 1-2 hodiny denně, zatímco studenti VOŠZ a VŠ méně než 1 

hodinu. Většina studentů také nemá žádnou brigádu, ale aktivně ji hledají. Studenti na SZŠ, 
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kteří brigádu mají, jí nejčastěji tráví 1-4, 5-9 nebo více než 40 hodin týdně, a jedná se nej-

častěji o brigádu formou úklidu. Studenti na VOŠZ tráví brigádou nejčastěji 10-14 hodin 

týdně, a nejčastěji mají brigádu v pohostinství. Studenti VŠ tráví brigádou nejčastěji 5-9 

hodin týdně a zde je nejčastěji brigáda v obchodě. 

V oblasti kouření většina všech studentů ze 3 typů škol nikdy nekouřila. Počet studentů, 

kteří kouří, je nejvyšší na VOŠZ, poté na SZŠ a nejnižší počet je studentů na VŠ. Většina 

všech studentů, kteří kouří nebo kouřili, začali s kouřením ve věku 14-18 let a nejčastěji 

vykouří 5-10 cigaret za den. Studenti se také ve velké většině snažili s kouřením přestat. Na 

SZŠ byly nejčastějším důvodem pro skončení s kouřením finance. U studentů na VOŠZ a 

VŠ, to byl důvod zdravotní. Studenti SZŠ, VOŠZ i VŠ mají podobný názor na marihuanu, 

a to ve většině jim je to jedno a na druhém místě, je jejich názor negativní. Většina studen-

tů VOŠZ a VŠ má nějaké zkušenosti s marihuanou, zatímco studenti na SZŠ většinou žád-

nou zkušenost nemají. Největší počet studentů, kteří marihuanu zkoušeli, byl na VOŠZ. 

Většina studentů, kteří na SZŠ marihuanu zkoušeli, nepoznali žádnou změnu, stejně tak 

jako studenti na VŠ, zatímco studentům VOŠZ bylo po zkušenosti špatně. Pokud mluvíme 

o otázce alkoholu, většina studentů pije pouze příležitostně. Rozdíly nastávají až při druhu 

alkoholu, kde studenti VOŠZ a VŠ dávají přednost vínu, ale u studentů SZŠ je přednost 

piva, vína a tvrdého alkoholu téměř stejná. 

Na závěr mohu říci, že mezi studenty středních zdravotnických škol, vyšších odborných 

škol zdravotnických a vysoké školy, nejsou nějaké rapidní rozdíly, co se životního stylu 

týká.  Studenti zdravotnických oborů se stravují poměrně pravidelně, pouze příjem tekutin 

by mohli zvýšit. Mají dostatek spánku, ale nejsou příliš aktivní, dávají totiž přednost pasiv-

ním činnostem a trávení volného času u TV nebo PC. Studenti také nejsou silnými kuřáky, 

i když jejich počet je poměrně vysoký a alkohol nekonzumují ve velkém množství, ale nej-

častěji pouze příležitostně. Jejich životní styl tedy není nijak výrazně odlišný. 
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ZÁVĚR 

V teoretické části bakalářské práce jsem popsala co je životní styl a jaké složky pod něj 

spadají, konkrétně jsem psala o výživě, volném čase a rizikových faktorech životního stylu. 

Další částí bylo popsat skupinu adolescentů a mladých dospělých, protože jich se týká celá 

má bakalářská práce. V praktické části práce jsem vyhodnotila jednotlivé otázky z dotazní-

ku, který byl rozdáván studentům a provedla jednotlivé i celkové zhodnocení. 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit životní styl u studentů zdravotnických oborů. Jednalo se 

o studenty Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sáza-

vou, Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod a Vy-

soké školy polytechnické Jihlava.  

Očekávala jsem, že mezi těmito studenty budou výraznější rozdíly v rámci životního stylu. 

Zejména mezi studenty SZŠ a VOŠZ/VŠ, protože studenti VOŠZ a VŠ jsou stejná věková 

kategorie, předpokládala jsem zde jisté podobnosti. Ve skutečnosti jsem však zjistila, že 

všichni tito studenti mají své životní styly podobné.  

Vetší rozdíl byl pouze v otázce počtu teplých jídel za den, kdy studenti SZŠ jich mají více 

než studenti VOŠZ a VŠ. Další rozdíl jsem mohla zpozorovat ve volnočasových aktivitách 

studentů, kde se naopak lišili studenti SZŠ a VOŠZ se studenty VŠ, kteří více času tráví 

čtením knih, brigádou, manuálními pracemi a prací v domácnosti, zatímco trávení času na 

internetu a hraním PC her je u nich minimální. Důvody pro skončení s kouřením byly také 

rozdílné, většina studentů SZŠ se snažila přestat z důvodu peněz, zatímco studenti VOŠZ a 

VŠ chtěli přestat z důvodu zdraví. 

Co mne ale překvapilo, byla příprava studentů do školy, kde se mnohem více připravují 

studenti SZŠ než VOŠZ a VŠ. Možná je to způsobeno tím, že na středních školách se ještě 

průběžně zkouší a píší písemky, zatímco na VOŠZ a VŠ se všechno koná až v zápočtovém 

a zkouškovém období. Dále také že většina studentů VOŠZ a VŠ má zkušenosti s marihua-

nou narozdíl od studentů SZŠ. V této kategorii značně vedou studenti VOŠZ. A poslední 

rozdílný výsledek jsem zaznamenala v oblasti druhu alkoholu, který studenti užívají. Za-

tímco studenti VOŠZ a VŠ dávají přednost vínu u studentů SZŠ je užívání piva, vína a tvr-

dého alkoholu téměř totožné.  

Jako výstup své bakalářské práce jsem připravila brožuru pro studenty zdravotnických obo-

rů, která obsahuje jednotlivé oblasti životního stylu a krátké shrnutí tohoto problému. 
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