Příloha č. 1: Česká národní strategie zdraví 2020 (základní teze)


Zdraví je významnou ekonomickou, humánní, individuální i sociální hodnotou.



V zájmu každého státu je usilovat o co nejlepší zdraví svých obyvatel. Program Zdraví



2020 proto zdůrazňuje společnou a sdílenou odpovědnost vlády, celé veřejné správy,
všech organizací a institucí, rodin i jednotlivců.



Výrazný vliv na zdraví mají podmínky, do nichž se lidé rodí, v nichž vyrůstají, učí se,
pracují, odpočívají i stárnou.



Podpora zdraví a prevence nemocí zahrnuje širokou oblast a pestrou škálu aktivit, které
přispívají ke zdraví lidí. SZO (Světová zdravotnická organizace) naléhavě doporučuje
tuto oblast podstatně posílit personálně a finančně i vybavit potřebným zařízením. Rovněž
doporučuje zlepšit a rozvíjet informační systém, odbornou přípravu a výzkum.



Pokud se péče o zdraví ponechá jen na jednotlivcích a pokud se zdravotní problémy řeší
až v nemocnicích, pak je takový zdravotní systém málo účinný a zbytečně nákladný.



Nemoci nerespektují hranice státu. Mezinárodní spolupráce je nezbytná, a to v oblasti
informací, výměny zkušeností i při bezprostředním ohrožení a humanitárních
katastrofách.



Zdravotní problémy nelze zvládnout v rámci jednoho rezortu – ministerstva zdravotnictví.
Proto SZO vyzývá členské státy, aby v potřebné míře rozvinuly mezirezortní spolupráci
(whole of government approach) a aby vytvářely nové společenské vazby v rámci celé
společnosti (whole of society approach). Každé rozhodnutí a opatření může ovlivnit
zdraví (health in all policies).



Velmi důležité je prozíravé řízení přispívající ke zdraví, a to jak v rámci rezortu
zdravotnictví (health governance), tak i v celé společnosti (governance for health).



Je žádoucí, aby úroveň zdraví všech obyvatel byla co nejvyšší. Současně je nezbytné dbát
na to, aby ve společnosti nebyly příkré rozdíly ve zdravotní úrovni, a to jak mezi
jednotlivci tak i mezi sociálními skupinami. Špatný zdravotní stav jedné sociální skupiny
představuje vážné zdravotní riziko i pro ostatní.



Účinná a hospodárná péče o zdraví začíná v rodinách, ve školách a na pracovištích.
Významnou rolí všech komponent společnosti je motivovat a usnadňovat ta rozhodnutí,
která přispívají ke zdraví, a navrhovat i realizovat opatření zlepšující zdravotní i životní
podmínky lidí. Zdraví je záležitostí všech, každého z nás.

Příloha č. 2: Výživová doporučení pro Českou republiku, 2012


Upravení příjmu celkové energetické dávky u jednotlivých populačních skupin v
souvislosti s pohybovým režimem tak, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi jejím příjmem a
výdejem pro udržení optimální tělesné hmotnosti v rozmezí BMI 18-25 u dospělých, u dětí
v rozmezí mezi 10–90 percentilem referenčních hodnot BMI nebo poměru hmotnosti k
výšce dítěte. U dětí s nitroděložním růstovým opožděním by neměl být při zajištění jejich
přiměřeného růstu a vývoje energetický příjem nadměrně navyšován, aby nedocházelo k
rozvoji jejich pozdější obezity;



snížení příjmu tuku u dospělé populace tak, aby celkový podíl tuku v energetickém příjmu
nepřekročil 30 % optimální energetické hodnoty (tzn. u lehce pracujících dospělých cca
70 g na den), u vyššího energetického výdeje 35 %. U dětí by se měl podíl tuku na
celkovém energetickém příjmu postupně snižovat tak, aby ve školním věku tvořil 30–35 %
energetického příjmu a dále odpovídal doporučením dospělých;



příjem nasycených mastných kyselin by měl být nižší než 10 % (20 g), polyenových 7 –
10 % z celkového energetického příjmu. Poměr mastných kyselin řady n-6:n-3 maximálně
5:1. Příjem trans-nenasycených mastných kyselin by měl být co nejnižší a neměl by
překročit 1 % (cca 2,5 g/den) z celkového energetického příjmu;



snížení příjmu cholesterolu na max. 300 mg za den (s optimem 100 mg na 1000 kcal,
včetně dětské populace);



snížení spotřeby přidaných jednoduchých cukrů na maximálně 10 % z celkové
energetické dávky (tzn. u dospělých lehce pracujících cca 60 g na den), při zvýšení podílu
polysacharidů. U nekojených dětí má významnou roli příjem oligosacharidů s
probiotickým účinkem k podpoře rozvoje adekvátní střevní mikroflóry



snížení spotřeby kuchyňské soli (NaCl) na 5-6 g za den a preferenci používání soli
obohacené jodem. U starších lidí kde je častěji sledovaná hypertenze a další onemocnění,
snížení příjmu soli pod 5 g na den. V kojeneckém věku stravu zásadně nesolíme, v
pozdějším dětském věku užíváme sůl úměrně potřebám dítěte;



zvýšení příjmu kyseliny askorbové (vitaminu C) na 100 mg denně, u dětí v rámci
odpovídajících doporučení;



zvýšení příjmu vlákniny na 30 g za den u dospělých, u dětí od druhého roku života 5 g +
počet gramů odpovídajících věku (rokům) dítěte;



zvýšení příjmu dalších ochranných látek jak minerálních, tak vitaminové povahy a
dalších přírodních nutrientů, které by zajistily odpovídající antioxidační aktivitu a další
ochranné procesy v organizmu (zejména Zn, Se, Ca, J, karotenů, vitaminu E, ochranných
látek obsažených v zelenině aj.).

Příloha č. 3: Formuláře vstupních dotazníků

Příloha č. 4: Vzory pracovních listů 1-5 (mléko, maso, tuky, vejce, ovoce
a zelenina)

Mléko a mléčné výrobky
1. Doplňte větu: Mléko patří mezi běžné, ale hodnotné a poměrně lehce
stravitelné___________________.

2. Označte šipkou, které složky obsahuje mléko:
albumin

vápník

fruktóza

hořčík

kasein

železo

vitamín A

globulin

vitamín E

vitamín D

laktóza

vitamín K

draslík

lecitin

jód

galaktóza

zinek

3. Doplňte:
Z energetického hlediska je nejdůležitější složkou v mléce_______________________.

4. Mléko je dobrou živnou půdou pro nejrůznější bakterie. Vytvořte správné dvojice.

5.

Mikroorganismy užitečné

zárodky úplavice tyfu

Mikroorganismy škodlivé

Escherichia coli

Choroboplodné zárodky

bakterie mléčného kvašení

Vyjmenujte pět kysaných výrobků:

Maso a výrobky z mas
1.

Z hlediska výživy zahrnujeme pod pojem
maso_________________________________________________________________.
2. Označte, které látky obsahuje maso:
draslík

fosfor

glykogen

vit.sk.B

bílkoviny

tuk

železo

sodík

laktozu

myoglobin

sacharidy

vit.C

lepek

kasein

vit.K

3. Vyjmenujte tři faktory, které ovlivňují kvalitu masa, před usmrcením zvířete:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
4. Používají se zvířecí střeva v masném průmyslu
ano

jak?__________________________________________________________

ne

proč?_________________________________________________________

5. Co zařazujeme v gastronomii mezi vnitřnosti:
mozek, plíce, srdce
ledvinky, střeva, močový měchýř
kosti, játra, krev
6. Označte šipkou a přiřaďte správně:
kuře
kachna

dietní masa
tučná masa

králík
husa

7. Je opětovné zmražení drůbežího masa rizikem pro spotřebitele?
ano
ne
proč?___________________________________________________________________

Tuky
1. Tuky jsou společně se sacharidy a bílkovinami nejdůležitější složkou potravin. Jsou hlavním
zdrojem___________________.
2. Označte vitamíny rozpustné v tucích:
vitamín A

vitamín E

vitamín D

vitamíny sk. B

vitamín K

vitamín C

3. Vyjmenujte 3 tuky živočišného původu:

4. Za jakých podmínek dochází ke žluknutí tuků.
______________________________________._____________________________________.

5. Vyjmenujte postupy, kterými lze získat rostlinné oleje z plodů a semen.
____________________________________________________________________________.
6. Co je margarín?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______.

Vejce
1. Z nutričního hlediska patří vejce:
k důležitým potravinám
k méně důležitým potravinám
nemá ve výživě skoro žádný význam
2. Z kterých hlavních částí se skládá vejce:

3. Obsahuje vejce vodu?
Ano
Ne
Když ano, kolik procent_______________.

4. Popište, v jakých podmínkách správně skladujeme vejce:
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
5. Jaká vejce můžeme použít ve veřejném stravování___________________________________
6. Do kolika tříd podle jakosti dělíme vejce a která jsou určena pouze pro průmyslovou
spotřebu?
____________________________________________________________________________

Ovoce a zelenina
1. Ovoce má z hlediska výživy vysokou____________________hodnotu.
2. Přiřaďte správně:
Jádrové ovoce

třešně, meruňky, ryngle

Peckové ovoce

jablka, hrušky, kdoule

Drobné ovoce

ananas, banány, datle,

Tropické ovoce

šípky, ostružiny, angrešt

Skořápkové ovoce

mandle, jedlé kaštany, pistácie

3. Výživová doporučení pro ČR - minimální denní dávku ovoce a zeleniny na osobu a den
je_________.
4. Obsah vitamínů a minerálních látek v zelenině závisí na:____________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------5. Proč řadíme zeleninu mezi ochranné
potraviny?__________________________________________________________
6. Která zelenina je vhodná pro dlouhodobé uskladnění, označte a napište

