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ABSTRAKT
Bakalářská práce si klade za cíl zjistit současné postoje vybraného vzorku
vysokoškolských studentek k životnímu stylu.
Nejprve je předložen literární přehled, který přiblíží hlavní problematiku životního stylu
a zdraví člověka. Jsou zde rozpracovány jednotlivé pozitivní a negativní faktory, nejvíce
ovlivňující současnou populaci.
Dále je popsán průběh dotazníkového šetření a metodika statistického zpracování
získaných dat.
Ve výsledkové části seznámí práce čtenáře blíže s pracovními hypotézami a jejich
řešením. Toto řešení je založeno na prezentaci získaných dat, pomocí nich hypotézy
potvrzuje či nikoliv. V závěru jsou shrnuty hlavní body šetření.
Součástí bakalářské práce je použitý dotazník a přílohy obsahující grafické zpracování
jednotlivých otázek v dotazníku v podobě tabulek a grafů.

ABSTRACT
The main aim of presented bachelor work is to establish contemporary attitude of selected
sample of (female) university students toward lifestyle.
First, it presents literary review which specifies the main issues of lifestyle and human
health.
Positive and negative factors influencing contemporary population are elaborated in this
part.
In the next part process of questionnaire investigation and metodology of statistic data
processing are described.
The results part familiarizes readers with working hypotheses and their resolution. This
solution is based on the presentation of obtained data, and based on those either confirms
the hypothesis or not.
The final part summarizes the main points of investigation.
Bachelor work contains used questionnaire and graphical elaboration of individual
questions in the questionnaire in form of tables and graphs.

I.

ÚVOD

1. Motivace bakalářské práce
V dnešní době často slýcháme o faktorech, které na nás působí pozitivně a ještě častěji o
těch, které nám nepřináší žádný užitek a jsou pro člověka faktorem negativním. Všechny
tyto vlivy působí na naše návyky a zvyšují či snižují rizika špatného životního stylu. Na
životní styl jsou vázány hojně zmiňované tzv. civilizační choroby, které mají v populaci
vysoký výskyt.
Téma bakalářské práce jsem si vybrala právě pro otázku vlivu vybraných faktorů na
životní styl vysokoškolské mládeže. Zejména jak se studenti stravují, co dělají ve svém
volném čase, do jaké míry jsou ovlivněny návykovými látkami a také jaká je jejich
finanční situace.

2. Obecný úvod k problematice bakalářské práce
V současné populaci nebude pravděpodobně sporu o tom, že jednou ze základních
hodnot je lidské zdraví. Jeho zachování nebo ztrátu můžeme do určité míry sami ovlivnit
volbou životního stylu a stravovacích návyků. Správným životním stylem se pak můžeme
ubránit zejména civilizačním chorobám (Müllerová, 2003).
V dnešním pohodlném světě plném vymožeností ztrácíme korekci přírodou. Žijeme
v umělém, technicky vytvořeném dostatku, či dokonce přebytku. To však klade zvýšené
nároky na naši uvědomělost, abychom ve zdravé míře nejen přijímali, ale také dokázali
odmítat civilizační požitky. V současné době nikdo v našem bližším okolí nežije za
takovou hranicí bídy, aby pro něho nebyl dosažitelný zdravý životní styl. Nejde o věci
nákladné, záleží jen na naší volbě stravovacích návyků, pitného režimu, míry fyzické
aktivity, poměru mezi prací a odpočinkem, vztahu k životu i ke svému okolí obecně
(Hainer, 2001). Závisí také na našem vztahu ke kouření, k požívání alkoholu a léků,
popřípadě drog a na neuvážených redukčních režimech apod. Záležitosti zdravého či
nezdravého životního stylu je nutno pojímat zároveň komplexně jako obecná doporučení a
zároveň jako specifikum každého člověka zvlášť.
Výživa patří do životního stylu jako jeho významná část – a tedy zdravá výživa je
významnou součástí zdravého životního stylu (Brázdová, 1994). Strava jako základní zdroj
energie, makronutrientů i mikronutrientů, je nezbytná pro zachování života. Člověk je
proto stále podvědomě apelován, aby energii doplňoval, tzn. aby si opatřoval potravu.
Naproti tomu ale její výběr zcela záleží na úsudku každého z nás. Často dochází
k nepříznivé souhře faktorů, které ovlivňují naše stravovací návyky. Mohou to být
nesprávné stravovací zvyklosti zděděné z rodinného prostředí, vliv nepříznivého sociálního
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zařazení a v neposlední řadě užívání stravy jako prostředku k uvolnění napětí a stresu,
k vyvolání příjemných zážitků a jako odměny. To jsou nejčastější příčiny nezdravého a
nevhodného způsobu stravování, kdy příjem potravy je ovlivněn jinými okolnostmi a
slouží ještě k jiným cílům než k potřebnému doplnění energie a k nasycení (Hlúbik, 2002).
Dalšími, zvláště v současné době velmi rozšířenými nepříznivými faktory, s nimiž
souvisí nesprávné stravování a jeho důsledky, jsou všeobecný pokles výdeje energie.
Dochází tak k výrazné nerovnováze mezi energií přijatou a vydanou. Dále sem patří
nevhodné časové rozvržení jednotlivých denních dávek potravy s důrazem na večerní jídlo.
Vážným problémem stravovacích návyků bývá také jednostrannost ve výběru potravy,
orientující se zejména na tuky a jednoduché cukry. Dlouhodobějším důsledkem těchto
špatných stravovacích návyků je obezita (Hainer, Kunešová, 1997).
Pravidelný pohyb s přiměřenou zátěží je nutný pro zdraví a udržení dobré fyzické
kondice. Lidské tělo je stvořeno k pohybu. Hlavní pohybové aktivity, které měly vliv na
formování pohybového aparátu člověka byly chůze, běh a práce rozsáhlým pohybem paže
ve vzpřímené pozici. V dnešní době však převažuje sedavý způsob života, který porušuje
vzpřímené držení těla (Smíšek, 2005). Nabídky ke sportování se však stále rozšiřují, a to
pro všechny věkové kategorie. Sportu se může každý věnovat jednotlivě, v kolektivu;
v rámci školní výuky nebo ve svém volném čase. Dnešní společnost podléhá stejně jako
v minulosti řadě trendů. A to ve všech směrech, nevyjímaje využití volného času. Sportem,
návštěvou kulturních zařízení, surfováním na internetu, spánkem či mnoha rozmanitějšími
aktivitami (Slepičková, 2005).
Závažným problémem je zneužívání alkoholu, tabáku a jiných návykových látek.
Alkohol patří mezi drogy, které jsou nejen v našem státě tolerované a dostupné (VogelSprott, 1992). Slabě alkoholické nápoje v menších dávkách mohou navodit přátelskou
atmosféru při pohoštění a zpestřit jídelníček v kombinaci s dobrým jídlem. Rozhodující je
vždy dodržování určité míry, která by neměla být překročena. Nikdy by se alkohol neměl
stát prostředkem řešení problémů (Kvapilík, Svobodová, 1985).
Postoj k alkoholu, tabáku a drogám ovlivňuje zejména u mladých lidí reklama,
sdělovací prostředky a názory vrstevníků. Tabákový průmysl trvale dává přednost
vlastnímu zisku před životem, své vlastní expanzi před zdravím budoucích generací, svým
vlastním ekonomickým ziskům nad zeměmi, usilujícími o udržitelný rozvoj (www.szu.cz).
Drogová problematika, respektive zneužívání nelegálních i legálních návykových látek je
bezesporu jedním z ožehavých problémů současné společnosti.
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3. Cíl bakalářské práce
Svoji bakalářskou práci na téma „Vliv pozitivních a negativních faktorů společenského
prostředí na životní styl současných vysokoškolských studentek“ jsem založila na vlastním
výzkumu, a to formou vyhodnocení anonymně vyplněných dotazníků.
Cílem bakalářské práce bylo:
1) shromáždit reprezentativní vzorek respondentek účastnících se dotazníkového
šetření
2) zpracovat a vyhodnotit údaje vyplývající z vyplněných dotazníků
3) matematicko – statistickými metodami analyzovat vztahy mezi zjištěnými fakty

4. Pracovní hypotézy
Kromě cílů bakalářské práce jsem si stanovila také pracovní hypotézy. Téma týkající se
životního stylu je velmi široké, a proto jsem se při sestavování dotazníku držela zásadních
faktorů, ovlivňujících zdraví člověka. Jedním dotazníkem nelze zjistit všechny potřebné
údaje k podrobnému zanalyzování způsobu života, nicméně snahou bylo poukázat na
nejčastěji se objevující škodlivé vlivy. Formou tabulky nebo grafu jsem vyhodnotila
všechny otázky dotazníku (viz. Přílohy). Pracovní hypotézy jsem pomocí dat získaných
šetřením dokazovala nebo vyvracela. Pracovní hypotézy:
A. Měsíční náklady vysokoškolských studentek se pohybují kolem 5000Kč, přičemž
by uvítaly vyšší příjem peněz.
B. Vysokoškolačky v průběhu dne nejčastěji vynechávají oběd a největší porci jídla
sní večer.
C. Mléko a mléčné výrobky jsou studentkami do jídelníčku hojně zařazovány,
zejména polotučné.
D. Strava studentek je jednostranná, orientující se zejména na tuky a jednoduché
cukry, s nedostatečným přísunem tekutin.
E. Vysokoškolačky jsou se svými stravovacími návyky nespokojeny a chtěly by je
změnit. Hlavní příčinou je nedostatek času.
F. Studentky Vysoké školy ekonomické mají více volného času než studentky oborů
s přírodovědným zaměřením, tudíž se více věnují sportovním aktivitám.
G. Dívky věnující se ve svém volném čase pravidelně sportu mají nižší hodnotu BMI
oproti těm, které nesportují.
H. Mezi respondentkami převažují nekuřačky, nemají zkušenosti s tvrdými drogami a
nejčastěji se setkávají s marihuanou.
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II.

LITERÁRNÍ PŘEHLED

1. Životní styl
Životní styl je jedním ze základních faktorů ovlivňujících kvalitu života. Vytváří se v
průběhu života, kdy se člověk dostává do interakce s okolím. Střetávají a kombinují se
vlivy výchovy, sociálního prostředí, ekonomických podmínek, kulturních zvyklostí a
mnohé další. Svou váhu mají i vrozené předpoklady a vlastnosti člověka. Životní styl lze
charakterizovat všemi lidskými aktivitami od myšlení, přes chování až po jednání, a to
takových, které zaujímají v životě trvalejší místo, většinou se opakují, jsou typické a
předvídatelné. Nejčastěji se posuzuje podle názorů, postojů a chování (Slepičková, 2005).
K určitému způsobu chování lze člověka také donutit. Když přestanou vnější tlaky
působit, může své chování velmi rychle změnit a vrátit se k původnímu. Spojení reklamy a
dalších obchodních aktivit spolu s nejrůznějšími módními trendy ovlivňuje životní styl lidí
ve větší míře než výchova ke zdraví a výsledky epidemiologických studií (Holčík, 2005).
O životním stylu vypovídají i postoje a názory. Mohou však být v rozporu s chováním
člověka. Např. převážná část české populace považuje sport za důležitý pro život, ale jen
část jej zařazuje pravidelně do svého programu. Kuřák ví, že kouření škodí zdraví, ale s
tímto zlozvykem nepřestane (Slepičková, 2005).
V souvislosti se sociálním prostředím se životní styl vztahuje nejen k jednotlivci, ale
hovoří se o životním stylu různě velkých kolektivů až celé populace. Do životního stylu se
promítá kulturní a historický vývoj. Odlišné životní zvyklosti či názory nalézáme u lidí
žijících na vesnici a ve městě, jiný je životní styl žen v arabských zemích ve srovnání se
způsobem života žen v zemích západní Evropy či severní Ameriky (Slepičková, 2005).
Současný styl života v naší zemi není nejlepší. Příliš mnoho lidí je vystaveno
obrovskému psychickému tlaku. Postupně se objevují první signály vysílané naším tělem a
varující před daleko vážnějšími důsledky našeho stávajícího způsobu života (Gebauer,
1999).
Zdravý životní styl nestojí moc peněz. Střídmá strava, pozitivní a aktivní vztah k životu,
rovnováha mezi prací a odpočinkem a dobrý vztah k sobě samému i k ostatním lidem, to
nejsou věci extrémně nákladné (Holčík, 2005).
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2. Zdraví
Lidé jsou zdravější a žijí déle než kdykoli dříve. Poznatky i možnosti vedoucí k lepšímu
zdraví se stále rozšiřují. A přitom se zdá, že je člověk čím dál tím ohroženější rostoucím
počtem nejrůznějších rizikových faktorů (Holčík, 2005).
Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) je zdraví definováno nejen jako absence
nemoci, ale

současně jako tělesná, duševní, sociální a psychosociální pohoda

(www.fzv.cz).
Lidské zdraví je v prvé řadě podmíněno genetickým vybavením. Z vnějších faktorů se
na kvalitě zdraví podílí zdravotnická péče a rozvoj zdravotnictví asi 20%, kvalita životního
prostředí také 20% a způsob života neboli životní styl 50-60%. Zdraví je individuální
záležitostí jedince, také však věcí společnosti (Slepičková, 2005).
Mezi nejvyšší a nejnižší sociální skupinou lze prokázat výrazné rozdíly v úrovni zdraví.
Rozdíly jsou podmíněny bydlením, výchovou a vzděláním, problematickým zaměstnáním,
rodinnými nesnázemi, ztrátou pocitu bezpečí, nejistotou apod. (Holčík, 2005).

3. Faktory lidského chování podporující zdraví
Pozitivní faktory:
1. Pravidelná a racionální strava.
2. Udržování přiměřené tělesné hmotnosti.
3. Pravidelná tělesná aktivita.
4. Adekvátní množství spánku.
5. Nekuřáctví.
6. Mírné nebo žádné užívání alkoholu (Slepičková, 2005).

3.1. Pravidelná a racionální strava
Zdravá výživa by měla zajišťovat přežití organizmu a jeho adaptaci na vnější prostředí.
To znamená zajištění optimálních funkcí člověka včetně jeho reprodukce, což se
v současné době v souvislosti s prevalencí obezity či podvýživy jeví jako stále
významnější problém. Dále by měla rozvíjet pozitivní a potlačovat negativní genetický
potenciál (Müllerová, 2006).
Hlavní zásadou zdravého stravování je konzumace pestré stravy s obsahem výživově
hodnotných látek (Briffa, 2000). Správná výživa by měla obsahovat náležité zdroje
energie: bílkoviny (stavební složka svalové hmoty, protilátky, transportní složky jako
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hemoglobin, hormony, enzymy), tuky (důležité pro vitamíny rozpustné v tucích, součást
buněčných membrán) a sacharidy (rychlý zdroj energie, stavební funkce, zdroj vlákniny).
Dále také minerální látky (sodík, draslík, vápník, železo, jod), vitaminy (A, D, E, B1, B2,
B6, B12, C,…), stopové prvky (hořčík, zinek, chrom,…) a dostatečné množství vody
(Zemanová, Ručková, 2001).
Mezi jednotlivými živinami musí být zachován optimální poměr. Není-li tomu tak,
organismus vždy nadbytečné látky buď přímo vylučuje (týká se minerálních látek a
vitamínů), nebo je přeměňuje na energetické zásobní látky (vede k ukládání tuků) (
Gebauer, 1999).
Energetická hodnota sacharidů je, stejně jako u bílkovin, 17 kJ/g (Hainer, Kunešová,
1997). Ve stravě by sacharidy měly tvořit 50-60% (zejména polysacharidy) a bílkoviny
15% (Zemanová, Ručková, 2001). Spotřeba jednoduchých cukrů je nadměrná, měla by
dosahovat maximálně 10% celkové energetické dávky, při zvýšení podílu polysacharidů
(Dostálová a kol., 2004). Tuky tvoří bohatý zdroj energie (38 kJ/g) a jejich doporučený
podíl v energetickém přívodu je 25-30% (Zemanová, Ručková, 2001).
Dodržovat správný stravovací režim znamená jíst pravidelně, tři hlavní denní jídla
s maximálním energetickým obsahem pro snídani 20% (preference konzumace sacharidů
s relativně vyšším indexem sytosti), oběd 35% a večeři 30%. Dopolední a odpolední
svačinu s maximálně 5-10 energetickými % a pauzou přibližně 3 hodiny mezi jednotlivými
denními jídly (Dostálová a kol., 2004).
Při hodnocení našich stravovacích zvyklostí americkými studenty se ukázal jako
přívětivý větší požitek z jídla patrný u Čechů spolu s pomalou konzumací jídel, zatímco
v USA jí většina lidí téměř v pohybu (Fraňková, 2005).
Ve vývoji stravovacích zvyklostí od roku 1989 zaznamenali čeští spotřebitelé velký
posun, zejména s ohledem na zdravější složení stravy. Ze spotřebitelských průzkumů
v roce 2003 plyne, že zdravou výživou se mnohem více řídí ženy než muži a zásady zdravé
výživy nemají smysl podle desetinásobného množství mužů než žen. Zájem o zdravou
výživu také roste se zvyšujícím se příjmem domácností a vzděláním respondentů. Jiné
výzkumy potvrzují, že vzdělanější lidé se rozhodují na základě většího množství
dostupných informací (Pícha, 2005).
Konzumace dostatečného množství zdrojů vlákniny, tedy ovoce a zeleniny, s ohledem
na získání ochranných látek je významná pro prevenci nádorových i kardiovaskulárních
onemocnění, ale též ve vztahu ke snížení energie a zvýšení obsahu vlákniny ve střevě
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(Dostálová a kol., 2004). Vláknina díky své bobtnavosti navozuje pocit sytosti příznivě
ovlivňuje jak lipidové spektrum, tak metabolismus sacharidů (Briffa, 2000). Denní příjem
zeleniny a ovoce by měl dosahovat až 600g, přičemž poměr zeleniny a ovoce by měl být
2:1 (Dostálová a kol., 2004). Podle Stránského (2007) je spotřeba vlákniny u nás
nedostatečná, pod doporučených 25g/den.
Na nízký sortiment zeleniny a ovoce u nás poukazují také někteří zahraniční studenti
vysokých škol. Ať již čerstvé, tepelně upravované nebo ve formě salátů. Ovoce je podle
nich v České republice drahé ve srovnání s jinými potravinami (Fraňková, 2005).
Mléko a mléčné výrobky jsou významným zdrojem živin (mléčné bílkoviny – zejména
kasein, mléčný tuk, vitaminy, minerální látky - vápník aj.). Přesto se začátkem 90.let
minulého století objevilo mnoho negativních informací o mléku. Kromě jiného, že mléko
je jedovaté, zahleňuje, je potravou pouze pro mláďata nebo že podporuje vznik
osteoporózy (Průchová, 2003). Tyto informace spolu s výrazně se zvyšující cenou mléka a
mléčných výrobků způsobily rychlý a vysoký pokles jeho spotřeby z maxima v r. 1989
(259,6 kg/obyv./rok) k minimu v roce 1995 (182,3 kg/obyv./rok). Dnes je spotřeba mléka a
mléčných výrobků 223,3 kg/obyv./rok (Dostálová, 2006).
Mléko obsahuje v průměru 120mg vápníku ve 100g. Výživová doporučená dávka
vápníku je u dospělých 800mg/den, což uhradí např. 100g tvrdého sýra (Dostálová, 2003).
Naproti tomu existují názory, že mléčné výrobky lze nahradit rybami, luštěninami a
sójovými produkty. Zároveň, že při konzumaci celých obilných zrn a dostatečném
množství zeleniny má organismus dostatek všech potřebných látek pro optimální funkci
(Průchová, 2003). Vápník je však z mléka využitelný ze 30% zatímco z většiny rostlinných
zdrojů pouze z 10%. Podle současných výživových doporučení by se měly konzumovat
výrobky polotučné nebo nízkotučné; u malých dětí lze tolerovat i plnotučné (Dostálová,
2006).
Podle Dostálové (2003), je plnění výživových doporučených dávek vápníku u naší
populace nedostatečné. Velký podíl na nízkém příjmu vápníku zejména u mládeže mají
nealkoholické nápoje prodávané ve školách.
3.1.1. Příjem tekutin
Voda je významnou součástí našeho organismu. V dospělosti mají muži ve svém těle
asi 53% a ženy asi 46% vody (novorozenci až 75%) (Tláskal, 2006).
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Na příjem tekutin se často zapomíná a spoléhá se na upozornění žízní, kterou však
nelze brát jako včasný ukazatel nedostatečného zásobení tekutinou (Forejt, Hrstková,
2005).
Celková denní ztráta tekutin z těla se pohybuje okolo 2 až 2,5 litru (www.fzv.cz). Denní
příjem tekutin by měl odpovídat 1,5 až 2,5 litrům vhodných druhů nápojů (Dostálová a
kol., 2004). Potřeba tekutin je však individuální záležitostí, která záleží např. na tělesné
hmotnosti, věku a pohlaví, složení a množství stravy, tělesné aktivitě, teplotě a vlhkosti
prostředí, aktuálnímu zdravotnímu stavu atd. (Kožíšek, 2006).
Nedostatečný nebo naopak nadbytečný příjem vody může náš organismus ohrožovat.
Nadbytečný příjem vody je v dětském i dospělém věku projevem nějakého onemocnění.
(Tláskal, 2006). Dochází tím k přetěžování ledvin a srdce, což může vést k oslabování až
selhávání jejich funkcí (Kožíšek, 2006). Nedostatečný příjem vody může souviset
s nedostatkem zdrojů vody, s většími ztrátami vody při onemocnění, sportu apod. (Tláskal,
2006). Může vést k horší koncentraci člověka, mohou se objevovat bolesti hlavy,
malátnost, pokles fyzické a duševní výkonnosti apod. (Tláskal, 2006, Kožíšek, 2006).
K nejvhodnějším nápojům patří čisté vody – pitné z vodovodu nebo balené kojenecké,
pramenité a slabě mineralizované bez oxidu uhličitého (Kožíšek, 2006). Mezi vhodné
nápoje se zařazují ovocné čaje neslazené, nebo slazené medem, přírodní vodou ředěné
ovocné a zeleninové šťávy. Omezená konzumace se doporučuje u minerálních vod, vod
sycených oxidem uhličitým, mléka a kakaa. Nedoporučuje se pít limonády, kolové nápoje,
ochucené minerální vody, energetické nápoje apod. Káva, která je velmi oblíbená pro své
senzorické vlastnosti a povzbudivé účinky se řadí mezi pochutiny a nezapočítává se do
příjmu tekutin, neboť po její konzumaci dochází ke zvýšené tvorbě moči (Dostálová,
2006).
Z průzkumu příjmu tekutin v letech 2001-2003 vyplynulo, že většina dětí, adolescentů a
část vysokoškolských studentů má problém vypít za den dostatečné množství tekutin a
správně si ho rozložit do celého dne tak, aby byl příjem kontinuální a rovnoměrný. Většina
respondentů pila nejvíce ve večerních hodinách, čímž se snažili dohánět zameškaný příjem
tekutin v průběhu dne. Největší výkyvy v příjmu tekutin měli vysokoškolští studenti, a to
v době svačin (Forejt, Hrstková, 2005).
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3.2. Udržování přiměřené tělesné hmotnosti
K určování správné tělesné hmotnosti lze použít index tělesné hmotnosti, tzv. Body
Mass Index (BMI) = tělesná hmotnost udaná v kilogramech dělená druhou mocninou
tělesné výšky udané v metrech (Müllerová, 2003). BMI index je určen pouze pro běžnou
populaci a nikoliv pro jedince se zvýšenou svalovou zátěží a sportovce (mají v důsledku
zmnožení svalové hmoty vyšší BMI) (Hainer, 2001). Kategorie BMI, podle WHO a
International Obesity Task Force (IOTF) udává tabulka č.1.
Tab.č. 1: Hodnoty BMI.
BMI
<18,5
18,5 – 24,9
25,0 – 29,9
30,0 – 34,9
35,0 – 39,9
≥ 40

Kategorie podle WHO
podváha
normální rozmezí
preobézní stav (nadváha)
obezita I.stupně
obezita II.stupně
obezita III.stupně
(Hainer, 2001)

K základním charakteristikám jídelních zvyklostí u osob s normální váhou lze zařadit
konzumaci stravy s frekvencí dosahující 5-6 menších porcí za den a pravidelnou snídani
s preferencí konzumace sacharidů s relativně vyšším indexem sytosti. V průběhu dne by
mělo docházet k postupnému snižování energetického příjmu ze stravy. Strava má být
uvědoměle konzumována v klidné atmosféře (Hlúbik, 2002).
Jak vysoká tělesná hmotnost (více jak 20% nadváhy, která bývá důsledkem
nerovnováhy mezi příjmem a výdejem energie), tak příliš nízká (o víc jak 10%, což může
být důsledkem poruch přijímání potravy, nadměrného kouření, nemocí) se nalezla u lidí
s horší úrovní zdraví (Slepičková, 2005).

3.3. Pravidelná tělesná aktivita
Aktivní sport zlepšuje zdravotní stav, nesmí se však jednat o extrémní zatěžování
organismu, nýbrž o aktivitu přiměřeného objemu, frekvence a intenzity (Slepičková, 2005).
Sport a pravidelná pohybová aktivita jako trvalý zájem může být nástrojem nejen
prevence obezity, ale i boje proti škodlivým závislostem mládeže (drogy, kriminalita)
(Fraňková, Dvořáková, 2003).
3.3.1. Volný čas v moderní společnosti
Volný čas lze v souhrnu definovat jako dobu, časový prostor, v němž jedinec nemá
žádné povinnosti vůči sobě ani druhým lidem a v němž se pouze na základě svého
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vlastního svobodného rozhodnutí věnuje vybraným činnostem. Tyto činnosti ho baví,
přinášejí mu radost a uspokojení a nejsou zdrojem trvalých obav či pocitů úzkosti
(Slepičková, 2005).
Spektrum možných aktivit jak využít volný čas je velmi široké. Volný čas je značně
ovlivněn sociálním zařazením a konkrétním obdobím života. Velice často je spojen i
s finanční otázkou.
Nedostatek volného času dominuje mezi důvody zabraňujícími aktivní účasti ve sportu,
které uvádějí jak dospělí, tak mládež a děti. Ukazuje se však, že lidé v zaměstnání a
s vyšším vzděláním přistupují ke svému volnému času racionálněji a zařazují do něj
pohybové a sportovní aktivity častěji než ti, kteří mají času objektivně více.
3.3.2. Sport
Mezi různými skupinami sportů existují výrazné rozdíly v působení na aktuální náladu
člověka.
a) aktivity aerobního a posilovacího charakteru redukují psychické napětí, neboť
snižují úzkost, hněv, depresi, vzrušení a psychickou únavu.
b) Sportovní hry typu volejbal, fotbal, tenis vyžadují dovednosti, které musejí být
průběžně přizpůsobovány měnící se situaci. Tyto dovednosti vyžadují mnohem
více vědomého pozorování než např. běh nebo plavání. Uvolnění a koncentrace na
sebe sama nejsou při hrách možné. Ve hrách existují vítězové a poražení. Úspěch
nebo prohra mají konečný vliv na osobní pocit pohody.
Přínos sportu (ve volném čase) v oblasti tělesné a duševní je patrný. Zvyšuje se účinnost
srdce a plic, snižuje se riziko srdečně cévních onemocnění, zvyšuje se svalová síla a
vytrvalost, snižují se problémy se zády, zlepšuje se vzhled, napomáhá k udržování správné
tělesné hmotnosti, zlepšují se psychické funkce, snižuje se působení stresu, oddalují se
procesy stárnutí, způsobuje přirozenou únavu a uklidnění apod. (Slepičková, 2005).
Ve vztahu k věku se ukazuje jako obecný trend postupné snižování účasti ve sportu
s narůstajícím věkem a také při srovnávání účasti mužů a žen ve sportu se nacházejí
rozdíly. Ženy a dívky se zapojují do sportu méně než muži. Jejich účast je podobná zhruba
do věku 25 let. Pak se účast žen v intenzivních anebo alespoň pravidelných sportovních
aktivitách oproti mužům významně snižuje. Tyto rozdíly jsou silně podmíněny tradicí,
kulturou a náboženstvím. Motivy, které vedou muže a ženy ke sportování, bývají rozdílné.
Ženy a dívky dávají přednost kosmetickým, zdravotním motivům, muži naopak preferují
motivy jako je vzrušení, dobrodružství a kolektiv (Slepičková, 2005).
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3.4. Adekvátní množství spánku
Kvalitní a dostatečně dlouhý spánek je důležitým základem dobré kondice i duševní
pohody, stejně tak i pracovní výkonnosti. Potřebná délka spánku je silně individuální,
obecně se většinou pohybuje okolo 7-8 hodin (Zemanová, Ručková, 2001). Ti, kteří spí 6 a
méně hodin denně, nemají takové zdraví jako ti, kteří si v noci spánkem odpočinou 7-8
hodin. Kvalitě spánku napomáhá střední tělesná zátěž (Nešpor a kol., 1999).
Vzhledem k biorytmu člověka záleží i na časování spánku. Jinou hodnotu má
osmihodinový spánek od devíti hodin večer, jinou stejně trvající od tří hodin ráno. Vhodná
je pravidelnost jak délky spánku, tak hodiny ukládání se k spánku.
Správná volba lůžka je základem pro kvalitní spánek. Doporučován je pevnější podklad.
Nevhodné je spát s příliš podloženou hlavou nebo v poloze na zádech s podloženým krkem
(ranní bolesti krční páteře, zkrácení svalů zadní strany krku).
Neméně důležité je okolní prostředí pro spánek s co nejnižším hlukem, maximálním
zatemněním a s dostatečnou možností větrání (Zemanová, Ručková, 2001).

3.5. Nekuřáctví
Podle výzkumu z roku 2005 se za nekuřáky označuje 54,6% občanů České republiky.
Z nich 21,6% má s kouřením zkušenosti a 33% uvádí, že nikdy nekouřilo (Sovinová a kol.,
2006). Podle zahraničního výzkumu 70% mladých lidí lituje toho, že začali kouřit a chtěli
by se stát nekuřáky (Nešpor a kol., 1999).
Podle Králíkové (1997) má nekuřák lepší schopnost zvládat stresové situace, neboť u
kuřáka je tato schopnost právě dlouhodobým kouřením v době bez cigarety snížená.
Kuřáci nejsou jediní, kteří jsou vystavováni nepříznivým důsledkům kouření cigaret.
Pobyt v zakouřeném prostředí, označovaný též jako pasivní kuřáctví či kouření z druhé
ruky, představuje pro nekuřáky také zdravotní rizika (Niederle, 2000). Tabákový kouř
v prostředí je významným faktorem karcinomu plic, srdečního onemocnění, respiračních
infekcí a nežádoucích dopadů na reprodukci (www.szu.cz).
Naše zákony týkající se ochrany před pasivním kouřením jsou hromadně porušována a
je tím ohrožováno zdraví i životy 2/3 naší dospělé (nekouřící) populace a těch
nejzranitelnějších – dětí. Na následky pasivního kouření zemře v Česku ročně 3000 lidí. V
zemích Evropské unie 22 tisíc (www.dokurte.cz).
V rámci boje proti kouření je každoročně vyhlášen Mezinárodní nekuřácký den.
Každým rokem je třetí čtvrtek v listopadu v mnoha zemích světa příležitostí upozornit
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nejen na rizika spojená s kuřáctvím, ale především poukázat na výhody nekuřáctví
(Sovinová a kol., 2006).
Příznivé zjištění také je, že téměř 2/3 občanů České republiky rozhodně nebo spíše
souhlasí s úplným zákazem kouření v restauracích. Tento postoj je ovlivněn i vzděláním.
K zákazu se přiklánějí osoby s maturitou a vysokoškolským vzděláním (Sovinová a kol.,
2006).

3.6. Mírné užívání alkoholu
Jedním z nejnovějších zjištění jsou poznatky o významném vlivu rozdílů v konzumaci
alkoholu. Pravidelné pití malých dávek alkoholu, nejlépe k jídlu, je hodnocen kladně
(Briffa, 2000). Právě takový způsob převažuje v západních zemích, obzvláště kolem
Středozemního moře. Ve vztahu k riziku kardiovaskulárních onemocnění byl prokázán
dokonce příznivý efekt alkoholu (Fiala, 2005).
Současná doporučení pití alkoholických nápojů hovoří o „stropu“ pro denní konzumaci
do 2 jednotek denně pro muže a 1 pro ženy (1 jednotka odpovídá např. 0,25litru
dvanáctistupňového piva (Fiala, 2005) nebo 0,2litru vína (Kožíšek, 2006)). Ovšem
dlouhodobé pití alkoholu i když v relativně mírné podobě, se může projevit na játrech,
hlavně pokud je kombinováno s nevhodnou stravou (Briffa, 2000). Celkový efekt
konzumace alkoholu je však hodnocen jako značně nepříznivý. Alkoholu jsou globálně
přičítána 4% z celkové zátěže lidstva nemocemi (global burden of disease) (Fiala, 2005).

4. Faktory lidského chování ohrožující zdraví:
Rizikové faktory:
1. Nezdravá strava a špatné stravovací návyky
2. Tělesná nečinnost
3. Obezita
4. Poruchy příjmu potravy
5. Kouření
6. Nadměrná konzumace alkoholu
7. Drogová závislost
8. Psychosociální stres (Slepičková, 2005).
V souvislosti s šířením AIDS je nutné k těmto rizikům přiřadit také nevhodné sexuální
chování.
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Jmenované rizikové faktory se obvykle nevyskytují izolovaně. Většinou utvářejí
ucelený obraz životního stylu. Uvádí se např., že kdo kouří, ten se také častěji nepravidelně
stravuje, pije více černé kávy a má více stresu ve svém životě (Slepičková, 2005).

4.1. Nezdravá strava a špatné stravovací návyky
Česká republika se řadí mezi průmyslově vyspělé státy světa, kde je konzumace jídla
realizována dle libosti. Stravování je ovlivněno řadou faktorů, které jsou schopny způsobit
rozvoj nezdravého způsobu stravování. Příjem potravy není určován pouze energetickou
potřebou, která je vyjádřena pocitem hladu a sytosti. Na člověka působí také hedonistické
faktory (naplnění požitků z konzumace stravy) a sociální faktory (vliv rodiny,
společenského postavení, nabídky jídel a vliv stresu jako řešení pocitu napětí stravou).
Nemalou měrou k nesprávnému stravování přispívají i symbolické faktory jako je odměna
např. sladkosti v dětství nebo jako zlepšení sebedůvěry v dospělosti (Hlúbik, 2002).
Špatná výživa ohrožuje osoby s nízkými příjmy, mladé rodiny, starší občany a
nezaměstnané. Jedná se jak o nedostatečnou výživu, tak o nadměrnou výživu bohatou na
živočišné tuky a cukr. Aktuální dostupnost a cenová přijatelnost kvalitních potravin má na
výslednou situaci větší vliv než zdravotní výchova (Holčík, 2005).
Nesprávná frekvence příjmu stravy a

její rozdělení do denních dávek se výrazně

vyskytuje u studentů vysokých škol. Studijní povinnosti začínají obvykle brzy ráno. Doba
mezi snídaní a obědem je delší, navíc jsou studenti nuceni strávit velkou část dne ve městě.
Přednáškové cykly a další aktivity se mohou prodloužit do pozdních večerních hodin,
takže mohou více jíst až v noci. Zvyklosti týkající se snídaně, oběda a večeře se mění
zejména u studentů, stravujících se na koleji. Podle hodnocení zahraničních studentů by se
mělo věnovat více pozornosti stravování v menzách a fakultních bistrech, měl by se zlepšit
sortiment nízkoenergetických pokrmů, zvýšit nabídka salátů a vhodně upravené zeleniny
(Fraňková, 2005). Po zhodnocení jídelních zvyklostí u nás vyplývá, že pro Čechy je
typická slabá snídaně, rychlý oběd, odpoledne moučník a večeře je poměrně vydatná, aby
nahradila celodenní nízký přísun energie (Fraňková, Dvořáková, 2003).
Významné změny kvantity, kvality a složení stravy, které byly zaznamenány v průběhu
posledních desetiletí dvacátého století, představují podstatu patologického stravovacího
schématu. Za toto schéma lze označit to, které vede ke vzniku somatických nemocí
v důsledku nadváhy nebo podvýživy a k onemocněním psychickým jako je deprese,
bulimie a anorexie. Nevhodné stravovací zvyklosti, charakterizované nadbytečně vysokým
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příjmem energie, konzumací tučných a sladkých jídel, jsou často příčinou vzniku pozitivní
energetické bilance (příjem energie převyšuje její výdej), jejímž konečným důsledkem je
vznik obezity (Hlúbik, 2002).
Nadměrné solení patří mezi špatné stravovací návyky a přispívá ke vzniku hypertenze a
srdečních onemocnění (Briffa, 2000). Sůl v malých dávkách má povzbudivé účinky, avšak
spotřeba NaCl ve formě kuchyňské soli mnohonásobně překračuje skutečnou potřebu
organizmu. Se zvýšenou spotřebou soli souvisí velmi rozšířené pojídání chipsů, slaných
tyčinek, arašídů či pražené kukuřice při sledování televize (Bieler, 1991). Spotřeba
kuchyňské soli by se měla snížit na 5-7g za den (Dostálová a kol., 2004).
Dalším rychle se vyvíjejícím jevem je stravování mimo domov a posun spotřebitelů
směrem k předpřipraveným pokrmům (Pícha, 2005). S tím souvisí také pokrmy rychlého
stravování typu Mc Donald’s, KFC, různých bufetů a stánků s občerstvením. Konzum
pokrmů z „Fast food“ není zanedbatelnou složkou denní stravy, často záměnou za školní
stravování, studentů středních a vysokých škol, ale i u ostatní městské populace (Ryšavá,
Červková, 2005). Spěch a přílišná snaha zvládnout v poměrně krátkém čase co největší
množství práce nutí člověka ke spěchu i při jídle (Gebauer, 1999). Z výsledků analýz
srovnání nutričních hodnot pokrmů „Fast Food“ konzumované jako hlavní jídlo plyne
nedostatečný příjem živin, hlavně vlákniny. Pokud jsou tyto výrobky podávány jako
svačina, jsou zdrojem nadměrného přívodu energie a tuků (Ryšavá, Červková, 2005).
Mnohdy jsou tato jídla připravovaná na přepalovaných tucích a v kombinaci se stresem a
přílišným spěchem při jídle jsou navozovány ideální podmínky pro vznik závažných
onemocnění trávicího ústrojí (Gebauer, 1999).

4.2. Tělesná nečinnost
Pokles tělesné aktivity lidí v produktivním věku není jen problém naší společnosti, ale
patří mezi převažující trendy v průmyslově vyspělých zemích. Sedavý způsob života je
považován, kromě přejídání, za druhý nejdůležitější činitel vzniku nadváhy (Fraňková,
Dvořáková, 2003). V posledních letech se snižuje množství pohybu ve volném čase. Děti i
dospělí tráví podstatně více času vsedě, sledováním televize a u počítače. Snižuje se
fyzická zátěž i při zajišťování běžných potřeb života. Například při dopravě do zaměstnání
či do školy, která je stále u většího podílu populace zajišťována osobním automobilem, při
nákupech, které se místo pěšky a několikrát týdně provádějí 1x za 1-2 týdny s dopravou
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autem apod. (Kunešová, 2005). Snížení pohybové aktivity podporuje vznik a rozvoj
obezity (Hainer, 2001).
Nedostatek pohybu je znám jako důležitý prvek při vzniku prořídnutí kostí, neboť kosti
jsou málo zatěžovány (Kocián, 1995). Častou obtíží vznikající v důsledku sedavého
způsobu života, obzvláště u žen, kde se podílí ještě hormonální působení, jsou „těžké
nohy“, pocit tlaku v lýtkách a chodidel, otoky kolem kotníků, případně až vznik křečových
žil. Příčinou bolestí mezi lopatkami nebo v oblasti spojení žeber s hrudní kostí bývá
nevhodný sed (shrbená záda), kdy dochází k přetěžování kloubních spojení hrudního koše.
Bolesti šíje a hlavy jsou, vedle bolestí křížové oblasti, nejčastějším trápením sedavého
zaměstnání. Bolest hlavy může být způsobena únavou očí z celodenního sledování
monitoru nebo čtením skript v případě studentů (Zemanová, Ručková, 2001).
Minimální doba doporučovaná odborníky pro prevenci civilizačních chorob je 3,5
hodiny (Kunešová a kol., 2006). Zvýšení fyzické aktivity umožní síť cest pro cyklisty,
dostupnost hřišť pro děti, podpora sportu všech dětí, nejen těch sportovně nadaných.
Podpora fyzické aktivity na pracovištích, která se může týkat zlevněných plavenek,
předplacených hodin do posilovny nebo malého fitcentra přímo na pracovišti, je další
možností (Kunešová, 2005).

4.3.

Obezita

Na rozvoji obezity se podílí mnoho faktorů jako nadměrný příjem energie, přejídání,
nedostatek pohybu a pevné vůle, genetické dispozice, některá onemocnění (porucha štítné
žlázy, nadbytek kortizolu), ale také vliv reklam na nevhodné výrobky, tedy špatný životní
styl. Obezita je definována zmnožením tělesného tuku, a to nad 25% u žen a nad 30%
u mužů. Ke klasifikaci obezity se využívá hmotnostních indexů (viz. Tab. 1) (Hainer,
2001).
Z šetření „Životní styl a obezita v České republice, leden 2006“ vyplynulo, že přibližně
52% dospělé populace ČR se podle hodnot BMI pohybuje nad hranicí normální hmotnosti,
35% populace je v pásmu nadměrné hmotnosti a zhruba 17% v pásmu obezity (Kunešová a
kol., 2006). S nárůstem BMI významně stoupá úmrtnost. Po kouření představuje obezita
druhou nejvýznamnější příčinu úmrtí, které lze předcházet adekvátní prevencí (Hainer,
2001).
Výskyt obezity stoupá nejenom v průmyslově rozvinutých zemích Evropy a Ameriky,
ale i v rozvojových zemích, ve kterých se prevalence obezity zvyšuje s lepšící se
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ekonomickou situací (Kunešová, 2005). Spojené státy jsou národem s nejvyšším výskytem
obezity a řada evropských zemí je následuje (Feldheim, 2005). U studentů je častá
emocionálně podmíněná konzumace potravy vlivem stresu, například ve zkouškovém
období (Hainer, 2001).
Z historie je známo, že tloušťka lidí se vždy považovala za faktor protektivní. „Dobře
živený“ jedinec měl příznivější vyhlídky na přežití v případě zhoršení životních podmínek
a také to znamenalo lepší sociální postavení. Současný stav je v rozvinutých zemích
opačný. Mnozí z bohatých, vzdělaných a výše společensky postavených lidí pochopili
nebezpečí obezity. Důležitou roli sehrála i móda (Holčík, 2005).
Špatnými stravovacími návyky vedoucími k obezitě jsou zejména vynechání ranního
jídla a večerní přejídání, nadměrná konzumace tuků a cukrů a jiných energeticky
vydatných jídel, neuvědomělá a mimovolná konzumace potravin a pochutin v kombinaci
s minimální tělesnou aktivitou (Hlúbik, 2002), (Kunešová, 2005). U studentů je častá
emocionálně podmíněná konzumace potravy vlivem stresu, například ve zkouškovém
období (Hainer, 2001).
Mezi onemocnění spojené s nadváhou a obezitou patří vysoký krevní tlak, cukrovka
2.typu, poruchy látkové výměny tuků, koronární choroba srdeční nebo dna (Feldheim,
2005).
4.3.1. Prevence obezity
Stávající epidemii obezity lze ovlivnit změnou životního prostředí. V její prevenci se
nabízí pozitivní diskriminace, označení a případně i cenové zvýhodnění potravin se
správným složením, tzn. s nižším obsahem energie, sacharidů, tuků a s vysokým obsahem
vlákniny. Vliv ceny na spotřebu potravin byl prokázán ve studiích ukazujících např. rozdíl
v konzumaci zeleniny po dodávání v rámci studie zdarma (výrazně stoupla). Po ukončení
dodávky zdarma se konzumace zeleniny opět významně snížila (Kunešová, 2005). Studie
z roku 2003 prokázala, že neexistují žádné důkazy o účinnosti a bezpečnosti tzv.
redukčních diet. Jestliže se však spolu se snížením energetické hodnoty stravy zvýší také
energetický výdej sportovními aktivitami, dá se úspěch redukce tělesné hmotnosti zvětšit
(Feldheim, 2005).
Vedle lékařů a všech zdravotníků mohou k prevenci obezity i nadváhy významně
pomoci zemědělci a všichni producenti potravin. Již realizované příklady spolupráce mezi
odborníky na výživu a potravináři jsou například postupy napomáhající nižšímu obsahu
tuku v potravinách (Kunešová, 2006).
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Pro rok 2007 byl v rámci Národního programu zdraví připraven celostátní projekt
„Přijmi a vydej“ zaměřený na podporu zachování energetické rovnováhy s důrazem
na výběr vhodných potravin a dostatečnou pohybovou aktivitu (www.mzcr.cz).

4.4. Poruchy příjmu potravy
Nízká hodnota BMI (pod 18,5, viz. Tab.1) může, ale nemusí být příznakem choroby může jít jen o podváhu způsobenou podvýživou. Nedostatečný stav výživy (malnutrice) je
důsledkem nepoměru mezi energetickými a výživovými požadavky organizmu a
využitelnou energií a živinami v potravě. Příčinou nedostatečné výživy může být
nedostupnost kvalitní stravy, neschopnost příjmu potravy, odmítání potravy, poruchy
trávení a vstřebávání či zvýšené nároky organizmu. Hubenost může být i tzv. konstituční,
tedy geneticky podmíněná, po celý život (Sucharda, 2004).
Dívky a ženy se v posledních letech stále více srovnávají s „ideální ženou“,
propagovanou televizními reklamami a v časopisech (Kunešová, 2005). Většina žen se
naučí žít s tlaky na ideál krásy a namísto sledování svojí váhy je pro ně důležitá rodina,
přátelé, škola, práce, sport, sny a plány do budoucna. Lidé, pro které jsou myšlenky a
starosti spojené s jídlem důležité nade všechno ostatní, trpí poruchou příjmu potravy.
Používají jídlo k řešení svých emocionálních problémů. V jistém smyslu se u jídelních
poruch jedná o závislost na jídle, podobnou jako závislost na alkoholu u alkoholiků nebo
závislost na drogách u toxikomanů. Základním příznakem těchto poruch je nadměrný
strach z tloušťky. Většina mladých žen neví, jaká by měla být jejich normální tělesná
hmotnost a diety pokládá za normální jídelní režim (Maloney, Kranzová, 1997).
Fyziologický podíl tuku v organismu je určován pohlavím, věkem a etnickým původem
člověka. U žen fyziologický podíl tuku v organismu tvoří 18-30%, u mužů je nižší a
představuje 10-25% celkové hmotnosti. S věkem podíl tuku v těle stoupá, zatímco
zastoupení svalstva se snižuje. Při lehkém energetickém deficitu se pohybuje BMI mezi
17,0-18,5, při středně těžkém mezi 16,0-16,9 a při těžkém energetickém deficitu klesá BMI
pod 16,0. V těle dospělého člověka o normální hmotnosti je kolem 15 kg tuku (Krch,
1999).
Mentální anorexie (Anorexia nervosa) je porucha, při které dochází k úmyslnému
hladovění. Choroba začíná tam, kde už jedinec nedovede sám sebe správně hodnotit a
zastavit hladovění a s ním spojené vyhubnutí (Krch, 1999).
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Bulimie (Bulimia nervosa) je charakterizována nezvladatelnými záchvaty přejídání, při
kterých člověk během krátké doby sní velké množství jídla, kterého se vzápětí snaží zbavit
s pomocí zvracení nebo projímadel.
Mezi poruchy příjmu potravy patří také záchvatovité (nutkavé) přejídání, kdy člověk
konzumuje obrovské množství jídla, aniž by měl hlad (Maloney, Kranzová, 1997).
Pokud někdo trpí poruchami příjmu potravy, pravděpodobně se mu nepodaří svůj
problém vyřešit bez cizí pomoci jenom silou vůle nebo novou dietou. Problém spočívá
v tom, že jedinec nechce čelit některým nepříjemným pocitům a snaží se jim vyhnout
pomocí jídla (Maloney, Kranzová, 1997).
Mentální anorexie začíná nejčastěji ve věku 13 - 20 let, mentální bulimie obvykle mezi
16 – 25 rokem. Mentální anorexií trpí v České republice přibližně 0,5% dospívajících
dívek a mladých žen a mentální bulimií téměř 6%. Se strachem z tloušťky, psychickými a
zdravotními důsledky nevhodných diet se jich však potýká mnohem více. Narušené jídelní
postoje a ohrožující způsoby kontroly tělesné hmotnosti a příjmu potravy jsou markantní
u 7-11% dívek a mladých žen (Krch, 1999).

4.5. Kouření
Kouření je naučené chování. Závislost na kouření můžeme rozdělit na dva druhy
závislosti: psychosociální a fyzickou (drogovou) (Kalina a kol., 2003). Psychosociální
závislost znamená kouřit ve společnosti určitých lidí (rituál zapalování cigarety může
pomoci např. při překonání rozpaků při setkání) a v určitých situacích, které jsou typické:
cigareta po jídle, po práci, ve stresu, při odpočinku, při kávě, při telefonování aj. Cigareta
začne být pomocníkem při řešení různých situací a stane se součástí životního stylu a
chování. Jde o hraní si s cigaretou, vychutnávání si vdechování dýmu apod. (Králíková,
Kozák, 1997).
Fyzická, drogová závislost se objevuje až po určité době, jde o závislost na nikotinu.
Většinou se vyvine během dvou let kouření. Nikotin stimuluje činnost, snižuje stres,
zlepšuje pozornost a koncentraci, snižuje chuť k jídlu a ovlivňuje náladu. To platí
ve srovnání s abstinenčním stavem. Závislost na nikotinu nemusí vzniknout u tzv.
příležitostných kuřáků, ale 85% pravidelných kuřáků závislých je (Králíková, Kozák,
1997).
Nikotin je alkaloid, který se vyskytuje pouze v tabáku. Vstřebává se sliznicí ústní dutiny
nebo plícemi a během několika vteřin se dostává na příslušná místa v mozku. Pro jeho
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vstřebávání je důležité slabě zásadité pH. Kouř cigarety je kyselý a proto musí kuřák kouř
vdechnout až do plic. Naproti tomu kuřáci doutníků nebo dýmek, jejichž kouř je zásaditý,
šlukovat nemusí a přitom na nikotinu závislí být mohou (Králíková, Kozák, 1997).
Je dobře známo, že tabák je nejvýznamnější odvratitelnou příčinou předčasné smrti
v mnoha zemích. Kouření cigaret odpovídá za srdeční onemocnění, nádory plic, hrtanu,
dutiny ústní, jícnu a močového měchýře a cévní mozkové příhody (www.szu.cz). Z lidí,
kteří v České republice zemřou na rakovinu plic, je 90% kuřáků (Slepičková, 2005).
Čím dříve začne jedinec kouřit, tím větší zdravotní rizika pro něj kouření představuje
v budoucnu a zkracuje se tak očekávaná délka života. Většina lidí začíná s kouřením
v poměrně nízkém věku. Odhaduje se, že 90% všech kuřáků začalo kouřit před dosažením
věku 21 let (Niederle, 2000). Nově publikovaná práce amerického týmu (Jacobsen a spol.,
2005) zjistila, že u dospívajících, kteří začali kouřit v časném věku, existuje riziko
dlouhodobého poškození kognitivních (poznávacích) funkcí (www.szu.cz).
Neexistuje žádná jiná droga, která by byla tak snadno dostupná, legální, oficiálně
doporučovaná (reklama) a společensky přijatelná (sociálně akceptabilní ve srovnání např.
s alkoholismem) (Nešpor a kol., 1999). V 19.století patřilo kouření, a to zejména u mužů,
k respektovaným charakteristikám dobré sociální pozice. V současné době je v bohatších
zemích ve vyšších vrstvách normální nekouřit. Kouření a také obezita je charakteristikou
spíše nižších společenských vrstev, lidí se základním vzděláním a manuálních pracovníků
(Holčík, 2005).
Podle výzkumu z roku 2005 lze v České republice označit 26% občanů za pravidelné
kuřáky, kouřící v současné době více než 1 cigaretu denně. Další 4% tvoří nepravidelní
(příležitostní) kuřáci. Porovnání prevalence kouření v české populaci v jednotlivých letech
ukazuje, že zde v období let 1997-2005 nedochází k výraznějším změnám. Nebyl zatím
zaznamenán trend, že by se více kuřáků pokoušelo svého návyku zbavit a podíl kuřáků
v populaci tak neklesá (Sovinová a kol., 2006). Mezi osmnáctiletými studenty je téměř
32% denních kuřáků a 11% silných kuřáků (vykouří 11 a více cigaret denně), přičemž je
kouření více rozšířené u chlapců jak vyplývá ze studie provedené v roce 2003 (Csémy,
2006).
V poslední době se podle zjištění Státního zdravotnického ústavu objevuje zvýšená
poptávka po programech k zanechání kouření. Primárním důvodem tohoto zájmu je
rostoucí uvědomění veřejnosti, že mnozí pravidelní kuřáci by rádi s tímto návykem
skončili a často i zkouší přestat, ale většina z nich neúspěšně (www.szu.cz).
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4.6 . Nadměrná konzumace alkoholu
Česká republika patří mezi země s nejvyšší spotřebou alkoholu (Fiala, 2005). Na
1 dospělou osobu připadá 10litrů čistého alkoholu za rok (Kalina a kol., 2003). Nejvíce je
v EU konzumováno pivo (44%), dále víno (34%) a destiláty (23%). Ve všech kulturách,
v nichž byly prováděny studie, pijí více muži než ženy (Anderson, Baumberg, 2006).
Alkohol se rychle vstřebává z trávicího ústrojí a rychle se distribuuje do organismu,
zejména do tělesných tekutin. Při vyšších koncentracích etanolu v krvi (nad 2 promile) jsou
tlumeny nitrobuněčné dýchací pochody v játrech, mozku a v srdečním svalu. Narušuje se
přeměna sacharidů, bílkovin a tuků, dochází k narušení komplexních funkcí nervstva,
především schopnosti učení, zapamatování, soudnosti, sebekritiky a zábran. Trvání účinku
etanolu závisí obvykle na detoxikační funkci jater, jimiž je většina etanolu odbourávána
(Kvapilík, Svobodová, 1985).
Koncentrace alkoholu v krvi závisí na požitém množství, na rychlosti konzumu, která
závisí na koncentraci alkoholického nápoje a na naplněnosti zažívacího traktu. Dále záleží
na tělesné váze konzumenta, na rychlosti odbourávání a vylučování alkoholu z organismu
(Göhlert, Kühn, 2001).
Mezi hlavní negativa konzumace alkoholu patří zvýšení mortality na nádorová
onemocnění (karcinom prsu – 10g ethanolu denně zvyšuje riziko o 9%, karcinom prostaty
– 60g ethanolu denně zvyšuje riziko o 21%, karcinom jater, ústní dutiny, hltanu jícnu,
tlustého střeva, konečníku). Dalšími důsledky jsou nižší krevní srážlivost, vysoký krevní
tlak, vyšší úrazová mortalita (dopravní nehody), více násilné činnosti (až polovina
domácího násilí) (Müllerová, 2003). Podle Fialy (2005) je konzumace alkoholu jedním
z nejvýznamnějších faktorů přispívajících k hypertenzi. Zvýšená konzumace alkoholu se
může podílet na vzniku obezity pro svůj vysoký energetický obsah (29 kJ/g) (Hainer,
2001). Zneužívání alkoholu mladými lidmi zvyšuje riziko přechodu k nelegálním drogám
(Nešpor a kol., 1999).
K zamezení všeobecného nadměrného užívání alkoholických nápojů je třeba snížit jeho
spotřebu a dostupnost (omezení prodeje, vyšší cena), změnit postoje společnosti a vytvořit
opatření, která se budou dodržovat (Anderson, Baumberg, 2006).

4.7. Drogová závislost
Celopopulační průzkumy ukazují, že alespoň jednu zkušenost s nelegální drogou má 1620% obyvatel České republiky ve věku nad 15 let, tedy 1,4 až 1,7 milionu osob (Lejčková
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a kol., 2004). Podle studie EMCDDA je užívání drog stále více rozšířené mezi muži,
ovšem dochází k postupnému vyrovnávání mezi pohlavími.
V ČR stále dochází k vzestupu experimentální a rekreační konzumace konopných látek
mezi mládeží a mladými dospělými, analogický vývoji v EU (Kalina a kol., 2003).
Zároveň roste obliba tanečních drog, především extáze. Zkušenosti s jinými drogami
(heroinem, pervitinem, kokainem nebo LSD) jsou nižší (Lejčková a kol., 2004).
Nejčastějším místem setkání s drogami je podle průzkumu Praha, středočeský, severočeský
a také severomoravský kraj (Presl, 1994).
Největším problémem nejen v Evropě a Spojených státech zůstává i nadále marihuana,
zejména mezi mladou populací (ve věku 15-25 let). Po prostudování vědeckých důkazů
došla národní komise pro marihuanu k závěru, že marihuana není zcela neškodná, ale její
nebezpečnost bývá zveličována (Zimmerová, Morgan, 2003). Z porovnání postojů
obyvatel ČR k užívání návykových látek je patrné,že užívání marihuany chápou lidé jako
nejméně nebezpečné (Brožová, 2006). Účinek drogy závisí na povaze a množství drogy, na
prostředí jejího užití a na očekávání uživatele (Shapiro, 2005).
Lidé, kteří na drogách nejsou závislí je užívají ze zvědavosti, z touhy po experimentu,
pro dobrodružství a pocit rizika, pro zvýšení výkonnosti a zlepšení vzhledu, pro zábavu
nebo s cílem umocnit prožitky (Verster, Buning, 2003).
S užíváním drog je spojeno rizikové chování jako krádeže či prostituce, mění se i
přátelé, dochází k narušení vztahů s rodinou a okolím, často ke ztrátě bydlení a životních
jistot (Nožina, 1997). Vzhledem ke stoupajícímu výskytu nakažlivých chorob souvisejících
s užíváním drog (tuberkulóza, AIDS, hepatitida C) jsou v posledních dvou desetiletích
všechny státy nuceny hledat způsoby, jak zmírnit jejich negativní zdravotní, sociální a
ekonomické dopady (www.who.cz).
Akční program EU konstatuje, že větší pozornost by měla být věnována kouření
tabákových výrobků a požívání alkoholických nápojů v raném věku, stejně jako prvním
experimentům se zakázanými drogami. Tyto preventivní strategie by měly mít pozitivní
dopad i v oblasti zneužívání ilegálních drog (Kalina a kol., 2003).

4.8. Psychosociální stres
Psychický stres je definován jako proces psychického zpracování a vyrovnání se
s požadavky a vlivy životního a pracovního prostředí (Slepičková, 2005).V tomto pojetí
stresu se hovoří o třech formách psychické zátěže:
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-

senzorická zátěž - dána požadavky na činnost periferních smyslových

orgánů a jim odpovídajících struktur centrálního nervového systému,
-

mentální zátěž - vyplývá z požadavků na zpracování informací kladoucích

nároky na psychické procesy, zejména paměť, představivost, myšlení a
rozhodování,
-

emoční zátěž - zde se používá pojem psychosociální stres – zátěž vznikající

ve společenském kontextu.
Psychologové rozlišují dva typy chování:
- typ A – charakterizuje dynamické, ctižádostivé, ambiciózní až agresivní osoby,
- typ B – představuje klidné, vyrovnané chování, v extrému až flegmatických osob.
Lidé s projevy chování typu A mívají větší nahromadění rizikových faktorů i stresových
situací (Niederle, 2000).
Výrazný nepříznivý vliv na zdraví má dlouhotrvající úzkost, pocit méněcennosti,
sociální izolace a omezené možnosti ovlivnění pracovních podmínek (Hlúbik, 2005). Mezi
faktory posilující toto působení patří rizikové faktory jako kouření, alkohol, nesprávné
stravovací návyky, nedostatek pohybu a také konzumace kávy. Vypití čtyř až pěti šálků
kávy během dopoledne vede k vzestupu krevního tlaku a zvýšenému vylučování
stresových hormonů - reakce podobná odezvě na chronický stres. Dr. Bahi Takkouche s
kolegy z University of Santiago de Compostela také zjistili, že jedinci s negativním
náhledem na svět měli čtyřnásobně vyšší riziko nachlazení (www.magazinzdravi.cz,).
Mezi faktory, které tlumí nepříznivé účinky psychického stresu se řadí vzdělání, sociální
podpora a i některé osobní vlastnosti – nezdolnost, optimismus (Slepičková, 2005).
Jako odpověď na stres často vznikají nesprávné stravovací návyky a zlozvyky. Ze všech
orgánů je právě zažívací ústrojí nejcitlivější na změny nálad. Působení stresových faktorů
nepříznivě ovlivňuje schopnost práce střev, sekreci trávicích enzymů a další funkce (Haas,
2000).
Tělesná aktivita je účinným faktorem, který může zmírnit negativní důsledky
psychického stresu pro zdraví. Pohybově aktivní jedinec je schopen posuzovat životní
nároky pozitivněji a projevovat vůči nim větší odolnost. Tělesné aktivity navozují pocit
klidu a štěstí díky uvolňovaným endorfinům.
Určitá míra stresu je pro člověka z hlediska adaptace na prostředí nezbytná, avšak jen
do takové míry, kdy se s ním dovede bez větších potíží či dokonce poškození svého
organismu vyrovnat (Slepičková, 2005).
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III.

MATERIÁL A METODIKA

1. Co je to dotazník?
Dotazník je soubor otázek předkládaný osobám ve standardizované podobě za účelem
zjištění specifických údajů. Je jednou z psychodiagnostických metod získávání poznatků
o trvalejších charakteristikách osobnosti, o jejích povahových a temperamentových
vlastnostech, zájmech, postojích, hodnotových orientacích apod. (www.cojeco.cz) Úkolem
zkoumané osoby je označit výpovědi, které podle jejího názoru nejlépe vystihují zkoumaný
znak.
Má-li být dotazníkem získaná výpověď směrodatná, je třeba dávat dotazník v písemné
formě pouze dospělým osobám s přiměřenou inteligencí a dětem nad deset let. Při
sestavování dotazníku je nutno dbát na to, aby byl srozumitelný a neobsahoval sugestivní
otázky. Odpovědi však bývají často subjektivně zkreslené (i nevědomě). Otázky by měly
být anonymní, tím lze zvýšit upřímnost odpovědí (Kohoutek, 2007).
Otázky v dotazníku mohou být:
- uzavřené - volbu mezi dvěma či více možnými odpověďmi, např. ano - ne – nevím
(Schindler, 2006),
- otevřené - kladou málo omezení na odpovědi, mohou ukázat na důležité vztahy a
souvislosti,
- škálové položky - typické pro posuzování škály (hodnotící stupnice).
Doporučuje se eliminovat odbornou terminologii a dvojznačnost. Jazyk dotazníku má
být jednoduchý a přesný (Kohoutek, 2007).

2. Dotazníkové šetření
Dotazníkové šetření je specifická technika terénního sběru informací bez přímého styku
výzkumníka s dotazovanými (respondenty). Ti odpovídají na otázky standardizované podle
cíle výzkumu, obsažené v tištěném dotazníku (www.cojeco.cz). Dotazníkové šetření
umožňuje získávat poměrně jednoduché a snadno statisticky zpracovatelné údaje i od
velkého počtu osob současně (Kohoutek, 2007).

2.1. Průběh dotazníkového šetření
Dotazníkové šetření proběhlo v průběhu měsíců leden – březen 2007 mezi náhodně
vybranými studentkami Univerzity Karlovy Přírodovědecké fakulty a studentkami Vysoké
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školy ekonomické v Praze. Před vyplněním dotazníku byly studentky informovány o účelu
šetření a ujištěny o anonymitě. Měly možnost se kdykoli na cokoli zeptat.
Šetřením bylo získáno celkem 237 vyplněných dotazníků respondentkami ve věku
19-27let. Na Univerzitě Karlově – Přírodovědecké fakultě se průzkumu účastnilo 124
studentek, na Vysoké škole ekonomické v Praze 113 studentek.

3. Sestavení dotazníku
Vlastní dotazník obsahoval 23 otázek, uzavřených i otevřených, 2 otázky byly zadány
formou vyplnění tabulky. Dotazník jsem vytvořila sama s použitím literatury (např.
Kohoutek, 2007, Schindler, 2007, Brožová, 2006). Inspirací mi byly některé dotazníkové
otázky starších diplomových prací a věcné připomínky a konzultace s RNDr. Blankou
Vackovou, CSc.
Deset otázek v dotazníku bylo zaměřeno na stravovací zvyklosti studentek – zastoupení
a výběr jednotlivých potravin, pitný režim nebo vlastní hodnocení svého stravování. Další
otázky se týkaly množství a využití volného času a vztahu respondentek ke sportu.
Dotazník také zjišťoval postoje ke kouření, alkoholu a užívání drog. Studentky hodnotily i
svou stávající finanční situaci.

4. Metody zpracování dat
K vyhodnocení dat byl použit nejprve program Microsoft Office Excel. Následně byly
použity tyto statistické metody (Zvára, 1998), (Anděl, 2005):
Kategorická proměnná, tj. proměnná nabývající několika málo jasně oddělených
hodnot. Charakterizuje se pomocí frekvenční tabulky, ve které je výčet jednotlivých
kategorií (možností odpovědi) a ke každé kategorii je uveden počet případů, kolikrát byla
zmíněna a dále procenta odpovídající tomuto počtu. Graficky se tato proměnná hodnotí
pomocí sloupcového nebo pruhového grafu, ve kterém jsou znázorněna procentuální
zastoupení jednotlivých kategorií ve výběru.
Spojitá proměnná, tj. proměnná nabývající nekonečně mnoho číselných hodnot. Tato
proměnná se hodnotí pomocí souhrnných charakteristik polohy a variability. Jako
charakteristiky polohy (úrovně, kolem které se odpovědi pohybují) se používá aritmetický
průměr, medián (prostřední hodnota co do velikosti) a také 95%-ní interval spolehlivosti
pro průměr (interval, ve kterém se s pravděpodobností 95% nachází hodnota skutečného
populačního průměru). Pro grafické znázornění se používá histogram znázorňující
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zastoupení jednotlivých intervalů hodnot ve výběru, a krabicový graf. Touto metodou byly
vyhodnoceny BMI, měsíční kapesné a ideální měsíční kapesné.

Dále byly použity jednotlivé testy:
Kruskal-Wallisova ANOVA: test porovnávající hodnoty spojité proměnné v několika
nezávislých skupinách. Testuje se nulová hypotéza:
H0: skupiny se v hodnotách spojité proměnné neliší / spojitá proměnná na proměnné
kategorické nezávisí
proti alternativní hypotéze
H1: mezi skupinami je rozdíl / spojitá proměnná na kategorické proměnné závisí.

Multinomický test: pomocí něj se testuje konkrétní rozdělení jedné kategorické
proměnné; tj. hodnotí se, zda pravděpodobnosti jednotlivých kategorií dané proměnné se
mohou rovnat nějakým konkrétním hodnotám, respektive se hodnotí poměrové zastoupení
jednotlivých kategorií ve výběru. Testuje se nulová hypotéza:
H0: pravděpodobnosti jednotlivých kategorií se rovnají konkrétním hodnotám / vyskytují
se v určitých poměrech
proti alternativní hypotéze
H1: pravděpodobnosti jednotlivých kategorií se liší od testovaných hodnot alespoň
v jednom případě / poměr jednotlivých kategorií je jiný než testovaný.

Chí-kvadrát test: statistický test hodnotící závislost mezi dvěma kategorickými
proměnnými. Testuje se nulová hypotéza:
H0: proměnné na sobě nezávisí
proti alternativě
H1: proměnné jsou závislé.
Jednotlivé testy pracují s uváděnou testovou statistikou a vyhodnocení o platnosti
nulové hypotézy se provádí na základě p-hodnoty (p - hodnota < 0,05, H0 se zamítá, platí
alternativa; p – hodnota ≥ 0,05, H0 se nezamítá).
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DOTAZNÍK
Tento dotazník je zcela anonymní.
Poskytnuté údaje budou využity jako podklady pro bakalářskou práci, zadanou na katedře
antropologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Tato katedra zároveň
ručí za jejich nezneužití. Za pravdivé vyplnění dotazníku předem děkujeme.
Jsem: muž / žena
Věk:

Fakulta:…………………..

BMI (body mass index) = tělesná váha / tělesná výška [m]2 ………………………
1) Bydlím:

a) u rodičů
b) na koleji
c) na privátě

2) Kolik peněz utratíš za měsíc?

a) do 2000,- Kč
b) 2000 – 5000,- Kč
c) více než 5000,- Kč

3) Kolik peněz máš měsíčně k dispozici? ( dostaneš od rodičů, vyděláš si sám/-a)
…………Kč
4) Kolik peněz by sis představoval/-a na pokrytí měsíčních nákladů?
…………Kč
5) Nejčastěji obědvám:

a) doma
b) v menze
c) jinde: …………………..
d) neobědvám

6) Největší porci jídla sním:

a) ráno
b) v poledne
c) večer

7) V průběhu dne nejčastěji vynechávám:

a) snídani
b) oběd
c) večeři
d) nevynechávám žádné hlavní jídlo

8) Mléko a mléčné výrobky konzumuji:

a) každý den
b) více než 3x týdně
c) méně než 3x týdně
d) nekonzumuji (přeskoč na ot. č. 10)

9) Mléčné výrobky si vybírám:

a) nízkotučné
b) polotučné
c) plnotučné
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10) Zaškrtni, jak často jíš tyto potraviny:
Denně

Min. 1/týden

Min. 1/měsíc

Vůbec ne

Chléb a bílé pečivo
Celozrnné pečivo
Maso
Uzeniny, paštiky
Ryby
Vejce
Luštěniny
Ovoce
Zelenina
Sladkosti
Jídlo z Fast food
Chipsy, arašídy,aj.

11) Kolik litrů tekutin denně vypiješ:

a) méně než 1litr
b) 1-2 litry
c) 2-3 litry
d) více než 3 liry

12) Z nápojů nejvíce převažuje:

a) pitná voda z vodovodu
b) pitná voda kupovaná v lahvích
c) čaj
d) káva
e) sladká limonáda
f) jiný nápoj …………………

13) Jsi se svými stravovacími návyky spokojen/-a: a) ano, jím zdravě (přeskoč na ot.č.
15)
b) ne, chtěl/-a bych je změnit
c) ne, ale nemám důvod je měnit
14) Největší překážkou mého špatného stravování je/jsou: a) nedostatek času
b) nedostatek peněz
c) návyky
d) jiné důvody …………………….
e) nevím
a) dostatek
b) tak akorát
c) málo
d) nemám žádný
16) Ve svém volném čase se nejčastěji věnuji: (zaškrtni max. 3 )
15) Svého volného času mám:

a)
b)
c)
d)

sledování TV, videa
poslech hudby
četba
kino, divadlo
aktivity
e) surfování na internetu, počítačové hry
………………

f) sport
g) příroda
h) zábava s přáteli
i) spánek

k) domácí práce
l) brigády
m) sázení, hazard
n) umělecké

j) hrací automaty

o) jiné
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a) pravidelně - závodně
b) pravidelně - rekreačně
c) pouze ve škole v rámci TV
d) nesportuji

17) Sportu se věnuji:

18) Nejčastěji se věnuji tomuto sportu/sportům:
………………………………………………………………………………..
19) Kouříš v současné době?

a) ano, příležitostně
b) ano, denně 1-5 cigaret
c) ano, denně 6-20 cigaret
d) ano, denně víc než 20 cigaret
e) nekouřím cigarety, kouřím doutníky
nebo dýmku
f) nekouřím vůbec

20) Kolik let celkem kouříš (nebo jsi kouřil)? ……………..let
21) Jak často obvykle piješ alkohol?
a) 4x týdně a častěji
b) 2-3x týdně
c) 2-4x za měsíc
d) jednou za měsíc nebo méně často
e) jsem abstinent/ka
22) Drogově závislého člověka vnímám jako:
a) osobu v konfliktu se zákonem
b) nemocného člověka
c) nevím, nemohu se rozhodnout
d) jinak ……………
23) Vyzkoušel/a jsi někdy některou z následujících látek?
Během posl.
měsíce

Během posl. půl
roku

Sedativa nebo tišící
léky
Marihuana a hašiš
Extáze
Pervitin, amfetaminy
Kokain, crack
Heroin, jiné opiáty
LSD
Lysohlávky, jiné
přírodní
halucinogeny
Těkavé látky,
rozpouštědla
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Před více než půl
rokem

Nikdy

IV.

VÝSLEDKOVÁ ČÁST

Samotná výsledková část se zabývá řešením pracovních hypotéz pomocí zjištěných dat
(viz. Část I, kapitola 4) – jejich potvrzením nebo vyvrácením a vyvozením závěrů.

A. Měsíční náklady vysokoškolských studentek se pohybují kolem 5000Kč,
přičemž by uvítaly vyšší příjem peněz.
Graf č.3: Měsíční útrata, n = 237.
Měsíční útrata (data v % )
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Více než polovina dotázaných potřebuje na své měsíční náklady 2000-5000Kč, jak
vyplývá z grafu č. 3. S příjmem do 2000Kč se spokojí méně než 1/3 studentek a u 44 dívek
se měsíční náklady pohybují nad 5000Kč. Ze základních charakteristik spojitých
proměnných vyplynulo, že průměrná částka, kterou mají studentky k dispozici je 4749Kč.
Jako ideální kapesné respondentek, které by si představovaly na pokrytí měsíčních
nákladů, bylo touto metodou stanovena částka 6240Kč. Aby byly vysokoškolačky
spokojeny se svou finanční situací, potřebovaly by zvýšit svůj příjem o přibližně 1500Kč.

Tabulka č. 8.1.: Základní charakteristiky spojitých proměnných – kapesné, ideální kapesné.

Parametr
Kapesné
Ideální kapesné

Průměr
4748,90
6240,18

Směrodatná
odchylka
Medián
5220,82
4500
7807,35
5000

Závěr: Stanovená hypotéza byla potvrzena – měsíční náklady vysokoškolaček se
pohybují kolem 5000Kč a uvítaly by větší příjem peněz.
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B. Vysokoškolačky v průběhu dne nejčastěji vynechávají oběd a největší porci
jídla sní večer.
Graf č. 8: Nejčastěji vynechávané jídlo, n = 237.
Nejčastěji vynechávané jídlo (data v %)
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vysokoškolačky

nejčastěji

vynechávaly oběd. Tuto odpověď označilo 34,60% všech dotázaných, což
nepředstavuje oproti ostatním hodnotám významný statistický rozdíl přesto, že je to
téměř 1/3 všech odpovědí. Ani podle multinomického testu se neprokázalo, že by
studentky vynechávaly častěji oběd než snídani, jak by se předpokládalo, vzhledem
k dennímu režimu většiny studentů, obecně známém. Ukázalo se, že 27,85% dívek
nevynechává žádné hlavní jídlo během dne. V rámci této hypotézy byl proveden test
Chi – kvadrat, kterým bylo zjištěno, že vynechání jídla nezávisí na množství volného
času ani na sportovní aktivitě.
Tab.č. 3: Největší porce jídla během dne.
Největší porce jídla během dne
n = 233
ráno
6,87 %
v poledne
51,93 %
večer
42,06 %
Z procentuálního zastoupení jednotlivých odpovědí je patrné, že většina
vysokoškolaček sní největší porci jídla v poledne (51,93%) nebo večer (42,06%). Ale
ani zde se podle multinomického testu neprokázalo, že by studentky snědly největší
porci večer.
Závěr: Statistickými testy se nepotvrdilo, že studentky v průběhu dne nejčastěji
vynechávají oběd ani že největší porci jídla sní večer.
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C. Mléko a mléčné výrobky jsou studentkami do jídelníčku hojně zařazovány,
zejména polotučné.
Téměř polovina dotázaných (47,68%) zařazuje mléko a mléčné výrobky do své
každodenní stravy a 33,33% je konzumuje více než 3x týdně. Více než čtvrtina dívek
si kupuje nízkotučné výrobky, avšak polotučné si vybírá 66,96% studentek. Podle
testu Kruskal-Wallisova ANOVA nezávisí konzumace mléka a mléčných výrobků na
výši kapesného.
Graf č. 9: Konzumace mléčných výrobků, n = 237.
Konzumace mléčných výrobků (data v %)

16,46

2,53

každý den
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47,68

méně než 3x týdně
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33,33

Závěr: Stanovená hypotéza se potvrdila – studentky často konzumují mléko a
mléčné výrobky, zejména polotučné.

D.

Strava studentek je jednostranná, orientující se zejména na tuky a

jednoduché cukry, s nedostatečným přísunem tekutin.
Tabulka č. 5: Četnost vybraných druhů potravin.

denně
chléb a bílé
pečivo
celozrnné
pečivo
maso
uzeniny a
paštiky
ryby
vejce
luštěniny
ovoce
zelenina
sladkosti
fast food
chipsy a
arašídy

minimálně minimálně
jednou
jednou
týdně
měsíčně

vůbec
ne

65%

28%

5%

3%

31%
17%

47%
73%

16%
8%

7%
3%

6%
0%
0%
0%
61%
57%
36%
0%

38%
21%
39%
25%
36%
40%
51%
12%

38%
69%
55%
62%
3%
3%
12%
46%

18%
10%
6%
13%
0%
0%
1%
42%

1%

17%

62%

20%
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Z tabulky č. 5 lze pozorovat vysoký denní podíl konzumace chleba a bílého pečiva
(65%) naproti tomu také ovoce (61%). Zeleninu jí denně 57% dotazovaných. U ovoce a
zeleniny se ani v jednom případě neobjevila odpověď „vůbec ne“. U dívek je poměrně
časté, že si vybírají celozrnné pečivo (78% denně nebo minimálně jednou týdně). Co se
týče konzumace sladkostí, polovina respondentek si je dopřává minimálně jednou týdně,
téměř 1/3 denně a pouhé 1% se těmto výrobkům vyhýbá. Maso je do jídelníčku studentek
zařazováno minimálně jednou týdně (73% odpovědí). Uzeniny a paštiky, ryby, vejce a
luštěniny jsou konzumovány v menším množství, u posledních třech zmíněných potravin
se nejčastěji objevila odpověď „minimálně jednou měsíčně“. Jak je vidět z tabulky č. 5,
rychlému občerstvení („Fast Food“) a slaným pochutinám typu chipsy a arašídy
dotazované dívky neholdují, 42% se vůbec nestravuje ve „Fast Food“, chipsy a arašídy si
ale dopřeje 62% minimálně jednou měsíčně.
Graf č. 11: Denní konzumace tekutin, n = 237.
Denní konzumace tekutin (data v %)
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Více než polovině vysokoškolských studentek postačuje k dennímu příjmu 1-2litry
tekutin.
2-3 litry tekutin vypije denně 1/3 studentek. Mezi nejčastěji uvedené nápoje patří pitná
voda z vodovodu a balená voda (35%). Dále pak čaj (25%), káva a sladká limonáda nepatří
k vyhledávaným nápojům. 4 dívky uvedly jako nejpreferovanější nápoj šťávu s vodou a 2
pak intový nápoj.

Závěr: Z procentuálního zastoupení jednotlivých potravin v jídelníčku studentek
nevyplynulo, že jejich strava je jednostranná, orientující se na tuky a jednoduché cukry.
Denní příjem tekutin splňuje doporučenou denní dávku (1,5 - 2,5l tekutin/den).
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E. Vysokoškolačky jsou se svými stravovacími návyky nespokojeny a chtěly by
je změnit. Hlavní příčinou je nedostatek času.
Podle multinomického testu je pouhá čtvrtina studentek se svými stravovacími návyky
spokojena, polovina je pak nespokojena a chce je změnit. 20% dotazovaných je sice se
svým stravováním nespokojeno, ale nechtějí své návyky měnit.
Tabulka č. 9.1.: Testované hypotézy – spokojenost se stravovacími návyky.

Hypotéza
Studentky jsou se svými
stravovacími návyky
nespokojeny (poměr odpovědí
1:2:1)

Hodnota
testové
Pstatistiky hodnota

Test

Multinomický test

3,28

0,194

Rozhodnutí

Nezamítá
se

Jako hlavní důvody svých špatných stravovacích zvyklostí dívky uvádějí nedostatek času
(53,11%) a návyky (35,59%). Jako jiné důvody špatného stravování byla uvedena chuť,
lenost nebo mlsnost.

Graf č. 14: Důvody špatného stravování, n = 177.
Důvody špatného stravování (data v %)
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Spokojenost či nespokojenost se stravovacími návyky nezávisí na bydlení, kouření,
konzumaci alkoholu ani na finanční situaci studentek, jak vyplynulo z testu Chi – kvadrat.

Závěr: Stanovená hypotéza byla prokázána – studentky jsou se svými stravovacími
návyky nespokojeny a chtěly by je změnit. Hlavní příčinou je nedostatek času.
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F. Studentky Vysoké školy ekonomické mají více volného času než studentky
oborů s přírodovědným zaměřením, tudíž se více věnují sportovním
aktivitám.
Tabulka č.10.1.: Rozdíly mezi studentkami z VŠE a Přf UK – sportovní aktivita, volný čas.

Charakteristika
sportovní aktivita
množství volného času

Hodnota
testové
Pstatistiky hodnota Rozhodnutí
0,95
0,814 rozdíl není
0,82
0,846 rozdíl není

Test
Chi-kvadrat
Chi-kvadrat

Chi-kvadrat test nepotvrdil rozdíly mezi studentkami VŠE a PřF UK v množství
volného času ani v účasti na sportovních aktivitách. Ukázalo se, že sportovní aktivita
nezávisí na množství volného času, kouření ani na konzumaci alkoholu (Chi–kvadrat test).

Graf č. 15: Množství volného času, n = 235.
Množství volného času (data v %)
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Více než polovina všech respondentek uvedla, že má volného času málo a 41,28% má
přiměřené množství volného času.

Závěr: Studentky Vysoké školy ekonomické nemají oproti studentkám z Univerzity
Karlovy (Přírodovědecká fakulta) více volného času, ani se nevěnují více sportu.

G. Dívky věnující se ve svém volném čase pravidelně sportu mají nižší hodnotu
BMI oproti těm, které nesportují.
Byl proveden test Kruskal-Wallisova ANOVA, ze kterého vyplynulo, že hodnota BMI
nezávisí na sportovní aktivitě.
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Tabulka č. 9.2.: Testované hypotézy – závislost BMI na sportovní aktivitě.

Hypotéza
je BMI nezávislé na sportovní
aktivitě

Hodnota
testové
Pstatistiky hodnota Rozhodnutí

Test
Kruskal-Wallisova
ANOVA

2,39

0,496

Nezávisí

Sportu se vysokoškolačky věnují pravidelně, většinou rekreačně (necelých 70%).
19 studentek sportuje závodně a 23 jich neprovozuje žádný sport. Ani u jedné z této krajní
skupiny se sportovní aktivita/nečinnost neprojevuje na hodnotě BMI.
Graf č. 17: Sportovní aktivita, n = 235.
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Závěr: Nebylo prokázáno, že dívky věnující se ve svém volném čase pravidelně sportu
mají nižší hodnotu BMI oproti těm, které nesportují.

H. Mezi respondentkami převažují nekuřačky, nemají zkušenosti s tvrdými
drogami a nejčastěji se setkávají s marihuanou.
Graf č. 18: Frekvence kouření, n = 236.
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Z grafu č.18 plyne, že 84,32% dotázaných jsou nekuřačky. 17 dívek kouří příležitostně
a 9 kouří doutníky nebo dýmku. Zde byl proveden ještě Chi-kvadrat test, který prokázal
závislost pití alkoholu na kouření – kuřačky (20 studentek) pijí častěji alkohol.
Tabulka č. 9.3.: Testované hypotézy – závislost konzumace alkoholu na kouření.

Hypotéza
Test
je konzumace alkoholu nezávislá
na kouření
Chi-kvadrat

Hodnota
testové
statistiky

Phodnota

50,15

0,000

Rozhodnutí
Zavisí

Tabulka č. 7: Užití vybraných typů drog.

n = 237
sedativa, tišící
látky
marihuana,
hašiš
extáze
pervitin,
amfetaminy
kokain, crack
heroin, jiné
opiáty
LSD

během
během
dříve jak
posledního posledního před půl
měsíce
půl roku
rokem

nikdy

13%

6%

14%

67%

4%
0,4%

8%
0,4%

29%
3%

59%
96%

0%
0%

0%
0,4%

2%
1%

98%
99%

0%
0,4%

0%
0%

1%
1%

99%
98%

lysohlávky,
přírodní
halucinogeny

0%

0,4%

4%

96%

těkavé látky,
rozpouštědla

0%

0%

0%

100%

Jak vyplývá z tabulky č. 7, sedativa a tišící látky byly respondentkami nejvíce
označovány. Ve většině případů tím však byly míněny analgetika a antipyretika (k tlumení
zánětu, bolesti a horečky) typu Ibuprofen, jak mnoho studentek uvedlo. Nejvíce zkušeností
pak mají se skupinou drog marihuana a hašiš. Během posledního měsíce tyto drogy užilo
10 vysokoškolaček a během posledního půl roku 19. Nikdy se s nimi nesetkalo téměř 60%
dotazovaných. Malé procento dívek má zkušenosti s ostatními drogami a vyzkoušely je
dříve než před půl rokem. Během posledního měsíce užila 1 studentka extázi a LSD.
Těkavé látky a rozpouštědla nevyzkoušela žádná z dotázaných studentek.
Závěr: Potvrdilo se, že vysokoškolačky jsou převážně nekuřačky, nejčastěji se setkávají
s marihuanou a s tvrdými drogami mají jen malé zkušenosti.
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V.

ZÁVĚR

Z výsledného souboru 237 vysokoškolských studentek (124 Univerzita Karlova,
Přírodovědecká fakulta, 113 Vysoká škola ekonomická v Praze), ve věku 19 – 27 let
vyplynuly dotazníkovým šetřením tyto závěry:

1. Průměrná hodnota BMI je 21. Tato hodnota spadá podle Světové zdravotnické
organizace (WHO) do kategorie normální váhy. Hodnota BMI nezávisí na sportovní
aktivitě, frekvenci kouření, konzumaci alkoholu, množství volného času ani na spotřebě
mléčných výrobků.
2. Měsíční náklady studentek se pohybují od 2000,- do 5000,-Kč. Průměrné kapesné na
měsíc činí 4749,-Kč, přičemž studentky by si představovaly v průměru o 1500,-Kč více.
Ve většině případů jsou tedy se svou finanční situací nespokojeny.
3. 43% dotázaných nejčastěji obědvá doma, vůbec neobědvá 16,5%. Největší porci jídla
sní polovina studentek v poledne a 42% večer. Vynechání jídla nezávisí na množství
volného času ani na sportovní aktivitě. 34% dívek vynechává oběd a 28% nevynechává
žádné hlavní jídlo.
4. Mléko a mléčné výrobky konzumuje 48% každý den a 67% preferuje polotučné
výrobky. Množství mléčných výrobků nezávisí na výši kapesného.
5. Zastoupení jednotlivých potravin je celkem vyvážené. Jídelníček obsahuje denně
chléb a bílé pečivo, ovoce a zeleninu. Minimálně jednou týdně mají celozrnné pečivo,
maso, ale také sladkosti. Minimálně jednou za měsíc konzumují ryby, vejce, luštěniny a
také různé slané pochutiny (chipsy, arašídy). Jídlo z „fast food“ mají studentky většinou
jednou měsíčně nebo ho vůbec nekonzumují.
6. Přibližně 9% vysokoškolaček vypije denně méně než 1 litr tekutin, polovina (53%)
pak denně vypije 1-2 litry a třetina (33%) má denní spotřebu tekutin 2-3 litry. Více než 3
litry tekutin denně pije necelých 5% dívek. Dívky splňují doporučovanou denní dávku
tekutin. Pitná voda z kohoutku a voda balená se pije mezi studentkami nejvíce.
7. Se svými stravovacími návyky je nespokojeno 53% studentek a chtěly by je změnit,
27% jí zdravě a 20% nemá důvod své špatné stravovací návyky měnit. Důvodem špatného
stravování je nedostatek času a návyky.
8. Polovina vysokoškolaček má málo volného času a 41% ho má přiměřené množství.
Nejčastěji vyhledávanou volnočasovou aktivitou je zábava s přáteli a sport, které preferuje
polovina dotázaných. Dále následuje četba, sledování TV, poslech hudby a příroda.
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9. Pravidelně – rekreačně sportuje 70% studentek, přesto že více než polovina má málo
volného času. Sportovní činnost pouze ve škole v rámci Tv provozuje 12%, závodně se
sportu věnuje 8% a vůbec nesportuje 10% dotázaných. Nejoblíbenějším sportem mezi
studentkami je plavání, cyklistika, volejbal a běh.
10. Mezi vysokoškolskými studentkami převažují nekuřačky (84%). Pouze 7% kouří
příležitostně, 9 dívek kouří doutníky nebo dýmku, 8 jich kouří denně 6-20 cigaret a 3
studentky vykouří 1-5 cigaret denně.
11. Polovina studentek pije alkohol 2-4x za měsíc. Necelá 2% ho konzumuje 4x týdně a
častěji. 6% dotazovaných jsou abstinentky. Konzumace alkoholu závisí na kouření kuřačky pijí častěji alkohol.
12. 58% vysokoškolaček vnímá drogově závislého člověka jako nemocného člověka,
20% se neumělo vyjádřit, 6% považuje takového člověka jako osobu v konfliktu se
zákonem. Nejčastější další názory jsou „člověk, který má problém a řeší ho drogou“,
„člověk psychicky slabý s malým sebevědomím“, „člověk, který potřebuje pomoc“.
13. Nejčastěji vyzkoušenou drogou mezi studentkami vysoké školy je marihuana. Nikdy
ji však nezkusilo téměř 60%. S dalšími drogami mají malé zkušenosti, jak je uvedeno
v tabulce č. 7.
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obezita III.stupně
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Graf č. 1: Věk, n = 228.
Věk respondentek (data v %)
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Tabulka č. 2: Body Mass Index.
Summary Section of Body Mass Index when pohlavi=zena
Standard
Standard
Count
Mean
Deviation
Error
Range
224
21.00562
2.112201
0.1411274
11.6
Quartile Section of Body Mass Index when pohlavi=zena
10th
25th
50th
Parameter
Percentile
Percentile
Percentile
Value
18.4
19.5
20.8
95% LCL
18
19
20.5
95% UCL
18.8
19.8
21
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Graf vztahující se k otázce č. 1 v dotazníku
Graf č. 2: Bydliště, n = 235.
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Graf č. 3: Měsíční útrata, n = 237.
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Graf vztahující se k otázce č. 3 v dotazníku
Graf č. 4: Histogram-kapesné.
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Graf vztahující se k otázce č. 4 v dotazníku
Graf č. 5: Histogram – ideální kapesné.
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Graf vztahující se k otázce č. 5 v dotazníku
Graf č. 6: Nejčastější místo oběda, n = 237.
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Tabulka a graf vztahující se k otázce č. 6 v dotazníku
Tabulka č. 3: Největší porce jídla během dne.
Největší porce jídla během dne
n = 233
ráno
6,87 %
v poledne
51,93 %
večer
42,06 %
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Graf č. 7: Největší porce jídla, n = 233.
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Tabulka a graf vztahující se k otázce č. 7 v dotazníku
Tabulka č. 4: Nejčastěji vynechávané jídlo.
Nejčastěji vynechávané jídlo
n = 237
snídaně
24,47 %
oběd
34,60 %
večeře
15,19 %
nevynechává
27,85 %
Graf č. 8: Nejčastěji vynechávané jídlo, n = 237.
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Graf vztahující se k otázce č. 8 v dotazníku
Graf č. 9: Konzumace mléčných výrobků, n = 237.
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Graf vztahující se k otázce č. 9 v dotazníku
Graf č. 10: Výběr mléčných výrobků, n = 230.
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Tabulka vztahující se k otázce č. 10 v dotazníku
Tabulka č. 5: Četnost vybraných druhů potravin.

denně
chléb a bílé
pečivo
celozrnné
pečivo
maso
uzeniny a
paštiky
ryby
vejce

minimálně minimálně
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ne
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17%

47%
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10%
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Graf vztahující se k otázce č. 11 v dotazníku
Graf č. 11: Konzumace tekutin, n = 237.
Denní konzumace tekutin (data v %)
60

53,16

50
40

33,33

30
20
10

8,86
4,64

0
méně než 1 litr

1-2 litry

2-3 litry

více než 3 litry

Graf vztahující se k otázce č. 12 v dotazníku
Graf č. 12: Nejčastější nápoje, n = 237.
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Graf vztahující se k otázce č. 13 v dotazníku
Graf č. 13: Spokojenost se stravovacími návyky, n = 236.
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Graf vztahující se k otázce č. 14 v dotazníku
Graf č. 14: Důvody špatného stravování, n = 177.
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Graf vztahující se k otázce č. 15 v dotazníku
Graf č. 15: Množství volného času, n = 235.
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Graf č. 16: Volnočasové aktivity, n = 230.
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Graf vztahující se k otázce č. 17 v dotazníku
Graf č. 17: Sportovní aktivita, n = 235.
Sportovní aktivita (data v %)
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Tabulka vztahující se k otázce č. 18 v dotazníku
Tab.č. 6: Preferovaný druh sportu.
Preferovaný druh sportu
n = 217
běh
cyklistika
plavání
volejbal
tanec
squash
turistika
in-line
lyžování
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Graf vztahující se k otázce č. 19 v dotazníku
Graf č. 18: Frekvence kouření, n = 236.
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Graf vztahující se k otázce č. 21 v dotazníku
Graf č. 19: Konzumace alkoholu, n = 236.
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Graf vztahující se k otázce č. 22 v dotazníku
Graf č. 20: Vnímání drogové závislosti, n = 235.
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nevím

jinak

90

Tabulka vztahující se k otázce č. 23 v dotazníku
Tabulka č. 7: Užití vybraných typů drog.
během
během
dříve jak
posledního posledního před půl
měsíce
půl roku
rokem
sedativa, tišící
látky
marihuana,
hašiš
extáze
pervitin,
amfetaminy
kokain, crack
heroin, jiné
opiáty
LSD

nikdy

13%

6%

14%

67%

4%
0,4%

8%
0,4%

29%
3%

59%
96%

0%
0%

0%
0,4%

2%
1%

98%
99%

0%
0,4%

0%
0%

1%
1%

99%
98%

lysohlávky,
přírodní
halucinogeny

0%

0,4%

4%

96%

těkavé látky,
rozpouštědla

0%

0%

0%

100%

4. Tabulky vytvořené na základě výsledků statistických testů
Tabulka č. 8: Základní charakteristiky spojitých proměnných.
95% interval
spolehlivosti
pro průměr

Parametr
BMI
Kapesné
Idealní kapesné

směrodatná
Dolní
Horní
odchylka
mez
Medián mez
2,11
20,8
20,73
21,28
5220,82
4500 4071,23 5426,58
7807,35
5000 5228,98 7251,37

Průměr
21,01
4748,90
6240,18

Tabulka č. 9: Testované hypotézy.

Hypotéza
je spokojenost se stravovacími
návyky nezávislá na bydlení
je sportovní aktivita nezávislá na
bydleni
je spotřeba alkoholu nezávislá
na bydlení
je BMI nezávislé na sportovní
aktivitě
Je BMI nezávislé na frekvenci

Hodnota
testové
Pstatistiky hodnota

Test

Rozhodnutí

Chi-kvadrat

6,72

0,152

Nezávisí

Chi-kvadrat

4,29

0,637

Nezávisí

Chi-kvadrat
Kruskal-Wallisova
ANOVA
Kruskal-Wallisova

3,46

0,968

Nezávisí

2,39
5,11

0,496
0,276

Nezávisí
Nezávisí
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kouření
je BMI nezávislé na konzumaci
alkoholu
je BMI nezávislé na množství
volného času
je BMI nezávislé na množství
mléčných výrobku
je konzumace alkoholu
nezávislá na kouření
je spokojenost se stravovacími
návyky nezávislá na kouření
je spokojenost se stravovacími
návyky nezávislá na konzumaci
alkoholu
je spokojenost se stravovacími
návyky nezávislá na měsíční
útratě
je sportovní aktivita nezávislá na
kouření
je sportovní aktivita nezávislá na
konzumaci alkoholu
je sportovní aktivita nezávislá na
množství volného času
je sportovní aktivita nezávislá na
množství vypitých tekutin
je sportovní aktivita nezávislá na
množství mléčných výrobku
je konzumace alkoholu
nezávislá na množství volného
času
je vynechání jídla nezávislé na
množství volného času
je vynechání jídla nezávislé na
sportovní aktivitě
je spokojenost se stravovacími
návyky nezávislá na výši
kapesného (příjmu)
je množství mléka a mléčných
výrobků nezávislé na výši
kapesného
nejčastěji vynechávané jídlo je
oběd nebo snídaně (poměr
odpovědí 2:2:1:2)
největší porci jídla sní studentky
bud v poledne nebo večer
(poměr odpovědí 0:1:1)
Studentky jsou se svými
stravovacími návyky
nespokojeny (poměr odpovědí
1:2:1)

ANOVA
Kruskal-Wallisova
ANOVA
Kruskal-Wallisova
ANOVA
Kruskal-Wallisova
ANOVA

9,02

0,108

Nezávisí

4,07

0,254

Nezávisí

5,19

0,158

Nezávisí

Chi-kvadrat

50,15

0,000

Závisí

Chi-kvadrat

4,78

0,780

Nezávisí

Chi-kvadrat

11,63

0,168

Nezávisí

Chi-kvadrat

7,40

0,116

Nezávisí

Chi-kvadrat

18,07

0,114

Nezávisí

Chi-kvadrat

14,47

0,271

Nezávisí

Chi-kvadrat

11,89

0,219

Nezávisí

Chi-kvadrat

11,74

0,229

Nezávisí

Chi-kvadrat

5,08

0,827

Nezávisí

Chi-kvadrat

10,29

0,591

Nezávisí

Chi-kvadrat

12,31

0,196

Nezávisí

Chi-kvadrat

12,95

0,165

Nezávisí

Kruskal-Wallisova
ANOVA

3,30

0,192

Nezávisí

Kruskal-Wallisova
ANOVA

5,18

0,159

Nezávisí

Multinomicky test

2,85

0,416

Nezávisí

Multinomicky test

3,37

0,186

Nezávisí

Multinomicky test

3,28

0,194

Nezávisí
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Tabulka č. 10: Rozdíly mezi studentkami z VŠE a Přf UK.

Charakteristika
způsob bydlení
denní spotřeba tekutin
spokojenost se stravovacími návyky
sportovní aktivita
množství volného času
kouření
konzumace alkoholu
BMI
výše kapesného
ideální kapesné

Test
Chi-kvadrat
Chi-kvadrat
Chi-kvadrat
Chi-kvadrat
Chi-kvadrat
Chi-kvadrat
Chi-kvadrat
Kruskal-Wallisova
ANOVA
Kruskal-Wallisova
ANOVA
Kruskal-Wallisova
ANOVA
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Hodnota
testove
Pstatistiky hodnota
3,18
0,204
1,18
0,757
0,24
0,886
0,95
0,814
0,82
0,846
1,88
0,758
7,82
0,166

Rozhodnuti
Rozdíl není
Rozdíl není
Rozdíl není
Rozdíl není
Rozdíl není
Rozdíl není
Rozdíl není

0,05

0,819

Rozdíl není

0,94

0,333

Rozdíl není

2,03

0,154

Rozdíl není

