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ABSTRAKT
Bakalářská práce se zabývá problematikou alternativního stravování studentů vysokých
škol a zjišťuje, jak toto stravování ovlivňuje jejich den. V teoretické části jsou
rozpracována témata, která s prací souvisí. Vysvětlení pojmu racionální strava,
makroživiny a mikroživiny. Dále jsou popsány vybrané alternativní směry stravování,
které se u studentů vysokých škol objevují v různé míře. U jednotlivých směrů stravování
popisuji způsob, jakým se podle nich lze stravovat, pozitiva a možná zdravotní rizika,
která z těchto způsobů stravování vyplývají. Také uvádím důvody, které mohou
k alternativnímu stravování vést. V praktické části byl výzkum proveden pomocí online
dotazníku, který se dotazoval studentů vysokých škol na otázky týkající se problematiky
stravování a jeho vlivu na denní režim studenta vysoké školy. Získané informace jsou
zpracovány v podobě grafů a následně okomentovány. Z provedeného výzkumu
vyplynulo, že alternativní stravování u studentů vysokých škol převažuje a o vliv
stravování na zdraví se zajímají tři čtvrtiny dotazovaných.

KLÍČOVÁ SLOVA
Způsoby stravování, Životní styl, Zdraví, Alternativní stravování
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ABSTRACT
The bachelor thesis deals with the problem of alternative diet of college student and finds
out how this diet influences their day. The teoretical part includes topics related to this
thesis. It explains definition of racional diet, macro nutrition and micro nutrition. Thesis
also describes chosen alternative diets, which appear in daily routine in different measure.
In each diet I describe way of eating, positives and possible risks which comes from these
alternative ways of eating. There are also described reasons which can lead to alternative
diet. In practical part was made research by online quistionnaire. Questions were about
topic of diet and its influence of daily routine of college student. Gained information are
compiled in graphs and commented. From research followed that alternative diet of
college students exceeds and about healthy eating is interested three quarters of
interviewed.

KEYWORDS
Way of eating, Life style, Health, Alternative diet
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Úvod
V současné době je téma zdravé výživy a správného způsobu stravování aktuálním
tématem. Názory lidí i odborníků se často rozcházejí. Někdo upřednostňuje stravu
racionální, kdy je příjem živin vyrovnaný, jiní se brání příjmu sacharidů a někdo věří
účinkům enzymů v potravinách a zachovává je v pomocí nízké teploty při přípravě
pokrmů. Ve své bakalářské práci popíšu různé typy stravování, podle kterých se lidé po
celém světě stravují ať už z důvodů zdravotních, vlastního přesvědčení nebo dostupnosti
kvalitních potravin. Také se budu věnovat stravě racionální, která už odborníky není vždy
doporučovaná. Ti se právě začínají uchylovat k alternativám. Jako cílovou skupinu jsem
si vybrala studenty vysokých škol. Jsou to lidé, kteří si vytvářejí své stravovací návyky
sami, jelikož přestávají bydlet s rodiči. Pokud se o stravu zajímají, tak mohou měnit
zvyklosti, které si odnesli z dětství. Zaměřím se na zjištění, jaký mají studenti názor na
stravování celkově a co si myslí o alternativním stravování. Dále chci u alternativně se
stravujících zjistit, jak je přechod na nový životní styl ovlivnil po stránce fyzické,
psychické, finanční a sociální.

1 Racionální strava
1.1 Vysvětlení pojmu
Racionální strava je taková, při které člověk přijímá pestrou smíšenou stravu bohatou na
vitaminy, minerály a stopové prvky. Obsahuje cukry, tuky a bílkovin v optimálním
poměru. Je plnohodnotná a vyvážená. Celkové množství energie během dne je rozdělené
do menších porcí, kdy každý pokrm tvoří určité procento z denního příjmu. Je to 30 %
snídaně a oběd, 20 % večeře a 10 % svačiny. Energetický příjem je přizpůsoben věku,
hodnotě bazálního metabolismu, fyzickému stavu a denní aktivitě jedince (Fořt, 2003).
Výživa je důležitý faktor ve vývoji a zdraví člověka. Ovlivňuje tělesnou a duševní
zdatnost organismu. Strava se zastoupením všech živin napomáhá stavbě nových tkání,
nahrazování opotřebovaných tkání a správné funkci organismu. Funguje jako zdroj
energie pro tvorbu tepla a veškeré životní pochody. Zajišťuje správný růst, fyzickou
a psychickou výkonnost, dostatečnou imunitu, reprodukční schopnosti a zamezení
předčasnému stárnutí. Výživa ovlivňuje jedince již před jeho narozením. Správný vývoj
v prenatálním období je přímo závislý na výživě matky (Marádová, 2007).
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1.2 Denní stravovací režim
Ve stravování je kromě správné skladby také důležité načasování. Denní příjem potravy
má během dne probíhat v pravidelných intervalech. Podle racionálního stravování je pro
tělo nejvýhodnější jíst pětkrát až šestkrát denně podle doporučeného množství uvedeného
výše. Průměrný interval mezi jídly by měl být dvě až tři hodiny. Snídaně má doplnit
organismu ztrátu tekutin, dodat dostatečné množství sacharidů pro doplnění energie.
Bílkovinná složka navodí pocit sytosti, povzbudí nervovou soustavu a celkovou tělesnou
aktivitu. Oběd má tělu dodat širší spektrum výživových složek. Hlavní jídlo by mělo být
rozmanitější, protože doplňuje energii a výživové složky z předchozího dne. Podávané
pokrmy

se

musejí

vhodně

doplňovat

po

stránce

chuťové

i

nutriční.

Večeře by měla být podávána včas. Její složení je odlehčené, aby byl spánek klidný
a nerušený. Pokrmy jsou lehce stravitelné, nedráždivé a nenadýmavé s nízkým obsahem
tuku. Dostatečného množství tekutin je důležité pro snadnější trávení (Marádová, 2007).

1.3 Makroživiny
O doporučeném poměru makroživin (cukrů, tuků a bílkovin) jsem se zmínila již na
začátku

kapitoly.

Jejich

zastoupení

je

optimální

v

poměru

6 (cukry) : 3 (tuky) : 1 (bílkoviny) z celkového denního příjmu. Hodnoty se proměňují
v závislosti na věku a zdravotním stavu člověka (Marádová, 2007).
1.3.1 Sacharidy
První důležitou živinou, která by měla být z hlediska racionální výživy obsažena
v jídelníčku z 50 – 65 %, jsou sacharidy neboli cukry. Jsou nejvýhodnějším energetickým
zdrojem, díky kterému může organismus správně plnit své funkce. Při jejich nedostatku
se snižuje výkon práce, při jejich nadbytku se mění na tuk a podílejí se na vzniku obezity.
Buňky využívají sacharidy jako hlavní zdroj energie, z 1 g získají 17 kJ. Cukry dělíme na
jednoduché a složené podle toho, jak je dlouhý jejich řetězec. Jednoduché cukry mají
kratší řetězec, složené cukry tvoří řetězce velmi dlouhé. Ty jsou pro tělo výhodnější,
protože z nich dostává energii mnohem delší dobu. Jednoduché cukry by měly být
v potravě zastoupeny z 15 %, zbytek by měly tvořit cukry složené (Chrpová, 2010).
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Glykemický index
Důležitou hodnotou potravin je glykemický index. Tato hodnota udává míru zvýšení
hladiny cukru v krvi - glykémie. Obecně platí, že ve stravě by měly převažovat potraviny
s nižším či středním glykemickým indexem. Tělo nejlépe funguje, pokud glykémie
nekolísá a její hodnota je vyrovnaná. Tato hodnota odpovídá přibližně množství cukru
v potravině a je také ovlivněna její konzistencí. Například jablko má nižší glykemický
index než jablečná šťáva, protože ta je zbavena v jablku přítomné vlákniny. Bramborová
kaše ho má vyšší než brambory, protože hodnotu ovlivňuje i technologická úprava
potravin. Z toho důvodu je dobré dávat pozor, aby se přílohy jako třeba rýže nerozvařily,
protože potom jejich glykemický index roste. Nízká hodnota GI je pod 30 a patří sem
čočka, hořká čokoláda nebo grapefruit. Potraviny se střední hodnotou mezi 30 – 70 jsou
rýže, banán a kukuřice. Vysoký GI nad 70 má vodní meloun, vařená mrkev nebo pivo,
které má hodnotu dokonce 110 (Chrpová, 2010).
Důležité sacharidy ve výživě
Už bylo uvedeno, že se sacharidy dělí na jednoduché a složené. Konkrétně jsou to
monosacharidy, například glukóza nebo fruktóza, tvořené jedním cukrem zpravidla
pětiuhlíkatým nebo šestiuhlíkatým. Oligosacharidy tvoří nejvýše deset sacharidů, v této
skupině jsou zastoupeny disacharidy sacharóza nebo laktóza tvořené dvěma cukry. Dále
sem patři polysacharidy, které mohou být dlouhé až několik tisíc jednotek cukru.
Polysacharidy, které nejsou rozpustitelné ve vodě, nazýváme vláknina (Chrpová, 2010).
Glukóza
Je to nejdůležitější sacharid z monosacharidů s šestiuhlíkatým řetězcem. Většinou se
v potravinách vyskytuje zároveň s fruktózou v ovoci nebo v medu. Z glukózy se
v buňkách uvolňuje energie nezbytná pro správné fungování těla a mozku
(Marádová, 2007).
Fruktóza
Fruktózu označujeme jako ovocný cukr, jelikož se nachází v ovoci, najdeme ho také
v medu a v některé zelenině. Je hlavním nositelem sladké chuti, proto je přidávána do
poživatin, které mají být sladké. Zvyšuje syntézu tuků, což vede při nadměrné konzumaci
ke vzniku civilizačních chorob, dále může dojít ke zvýšení množství viscerálního tuku,
který se usazuje mezi orgány (celostnimedicina.cz, 2018).
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Sacharóza
Sacharóza je cukr řepný a třtinový. Je to disacharid tvořen molekulou glukózy a fruktózy.
Najdeme ji ve stolním cukru jak bílém tak hnědém, cukrovinkách, datlích nebo fíkách.
Obsahuje velké množství energie, která je tělem rychle využitelná (Málková, 2006).
Laktóza
Laktóza je cukr dobře rozpustný ve vodě, méně sladký než sacharóza. Najdeme ji v mléce,
bakterie mléčného kvašení ji přeměňují na kyselinu mléčnou. Při trávení je štěpena
enzymem laktázou na fruktózu a glukózu. Při absenci enzymu nebo jeho nízké aktivitě
dochází k intoleranci, kdy tělo není schopné laktózu zpracovat a dochází k poruchám
trávení (Marádová, 2007).
Škrob
Je to nejdůležitější polysacharid přijímaný v potravě, tvoří dlouhý větvený řetězec
z amylózy a amylopektinu. Jeho stravitelnost je ovlivněna způsobem zpracování
potraviny, při delším vaření se zvyšuje její glykemický index a škrob je jednodušeji
stravitelný. Najdeme ho v obilninách, luštěninách, bramborách, rýži, ovoci nebo zelenině
(Málková, 2006).
Pektiny
Najdeme je v ovoci. Pro jejich rosolovací schopnost se používají pro výrobu džemů
a marmelád. Při konzumaci zlepšuje tělní funkce jako zástavu krvácení, peristaltiku
a sorpční schopnosti. Dále snižují vstřebávání cholesterolu (Marádová, 2007).
Glykogen
Živočišný škrob, tvoří zásobu cukru v organismu. Ukládá se hlavně v játrech a ve svalech.
Tento cukr funguje jako okamžitá energie pro tělo při výkonu práce, jelikož z něj
v případě potřeby vzniká glukóza (Málková, 2006).
Výživová hodnota sacharidů
Sacharidů je velké množství a každý z nich je pro tělo využitelný a výživný jiným
způsobem. Potraviny rostlinného původu, spolu s mlékem a mléčnými výrobky, jsou
nejlepším zdrojem sacharidů. Pro správné fungování organismu je nejlepší přijímat
polysacharidy a vyvarovat se konzumaci skrytých cukrů, které se přidávají do sladkých
nápojů a pochutin. V důsledku jejich nadměrné konzumace mohou vznikat různá
onemocnění. Při vysokém příjmu sacharózy se zvyšuje spotřeba minerálních látek, které
jsou potřebné na její zpracování, v důsledku toho je tělo o tyto látky ochuzováno.
Disacharidy mají vliv na zvyšování množství tuku v krvi (viz fruktóza), což způsobuje
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jeho ukládání na stěnách cév. Únava a změna nálad vzniká v důsledku kolísání hladiny
glukózy v krvi při vysoké konzumaci jednoduchých cukrů. Oligosacharidy nacházející se
v luštěninách působí antinutričně, protože organismus nemá enzymy k jejich štěpení na
vstřebatelné monosacharidy. Dostanou se až do tlustého střeva, tam je za vzniku plynů
rozkládají mikroorganismy, což způsobuje nadýmání. Cukry dále dělíme na využitelné
a nevyužitelné. Disacharidy a škrob řadíme mezi využitelné. Po pozření jsou štěpeny
pomocí enzymů na jednoduché cukry a vstřebávají se do krevního oběhu. Fruktóza
a galaktóza se pomocí enzymů rychle přeměňuje na glukózu, jejíž hladina je v krvi
udržována pomocí hormonů slinivky břišní. Inzulin její hladinu snižuje, umožňuje její
využití v metabolismu a zprostředkovává její vstup do buněk. Glukagon její hodnotu
naopak zvyšuje, zapříčiňuje rozpad glykogenu na glukózu a její vyplavení do krve.
Spotřeba glukózy je průměrně 2,9 gramu na 1 kilogram hmotnosti člověka. Téměř
polovinu využije mozek, čtvrtinu erytrocyty a ledviny, zbytek svaly a tkáně
(Marádová, 2007).
Vláknina
Mezi sacharidy řadíme také vlákninu. Je to část stravy, která není rozložitelná enzymy,
tudíž je to sacharid nestravitelný. Mezi vlákninu řadíme polysacharidy pektiny,
hemicelulózu, chitin, celulózu a lignin. Podporuje střevní peristaltiku a chrání střevo,
působí jako prevence onemocnění střeva, vzniku nádorů, zácpy, civilizačních nemocí
a onemocnění trávicího traktu. Zvětšuje objem požité stravy, čímž zmenšuje množství
vstřebaných tuků a cholesterolu. Konzumace vlákniny přináší člověku dostatečný zdroj
živin, vytváří prostředí vhodné pro kvalitní střevní mikroflóru, která potlačuje růst
hnilobných bakterií. Při nadměrné konzumaci může dojít ke zhoršení vstřebávání
minerálních látek a vitaminů. Zdrojem vlákniny jsou potraviny rostlinného původu
zejména obiloviny, luštěniny, ovoce, zelenina, brambory a výrobky z nich. Množství
vlákniny v těchto potravinách je ovlivněné jejich zpracováním. Při vyšším stupni
vymílání ztrácí zrno své obaly a tedy i vlákninu. V celozrnné mouce je přibližně třikrát
více vlákniny než v mouce hladké. Doporučený denní příjem vlákniny je přibližně
35 gramů na den u dospělého člověka. U dětí a starších lidí je doporučený příjem nižší,
aby nebyl ohrožen dostatečný příjem živin, jehož nárok je v těchto obdobích vyšší.
Vláknina v potravě se dělí na rozpustnou a nerozpustnou. Doporučený denní příjem je
75 % nerozpustné vlákniny a 25 % rozpustné. Rozpustná vláknina ve střevě bobtná
a stává se z ní rosolovitý gel, působí jako prebiotikum. Obsahuje ji ovoce, luštěniny,
12

obiloviny, ořechy a semínka. Nerozpustná vláknina zvětšuje objem tráveniny a urychluje
průchod střevem. Najdeme ji v celozrnných obilovinách, semínkách, ořechách, ovoci,
zelenině a luštěninách (Piťha, 2009).
1.3.2. Tuky
Druhou důležitou makroživinou je tuk. V potravinách jsou tuky heterogenní směsi lipidů,
tvořené z více jak 95 % triacylglyceroly, další složkou jsou fosfolipidy, sfingolipidy,
glykolipidy, cholesterol a fytosterol. Z tuků získává tělo více energie oproti ostatním
živinám, při zvýšení energetické potřeby slouží jako zásobní látka, rozpouštějí se v nich
vitaminy skupin A, D, E, K a umožňují jejich vstřebávání. Slouží jako zdroj
nenasycených mastných kyselin, které jsou pro tělo nezbytné, ale samo si je vytvořit
nedokáže. Tuky navozují pocit sytosti, zlepšují konzistenci potravin a jsou nositelem
chuti. Díky vysoké energetické hodnotě snižují objem požité stravy, což je přínosné pro
osoby s velkým energetickým výdejem. Při nadměrném požívání může dojít ke zvýšení
nadváhy s čímž je spojený vysoký krevní tlak, opotřebení kloubů a civilizační choroby
jako ateroskleróza, degenerace orgánů, vznik nádorových onemocnění nebo cukrovka
(Marádová, 2007).
„Tuky

jsou

estery

vyšších

mastných

kyselin

a

alkoholu

glycerolu.“

(Marádová, 2007 str. 41). Jejich vlastnosti udávají v nich obsažené mastné kyseliny,
jejichž složení má vliv na zdravotní stav člověka. Rozdělují se do tří skupin podle počtu
dvojných vazeb v řetězci. První skupinou jsou nasycené mastné kyseliny, které jsou při
pokojové teplotě a neobsahují dvojnou vazbou, je to například kyselina palmitová nebo
stearová. Druhá skupina jsou mononenasycené mastné kyseliny, mají jednu dvojnou
vazbu, kterou je například kyselina olejová. Třetí skupinou jsou polynenasycené mastné
kyseliny. Obsahují dvě a více dvojných vazeb, patří sem kyselina linolenová, linolová
nebo eikosapentaenová, je obsažena v rybím tuku. Nenasycené mastné kyseliny jsou tuky
tekuté a najdeme je v olejích (Marádová, 2007).
Živočišné tuky
Tuky dále rozdělujeme na rostlinné a živočišné. Z živočišných tuků do jídelníčku
zařazujeme hlavně máslo a vepřové sádlo. Pro tělo je vhodný mléčný tuk, protože
obsahuje konjugovanou kyselinu linolovou, která chrání proti rakovině tlustého střeva.
Navíc je v něm hodně lehce stravitelných mastných kyselin a je zdrojem vitamínů
rozpustných v tucích. Mléko je potravina, ze které se vyrábí mnoho dalších produktů jako
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sýry,

jogurty

nebo

smetana,

proto

není

těžké

ho

do

jídelníčku

zařadit

(Marádová, 2007).
Rostlinné tuky
Rostlinné tuky najdeme jednodruhové i smíšené, rafinované nebo lisované za studena.
Obohacují se o vitaminy rozpustné v tucích A a E. Jako náhražka másla byly vyvinuty
margaríny a pomazánkové tuky, vyrábějí se emulgací vody nebo zakysaného
odstředěného mléka v upraveném rostlinném tuku. V margarínu bývá i přes 80% tuků,
zatímco pomazánkové tuky mají obsah mnohem nižší, je v nich tedy větší podíl vody.
Mezi rostlinnými tuky najdeme také druhy, které mají vysoký obsah nasycených
mastných kyselin. Nejčastěji se setkáme s tukem kokosovým, palmojádrovým
a s kakaovým máslem (Marádová, 2007).
Výživová hodnota
Také tuky hrají z výživového hlediska velkou roli. Hodnota živin je nejvyšší u olejů
lisovaných za studena, na druhém místě je máslo a nejméně výživnými jsou ztužené tuky.
Kvalitu a hodnotu živin ovlivňuje čerstvost výrobku, způsob skladování, technologické
postupy při jeho zpracování a jejich stravitelnost. Nejlépe stravitelné tuky jsou mastné
kyseliny, které mají méně než 12 uhlíků v řetězci a mohou se přímo vstřebat do žilního
oběhu, je to například máslo. Dále se přihlíží na obsažené vitamíny. Jako nejlepší zdroj
vitaminů A a D jsou tuky obsažené v žloutku a másle. Vitamin D najdeme také v jaterním
tuku tresky a vitamin E je obsažený v oleji z obilných klíčků (Marádová, 2007).
Esenciální mastné kyseliny
Výživovou hodnotu tuků udávají také esenciální mastné kyseliny, jsou tvořeny osmnácti
až dvaadvaceti atomy uhlíku a mají specifické uspořádání dvojných vazeb v molekule.
Podle uspořádání dvojných vazeb se rozdělují do dvou základních metabolických řad, ty
se liší vzdáleností první dvojné vazby od methylového konce mastné kyseliny.
Ke kyselinám řady N-6, kdy se dvojná vazba nachází na šestém uhlíku od methylového
konce, patří kyselina linolová, která se v těle může přeměňovat na kyselinu
arachidonovou. Základní kyselinou řady N-3, kdy se dvojná vazba nachází na třetím
uhlíku od methylového konce, je kyselina linolenová obsažená v řepkovém oleji. Další
kyseliny z této skupiny najdeme v rybím tuku. Podílejí se na buněčném metabolismu,
udržují strukturu buněčných a mimobuněčných membrán, mají význam při výstavbě
nervových tkání a rozmnožování a zvyšují rozpustnost lipoproteinů krevní plazmy. Při
konzumaci esenciálních mastných kyselin nejde tolik o přijaté množství, jako o vzájemný
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poměr přijatých N-6 a N-3 kyselin, a to 5 : 1. Při jejich nedostatku dochází k problémům
s pokožkou, poruchám s reprodukcí, zvyšuje se náchylnost k infekcím a snižuje se tělesná
výkonnost (Marádová, 2007).
Cholesterol
Cholesterol je látka, která je spolu s tuky zabudována do částic nazývaných lipoproteiny.
Pro organismus je nezbytný, protože je tělem využíván pro tvorbu membrán, mozkové
tkáně, steroidních hormonů a transport. Dále napomáhá růstu organismu a obnově tkání.
Velká část je syntetizována přímo v organismu. Při jeho příjmu záleží na množství
a zároveň hraje roli genetický předpoklad pro jeho metabolismus v organismu. Potřeba
organismu je přibližně 2 gramy za den, přičemž z potravy je maximální příjem 300
miligramů. Při vyšší konzumaci se zvyšuje riziko vzniku aterosklerózy a dalších srdečně
cévních onemocnění (Chrpová, 2010).
Cholesterol obsahují živočišné tuky. Zdravotní problémy mohou vzniknout při nadměrné
konzumaci tučného masa, vajec a mléčných výrobků s vysokým obsahem tuků. Při
vysokém příjmu hrozí, že se zvýší jeho obsah v lipoproteinech a stoupne nebezpečí
vzniku chorob cévního oběhu. Zároveň existují potraviny, které napomáhají regulaci
cholesterolu v organismu, je to například lecitin, kyselina orotová, vápník, laktóza,
vitamin C, rostlinné steroly, pektiny, látky obsažené v česneku, bifidobakterie a další
(Marádová, 2007).
Výživová doporučení pro příjem tuků
Z výše uvedeného textu vyplývá, že tuky jsou pro fungování organismu nezbytné.
Je ovšem dobré mít na paměti, že potřeba tuků se u každého člověka liší v závislosti na
fyziologickém stavu organismu, výši výdeje energie, klimatu, věku a zvyklostech ve
stravování. Průměrně by měly tvořit přibližně 20 – 30% celkového denního příjmu, to je
asi 0,8 g – 1 g tuku na 1 kg tělesné hmotnosti člověka. Je důležité dbát na správný poměr
mastných kyselin 1 (nasycené) : 1,4 (mononenasycené) : 0,6 (polynenasycené).
Při dlouhodobém nedostatku tuků dochází ke změnám na pokožce v důsledku nedostatku
vitagenu F a vitaminu E. Naopak jeho nadbytek vede k poruchám trávení a zvýšení
ukládání tuku do zásoby, čímž dochází k růstu váhy často vedoucímu k obezitě. Ta je
doprovázena onemocněním cév, srdce a endokrinního systému. Příjem tuků by měl být
hlavně v podobě ryb, ořechů a semen na úkor nasycených tuků, které jsou v másle nebo
v sádle (Marádová, 2007).

15

1.3.3 Bílkoviny
Třetí základní živinou jsou bílkoviny. Zajišťují obnovu tkání v organismu, tvoří součást
hormonů a enzymů, transportují látky v těle a jsou přeměnitelné na cukr, díky čemuž jsou
využitelné jako zdroj energie. Bílkoviny jsou složité látky tvořené jednotlivými
aminokyselinami spojenými peptidovou vazbou. Některé aminokyseliny si dokáže tělo
syntetizovat samo, jiné je nezbytné přijímat v potravě. Doporučený denní příjem bílkovin
je 0,8 gramu bílkoviny na 1 kg hmotnosti denně pro dospělého člověka. To znamená, že
člověk s váhou 70 kg by měl denně zkonzumovat 56 gramů bílkovin denně. U jiných
skupin je denní potřeba bílkovin vyšší. U dětí je to pro zajištění správného růstu, u seniorů
kvůli snížené funkci organismu, pro nastávající a kojící matky je vyšší příjem kvůli
správnému vývoji dítěte a tvorbě mléka. Sportovci mají vyšší příjem bílkovin pro tvorbu
svalů. U těchto skupin je to asi 1,5 gramu bílkovin na 1 kilogram hmotnosti (Piťha, 2009).
Druhy bílkovin
Také bílkovin rozdělujeme, a to podle jejich původu na živočišné a rostlinné. Ty by měly
být přijímány ve stejném poměru a alespoň jednou týdně je doporučováno zařadit do
jídelníčku jen bílkoviny rostlinné s vysokým obsahem vlákniny, které najdeme například
v luštěninách (Marádová, 2007). Jejich kvalita se liší podle toho, jaké aminokyseliny jsou
v nich zastoupeny. Nejkvalitnějším zdrojem je maso s nízkým obsahem tuku, plnotučné
mléko, sýry, vejce a luštěniny, o něco méně jich obsahují ovesné vločky a pšeničná a žitná
mouka. Nejméně bílkovin je pak v ovoci, zelenině a bramborách (Piťha, 2009).
Nutriční hodnota bílkovin
Při přípravě pokrmů dochází ke změnám nutriční hodnoty, vlivem fyzikálních
a chemických změn. Změny mohou být prospěšné nebo negativní. Největší změny
nastávají při tepelné úpravě potravin. Pozitivními změnami je zlepšení stravitelnosti
vlivem denaturace při zahřívání. Denaturované bílkoviny jsou lépe rozkladatelné pro
enzymy a zlepšuje se využitelnost některých aminokyselin. Působením tepla dochází díky
inaktivacci k odstranění antinutričních látek, inaktivují se inhibitory proteáz a účinek
lektinů obsažených hlavně v bobovitých rostlinách, které zhoršují využitelnost živin. Jsou
odolné vůči suchému teplu, proto je potřeba luštěniny namáčet. Dalším pozitivem je
zvýšení senzorických vlastností. Při vyšších teplotách se mění chuť, vůně, barva a textura.
K negativním změnám dochází zejména při vysokých teplotách. Může dojít ke snížení
výživové hodnoty vlivem oxidace aminokyselin nebo změny vazeb a může dojít ke
zhoršení stravitelnosti a využitelnosti některých aminokyselin. Při nadměrném záhřevu
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mohou vznikat škodlivé látky s karcinogenními účinky a může dojít ke zhoršení
senzorické hodnoty kvůli zčernání potraviny a vzniku dalších látek (Marádová, 2007).

1.4 Mikroživiny
Kromě makroživin, které v potravě přijímáme v poměrně velkém množství, jsou pro
funkci těla nezbytné mikroživiny. Pod tímto pojmem jsou zahrnuty vitaminy, minerály
a stopové prvky (Sullivan, 1998). Množství vitaminů, stopových prvků a minerálů
v lidském těle by se vešlo na čajovou lžičku. I když se toto množství může jevit jako
velmi malé, život by bez nich nebyl možný (Jopp, 2014).
1.4.1 Vitaminy
Vitaminy jsou organické látky, které mají v organismu množství funkcí. Tělo si je neumí
vyrobit, proto je nezbytné přijímat je v potravě nebo ve formě suplementů. Je jich velké
množství, tudíž mají mnoho účinků na lidský organismus. Mají různé vlastnosti
a vstřebávají se do těla buď pomocí vody nebo tuků (Sullivan, 1998).
Vitamin A
Patří do vitaminů rozpustných v tucích. Vyskytuje se ve dvou formách: retinol a beta-karoten.
Retinol najdeme v živočišných produktech, například v játrech, vejcích, másle a rybím tuku.
Beta-karoten je provitamin, ze kterého tělo podle potřeby dokáže vytvořit vitamin A. Nachází se
v barevném ovoci a zelenině. Podporuje imunitní systém a růst, udržuje zdravou kůži a oči
a umožňuje vidění v šeru. Funguje jako antioxidant a zabraňuje vzniku nádorů (Sullivan, 1998).
Vitamin B1
Thiamin funguje v klíčových metabolických procesech probíhajících v srdci, svalech,
krevních buňkách a nervovém systému. Je potřebný při léčbě nervů a může chránit proti
některým poruchám při alkoholismu. Najdeme ho v obilných zrnech, rýži, mořských
plodech a luštěninách. Jeho příjem také pomáhá při zvládání stresu (Sullivan, 1998).
Vitamin B2
Jiným názvem riboflavin působí jako antioxidant a vytváří energii. Jeho zdrojem jsou
játra, mléko, ledviny, kvasnice, sýr a zelená listová zelenina. Při jeho nedostatku dochází
k patologiím kůže a sliznic a zvyšuje se únava (Sullivan, 1998).
Vitamin B3
Niacin je nezbytný pro tvorbu pohlavních hormonů a pro správnou činnost nervového
systému. Funguje jako detoxikační látka, podporuje buněčné dýchání, tvorbu energie
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z makroživin a působí při léčbě schizofrenie. Najdeme ho v avokádu, játrech, netučném
mase, arašídech, vejcích a rybách (Sullivan, 1998).
Vitamin B5
Kyselina pantotenová zvyšuje energii a zlepšuje obranyschopnost. Podporuje hojení ran,
snižuje množství cholesterolu v těle a působí prospěšně na klouby. Najdeme ji v mase,
celých zrnech, otrubách, ledvinách, ořechách, kuřatech, melase a vejcích (Sullivan, 1998).
Vitamin B6
Pyridoxin je nezbytný pro tvorbu bílých krvinek a protilátek. Napomáhá vstřebávání
vitaminu B12 a podporuje funkci enzymů, tudíž je nutný pro proteosyntézu. Je důležitý
pro funkční imunitní systém a chrání tělo proti vzniku nádorů. Dále napomáhá při
menstruačních potížích a některých formách neplodnosti. Jeho zdrojem jsou pivovarské
kvasnice, játra, srdce, ledviny, melouny, melasa, vejce a hlávkové zelí (Sullivan, 1998).
Vitamin B12
Kobalamin v sobě jako jediný vitamin navíc obsahuje nezbytné minerály, jako například
kobalt. Je nezbytný pro metabolismus nervové tkáně, při jeho nedostatku může dojít
k poškození mozku a nervové soustavy, třesu a psychickým poruchám. Zlepšuje paměť
a soustředění, chrání proti toxickým látkám a alergenům (Sullivan, 1998).
Kyselina listová
Tento vitamin může působit preventivně proti některým nádorům, genetickým poruchám
a napomáhá v léčbě srdečních onemocnění. Napomáhá dělení buněk a využití cukrů
a aminokyselin. Dále zlepšuje produkci mléka při kojení, u dětí zabraňuje infekcím a je
důležitá pro přenos genetické informace. Najdeme ji v tmavě zelené listové zelenině,
mrkvi, kvasnicích, játrech, avokádu, žloutcích, melounech a meruňkách (Sullivan, 1998).
Vitamin C
Kyselina askorbová je vitamin, který si umí mnoho živočichů syntetizovat z glukózy.
U člověka tomu tak není, proto je nezbytné jej přijímat v potravě. Je nezbytný pro
správnou tvorbu kolagenu, který mezi buňkami tvoří základ pojivových struktur. Kolagen
udržuje tvar a pevnost cév, zuby v dásních, napojení kostí a další. Dále zvyšuje odolnost
organismu, pomáhá při rekonvalescenci a funguje jako antioxidant. Obsahují ho šípky,
černý rybíz, brokolice, citrusové plody a veškeré čerstvé ovoce a zelenina
(Žamboch, 1996).
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Vitamin D
Je to jeden ze čtyř vitaminů rozpustných v tucích, tudíž ho najdeme v živočišné stravě.
Je tvořen z provitaminu působením ultrafialového záření. Slunce je pro jeho vznik
nezbytné, jelikož žádná z potravin jím není obohacena dostatečně. Je nezbytný pro
vstřebávání vápníku a reguluje jeho metabolismus, tudíž chrání kostru proti osteoporóze.
Slouží jako podpora imunitního systému nebo při léčbě lupénky. Je obsažen ve všech
tučných rybách, jako například v makrele (Sullivan, 1998).
Vitamin E
Tokoferol je dalším vitaminem rozpustným v tucích. Má antioxidační účinky a je důležitý
pro zdraví a tvorbu energie, ochraňuje srdce před onemocněním, snižuje projevy
premenstruačního syndromu a pomáhá jako prevence před potratem. Na rozdíl od
ostatních vitaminů rozpustných v tucích je v těle uchováván jen krátkou dobu a většiny
denní dávky se tělo zbavuje ve stolici (Sullivan, 1998).
Vitamin K
Čtvrtý vitamin rozpustný v tucích. Je důležitý v procesu srážení krve jako stabilní
kofaktor pro tvoření trombinu v játrech a účastní se při metabolismu vápníku. Najdeme
ho v zelí, špenátu, růžičkové kapustě, rajčatech a bramborách (Marádová, 2007).
Vitamin H
Vitamin H neboli biotin je koenzym, který se účastní přeměny některých aminokyselin
a mastných kyselin a je přenašečem karboxylové skupiny. Jeho zdrojem jsem symbiotické
bakterie žijící ve střevě. Nejlepším zdrojem jsou játra a houby, jinak ho potraviny
obsahují málo, což vzhledem k dostatečné tvorbě vitaminu ve střevě nevadí
(Žamboch, 1996).
1.4.2 Minerály
Kromě vitaminů jsou pro tělo potřebné i minerály a stopové prvky. Organismu pomáhají
při stavbě kostí, účastní se metabolismu a tvorby enzymů. Vážou na sebe těžké kovy
a pomáhají je vyloučit ven z těla, jsou součástí hormonů, účastní se na genové expresi,
plní funkce nezbytné pro imunitní systém, zajišťují transport látek mezi buňkami
a prostředím a podílejí se na stálé hodnotě pH (Jopp, 2014).
Vápník
Vápník je nezbytný pro tvorbu kostí a zubů a pro vedení nervového vzruchu. Díky němu
dochází ke stahu svalu a správné funkci srdce a imunity. Vyšší příjem vápníku by měl být
u dětí, starších lidí a těhotných a kojících žen. Při jeho nedostatku si tělo bere vápník
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z kostí, což vede k řídnutí a zvýšení lámavosti kostí. Zdrojem vápníku jsou mléčné
výrobky, zelená listová zelenina, losos, sardinky a tofu (Sullivan, 1998).
Jód
Má fialovou barvu a byl objeven ve výtažku z mořských řas. Je důležitou součástí
hormonů štítné žlázy a snižuje bolesti při cystické fibróze. Vyskytuje se v mořských
plodech, mořských rostlinách a rybách. Obohacuje se jím kuchyňská sůl (Sullivan, 1998).
Draslík
V těle tvoří elektrolyty, které jsou nezbytné pro fyziologické pochody v těle, vedení
nervového vzruchu, syntéze nukleových kyselin a při stahu svalu. Vyskytuje se v čerstvé
zelenině a ovoci, zvláště v banánech. Při průjmu a pocení je z těla vylučován ve větším
množství, v tomto případě je dobré zvýšit jeho příjem (Sullivan, 1998).
Hořčík
Podílí se na biochemických procesech v lidském organismu včetně metabolismu bílkovin
nebo nukleových kyselin. Při jeho nedostatku může dojít k poruše stahů srdeční
svaloviny, nervovým křečím nebo slabosti. Vyskytuje se v rýži, pivovarských kvasnicích,
celozrnné pšeničné mouce nebo luštěninách (Sullivan, 1998).
Fosfor
Fosfor je minerál nezbytný pro funkci tkání a je důležitou součástí zubů. V těle se
vyskytuje ve formě fosfátů, kdy tvoří strukturu kostí a pomáhá jejich mineralizaci.
Napomáhá tvorbě nukleových kyselin a přeměňuje sacharidy na energii. Je obsažen
v kvasnicích, obilných klíčcích, tvrdých sýrech, rybách, ořeších, obilninách a vejcích
(Sullivan, 1998).
1.4.3 Stopové prvky
Bor
Bor je prvkem, který je obsažen ve většině rostlin. U žen v období menopauzy zabraňuje
odvápňování kostí. Dále zvyšuje hladinu testosteronu a pomáhá růstu svalů u mužů.
Využívá se při léčbě plísní a bakteriálních onemocnění. Najdeme ho v zelenině a ovoci
(Sullivan, 1998).
Kobalt
Nezbytný stopový prvek, který je součástí vitaminu B12. Zabraňuje vzniku anémie
a pomáhá při syntéze DNA. Získáme ho z čerstvé listové zeleniny, masa, jater, mléka,
ústřic, a mořských korýšů (Sullivan, 1998).
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Chrom
Reguluje obsah glukózy v krvi řízením a tvorbou inzulinu, tudíž se využívá při léčbě
cukrovky. Řídí hladinu cholesterolu, podporuje tvorbu bílkovin a zlepšuje odolnost proti
infekcím. Přirozeně se vyskytuje v celozrnném pšeničném chlebu (Sullivan, 1998).
Měď
Je nezbytná pro přenos kyslíku pomocí červených krvinek a tvorbu kolagenu. Je to
antioxidant, který zabraňuje poškození volnými radikály. Obsahují ji krabi, játra, ovoce,
ořechy, ústřice, luštěniny a ledviny (Sullivan, 1998).
Železo
Stopový prvek nezbytný pro lidské zdraví. Jeho nedostatek způsobuje anémii. Je přítomné
v krevním barvivu hemoglobinu, v myoglobinu ve svalech, v enzymech a bílkovinách.
Ukládá se v játrech, kostní dřeni, slezině a svalech. Jeho zdrojem jsou mořští korýši,
kvasnice, pšeničné otruby, vnitřnosti, kakao, sušené ovoce a obiloviny (Sullivan, 1998).
Selen
Selen je jedním z nejdůležitějších prvků ve stravě. Zabraňuje vzniku mnoha nádorů,
ochraňuje srdce před onemocněním, odbourává léky, alkohol a některé tuky
(Sullivan, 1998).
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2 Alternativní strava
Definice
Pojem alternativní strava nemá jednoznačnou definici, jelikož zahrnuje celé spektrum
možností, jakým se jedinec může stravovat. Tyto možnosti mají být alternativou
k zažitým pravidlům doporučovaným odborníky, která jsou popsána v předešlé kapitole.
K jednotlivým směrům vedou jedince různé motivace. Může to být snaha o život
v souladu s přírodou, snaha dodržovat zdravý způsob stravování, víra a náboženství,
protest proti tradičním způsobům, boj proti onemocnění nebo snaha snížit váhu
prostřednictvím určitého výživového směru (Hlavatá, 2016).
Současnost
V současné době se dává do popředí význam výživy v rámci zdraví více než v minulosti.
Výživa je významná hlavně proto, že kryje potřebu energie a ostatních živin nutných pro
fungování lidského těla. Je také spojena s emocemi, nejčastěji s pocitem uspokojení.
Vedle běžných stravovacích zvyklostí a výživových doporučení v jednotlivých zemích se
světem šíří i jiné výživové směry. Z pohledu současné vědy jsou založené na odlišných
principech nebo jiném výběru potravin, než je běžné z pohledu strany racionální. Různé
alternativní směry si často vzájemně odporují a nekorespondují se současným
doporučením odborníků z oblasti výživy. Tyto alternativy nejsou založené na vědeckých
poznatcích o výživě, ale na druhou stranu je nemůžeme zcela zavrhovat, protože se někdy
v praxi osvědčují. Alternativní výživa pro někoho znamená zdraví prospěšnou výživu
zbavenou škodlivých látek, pro jiného jsou to odlišné způsoby výživy, většinou s povahou
redukční diety, včetně suplementů a přípravků. Obecně lze říci, že termínem alternativní
výživa se označují všechny dlouhodobě praktikované způsoby stravování, které se
zásadním způsobem liší od stravy obvyklé na daném území (Martiňáková, 2015).
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2.1 Alternativní stravování z vlastního rozhodnutí
2.1.1 Vegetariánství
Asi nejznámějším výživovým směrem odchylujícím se od smíšené racionální stravy je
vegetariánství. Za jeho zakladatele je považován řecký matematik Pythagoras. V tomto
výživovém směru nedochází k požívání masa a výrobků z něj, ale ostatní živočišné
produkty jako vejce nebo mléko do jídelníčku zařazovány jsou. Správně sestavený
jídelníček dokáže pokrýt plnohodnotnou výživu, je ovšem důležité dbát na dostatečný
příjem železa, který je hojně obsažen právě v mase. Stojí za zvážení přidat železo jako
doplněk stravy. Při přísnějším dodržování vegetariánské stravy může docházet k deficitu
plnohodnotných živočišných bílkovin, vitaminu B12, vápníku a již zmíněného železa.
Každý vegetarián si svůj jídelníček upravuje různými způsoby podle svých nároků
a důvodů k tomuto životnímu stylu. Proto rozlišujeme několik druhů vegetariánství
(Chrpová, 2010).
Semivegetariánství
Semivegetariánství je nejjednodušší a nejmírnější forma tohoto výživového směru.
Omezení je pouze na tmavé maso a uzeniny. Jinak je povoleno konzumovat ryby, drůbež,
mléko i vejce (Semivegetariánství – společnost pro výživu, 2018).
Pesco-vegetariánství
Pesco-vegetariáni konzumují z masa pouze ryby a nemají žádná další omezení
v konzumaci ostatních živočišných výrobků (Vimcojim.cz, 2018).
Lakto-ovo vegetariánství
Toto odvětví vegetariánství konkretizuje, jak se vegetariáni stravují, a bývá nejběžnější.
Jde o stravu pouze bez masa a masných výrobků, přičemž se do jídelníčku ostatní
živočišné výrobky zařazují (Chrpová, 2010).
Lakto-vegetariánství
Druh vegetariánství, kdy se vynechává jak maso, tak i ryby a vejce. Při
lakto-vegetariánství je dovolena konzumace mléka a mléčných výrobků (Risi, 2007).
Ovo-vegeriánství
Frutariáni ze stravy vylučují maso, ryby i mléčné výrobky, to většinou ze zdravotních
důvodů, jako nesnášenlivosti nebo alergiím. Do jídelníčku zařazují vejce (Risi, 2007).
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Důvody k vegetariánství
Ať už je to slitování se nad zvířaty, zdraví, náboženství nebo zvyk z rodiny, mají
vegetariáni pro svůj životní styl různé důvody. V následující části své práce se budu
možným důvodům, které vedou lidi k vegetariánství, věnovat.
Zdraví
Jedním z důvodů je zdravotní hledisko. Vegetariáni uvádějí, že po změně stravování
u nich došlo ke zlepšení zdravotního stavu po stránce fyzické, psychické i duševní.
Zlepšila se jim i mentalita, díky čemuž jsou schopní lépe se koncentrovat a tvořit.
Vegetariánství navíc vede k úbytku onemocnění srdce, trávicího traktu, rakoviny,
revmatismu nebo osteoporózy (Risi, 2007).
Ekologie
Dalším důvodem je pohled na přírodu jako celek. Podle některých vegetariánů dochází
při vysoké produkci masa k pustošení přírody a ničení přirozeného prostředí, ve kterém
zvířata žijí. Půda se více hnojí, zasévají se monokulturní společenstva rostlin a důsledkem
toho dochází k erozi půdy nebo znečištění vod (Risi, 2007).
Masný průmysl
Dále je to cíl pro omezení masného průmyslu, ze kterého se lidem dostává na talíř maso
z vystresovaných zvířat, která žijí v tragických podmínkách. V důsledku toho maso ztrácí
svou kvalitu (Risi, 2007).
Etika
Etika a úcta k životu je poměrně častým důvodem k vegetariánství. Z řeckého ethos je
vykládána jako niterný charakter, mravní zásady a odpovědnost člověka k Zemi. Většina
vegetariánů chápe, že aby se stala společnost spravedlivější a mírumilovnější, musí každý
člověk vyřešit problém násilí ve svém vlastním konání. Konzumace masa je spojena
s pácháním násilí na jiných živých tvorech, a to je eticky neospravedlnitelné (Risi, 2007).
Náboženství
Náboženství je spojeno s milosrdenstvím a soucitem ke slabšímu, což jsou nejvýše
uznávané hodnoty ve světových náboženstvích. Proto mohou být důvody kromě výše
uvedených právě náboženské (Risi, 2007).
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Křesťanství
Již první generace křesťanů požívala většinově jen bezmasou stravu. Někteří z apoštolů
byli uváděni jako vegetariáni. V knize Paedagogus Klémense Alexandrijského je
uvedeno, že aspoštol Matouš se masa nikdy nedotkl a živil se pouze rostlinnou stravou
(Risi, 2007).
Židé
Židovské mnišské řády se také živili vegetariánsky. Ostře kritizovali zvířecí oběti. Prorok
Izaiáš směřuje slovo Hospodinovo ke kněžím, kteří obětují zvířata: „K čemu je mi
množství vašich obětních hodů, praví Hospodin. Přesytil jsem se zápalných obětí beranů
i tuku vykrmených dobytčat, nemám zájem o krev býčků, beránků a kozlů. (…) Když
rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči. Ať se modlíte sebevíc, neslyším. Vaše
ruce jsou celé od krve. Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky, přestaňte páchat
zlo.“ (Risi, 2007 str. 85). Z prorokových slov vyplývá, že obětovat a zabíjet zvířata je zlo
(Risi, 2007).
Islám
Tradice Islámu nepovoluje v Mekce usmrtit žádné boží stvoření. Má tu mezi živoucími
bytostmi panovat dokonalá harmonie. Islám ve své tradici setrvává v úzkém spojení
člověka se zvířetem. Korán učí o milosrdenství a spravedlnosti pro všechny živé bytosti
(Risi, 2007).
Buddhismus
Buddha hlásá ve svém učení o nenásilí, s čímž je spojené vegetariánství, které má být
jedním ze základních kroků k sebepoznání. I dnes je buddhismus pověstný pro
mírumilovnost a lásku (Risi, 2007).
Hinduismus
Hinduismus má ze všech světových náboženství nejstarší tradici, proto zde najdeme
nejvíce nábožensky motivovaných vegetariánů. Základem jejich kultury jsou ideály
nenásilí a respektu ke všem živým tvorům. Nejposvátnějším tvorem hinduistů je kráva,
její zabití je považováno za zvláště ohavný zločin (Risi, 2007).
Pozitiva vegetariánství
Vegetariánům přináší stravování mnoho pozitiv od úbytku mnohých onemocnění až po
velkou vitalitu a tělesnou energii. Ve své stravě přijímají vysoké množství vlákniny
v podobě celozrnných obilovin, luštěnin, ovoce a zeleniny. Mají velký příjem minerálních
látek, vitaminů a rostlinných bílkovin (Chrpová, 2010).
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Negativa vegetariánství
Negativem je nedostatek některých živin, které je bez živočišné stravy obtížné do
organismu doplnit. Chybí plnohodnotné živočišné bílkoviny, vitaminy obsažené pouze
v živočišných zdrojích, vápník a železo. Největší nebezpečí hrozí u těhotných nebo
kojících žen, dětí a dospívajících (Chrpová, 2010).
2.1.3 Veganství
Oproti vegetariánství se vegani v jídle omezují mnohem více. Dahlke uvádí, že je to
plnohodnotná rostlinná strava, ve které se nevyskytují živočišné bílkoviny ani tuky. Sama
o sobě ale není ještě označována jako zdravá. Pro zdravý veganský životní styl je nutné
se vyvarovat i dalším potravinám jako je průmyslově vyráběný cukr nebo alkohol. Je
založené na příjmu plnohodnotných potravin, což funguje jako prevence před potíži, které
způsobuje strava smíšená, jde hlavně o onemocnění srdce, krevního oběhu, rakoviny
a diabetu druhého typu. Největší problémem smíšené stravy je způsob, jakým se se zvířaty
zachází. Mají příšerné životní podmínky, prostředí i klima. Veganská strava se skládá
z jednoduchých původních rozmanitých produktů, kterými jsou zelenina, ovoce
a obiloviny. Jsou to běžné potraviny s vysokým obsahem živin, které je jednoduché si
vypěstovat. Pro zdraví jsou škodlivé průmyslově vyráběné a zpracované potraviny.
V takto zpracovaných potravinách se vyskytují ochranné chemické prostředky, které
v nich zůstávají a lidé pak tyto jedy dostávají do těla. Dalším ohrožením jsou podle
veganů také živočišné – tedy mrtvé – potraviny. V důsledku jejich konzumace vznikají
civilizační choroby a autoimunitní onemocnění. Hlavním důvodem je složení mastných
kyselin a způsob, jakým je o zvířata pečováno. U zvířat, která nemají přirozený pohyb
a stravu, se vytvářejí nezdravé mastné kyseliny a s tím souvisí i příjem stresových
hormonů, která zvířata do masa uvolňují při nešetrném zacházení (Dahlke, 2014).
Podle doktora Dahlkeho budete ve veganském životě zdravější a vitálnější a budete věci
více prožívat s vyšším množstvím energie. Kvalita života se zvýší a jeho délka se
prodlouží, budete vypadat skvěle a ustálí se vaše hmotnost, dalším bonusem je mladší
vzhled a příjemná přirozená vůně. Kromě fyzického vzhledu se zlepší i psychika a díky
čistému svědomí vůči zvířatům se člověk stává vnímavější a otevřenější.
Ve veganské stravě je důležité dohlížet na dostatečný přísun železa, které je nezbytné pro
transport kyslíku, tělesný výkon, zásobování buněk a správné fungování imunity.
Důležité jsou také bílkoviny, které jsou nezbytné pro stavbu buněk, svalstva, orgánů
a kostí. Vitamin B6 je nezbytný pro krev, imunitu, nervový systém a metabolismus
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bílkovin. Antioxidanty jsou potřebné pro funkci imunity a zdraví buněk a omega-3 mastné
kyseliny pro zdraví cév. Vitamin B12 zajišťuje správnou stavbu červených krvinek,
nervů, funkci imunity a obnovu buněk (Dahlke, 2014).
Veganství je v současné době aktuálním tématem, přesto se mnoho lidí obává tento
životní styl vyzkoušet. Hlavní je obava z nedostatku živin a z předpokladu, že vzdát se
živočišných produktů je nezdravé. Dalším důvodem jsou chutě, na které jsou lidé zvyklí.
Z toho důvodu převládají pro veganství hlavně etické důvody pro úbytek utrpení zvířat
a zmenšení zátěže životního prostředí (Dahlke, 2014).
Pozitiva veganství
Při veganském životním stylu vzniká mnoho pozitivních vedlejších účinků. Vyrovná
metabolismus, posílí imunitní systém a srdce a zpomalí stárnutí. Tento životní styl je
rozhodnutím pro lepší zdraví a vlastní vývoj osobnosti. Funguje jako prevence
civilizačních chorob, celé tělo odlehčuje a zlepšuje mentální kondici (Dahlke, 2014).
Negativa veganství
U veganského životního stylu je největší strach z nedostatku živin, a to hlavně bílkovin.
V mase a živočišných produktech je jiné zastoupení aminokyselin. Ovšem bílkoviny jsou
obsaženy i v rostlinných produktech, proto jde hlavně o jejich dostatečný příjem
a správnou kombinaci. Bílkoviny obsahují luštěniny, jáhly nebo lupina, která je
označována jako sója severu. Ze sóji se vyrábějí náhražky masa, které se různě chuťově
upravují. Dalším zkvalitněním bílkovinné stravy je nahrazení obilovin quinoou nebo
amarantem (Dahlke, 2014).
2.1.4 Strava podle krevních skupin
Definice
V lidské populaci jsou známy čtyři krevní skupiny – 0, A, B nebo AB. Je dána geneticky,
dědí se po rodičích. Odedávna je známé, že lidé s určitou krevní skupinou trpí určitými
nemocemi častěji než ostatní. Lidé s krevní skupinou 0 jsou náchylnější k alergiím,
u B je vetší pravděpodobnost onemocnění rakovinou. Na souvislost mezi krevní skupinou
a výživou se ovšem přišlo teprve nedávno.
Strava podle krevních skupin byla poprvé zveřejněna v 80. letech americkým lékařem
Jamesem D´Adamem a dále vědecky prověřena a rozvinuta jeho synem Peterem. Tato
teorie představuje celkově lepší výživný program, jelikož se odvíjí od jednoznačného
genetického znaku, který bezprostředně souvisí s látkovou výměnou člověka. Zohledňuje
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individuální potravinové nároky a schopnost těla zpracovávat určitou potravu
(Ledererová, 2000).
Krev
Právě krev je přímo spojená s tímto stravováním. V těle dospělého člověka jí protéká
zhruba pět litrů. Jejím hlavním úkolem v těle je transport látek. Do tkání jsou
dopravovány živiny a kyslík. Ze tkání krev odplavuje zplodiny metabolismu a odvádí je.
Dále krev obsahuje bílé krvinky, které jsou nezbytné pro imunitu. Každý člověk má jednu
z již výše uvedených krevních skupin. Ty se liší povrchovou strukturou červených
krevních tělísek. Pokud na sebe narazí různé krevní typy, může v důsledku toho dojít
k obranné reakci protilátek (Ledererová, 2000).
Krevní skupiny
Krevní skupiny se u lidí vyvinuly v důsledku náhlých mutací, které mohou ovlivnit
schopnost přežití živočichů. Člověk je výsledkem velkého množství mutací. Skutečnost,
že lidstvo stále ještě existuje, vypovídá o jeho přizpůsobivosti k přežití a množení. Stejně
tak je tomu u mutací krevních skupin (Ledererová, 2000).
Krevní skupina 0
Krevní skupina 0 je označována jako krev lovce. Byla to primární skupina, ze které
následnými mutacemi vznikaly další. Pro člověka byl důležitým zdrojem obživy lov,
maso tvořilo značnou část jídelníčku. Z tohoto důvodu musel mít člověk takovou krev,
která si poradila nejen s živočišnými bílkovinami, ale také s možnými původci chorob.
Zvláštností této krevní skupiny je to, že nevytváří antigeny. Je tedy možné ji poskytnout
všem ostatním skupinám. V době zhruba před 40 000 lety byly živočišné bílkoviny
k dispozici v dostatečném množství, a tak se vytvořily hlavní znaky trávicího systému lidí
s krevní skupinou 0. O 10 000 let později se lidstvo začalo rozšiřovat také na další
kontinenty, kde se setkalo s jinými se zcela jinými životními podmínkami. Přizpůsobilo
se a díky tomu mohly spontánně vznikat mutace krevních skupin (Ledererová, 2000).
Trávicí soustava u typu 0
Lidé s krevní skupinou 0 jsou náchylní ke zvýšené koncentraci kyselin v žaludku. Toto
překyselení může vést ke vzniku žaludečních vředů a zánětu vlivem Helicobacter pylori.
Ve výživě tohoto krevního typu má velký význam maso. Je doporučené ho konzumovat
v menším množství pětkrát až sedmkrát týdně. Podle Dr. D´Adama urychluje požívání
jater látkovou výměnu, což vede k urychlení redukci hmotnosti, je důležité zkoumat jejich
kvalitu. Dále jsou vhodné ryby a plody moře díky vysokému množství vitaminu K. Tento
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vitamin podporuje srážlivost krve, s čímž mívá tento krevní typ problémy. Ze zeleniny je
vhodná listová, jako saláty, brokolice a špenát díky obsahu vitaminu K. Nevhodnou
zeleninou je zelí nebo brambory a lilek. Z ovoce je nevhodné kyselé ovoce jako citrusové
plody, kvůli náchylnosti k překyselování. Oleje jsou doporučené rostlinné např. olivový
nebo lněný pro obsah nenasycených mastných kyselin, které působí pozitivně na hodnotu
tuku v krvi při vyšší konzumaci masa. Vhodným nápojem je zelený čaj. Je dobré vynechat
nápoje překyselující organismus jako je káva, šťávy a džusy. Na neutralizaci může sloužit
menší množství vína nebo piva (Ledererová, 2000).
Krevní skupina A
Krevní skupina A je označována jako zemědělec, jelikož se začala vyvíjet v zemědělském
společenství. Charakteristická je pro usedlý, domácký způsob života. Objevila se asi před
25 000 až 15 000 lety v oblasti Středního východu a Asie. Lidé se naučili pěstovat obilí
a chovat dobytek. Změna způsobu života a obživy na převážně rostlinnou stravu působila
především na trávicí soustavu a imunitní systém. Tyto změny měly za následek vznik
krevní skupiny A. V důsledku změny životního způsobu začaly vznikat nové nemoci
a infekce, na které se musel člověk adaptovat. V novém světě žili lidé na malém prostoru
se zvířaty, proto má skupina A vysokou odolnost k infekcím (Ledererová, 2000).
Trávicí soustava u typu A
Lidé s krevní skupinou A mají sklon k malé koncentraci kyselin v žaludku, což může vést
ke gastritidě. Chronické záněty žaludečních sliznic vyvolávají bakterie, které se usídlily
ve sliznici. Dále dochází k poruchám látkové výměny, které blokují příjem vitaminu B12.
Krevní typ A netráví maso tak dobře jako typ předchozí, proto by měla být strava na maso
chudší. Dobrou alternativu představují především sladkovodní ryby. Malé porce jsou
vhodné i několikrát týdně. Z nápojů jsou důležité všechny druhy ovoce a zeleniny a šťávy
z nich. Velmi dobře stravitelné jsou i další zemědělské produkty jako obiloviny nebo
luštěniny. Luštěniny jsou důležité pro dodání bílkovin do organismu (Ledererová, 2000).
Krevní skupina B
Lidé s krevní skupinou B jsou označováni jako střídmí. Díky migraci byli lidé před
10 000 až 15 000 lety přivedeni na kontinenty Evropy, Asie a Ameriky. V té době začala
v oblasti Himalájí vznikat krevní skupina B. Životní podmínky v tomto prostředí kladly
velký nárok na organismus. Klimatické poměry byly drsné a zásobování potravinami
nepravidelné a jednostranné. Z těchto důvodů se staly důležitou součástí výživy
fermentované mléčné produkty jako kefír, jogurt nebo ovčí sýr. Vzhledem k drsným
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podmínkám se lidem vytvořil silný imunitní systém. Mají odolný trávicí systém
přizpůsobený malému množství často jednostranné stravy. Typ B dokáže mimořádně
efektivně

zužitkovat

živiny,

což

v současnosti

může

vést

často

k nadváze

(Ledererová, 2000).
Trávicí soustava u typu B
Tento typ na žaludeční problémy zpravidla netrpí. Velmi vhodné jsou mléčné výrobky,
které snáší ze všech typů nejlépe. Dále je vhodné maso, ale je dobré se vyvarovat většímu
množství vepřového a drůbežího. Pro tento typ stejně jako pro typ 0 je velmi výhodná
konzumace jater. Ryby a dary moře obsahují mnoho cenných olejů, které jsou pro typ B
výhodné, kromě mušlí a krabů. Ze zeleniny je vhodné vynechat artyčoky, polníček,
ředkvičky a ředkve a z ovoce karamboly a granátová jablka. Z olejů jsou vhodné
rostlinné, ale je doporučeno vynechat ořechy a semena. Z nápojů jsou vhodné bylinkové,
černé a zelené čaje. Také ovocné a zeleninové šťávy kromě rajčatové, ve které je vysoký
obsah lektinu (Ledererová, 2000).
Krevní skupina AB
Skupina AB je hybridní mutací skupiny A a skupiny B. Existuje jen 1000 let, proto patří
její výskyt ke vzácnějším, má ji asi 5% populace. Vznikla v době, kdy došlo k promísení
obyvatel střední Evropy se skupinou A a mongolskými obyvateli Asie se skupinou B.
Krevní typ AB tedy představuje spojení znaků skupin A i B. Pro tuto skupinu se nejlépe
hodí vyvážená strava. Není vhodná typická strava obou skupin, ale její správná
kombinace. Zvláštnosti se objevují i ve fungování imunitního systému. Její nositelé jsou
dobře chráněni před autoimunitním onemocněním, jako artritida nebo alergie a mají
protilátky, které je chrání před infekčními nemocemi (Ledererová, 2000).
Trávicí soustava u typu AB
U tohoto typu je trávicí trakt velmi citlivý a často trpí gastritidou. Maso je doporučeno
třikrát až čtyřikrát týdně v menších dávkách. Z drůbeže je nevhodnější krůtí. Tuky je však
lepší doplňovat z rostlinných olejů bohatých na nenasycené mastné kyseliny. Velký
význam má konzumace zeleniny, jelikož tento typ má labilní imunitu. Tělo potřebuje
vysoké množství vitaminů a minerálních látek. Jako rostlinná bílkovina je vhodné tofu,
je dobře stravitelné a nezatěžuje zažívání. Vzhledem ke špatnému trávení je nevhodné
příliš kořenit a solit, naprosto nevhodný je pepř. Imunitní systém posilují bylinkové čaje,
které jsou vhodné hlavně při ohrožení infekcí. Z nápojů je dále v hodná minerální voda,
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káva, grepová šťáva a pivo nebo víno. Nevhodná je šťáva pomerančová, která dráždí
sliznici a narušuje příjem minerálních látek (Ledererová, 2000).
Pozitiva
Dieta podle krevních skupin poskytne vše potřebné pro vaše tělo, je mimořádně zdravá
svým přizpůsobením k potřebám každého člověka, které bylo dáno přírodou. Největším
pozitivem je to, že se díky ní člověk vzdá potravin, které by mu mohly vzhledem k vývoji
trávicí soustavy škodit (Ledererová, 2000).
Negativa
Ze zdroje Ledererové je patrné, že tato dieta je kromě typu AB velice jednostranná, proto
může dojít ke strádání vzhledem k vynechávání některých potravin, proto je také
doporučována konzultace s lékařem. Je ovšem pravděpodobné, že bude mnoha jedincům
toto stravování vyhovovat.
2.1.5 Syrová strava
Další alternativou odchylující se od stravy racionální je raw nebo taky syrová strava.
Podle Russo je syrová strava životním stylem a revoluční filozofií, která představuje
zásadní změnu ve způsobu myšlení. Vitariánské hnutí mění způsob nahlížení na stravu.
Zabývá se tím, jak do sebe zapadá naše strava, život, způsob chování k Zemi i k sobě
navzájem a naše usilování o naše tělesné, duchovní a duševní zdraví (Russo, 2012).
V rámci tohoto stravování jsou zásadní dva pojmy, a to syrová strava a živá strava.
„Zatímco veškerá živá strava je syrová, ne každá syrová strava je živá.“
(Russo, 2012 str. 10). Ve stravě živé jsou živé enzymy, například jablko nebo brokolice.
Strava syrová je taková, která se pěstuje a poté se jí v nevařeném stavu. Tuto stravu je
možné oživit tím, že se nechá naklíčit, tím začne produkovat enzymy. Potravina, která
nebyla vypěstována v zemi – jako kořen, výhonek, na stromě nebo rostlině, nepatří do
stravy živé ani syrové (Russo, 2012).
Definice nevařeného
Toto hnutí se navrací k přírodní praxi. Jeho filozofií je jíst jen neživočišnou stravu, dokud
je ještě ve stavu živém nebo syrovém. Strava je organická, nezpracovaná, nepasterizovaná
a nekonzervovaná. Enzymy ve stravě jsou schopny přežít do maximální teploty 45°C, což
je maximální teplota na kterou lze potraviny ohřívat. Pro dosažení dané teploty se
používají sušičky, které fungují ohřevem vzduchu a foukáním skrz prostor se sušícími se
potravinami. Díky nízké teplotě jsou zachovány veškeré enzymy, které se při běžné
teplotě vaření ničí. Živé enzymy jsou nezbytné pro zažívání a pomáhají tělu využít svoji
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energii pro udržení zdraví, jelikož není nutné, aby tělo produkovalo velké množství
enzymů. Příprava jídla trvá, kromě salátů a čerstvého ovoce, velmi dlouho, jelikož sušení
potravin na nízkou teplotu potřebuje velké množství času (Russo, 2012).
Pozitiva vitariánství
Největším pozitivem je příjem čerstvých potravin s vysokým obsahem enzymů
a vitaminů, které se díky nízké teplotě při přípravě neztrácejí. Navíc je šetrná vůči zemi
a živočichům. Neobsahuje žádnou chemii ani jedy, proto je pro organismus bezpečná
a navíc působí detoxikačně (Russo, 2012).
Negativa vitariánství
Negativem vitariánské stravy je její špatná stravitelnost, kvůli vysokému obsahu
vlákniny, která by se ovšem měla po nějakém čase urovnat. Dále je omezena pestrost a je
nutné doplňovat chybějící živiny. Některé látky v potravě jsou lépe využitelné po
tepelném zpracování, což může být také problémem (Russo, 2012).
2.1.6 Makrobiotická strava
Makrobiotická strava je založená na taoistickém učení, rovnováze dvou sil Jin a Jang.
Jsou to dvě ramena nekonečna, absolutna, jednoty, boha a nekonečné čisté expanze. Více
než dietní režim, to je životní styl spojený s pochopením vesmíru, energie a života
(Aihara, 2010).
Konzumované potraviny jsou hlavně obilniny doplněné o zeleninu, která je převážně
kvašená nebo tepelně upravovaná, o luštěniny a mořské řasy. Strava se obohacuje také
o ryby, sezónní ovoce, semena, oleje a ořechy. Potraviny se pak dělí podle obsahu živin
a dalších charakteristik na jinové a jangové (Aihara, 2010).
Jinové potraviny
Potraviny jinu tělo zpomalují, dělají jej chladnějším, měkčím a poddajnějším, roste po
nich potřeba spánku. Jsou bohaté na draslík, pro růst potřebují teplé či horké podnebí
a rostou rychle přímo vzhůru nad povrchem země. Jsou větší, vyšší, měkké a vodnaté,
jejich listy jsou velké s jemným okrajem listů a jejich vaření je rychlé. Z nápojů sem patří
limonády, víno, whisky, vodka, přirozeně kvašené pivo, káva, černý čaj, minerálka nebo
obilné mléko. Jinové ovoce jsou tropické plody, citrony, rozinky, broskve, hrušky,
švestky a pomeranče. Z mléčných výrobků jsou to jogurty, zmrzlina, máslo, mléko
a měkké sýry, z ořechů kešu, dále semena tykvová, dýňová, slunečnicová a sezamová.
Z luštěnin sem řadíme arašídy, sójové boby, zelený hrášek a fazole bílé i červené. Mořské
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řasy jinové jsou nori a hidžiki, ze zeleniny sem patří lilkovité, houby šiitake, okurky,
batáty a chřest (Aihara, 2010).
Jangové potraviny
Jangové potraviny dodávají tělu teplo, pevnost a vznětlivost. Pomáhají rychlejšímu
pohybu a snižují potřebu spánku. Tyto potraviny obsahují velké množství sodíku a rostou
v chladném až studeném prostředí. Jsou malé, nízké a tvrdé, rostou pomalu pod zemí,
obsahují málo vody a jejich uvaření trvá delší dobu. Mají malé listy se zubatým okrajem.
Do těchto potravin patří z mléčných výrobků kozí mléko a tvrdé sýry, z obilnin jáhly
a pohanka. Živočišné potraviny jangové jsou korýši, bílé i červené maso ryb, drůbeží
maso a vejce (Aihara, 2010).
Kombinace jin a jang
Oba typy uvedených potravin jsou důležité pro zdravý život a je důležité najít v jejich
příjmu rovnováhu. Vyrovnávání jinu a jangu je nejjednodušší, pokud makrobiotici ve
stravě přijímají 50 – 60 % celých obilných zrn, to pomáhá krvi udržet dobrou rovnováhu
minerálů a hormonální sekrece. Doporučováno je 20 – 25 % lokálně pěstované sezónní
zeleniny, která dodává rovnováhu vašemu tělu vůči prostředí a ročnímu období. Výskyt
degenerativních chorob je totiž v důsledku konzumace potravin, které nemají biologický,
geologický a sezónní řád. V makrobiotické stravě je také důležité vyhýbat se potravinám,
do kterých se přidávají chemikálie, konzervační látky a barviva, nebo potraviny
zpracované průmyslově (Aihara, 2010).
Pozitiva makrobiotické stravy
Pozitivní je vysoký příjem vlákniny, ovoce a zeleniny. Strava je bohatá na vitaminy
a minerály, a to také díky rybám. Makrobiotici věří v rovnováhu těla díky správnému
poměru jinových a jangových potravin (Aihara, 2010).
Negativa makrobiotické stravy
Na stravování může mít negativní vliv podobně jako u veganství vysoký obsah vlákniny.
Je to hlavně u dětí, kdy se kvůli vláknině můžou špatně vstřebávat živiny. Je zde také
riziko, že při nesprávně sestavené stravě mohou chybět důležité živiny pro tělo jako
vitamin D, železo nebo vápník, proto je důležité zařazovat dostatečné množství zdrojů
těchto látek slučitelných s filozofií makrobiotiky (Aihara, 2010).
2.1.7 Paleolitická strava
Je to strava období paleolitu, která má mnoho označení jako například strava jeskynního
muže, strava ze skutečných potravin, prapůvodní strava nebo MVF, což je anglická
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zkratka pro maso – zelenina – tuk. Je založená na způsobu stravování našich předků,
kteří se živili jako lovci a sběrači a žili zdravým dlouhým životem bez nemocí. Dá se říci,
že je podobná stravování podle krevního typu 0 (pozn. autora). Principem je konzumace
poravin, které se mohly vyskytovat v přírodě již před miliony let. Řadí se sem potraviny
vytvořené zemí (zelenina, ovoce, semínka, maso) a vodou (korýši, ryby). Jsou to
potraviny bohaté na živiny bez přidaných aditiv. V paleolitické stravě jsou vyřazeny
veškeré potraviny, které nebyly každodenní součástí života našich předků. Tím je
myšlena mouka, průmyslově lisované oleje, cukr, obiloviny, mléko a soja. Tento životní
styl snižuje výskyt civilizačních chorob a dodává tělu energii a mladistvost
(Connel, 2015).
Paleolitické potraviny
V tomto stravování se jedí potraviny nezpracované, protože lidské tělo je uzpůsobené
k jejich trávení a právě díky tomu využívá živiny. Maso a vejce jsou dobrým zdrojem
vitaminu B12, zinku nebo železa. Obsahují všechny potřebné aminokyseliny, jsou tedy
bohatým zdrojem kompletních proteinů. Mořské plody a korýši jsou také bohaté na
bílkoviny, navíc obsahují omega-3 mastné kyseliny, vitaminy a minerály. Další důležitou
potravinou je zelenina, která je bohatá na vlákninu a další látky prospěšné pro tělo.
Zdrojem sladké chuti je ovoce, které obsahuje fruktózu. Je doporučováno sezónní ovoce
z domácích zdrojů s nižším obsahem cukrů, jako je například lesní ovoce, grep, třešně
nebo jablko. Zdrojem zdravých tuků jsou ořechy a semena. Jsou bohatým zdrojem
vitaminů, minerálů a mononenasycených tuků. V paleo stravě je dobré se vyvarovat
konzumaci zpracovaných a balených potravin, přidaných cukrů, obilovin, luštěnin, soji
a mléčných výrobků (Connel, 2015).
Pozitiva paleolitické stravy
Pozitivní na tomto stravování je přizpůsobení se přirozenému stravování, na které je
zvyklé naše zažívání. Díky vyvarování se zpracovaným výrobkům se do těla nedostávají
chemické látky a jedy, které nepříznivě působí na organismus. Toto stravování pomáhá
proti vzniku civilizačních chorob (Connel, 2015).
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Negativa paleolitické stravy
V paleolitickém stravování může dojít k nedostatku vápníků, kvůli chybějícím mléčným
výrobků a vitaminů ze skupiny B, kvůli nulové konzumaci obilovin (Connel, 2015).
2.1.8 Strava bez cukru
Problémem zdravotního stavu současné společnosti není to, že lidé cukr ve stravě
přijímají. Hlavním problémem je množství a podoba přijatého cukru. V současnosti ho
najdeme ve většině potravin v obchodě a člověk, který se problematikou tolik nezabývá,
do sebe vpravuje na první pohled zdravé potraviny, které jsou ve skutečnosti plné cukru.
Podívejme se na jednoduchý příklad. Při odšťavnění přibližně čtyř jablek na jednu
sklenici džusu, vznikne sladká jablečná šťáva plná fruktózy zbavená vlákniny. Při
konzumaci samotného jablka plní funkci vláknina, které tělo nasytí a příjem cukru je
čtvrtinový (That Sugar Film, 2014).
V 60. letech 20. století došlo v Americe k nárůstu srdečních onemocnění. V důsledku
toho vydal Ancel Keys studii The seven countries, ve které poměřoval skladbu stravy
v sedmi státech. Studie měla manipulativní charakter, kdy státy s vysokou konzumací
cukru byly ze studie vyřazeny. Naopak byly vybrány státy, ve kterých byla příčinou
onemocnění konzumace tuků. Ancel Keys již neuvedl, o které tuky se jedná, jestli
obyvatelé konzumují tuky zdravé nebo nezdravé přesmažené nebo z fast foodu. Vysoká
konzumace tuků je navíc nebezpečná, pokud jsou přijímány zároveň s cukrem. Tato
informace ve studii uvedena nebyla. Ve spolupráci s potravinářskými a farmaceutickými
společnostmi byl z komerčních a finančních důvodů cukr očištěn a jako původce
srdečních onemocnění byl označen tuk (That Sugar Film).
Principem stravy bez cukru je veškerá sladidla vynechat. Nestačí jen vyřadit samotný
cukr, ale i náhražky, které podporují tělo k tomu, aby právě sladkou chuť a sladké
potraviny vyžadovalo (Plotnárková, 2018).
Stravování bez cukru je podobné paleo stravě. Největším rozdílem je příjem mléka
a mléčných výrobků, jelikož ty se v minulosti ve stravování nevyskytovaly, proto do
paleo stravování nepatří.
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Cukrfree
Cukrfree je životní styl, při kterém je z jídelníčku vyřazena fruktóza a díky její absenci
v požité stravě se snižuje, až vylučuje přítomnost civilizačních onemocnění jako
například nealkoholické ztučnění jater nebo cukrovky. V případě, že jako zdroj fruktózy
slouží pouze ovoce a zelenina v přiměřeném množství, dokáže tělo toto množství
přijmout a zpracovat díky přítomné vláknině. V současnosti je ale fruktóza téměř všude,
protože právě ona dodává potravinám sladkou chuť. Najdeme ji v potravinách
považovaných za nezdravé jako například limonády nebo sladkosti. Velké množství
fruktózy najdeme také v potravinách, které jsou považovány za zdravé, jsou to třeba
smoothies, džusy, cereálie, sušené ovoce nebo agávový sirup (Černá, 2016).
V minulosti se lidé s fruktózou setkávali pouze sezóně, a to ve formě medu, ovoce
a zeleniny. V současnosti na nás čeká fruktóza v regálu v obchodě v mnoha podobách
a tělo se s takovým množstvím nedokáže poprat. Je to z toho důvodu, že fruktózu jsou
schopny metabolizovat jen játra a pokud je jí v těle moc, je přeměněna na tuk a uložena
(Černá, 2016).
Kromě fruktózy je zásadní vyřadit z jídelníčku všechny vysoce zpracované potravin. Jsou
to potraviny jako pečivo nebo těstoviny. Dále nejsou vhodné ultrapasterované mléčné
výrobky ani nízkotučné produkty, nekvalitní uzeniny a produkty ze sóji. Ovoce se
konzumuje pouze nízkofruktózové kam patří borůvky, jahody, ostružiny nebo rybíz
(Plotnárková, 2018).
Energetickým zdrojem pro tělo je kromě cukru také tuk. Proto se v cukrfree stravování
snížený obsah cukru nahrazuje vyšším obsahem kvalitních tuků, Jejich zdrojem jsou sýry,
smetana, bůček, máslo, vejce nebo avokádo. Tělo dokáže tuk dlouhodobě využívat jako
energii a díky nepřítomnosti cukru je v těle stálá hladina glykémie, což vede jak k fyzické,
tak duševní pohodě (Černá, 2016).
Ketogenní dieta
Ketogenní dieta je oproti cukrfree stravování striktnější. Poprvé se objevila ve 20. letech
minulého století jako možná léčba epilepsie v Johns Hopkins Medical Center. Výsledky
byly pozitivní nejen v léčbě epilepsie, kdy se množství záchvatů u pacientů snížilo.
Dalším účinkem byl úbytek tukové tkáně, stabilizace hladiny cukru v krvi, cholesterolu
a snížení pocitu hladu (Axe, 2018).
Při ketogenní dietě nepřesahuje denní příjem sacharidů 50 gramů. Co nejvyšší omezení
sacharidů je nejvhodnější právě při řešení zdravotních problémů. Kromě již uvedené
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epilepsie to je navíc inzulinová rezistence, rakovina nebo deprese. Podstatou této diety je
fyziologický stav, kdy se v důsledku nedostatku sacharidů začnou z tuků tvořit ketony
v játrech a stávají se hlavním zdrojem energie pro mozek. Je to dieta, která je dlouhodobě
udržitelná a konzumuje se při ní opravdové nezpracované jídlo. V důsledku tvoření
ketolátek začne tělo využívat jako hlavní zdroj energie právě tuk. Ten musí být přijímán
ve formě kvalitních tuků, jako je avokádo, tučné sýry, ořechy nebo máslo. Margaríny
a ztužené tuky jsou v tomto stravování vyloučené (Hlavičková, 2018).
V důsledku závislosti těla na cukru může dojít při přechodu na tuto stravu k obtížím. Jsou
to bolesti hlavy, zvýšená únava, zácpa, křeče a tlukot srdce. Tyto příznaky jsou podobné
jako při zbavování se závislostí na návykových látkách. Tomuto stavu se říká sacharidová
chřipka. Má trvání přibližně jeden týden a nemusí se vyskytnout u každého. Pro její
překonání pomáhá zvýšení příjmu vody, soli, hořčíku a vlákniny. Po jejím prodělání, kdy
si tělo od cukru konečně odvykne, se dostaví benefity v podobě zdravějšího organismu,
nárůstu energie i úbytku na váze (Hlavičková, 2018).
Pozitiva stravování bez cukru
Pozitivní je přirozená prevence proti civilizačním chorobám, obezitě a depresím, protože
dochází k ustálení hladiny cukru v krvi a stále hodnotě hormonů. Díky příjmu kvalitních
tuků a bílkovin je člověk nasycen na delší dobu a hlad nepřichází ve vlnách, tělo je
stabilizováno (Jonáš, 2013).
Negativa stravování bez cukru
Cukr na sebe váže vodu, proto může dojít při tomto stravování k jejímu snížení a o to víc
je potřeba dbát na pitný režim. Dalším problémem může být snížení hodnoty hořčíku,
sodíku a draslíku, které je nutné doplňovat výživovými doplňky (Appleton, 2009).
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2.2 Alternativní stravování ze zdravotních důvodů
Už bylo uvedeno, že pro alternativní stravování mají lidé různé motivy. Při stravování ze
zdravotních důvodů je toto rozhodnutí nedobrovolné, ale přináší benefity ve zlepšení
zdravotního stavu. Změna stravování je pro léčbu nemocí nejlepším způsobem, jelikož je
tělu dodáváno právě to, co mu nejlépe prospívá a v důsledku toho může klesnout nutnost
podávání léků (Rujner, 2006).
2.2.1 Bezlepková strava
„Bezlepková dieta je celoživotním údělem při nemocech jako celiakie či Duhringova
dermatitida. Spočívá v úplném vyloučení lepku neboli glutenu z jídelníčku. Velkým
problémem čerstvě diagnostikovaných pacientů je získání spolehlivých informací.
V dnešní době je informací o celiakii a bezlepkové dietě hodně, ale řada z nich je
nepřesná.“ (celiak.cz, 2018).
Celiakie
Celiakie je celoživotní chronické střevní onemocnění. Dochází k trvalé nesnášenlivosti
lepku. Je vrozené a postihuje celý organizmus, vyskytuje se u osob s genetickou
predispozicí, projevuje se v době konzumace lepku, vlivem infekcí, stresu nebo
v těhotenství. Celiakie může propuknout v každém věku (Rujner, 2006).
Duhringova dermatitida
Duhringova dermatitida (Dermatitis herpetiformis Duhring, Duhringův syndrom)
je kožní projev nesnášenlivosti lepku a je vzácnější než celiakie. Na různých částech těla
vznikají svědivé puchýřky podobné oparům. Ty se objevují zejména na vnější straně loktů
a na kolenou. Na sliznici tenkého střeva bývají změny charakteristické pro celiakii, střevo
nemusí být poškozené plošně, ale pouze ostrůvkovitě. Duhringova dermatitida se může
objevit, podobně jako celiakie, kdykoliv během života. Bezlepková dieta je základní
terapií, ale odezva organismu na dietu může být mnohem pomalejší než u celiakie. Někdy
je nutné pro účinnější omezení tvorby puchýřků navíc nasadit léky (celiak.cz, 2018).
Lepek
Lepek neboli gluten je v alkoholu rozpustná bílkovina. Nachází se v pšenici (gliadin), žitě
(sekalin), ječmeni (hordein) a ovse (avenin). Toxicita bílkovin se liší, nejvíce toxický je
gliadin, pak sekalin, hordein a nakonec avenin. Toxicita závisí na složení aminokyselin
v základní struktuře bílkoviny, které neovlivňují technologické procesy, jako je
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denaturace a částečná hydrolýza. Z tohoto důvodu je pro celiaka toxické nejen zrno, ale
i výrobky z obilovin (Rujner, 2006).
U postižených osob dochází vlivem konzumace lepku k imunitním poruchám
a zánětlivým změnám ve střevě. Výsledkem tohoto působení je zánik střevních klků,
stimulace imunitního systému a tvorba protilátek. V důsledku zániku střevních klků
dochází k nedostatečné výživě a v jejím důsledku k chudokrevnosti, nedostatku vitaminů,
druhotné křivici, osteoporóze a otokům z nedostatku bílkovin (Rujner, 2006).
Při intoleranci lepku je nutné vyhýbat se příjmu jakéhokoliv jídla, které obsahuje lepek.
Nejlepším způsobem je jeho úplné vyloučení z životosprávy. Jde o veškeré potraviny
nebo přísady vyrobené z obilovin. Dále se doporučuje omezit příjem cukru, alkoholu,
hub, kvasnic a kofeinu. Je potřeba vyloučit veškeré konzervované nebo zpracované maso
a zeleninu a také umělá sladidla. Doporučován je med, omega-3 mastné kyseliny
a bílkoviny (Ali, 2015).
Pozitiva bezlepkové stravy
Pro lidi s alergií či nesnášenlivostí lepku je pozitivum jasné. Jeho absence v potravě
udržuje jejich tělo zdravé. Tuto dietu často drží i lidé, kteří na lepek nemají nepříznivou
reakci. Pro ně je pozitivum odlehčení organismu, lepší stravování, snížení hmotnosti
a nastartování metabolismu (Ali, 2015).
Negativa bezlepkové stravy
Příprava bezlepkových pokrmů může být pro někoho složitější a jsou s ní spojena velká
omezení, což je náročné hlavně u dětí a je potřeba je poctivě hlídat. Je také nutné sledovat
složení potravin, jelikož možnost výběru se poměrně snižuje (Ali, 2015).
2.2.2 Bezlaktózová strava
Bez laktózy se stravují lidé, kteří trpí její nesnášenlivostí. Ta se projevuje střevními obtíži
a většinou průjmy při požití potravin, které ji obsahují (Rujner, 2006).
Laktóza
Mléčný cukr laktóza je disacharid složený z glukózy a galaktózy a je vytvářen mléčnou
žlázou savců. V prvním roce života představuje 40-50 % energie pro kojence, má vliv na
peristaltiku střev, ovlivňuje bakterie ve střevech, metabolismus vápníku a další funkce
v těle (Rujner, 2006).
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Nesnášenlivost laktózy
Při nesnášenlivosti laktózy dochází u dětí ke střevním kolikám, nadýmání, zvracení,
nadměrné plynatosti, bolestem břicha a dalším příznakům. U dospělých bývají příznaky
mnohem mírnější. Nesnášenlivost způsobuje nedostatek laktázy – enzymu, který pomáhá
trávení mléčného cukru laktózy. Nedostatek je buď úplný, nebo je aktivita enzymu pouze
snížená, vzniká geneticky nebo druhotně poškozením střevní sliznice (Rujner, 2006).
Laktóza v potravinách
Přirozeně najdeme laktózu v kravském a kozím mléce a výrobcích z něj, jako například
smetana, podmáslí, jogurty, kefíry a sýry. V některých potravinách je mléko přidané,
proto je pro jednice s laktózovou intolerancí doporučování pročítat etikety. Může se tak
stát u pečiva, sladkostí, instantních pokrmů, margarínu, dresingů i u některých vitaminů
nebo léků. Při intoleranci je nezbytné vyloučit veškeré tyto potraviny (Rujner, 2006).
Pozitiva bezlaktózové stravy
Pozitivní účinek pro jedince s laktózovou intolerancí je léčba jejich poruchy a absence
potíží, které jsou s nemocí spojené (Rujner, 2006).
Negativa bezlaktózové stravy
Při bezlaktózové stravě se vyloučí mléčné výrobky, které jsou bohaté na vápník a vitamin
D. Tyto živiny je potřeba doplnit, jinak hrozí nemoci jako osteoporóza nebo rachitida.
Tato dieta je náročná na hlídání potravin, jelikož při požití laktózy dochází
k nepříjemným zažívacím problémům (Rujner, 2006).
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3 Praktická část
Cíl práce
Cílem mé práce je zjištění, kolik z oslovených studentů vysokých škol se stravuje
alternativně a jakým způsobem toto stravování ovlivňuje jejich den.
Dílčí cíle
1. Zjistit, co je pro studenty na stravování důležité.
2. Porovnat, jaký způsob alternativního stravování převládá u studentů VŠ.
3. Zjistit názor respondentů na alternativní stravování.
4. Zjistit, jaké důvody mají studenti pro daný způsob výživy.
5. Zjistit, jakým způsobem studenty ovlivňuje alternativní stravování během dne.
Metodologie
Pro výzkumnou část své bakalářské práce jsem získala informace pomocí online
dotazníku, který jsem provedla ve dnech 3. 4. – 5. 4. 2018. Dotazník obsahoval
18 uzavřených otázek týkajících se stravování, respondenti nebyli povinni odpovědět na
každou otázku. Pomocí sociální sítě Facebook jsem sdílela odkaz ke svému dotazníku ve
skupinách, ve kterých se objevují studenti vysokých škol. Dále jsem využila skupiny
alternativně se stravujících. Požádala jsem respondenty v komentáři u odkazu o vyplnění
a specifikovala cílovou skupinu, které se dotazník týká. Rozvržením a strukturou otázek
jsem se zaměřila na zjištění, jaký typ stravování převládá u studentů na vysokých školách.
Zkoumala jsem jejich názor na stravování, jestli se zabývají složením své stravy a jaký
mají názor na alternativní stravování. Dále mě zajímala jejich informovanost o možných
obtížích, které může způsobit vynechání určité potraviny ze stravy a jestli ji případně
umějí nahradit. U studentů stravujících se alternativně jsem zjišťovala, z jakých důvodů
se tímto způsobem stravují a jaké změny pocítili při přechodu z racionální stravy ze
stránky časové, finanční, sociální, fyzické a psychické. Svůj dotazník jsem uspořádala do
dvou sekcí a každou z nich do tematických celků. První sekce byla pro všechny
respondenty společná. První tematický celek byl zaměřený na to, jaký mají respondenti
pohled na stravování, jestli přemýšlejí o tom, co jedí a jaký má jejich stravování vliv na
jejich psychickou a fyzickou stránku. Ve druhém tematickém celku jsem zjišťovala, co
považují za alternativní stravování, jaký na něj mají názor a jestli se tak sami stravují.
V druhé sekci jsem se zaměřila jen na respondenty stravující se alternativně. První
tematický celek se zabývá důvody, kvůli kterým se respondenti rozhodli stravovat
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alternativně a jak je to ovlivnilo po stránce sociální. Druhý tematický okruh byl zaměřen
na stravování po praktické stránce. Jestli si připravují doma obědy, jestli je příprava
pokrmů časově náročná a jestli nemají problém stravovat se v restauraci. Třetí tematický
okruh zkoumá finanční stránku a dostupnost potravin pro přípravu pokrmů. Dotazník
vyplnilo 372 respondentů z toho 326 žen a 46 mužů.

3.1 Výsledky
Sekce 1
1. Celkový pohled na stravování
Tento tematický celek zahrnuje otázky 2, 5, 6, 7. Abych si mohla utvořit pohled na
respondenty, chtěla jsem si udělat přehled o tom, jaký mají o stravování zájem a jaké mají
o dané tématice znalosti.
Otázka č. 2
Ve druhé otázce jsem zjišťovala, co považují respondenti za nejdůležitější aspekt
stravování. Pro 250 (67 %) respondentů je důležité, jak stravování ovlivňuje jejich
zdravotní stav. Na druhém místě byla pro 56 (15 %) respondentů nejdůležitější chuť jídla.
41 (11 %) respondentů bere stravování jako životní filozofii. Pro 20 (5 %) respondentů je
nejdůležitější zahnání pocitu hladu a 5 (1 %) bere stravování jako společenskou aktivitu.
Co je pro vás na stravování nejdůležitější?
41, 11% 5, 1%
20, 6%
56, 15%
250, 67%

Stravování určuje zdraví mého těla

Jde mi hlavně o chuť

Jím jen pro zahnání hladu

Strava je mou životní flozofií

Jde o společenskou aktivitu

Graf č. 1 – Co je pro vás na stravování nejdůležitější?
Otázka č. 5
V páté otázce jsem se dotazovala na to, jestli respondenti cíleně vynechávají nějaké
potraviny z jídelníčku. 170 (46 %) respondentů vynechává potraviny z důvodu
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alternativního stravování. 129 (35 %) potraviny vynechává v případě, pokud se domnívá,
že je pro něj daná potravina nezdravá. Ze zdravotních důvodů vynechává potravinu ze
svého jídelníčku 33 (9 %) dotazovaných. 31 (8 %) oslovených vynechávají potraviny
kvůli chuti a 9 (2 %) jich z jídelníčku nic nevynechává.
Vynecháváte cíleně nějakou potravinu ze svého jídelníčku?
31, 8% 9, 2%
33, 9%
170, 46%

129, 35%
Ano, stravuji se alternativně

Ano, pokud se domnívám, že je pro mě nezdravá

Ano, ze zdravotních důvodů

Jen pokud mi nechutná

Nevynechávám

Graf č. 2 – Vynecháváte cíleně nějakou potravinu ze svého jídelníčku?
Otázka č. 6
Další otázka byla položena kvůli zjištění, kolik z oslovených si je vědomých možnosti
vzniku obtíží při vynechání některé potraviny z jídelníčku. 305 (82 %) dotazovaných jsou
si této skutečnosti vědomi a vědí, jak danou potravinu nahradit. Dalších 36 (8 %) o této
skutečnosti také ví, ale jak ji nahradit neví. 19 (5 %) respondentů o daném problému
dosud nepřemýšlelo a 12 (3 %) o informaci neví.
Víte, jestli vám vynecháním některé potraviny mohou vzniknout
obtíže z nedostatku některé důležité živiny?
19, 5%

12, 3%

36, 10%

305, 82%
Ano, vím jak tuto živinu nahradit jinou potravinou

Ano, ale nevím, jak tento problém vyřešit

Nikdy jsem o tom nepřemýšlel/a

Nevím

Graf č. 3 – Víte, jestli vám vynecháním některé potraviny mohou vzniknout obtíže
z nedostatku některé důležité živiny?
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Otázka č. 7
Další otázka se týkala fyzického a psychického stavu vzhledem ke způsobu stravování.
146 (39 %) stravujících se alternativně a 96 (26 %) stravujících se racionálně uvedlo, že
se cítí dobře psychicky a mají dostatek energie. 29 (8 %) alternativně se stravujících
a 23 (6 %) racionálně se stravujících mají dostatek energie a psychické výkyvy.
Z respondentů pociťujících únavu se zdravou psychikou bylo 28 (8 %) stravujících se
alternativně a 26 (7 %) stravujících se racionálně. Respondentů se slabou psychikou
pociťujících únavu bylo osloveno 14 (4 %) stravujících se alternativně a 9 (2 %)
stravujících se racionálně.
Jaký má vaše stravování vliv na váš život (fyzicky, psychicky)?
29, 8%

14, 4%
96, 26%

28, 8%

26, 7%
23, 6%
9, 2%

146, 39%
Jím racionálně a mám energii a zdravou psychiku

Jím racionálně a pociťuji únavu, mám zdravou psychiku

Jím racionálně, mám energii, ale psychické výkyvy

Jím racionálně a pociťuji únavu, mám psychické výkyvy

Jím alternativně a mám energii a zdravou psychiku

Jím alternativně a pociťuji únavu , mám zdravou psychiku

Jím alternativmě, mám energii a psychické výkyvy

Jím alternativně a pociťuji únavu , mám psychické

Graf č. 4 – Jaký má vaše stravování vliv na váš život (fyzicky, psychicky)?
2. Názor a pohled na alternativní stravování
Tento tematický celek zahrnuje otázky 3, 4, 8. Alternativní strava je odchýlení se od
vyvážené racionální stravy, která je pestrá a člověk při ní jí prakticky vše, co obecně
prospívá jeho zdraví. V těchto otázkách jsem chtěla zjistit, jestli mají respondenti stejný
či odlišný názor a co si o alternativní stravě jako takové myslí.
Otázka č. 3
Třetí otázka zjišťovala, co respondenti považují za alternativní stravování. 295 (80 %)
oslovených považuje za alternativní stravu jinou, než je strava racionální. 65 (17 %)
dotazovaných si myslí, že alternativní strava je vynechání určité potraviny z jídelníčku.
6 (2 %) respondentů považuje za alternativu konzumaci biopotravin. 4 (1 %) respondenti
dali odpověď jiné, kde 1 (0,3 %) respondent uvedl, že alternativní stravování je tepelně
neupravená strava, 1 (0,3 %) respondent napsal, že je to nahrazení potravin něčím jiným,
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1 (0,3 %) respondent se domnívá, že je to to, co se odlišuje od běžné stravy a 1 (0,3 %)
respondent napsal, že je to vše, co vybočuje ze současného pohledu většiny společnosti.
Co považujete za alternativní stravování?
65, 17%
6, 2%
4, 1%

295, 80%
Stravu jinou než racionální

Jiné

Konzumaci biopotravin

Vynechání určité potraviny

Graf č. 5 – Co považujete za alternativní stravování?
Otázka č. 4
Ve čtvrté otázce jsem zjišťovala, co si respondenti myslí o alternativním stravování.
179 (48 %) dotazovaných alternativní stravování podporuje. 174 (47 %) respondentů věří,
že každému vyhovuje jiný způsob stravování. 12 (3 %) oslovených se o alternativní
stravování nezajímá, 5 (1 %) jich věří, že je pro tělo škodlivé a 1 (0,3 %) je jeho odpůrcem.
Co si myslíte o alternativním stravování?
12, 3%

5, 2%

179, 48%
174, 47%

1, 0%
Podporuji ho

AS je špatné pro tělo

Věřím, že každému vyhovuje něco jiného

Nezajímám se o něj

Jsem jeho odpůrce

Graf č. 6 – Co si myslíte o alternativním stravování?
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Otázka č. 8
V otázce číslo osm jsem zjišťovala konkrétní způsob stravování oslovených respondentů.
Bylo to 95 (25 %) vegetariánů, 83 (22 %) racionálně se stravujících, 70 (19 %) veganů,
69 (19 %) nízkosacharidově se stravujících, 14 (4 %) na paleo dietě, stejné množství
o typu stravování nepřemýšlí, 8 (2 %) makrobiotiků, 7 (2 %) stravujících se bez lepku, 6
(2 %) stravujících se bez laktózy, 3 (1 %) cukrfree, 2 (0,5 %) stravujících se podle
krevních skupin a 1 (0,3 %) na raw stravě.
Jakým způsobem se stravujete?
3, 1%
69, 19%

83, 22%

14, 4%
8, 2%
1, 0%
6, 2%
7, 2%

14, 4%

2, 0%
95, 25%

70, 19%
Racionálně

Nepřemýšlím o tom

Vegetariánsky

Vegansky

Podle krevních skupin

Bez lepku

Bez laktózy

Vitariánsky (raw)

Makrobiotická strava

Paleo

Nízkosacharidově

Cukrfree

Graf č. 7 – Jakým způsobem se stravujete?
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Sekce 2
Druhá sekce je zaměřena jen na respondenty stravující se alternativně, proto ve
vyplňování dotazníku pokračovalo 289 (74 %) alternativně se stravujících. U nich zjišťuji
důvody, které je k této stravě vedly a jak respondenta stravování ovlivnilo.
1. Důvody k alternativní stravě a jeho vliv na život
Tento tematický celek zahrnuje otázky 9, 15, 16, 18. V této části zjišťuji důvody, z jakých
se respondenti rozhodli pro dané stravování, jestli s přechodem měli obtíže a jak je to
ovlivnilo v životě.
Otázka č. 9
V otázce číslo devět se dotazuji na důvody vedoucí k alternativnímu stravování. Nejvíce
převažují zdravotní důvody u 128 (47 %) respondentů a etické důvody u 127 (46 %)
respondentů. Pro alternativní stravování se rozhodlo 10 (4 %) respondentů kvůli chuti,
3 (1 %) z náboženských důvodů, 3 (1 %) vlivem okolí a odpověď jiné zaškrtli 3 (1 %)
respondenti, kdy 1 (0,3 %) respondent uvedl důvod, že se tak stravuje kvůli životnímu
stylu, 1 (0,3 %) respondent kvůli redukci hmotnosti a 1 (0,3 %) respondent proto, že mu
to vyhovuje.

Z jakého důvodu se stravujete alternativně?
3, 1% 10, 4%

3, 1%

128, 47%
127, 46%

3, 1%
Kvůli chuti

Vliv mého okolí

Etické důvody

Náboženské důvody

Graf č. 8 – Z jakého důvodu se stravujete alternativně?
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Zdravotní důvody

Jiné

Otázka č. 15
V další otázce mě zajímalo, jak byl alternativním stravováním ovlivněn život
respondentů. U 104 (38 %) respondentů došlo k celkové změně životního stylu
a u 101 (37 %) k celkovému pohledu na stravování. Fyzický stav byl ovlivněn
u 44 (16 %) respondentů. Pro 19 (7 %) dotazovaných byla změna ve společnosti lidí, se
kterými se stýkají a pro 6 (2 %) se změnil denní rozvrh.

Co nejvíce ovlivnil ve vašem životě přechod na alternativní
stravování?
6, 2%
104, 38%

101, 37%

19, 7%

44, 16%

Můj denní rozvrh

Celkový pohled na stravování

Lidi, se kterými se stýkám

Celkový životní styl

Můj fyzický stav

Graf č. 9 – Co nejvíce ovlivnil ve vašem životě přechod na alternativní stravování?
Otázka č. 16
V další otázce zjišťuji, co bylo při přechodu na alternativní stravu nejnáročnější. Pro
89 (33 %) respondentů to byla reakce okolí, pro 79 (29 %) naučit se doplňovat živiny
z jiných poživatin, pro 50 (18 %) příprava pokrmů. 49 (18 %) respondentů mělo největší
problém zvyknout si na nový způsob nakupování. 3 (1 %) oslovení uvedli možnost, kde
2 (0,7 %) respondenti vyplnili, že pro ně nebylo náročné nic a pro jednoho (0,3 %)
respondenta bylo nenáročnější vytrvat ve změně.
Co pro vás bylo při přechodu na alternativní stravu
nejnáročnější?
3, 1%

49, 18%

79, 29%
50, 19%

89, 33%
Naučit se nakupovat

Příprava pokrmů

Reakce okolí

Naučit se doplňovat živiny z jiných potravin

Jiné

Graf č. 10 – Co pro vás bylo při přechodu na alternativní stravu nenáročnější?
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Otázka č. 18
Další otázka zjišťovala, jaké mají stravování ostatní členové domácnosti respondentů
a jak se vzájemně přizpůsobují. 163 (59 %) respondentů má návyky odlišné, ale vzájemně
se přizpůsobují. 65 (24 %) jich má stravovací návyky odlišné, ale vaří si každý sám
a 47 (17 %) jich má v domácnosti nároky na stravování stejné.
Máte v domácnosti všichni stejné stravovací návyky?
47, 17%

65, 24%

163, 59%
Ano

Ne, ale často se vzájemně přizpůsobujeme

Ne, každý si vaří sám

Graf č. 11 – Máte v domácnosti všichni stejné stravovací návyky?
2. Příprava jídla a stravování mimo domov
Tento tematický celek zahrnuje otázky 10, 11, 12, 14. Pomocí otázek zjišťuji, jak se
respondenti stravují po praktické stránce. Kolik času zabere příprava jídla, jestli studenti
obědvají jídlo z domova nebo jedí v gastronomickém zařízení a jestli jsou v něm schopni
se najíst vzhledem ke svým stravovacím návykům.
Otázka č. 10
V otázce č. 10 zjišťuji, jak studenti obědvají. 234 (86 %) z oslovených si nosí jídlo
z domova, 8 (3 %) v menze, kde splňují jejich nároky a stejný počet ve školním bistru,
kde splňují jejich nároky. 2 (1 %) z dotazovaných uvedli možnost jiné, kde oba (0,3 %)
respondenti uvádějí, že kombinují oběd donesený z domova se stravováním v restauraci.
Kde obědváte?
8, 3%

8, 3%

2, 1%

234, 93%
Nosím si jídlo z domova

V menze, splňuje mé nároky

Graf č. 12 – Kde obědváte?
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Ve školním bistru, splňuje mé nároky

Jiné

Otázka č. 11
Jedenáctá otázka se zaměřila na možná omezení stravování v restauraci s přáteli
v důsledku alternativního stravování. 129 (47 %) respondentů se v restauraci stravuje, kde
jim většinou vyhoví ve změnách vzhledem ke stravování. 60 (22 %) respondentů do
restaurace nechodí. 41 (15 %) dotazovaných do restaurací chodí a s přáteli se stravují
stejně nebo velmi podobně. 39 (14 %) respondentům se přizpůsobí přátelé jejich nárokům
a 3 (1 %) dotazovaní zaškrtli možnost jiné, kde 1 (0,3 %) respondent uvedl, že si z nabídky
vyber, 1 (0,3 %) respondent uvedl, že se dá vybrat něco, co jeho stravování vyhovuje
a 1 (0,3 %) respondent uvedl, že každý jí podle svého.
Chodíte s kamarády na jídlo do restaurace?
3, 1%
60, 22%

129, 48%
41, 15%
39, 14%
Nechodím
Ano, stravujeme se stejně/velmi podobně
Ano, přizpůsobují se mým nárokům
Ano, v restauraci většinou vyhoví změnám vzhledem k mému stravování
Jiné

Graf č. 13 – Chodíte s kamarády na jídlo do restaurace?
Otázka č. 12
V této otázce jsem zjišťovalo časovou náročnost přípravy alternativní stravy. Pro
155 (56 %) dotazovaných je příprava náročná podle zvoleného pokrmu. Pro 110 (40 %)
respondentů příprava časově náročná není. 8 (3 %) dotazovaných musí vzhledem
k časové náročnosti přizpůsobit denní rozvrh a 2 (1 %) si sami nevaří.
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Jsou vaše pokrmy složité/časově náročné na přípravu?
8, 3%

110, 40%

155, 56%
2, 1%
Ano, přizpůsobuji jejich přípravě svůj denní rozvrh
Jak kdy, záleží na zvoleném výběru jídla
Nevím, vaří mi rodiče/někdo jiný
Nejsou

Graf č. 14 – Jsou vaše pokrmy složité/časově náročné na přípravu?
Otázka č. 14
Další otázka se týkala mimořádného případu, kdy si respondenti nestihnou připravit jídlo
z domova. Zajímalo mě, jestli v takovém případě mají problém se někde najíst. Pro
98 (36 %) to problém není, protože v jejich okolí splňují jejich nároky, pro 70 (25 %) to
také problém není, protože jejich stravování se lze lehce přizpůsobit. 61 (22 %)
respondentů v takovém případě problém má, jelikož v okolí, kde se pohybují, jejich
nároky nesplňují. Pro 46 (17 %) to je také problém protože jejich nároky splňují jen na
málo místech.
Když si nestihnete jídlo připravit, je pro vás obtížné se najíst?
46, 17%
98, 36%

61, 22%

70, 25%
Není, v mém okolí splňují mé nároky

Není, mému stravování se lze snadno přizpůsobit

Ano, v okolí, kde se pohybuji, to prolém je

Ano, málo kde splňují mé nároky

Graf č. 15 – Když si nestihnete jídlo připravit, je pro vás obtížné se najíst?
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3. Finanční náročnost a nákupy
Tento tematický celek zahrnuje otázky 13, 17. V této části zjišťuji, jestli je možné pokrýt
nákup jen ze supermarketu, nebo jestli je potřeba využít i specializované obchody. Dále
tento okruh zahrnuje finanční stránku stravování.
Otázka č. 13
Tato otázka zjišťuje, jestli vznikl finanční rozdíl mezi stravováním racionálním
a alternativním. 131 (48 %) respondentům vznikly finanční nároky vyšší jen nepatrně.
Pro 104 (38 %) respondentů alternativní stravování finančně náročnější není. A pro
39 (14 %) je finanční náročnost vyšší výrazně.

Je nákup potravin pro alternativní stravování dražší, než když
jste se stravovali racionálně?
39, 14%

104, 38%

131, 48%

Není

Ano, jen nepatrně

Ano, výrazně

Graf č. 16 – Je nákup potravin pro alternativní stravování dražší, než když jste se
stravovali racionálně?
Otázka č. 17
V této otázce jsem se zaměřila na místo, kde respondenti nakupují. Zajímalo mě, jestli je
pro ně dostačující nákup v supermarketu, nebo jestli je nevyhnutelné navštěvovat
specializované obchody. 134 (49 %) z oslovených stačí s menším omezením nakupovat
v supermarketu. Pro 90 (33 %) je dostačující jen supermarket. 47 (17 %) nakupuje
v supermarketu a navíc ve specializovaných obchodech a 4 (1 %) oslovení nakupují jen
ve specializovaných obchodech.
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Stačí vám pro nákup na domácí přípravu pokrmů nákup v
supermarketu?
47, 17%

4, 1%
90, 33%

134, 49%
Ano
Ano, s menším omezením
Ne, nakupuji navíc ve specializovaných obchodech
Ne, nakupuji jen ve specializovaných obchodech

Graf č. 17 – Stačí vám pro nákup na domácí přípravu pokrmů nákup v supermarketu?
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4 Diskuze
Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zjištění, kolik studentů vysokých škol se
stravuje alternativně a jak je toto stravování ovlivňuje během dne. K naplnění hlavního
cíle jsem využila otázky číslo 8, 10, 12 a 17. Vyhodnocením otázek bylo zjištěno, že
alternativně se stravuje 275 (74 %) z 372 (100 %) oslovených. Dále bylo zjištěno, že
234 (85 %) z 275 (100 %) alternativně se stravujících studentů si nosí jídlo z domova.
Domnívám se, že omezení během dne jsou v minimálním rozsahu, jelikož příprava
pokrmů není pro 155 (56 %) z 275 (100 %) příliš náročná na přípravu a pro
110 (40 %) z 275 (100 %) respondentů příprava pokrmů časově náročná není. Z dotazníku
také vyplývá, že s menším omezením stačí nákup v supermarketu 134 (49 %)
z 275 (100 %) oslovených a pro 90 (33 %) z 275 (100 %) je dostačující jen supermarket.
Pouze 4 (1 %) z 275 (100 %) oslovených nakupuje jen ve specializovaných obchodech.
Prvním dílčím cílem bylo zjistit, co je pro studenty na stravování důležité, k čemuž jsem
využila otázku číslo 2. Příjemně mě překvapilo, že zdraví je důležité pro 250 (67 %)
z 372 (100 %) dotazovaných.
Druhý dílčí cíl porovnával pomocí otázky číslo 8, jaký způsob alternativního stravování
u studentů vysokých škol převládá. Překvapivým zjištěním pro mě bylo, že alternativně
se stravuje 275 (74 %) z 372 (100 %) oslovených. Nejvíce převládá vegetariánství
u 95 (25 %) z 372 (100 %) respondentů, veganství u 70 (19 %) z 372 (100 %) respondentů
a nízkosacharidová strava u 69 (19 %) z 372 (100 %) respondentů.
Třetím dílčím cílem jsem zjišťovala názor respondentů na alternativní stravování pomocí
otázky číslo 4. Zjistila jsem, že většina oslovených má k alternativnímu stravování kladný
vztah, jelikož 179 (48 %) z 372 (100 %) ho podporuje a 174 (47 %) z 372 (100 %) věří,
že každému vyhovuje něco jiného.
Čtvrtý dílčí cíl prozkoumával pomocí otázky číslo 9, jaké důvody vedly studenty
k alternativnímu stravování. Zjistila jsem, že jsou to hlavně důvody etické u 127 (46 %)
z 275 (100 %) respondentů a pro 128 (47 %) z 275 (100 %) dotazovaných jsou to důvody
zdravotní, což koresponduje s prvním dílčím cílem.
Poslední dílčí cíl zjišťoval, jakým způsobem jsou studenti alternativním stravováním
ovlivněni během dne. K tomuto zjištění dopomohly otázky číslo 10, 12 a 14. Pomocí
desáté otázky jsem zjistila, že 234 (85 %) z 275 (100 %) oslovených si nosí jídlo na oběd
z domova. Otázka číslo 12 zjišťovala náročnost přípravy pokrmů. Zjistila jsem, že pro
155 (56 %) z 275 (100 %) dotazovaných je náročnost různá podle zvoleného pokrmu
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a pro 110 (40 %) z 275 (100 %) dotazovaných příprava náročná není. V otázce číslo 14
jsem zjišťovala, jak studenti řeší situaci, kdy si nestihnou připravit jídlo s sebou. Pro 98
(36 %) z 275 (100 %) respondentů to problém není, jelikož v okolí, kde se vyskytují,
jejich nároky na stravování splňují. Problém to není ani pro 70 (25 %)
z 275 (100 %) respondentů, protože jejich stravování se lze lehce přizpůsobit. 61 (22 %)
z 275 (100 %) respondentů v takovém případě problém má, jelikož v okolí, kde se
pohybují, jejich nároky nesplňují a pro 46 (17 %) z 275 (100 %) to je také problém protože
jejich nároky splňují celkově jen na málo místech.
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5 Komparace dat
V komparaci dat jsem se zaměřila na 4 (1 %) z 275 (100 %) alternativně se stravujících
respondentů, kteří v otázce číslo 17 „Stačí vám pro nákup na domácí přípravu pokrmů
nákup v supermarketu?“ uvedli, že nakupují jen ve specializovaných obchodech. Chtěla
jsem zjistit, jaký způsob stravování tento způsob nákupu vyžaduje a jestli se odpovědi
těchto respondentů shodují i v dalších otázkách. Zjistila jsem, že z těchto respondentů se
2 stravují nízkosacharidově a 2 makrobioticky. Všichni ze stravují alternativně ze
zdravotních důvodů a podle otázky číslo 7, je pro zdravotní stav zvolené stravování
vhodné, protože všichni 4 vybraní uvedli, že se cítí dobře po stránce psychické i fyzické.
Dále mě zajímalo, jestli se u vybraných respondentů shoduje stravování během dne.
Ze 4 vybraných si všichni nosí připravené obědy z domova a v případě, kdy si jídlo
připravit nestihnou, mají problém se najíst, protože málo kde splňují jejich nároky na
stravování. Po finanční stránce je stravování výrazně dražší pro 2 respondenty stravující
se makrobioticky. Pro 2 respondenty stravující se nízkosacharidově je stravování dražší
jen nepatrně. Co se týče časové náročnosti přípravy pokrmů, tak pro jednoho respondenta
stravujícího se makrobioticky pokrmy časově náročné nejsou, pro jednoho makrobioticky
se stravujícího je příprava časově náročná tolik, že jí musí přizpůsobit svůj denní rozvrh
a pro 2 respondenty stravující se nízkosacharidově je příprava pokrmů náročná podle typu
vybraného jídla. Zaměřila jsem se také na stravování v restauracích. 1 makrobiotik do
restaurací chodí, protože jeho přátele vyhoví jeho nárokům. 1 nízkosacharidově se
stravující do restaurace chodí, jelikož vyhoví změnám vzhledem k jeho stravování
a 2 zbývající respondenti do restaurací nechodí. Poslední, co mě zajímalo, bylo stravování
v domácnosti. Ve stravování se doma často přizpůsobují dvěma nízkosacharidově se
stravujícími a v domácnosti 2 makrobiotiků si vaří každý sám.
Z těchto dat vyplývá, že vybrané 4 (1 %) z 275 (100 %) vybraných respondentů mají
společné nakupování ve specializovaných obchodech, domácí přípravu obědů, fyzický
a psychický stav a důvody ke stravování. Domnívám se, že právě zdravotní důvody mohly
vést k tomu, že respondenti nakupují ve specializovaných obchodech, myslím si, že tyto
obchody dbají více na kvalitu a čerstvost prodávaných potravin než supermarkety. Také
si myslím, že právě proto upřednostňují domácí přípravu jídla, protože v restauraci si
nemohou zvolit kvalitu a původ surovin pro přípravu pokrmů. Podle informací
o stravování se v restauraci a v domácnosti usuzuji, že je jednodušší přizpůsobit se
nízkosacharidovému stravování.
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6 Doporučení
Podle výsledků jsem zjistila, že ani tolik nezáleží na tom, jestli se studenti stravují
racionálně nebo alternativně, ale že zásadní je, jak komu daný typ stravování vyhovuje.
Já sama jsem dříve věřila, že nejlepší je pro lidské tělo strava racionální, ale postupně
jsem zjistila, že mému tělu vyhovuje nejvíce strava nízkosacharidová, díky které se cítím
lépe po stránce fyzické i psychické. Časem jsem si uvědomila, že i v dětství jsem byla
více masový typ, sladké mě nikdy moc nelákalo a radši jsem měla na talíři více šunky
a sýra než pečiva. Proto všem doporučuji, aby naslouchali potřebám svého těla
a nenechali se ovlivnit tvrzeními odborníků, která se v mnoha případech odlišují. Každý
by si měl sám vyzkoušet, co mu nejlépe vyhovuje a toho se pak držet navzdory tomu, co
si myslí ostatní, protože každý člověk zná sám sebe nejlépe. Když svému tělu budeme
naslouchat, tak sami, poznáme, co je pro něj nejlepší.
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7 Závěr
Bakalářská práce byla zaměřena na různé způsoby alternativního stravování. Cílem mé
práce bylo zjištění, kolik studentů vysokých škol se stravuje alternativně a jakým
způsobem stravování ovlivňuje jejich den. Dále mě zajímalo, co je pro studenty na
stravování důležité a co si o alternativním stravování myslí. U alternativně stravujících se
studentů mě dále zajímalo, jaký způsob stravování převládá, z jakého důvodu se pro
alternativu rozhodli a jak je stravování ovlivnilo během dne. Z dotazníkového průzkumu
vyplynulo, že z hlediska stravování je pro studenty vysokých škol nejdůležitější zdravotní
stránka. Myslím si, že je to pozitivní informace, protože správným životním stylem lze
předcházet civilizačním chorobám. Dále z dotazníkového šetření vyplynulo, že se
studenti o stravování zajímají a mají k alternativnímu stravování pozitivní přístup nebo
věří, že každému vyhovuje něco jiného. Domnívám se, že tomu napomáhá dostupnost
informací v dnešní době a zájem o zdraví. Studentů stravujících se alternativně se na
vysokých školách objevuje více, než jsem předpokládala, převládá vegetariánství,
veganství a nízkosacharidová strava. Pro stravování mají studenti důvody hlavně etické
nebo zdravotní. Během dne jsou studenti alternativním stravováním ovlivněni, ale podle
vyplněných odpovědí se domnívám, že omezení není nijak extrémní a dá se mu často
přizpůsobit.
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