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SOUHRN

Reprezentativní sociologický výzkum názorů a postojů občanů České republiky k otázkám zdravotnictví a k problematice zdra-
ví je prováděn pravidelně od roku 1995. Do tohoto výzkumu byly v roce 2014 zařazeny i otázky týkající názorů českých občanů na 
vzdělávání v oblasti výživy. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak občané České republiky hodnotí svoji orientaci v otázkách výživy a stra-
vování, odkud o této problematice získávají nejvíce vědomostí a zda by měla být výživa předmětem výuky na základních školách. 
Terénní šetření bylo provedeno technikou standardizovaného řízeného rozhovoru tazatele s respondentem. Sběr dat byl zabezpe-
čen na území celé České republiky profesionálními tazateli společnosti Spirox, s.r.o. Údaje byly získány od výběrového souboru  
o velikosti 1810 jedinců vybraných náhodným výběrem pomocí kvót (kvótní výběr). Soubor byl reprezentativním vzorkem popula-
ce České republiky ve věku nad 15 let z hlediska pohlaví, věku a regionální příslušnosti respondentů. Z výsledků výzkumu vyplývá, 
že občané České republiky hodnotí svou orientaci v otázkách výživy a stravování ve většině případů jako spíše dobrou nebo vel-
mi dobrou. Hlavním zdrojem vědomostí o výživě a stravování jsou pro občany České republiky média, na druhém místě pak ro-
dina. Učitelé jsou mezi zdroji vědomostí o výživě uváděni nejméně. Velká většina občanů České republiky se však domnívá, že by 
problematika výživy a stravování měla být zařazena do kurikula základního vzdělávání v českých školách. Tuto myšlenku by měly 
podpořit všechny zainteresované instituce zabývající se podporou zdraví a výchovou ke zdraví.

Klíčová slova: podpora zdraví, výchova ke zdraví, výživa, stravovací návyky, sociologický výzkum, Česká republika

SUMMARY

A representative sociological survey of  Czech citizens’ views on health care and health issues has been carried out regularly since 
1995. In 2014, the survey first included questions enquiring about Czech citizens’ views on nutrition education. The survey aimed 
to establish how well informed Czech citizens are about nutrition and diet, what their information sources are, and whether or not 
nutrition education should be taught in primary schools. The field survey consisted in a standardized controlled interview with a 
respondent, and the data were collected throughout the Czech Republic by professional inquirers of  Spirox, s.r.o. The sample set 
had 1,810 respondents, randomly chosen by means of  quota sampling, which constituted a representative sample of  the Czech 
population over 15 years old with regard to sex, age, and region. The findings of  the survey show that most Czech citizens con-
sider their knowledge of  nutrition and diet as good or very good. Media have been identified to be the main source of  informati-
on for Czech citizens, followed by the family. Teachers were the least likely to be listed as a source of  information. However, most 
Czech citizens think that nutrition and diet should be part of  the Czech primary school curriculum. This idea should be suppor-
ted by all health education institutions.

Key words: health promotion, health education, nutrition, dietary habits, sociological survey, Czech Republic
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Úvod

Vzdělávání v oblasti výživy je stále častěji diskutova-
nou záležitostí. Svědčí o tom i nedávné tříleté Pokusné 
ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny  
v pohybovém a výživovém režimu žáků základních 
škol (Pohyb a výživa), vyhlášené v roce 2013 Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy1. Aktuálně plat-
ný Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělává-
ní vymezuje učivo o výživě v tematickém celku výživa  
a zdraví jen velmi obecně: zásady zdravého stravování, 

pitný režim, vliv životních podmínek a způsobu stravo-
vání na zdraví. Obsahová náplň výuky o výživě tak zů-
stává na učitelích, kteří často nejsou v této oblasti dosta-
tečně vzděláni a o zdravém stravování mají různé před-
stavy. Pokusné ověřování edukačního programu Pohyb 
a výživa (1), na jehož vytvoření a ověřování se podíle-
la autorka příspěvku, proto mimo jiné zahrnovalo i za-
členění učiva o výživě do vzdělávání žáků 1. stupně zá-
kladní školy (dále ZŠ). Výsledky ověřování doložily, že 
učivo o výživě lze úspěšně implementovat do vzdělávání 
žáků ZŠ a že výuka o výživě na ZŠ i péče o celkový vý-

1Vyhlášení pokusného ověřování: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/pohyb-a-vyziva-upravene-vyhlaseni-pokusneho-overovani
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živový režim žáků vzbuzuje zvýšený zájem o správnou 
výživu jak u žáků a jejich rodičů, tak i mezi učiteli (2).

Výzkumy zaměřené na vzdělávání nebo vědomosti  
o výživě a stravování (3, 4), případně na výživové cho-
vání populace (5, 6, 7) nejsou u nás četné ani příliš roz-
sáhlé a většinou se zaměřují na konkrétní věkovou nebo 
sociální skupinu.

Obsáhlejší výzkumy byly v posledních letech organi-
zovány zejména na mezinárodní úrovni (8, 9, 10). Také 
výsledky v rámci mezinárodních výzkumných studií 
HBSC, do nichž se zapojila i Česká republika (11, 12, 13), 
ale i další prameny (14, 15, 16) dokládají zhoršující se ži-
votní styl dětí a mládeže a přinášejí negativní výsledky 
týkající se ukazatelů zdravotního stavu populace v sou-
vislosti s nesprávnou výživou. Nejzřetelnější je zvyšující 
se výskyt nadváhy a obezity a problematické držení diet.

Cílem výzkumu, jehož výsledky jsou prezentovány 
v tomto příspěvku, bylo zjistit, jak občané ČR hodno-
tí svoji orientaci v otázkách výživy a stravování, odkud 
o této tematice získávají nejvíce informací a zda se do-
mnívají, že by problematika výživy měla být zařazena 
do výuky na základních školách.

Metodika výzkumu

Reprezentativní sociologický výzkum názorů a po-
stojů občanů České republiky k otázkám zdravotnic-
tví a k problematice zdraví je prováděn pravidelně od 
roku 1995. Do tohoto výzkumu se v roce 2014 začleni-
lo i pokusné ověřování edukačního programu Pohyb  
a výživa (1). Projekt prezentovaného výzkumu byl zpra-
cován na podzim roku 2014. Předvýzkum sloužící k ově-
ření instrumentů a znění jednotlivých otázek byl reali-
zován na výběrovém souboru 213 respondentů v prů-
běhu listopadu 2014. Vlastní terénní šetření bylo pro-
vedeno technikou standardizovaného řízeného rozho-
voru tazatele s respondentem na konci roku 2014. Sběr 
dat byl zabezpečen na území celé České republiky 184 
profesionálními tazateli společnosti SPIROX, s.r.o. Ná-
sledoval 1. stupeň třídění získaných dat a byly sestave-
ny kontingenční tabulky vybraných ukazatelů 2. stupně 
třídění. Míra závislosti vybraných znaků byla stanovena 
na základě chí-kvadrátu, testu nezávislosti a dalších tes-
tovacích kritérií aplikovaných dle charakteru znaků. Na 
základě této analýzy byla provedena základní interpre-
tace dat včetně vytvoření a oponování signální zprávy. 

Údaje byly získány od výběrového souboru o velikos-
ti 1810 jedinců vybraných náhodným výběrem pomocí 
kvót (kvótní výběr). Reprezentativnost souboru byla od-
vozena od základního souboru obyvatelstva České re-
publiky ve věku nad 15 let (17). Z hlediska pohlaví tvo-
řilo soubor 879 mužů (48,6 % respondentů) a 931 žen 
(51,4 %), což odpovídá analogické skladbě populace ČR 
ve věku nad 15 let. Z hlediska relativních četností byly 
zjištěny odchylky výběrového souboru od základního 
souboru v rozmezí od 0,1 do 0,9 %. Výsledky výzku-
mu jsou tedy reprezentativní pro populaci ČR nad 15 let  
z hlediska pohlaví, věku a regionů.

Předběžná analýza získaných údajů ukázala, že z uve-
dených hledisek, jimiž je možné daný soubor popsat  
a charakterizovat, prokazují nejlépe požadovanou dife-
renciační funkci základní demografické ukazatele: po-
hlaví, věk a regionální příslušnost. Proto jsou tyto zna-

ky v následujícím výkladu využívány stabilně zejména 
tam, kde příslušná korelace dává určitý smysl a zjiště-
né rozdíly jsou natolik zřejmé, aby to odpovídalo jejich 
prezentaci. Z dalších znaků, u kterých nebyla reprezen-
tativnost sledována, ale byly v rámci výzkumu zjišťová-
ny, lze uvést vzdělání, rodinný stav, počet dětí, velikost 
místa bydliště, povolání, výše čistého měsíčního příjmu 
rodiny a stanovisko k náboženské víře. Tam, kde se uká-
zaly statisticky významné souvislosti, je na tuto skuteč-
nost ve výsledcích upozorněno. Avšak v důsledku toho, 
že data těchto skupin nejsou reprezentativní, lze zjiště-
né statisticky významné souvislosti interpretovat pou-
ze jako tendence.

Výsledky

První položka dotazování se vztahovala k orienta-
ci občanů ČR v problematice výživy a stravování. 
Otázka „Jaká je, podle Vašeho názoru, Vaše orientace  
v otázkách výživy a stravování?“ byla položena jako uza-
vřená a respondenti měli možnost vybrat jednu z odpo-
vědí pětistupňové standardní škály (tab. 1).

Převážná většina občanů ČR hodnotila svoji orien-
taci v otázkách výživy a stravování jako spíše dobrou 
nebo velmi dobrou (v součtu 61,7 %). Více než jedna 
pětina dotázaných si není v této oblasti jistá a zvolila 
odpověď „nevím, neumím odpovědět“. Spíše špatnou 
nebo velmi špatnou vidí svoji orientaci v oblasti výži-
vy 16,0 % občanů.

Analýzy realizované na základě druhého stupně tří-
dění identifikovaly řadu statisticky významných sou-
vislostí mezi sledovanými sociodemografickými znaky  
a orientací v otázkách výživy a stravování. Potvrdilo se, 
že ženy hodnotí svoji orientaci v otázkách výživy a stra-
vování statisticky významně lépe než muži (p < 0,001).

Zajímavé jsou závěry analýzy realizované na zákla-
dě věku. Nejmladší věková skupina (15 až 19 let) vý-
znamně častěji hodnotí svoji orientaci v otázkách výživy  
a stravování jako velmi dobrou (uvedlo 19,2 % dotazo-
vaných). Liší se tak oproti sebehodnocení v ostatních vě-
kových skupinách, kde se velmi dobrá orientace vyskytu-
je u méně než 15 % respondentů. Celkově však platí, že  
s přibývajícím věkem volí občané významně méně hod-
nocení „velmi dobrá“ a „dobrá“ orientace a významně 
více odpovídají „nevím“ a „neumím odpovědět“. Ke zlo-
mu dochází po 45. roku věku dotazovaných. Lze kon-
statovat, že orientace v otázkách výživy a stravování se 
mění v závislosti na věku (p < 0,001).

Orientaci v otázkách výživy a stravování také vý-
znamně ovlivňuje rodinný stav dotazovaných. Nej-
větší „sebedůvěru“ vykazují svobodní, kteří význam-

Orientace – sebehodnotící škála % odpovědí

velmi dobrá 11,0

spíše dobrá 50,7

nevím, neumím odpovědět 22,3

spíše špatná 14,5

velmi špatná 1,5

Tab. 1: Sebehodnocení občanů ČR v otázkách výživy a stravování 
(n = 1810)
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ně více hodnotí svoji orientaci v těchto otázkách jako 
velmi dobrou (16,0 % respondentů). V ostatních sku-
pinách členěných dle rodinného stavu se velmi dob-
rá orientace vyskytuje u 7 až 10 % respondentů (nejhů-
ře ji hodnotí ovdovělí). Přes tuto odchylku však celko-
vě platí, že lepší orientaci v otázkách výživy a stravová-
ní uvádějí občané žijící v partnerském svazku (v man-
želství či soužití s partnerem). Orientace v otázkách vý-
živy a stravování se tedy mění v závislosti na rodinném 
stavu dotazovaného (p < 0,001). Nejhůře je hodnocena 
ovdovělými osobami a celkově je lepší u osob žijících  
v nějaké formě partnerského svazku.

Sebehodnocení v otázkách výživy a stravování silně 
ovlivňuje vzdělání dotazovaných. Platí, že čím vyšší je 
vzdělání, tím lépe je orientace v otázkách výživy hod-
nocena. Lepší je u občanů s maturitou a vysokoškolsky 
vzdělaných osob, horší naopak u občanů, kteří uvedli, 
že jsou vyučeni nebo mají základní vzdělání. Tyto skupi-
ny rovněž častěji volí odpověď „nevím“ nebo „neumím 
odpovědět“. Orientace v otázkách výživy a stravování se 
tedy mění v závislosti na vzdělání (p < 0,001). Sledova-
ný činitel není naopak ovlivňován počtem dětí v rodi-
ně, velikostí místa bydliště a vztahem k náboženské víře. 

Další z otázek kladených respondentům zjišťovala 
hlavní zdroj vědomostí o problematice výživy a stra-
vování. Otázka „Odkud jste získal/a nejvíce vědomostí 
o výživě a stravování?“ byla formulována jako poloo-
tevřená a respondentům byla nabídnuta škála odpovědí. 
V poslední variantě jim bylo umožněno, aby uvedli jiný 
zdroj, pokud by jim předcházející nabídky nevyhovovaly. 

Jednoznačně lze konstatovat, že za hlavní zdroj vědo-
mostí o výživě a stravování občané označují média, tj. 
televizi, internet, časopisy, reklamu apod. Více než pě-
tina občanů čerpala nejvíce vědomostí o výživě a stra-
vování od členů rodiny a další dotázaní uvedli lékaře, 
výživové poradce nebo odbornou literaturu. Nejméně 
respondentů (5,9 %) uvedlo učitele, což považujeme za 
zřetelný důkaz nedostatečné úrovně vzdělávání v oblasti 
výživy a stravování. Mezi jinými zdroji se objevili přáte-
lé, známí, kamarádi a někteří respondenti sdělili, že ne-
čerpali vědomosti od nikoho a řídí se sami podle sebe. 
Lze tedy jednoznačně konstatovat, že hlavním zdrojem 
vědomostí o výživě a stravování jsou pro občany ČR 
média a na druhém místě rodina. Učitelé jsou mezi zá-
kladními zdroji vědomostí uváděni téměř zanedbatelně.

Aplikovaná testovací kritéria u této položky identifi-
kovala statisticky významné rozdíly v odpovědích mužů 
a žen. Bylo zjištěno, že muži významně častěji než ženy 
označovali za hlavní zdroj vědomostí o výživě a stravo-
vání členy rodiny, ženy naopak výživové poradce a od-
bornou literaturu. Lze konstatovat, že hlavní zdroj vě-

Zdroj % odpovědí

média 45,1

členové rodiny 20,9

lékaři 15,2

výživoví poradci, odborná literatura 9,8

učitelé 5,9

jiné zdroje 3,1

Tab. 2: Hlavní zdroj vědomostí občanů ČR o problematice výživy  
a stravování (n = 1810)

domostí o výživě a stravování významně závisí na po-
hlaví dotazovaného (p < 0,001).

Sledovaný ukazatel je rovněž významně ovlivňo-
ván věkem (p < 0,001). Občané nižších věkových sku-
pin (15 až 34 let) významně častěji označují učitele za 
hlavní zdroj informací o výživě a stravování (ve věkové 
skupině 15 až 19 let je to 21,2 % respondentů) a věko-
vé skupiny 35 až 54 let významně více než ostatní čer-
pají své vědomosti od výživových poradců a z odbor-
né literatury. Ve skupinách nad 55 let sehrává význam-
nější roli lékař a u nejstarších osob (nad 65 let) k němu 
přistupuje i rodina.

Statisticky významné rozdíly byly zjištěny také  
v rozdělení dle rodinného stavu (p < 0,001). Vědomosti  
o výživě a stravování u svobodných významně více než  
u ostatních osob ovlivňují učitelé. Ženatí (vdané) čer-
pají více vědomosti z médií, ovdovělí pak významně 
více od lékaře.

Zdroje vědomostí o výživě a stravování jsou též vý-
znamně ovlivňovány vzděláním respondenta (p < 0,001). 
Osoby se základním vzděláním významně častěji ozna-
čují jako zdroj učitele, vyučené osoby rodinu, středoškol-
sky a vysokoškolsky vzdělaní občané výživové poradce 
a odbornou literaturu. Zdroj čerpání vědomostí o vý-
živě a stravování naopak není významně ovlivněn po-
čtem dětí v rodině, velikostí místa bydliště a vztahem  
k náboženské víře. 

V souvislosti s problematikou výživy a stravování 
bylo rovněž zjišťováno, zda by tato tematika měla 
být začleněna do základního vzdělávání. Otázka zně-
la: „Myslíte si, že by se o výživě a stravování měli učit 
žáci základních škol?“ Závěry výzkumu jsou v tomto pří-
padě zcela jednoznačné (tab. 3). Velká většina občanů 
ČR (v součtu položek „určitě ano“ a „spíše ano“ 79 % 
respondentů) podporuje zařazení problematiky výživy  
a stravování do výuky v základních školách. Z nich si té-
měř polovina myslí, že učivo o výživě je stejně důležité 
jako jiná témata, a téměř třetina respondentů je dokon-
ce toho názoru, že učivo o výživě je důležitější než řada 
jiných témat. Jen necelých 5 % občanů se staví k zařaze-
ní problematiky výživy a stravování do výuky v ZŠ ne-
gativně s tím, že jde o méně důležité téma nebo to má 
děti naučit rodina. Lze tedy prohlásit, že velká většina 
občanů podporuje zařazení problematiky výživy a stra-
vování do výuky na ZŠ. Jen necelých 5 % občanů tuto 
možnost odmítá a zbývající nemají na věc jasný názor.

Analýzy realizované na základě druhého stupně tří-
dění identifikovaly u této položky statisticky význam-
né rozdíly v názorech u mužů a žen (p < 0,001). Zatím-

Škála odpovědí % odpovědí

určitě ano, učivo o výživě je důležitější 
než řada jiných témat

30,9

spíše ano, učivo o výživě je stejně  
důležité jako jiná témata

48,1

nevím, neumím posoudit 16,4

spíše ne, učivo o výživě je méně důležité 
než řada jiných témat

3,9

určitě ne, učivo o výživě nepatří  
do školní výuky

0,7

Tab. 3: Názory občanů ČR na zařazení problematiky výživy a stravová-
ní do výuky na ZŠ (n = 1810)
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co muži významně více volili neutrální stanovisko (od-
pověď nevím, neumím posoudit), ženy významně více 
podporovaly zařazení problematiky výživy a stravování 
do výuky na základních školách. Významně častěji volí 
odpověď „nevím“ ovdovělí a osoby žijící osamoceně.

Výraznější je v případě názoru na zařazení otázek vý-
živy a stravování také vliv vzdělání (p < 0,001). Platí, že 
osoby s nižším vzděláním (se základním vzděláním nebo 
vyučení) ve významně větší míře volí odpověď „nevím, 
neumím odpovědět“, osoby s vyšším vzděláním (matu-
rita, vysoká škola) zařazení této problematiky do výuky 
na ZŠ významně více podporují.

Zařazení problematiky výživy a stravování do výu-
ky na ZŠ tedy významně více podporují ženy a obča-
né s vyšším vzděláním. Neutrálně se k této otázce ve 
větší míře staví muži, občané ve věku nad 65 let, osoby  
s nižším vzděláním a občané žijící osamoceně (ovdo-
vělí).

Diskuse

Jsme si vědomi, že získané výsledky nelze absolutizo-
vat. Přestože byl výzkum proveden na reprezentativním 
souboru populace ČR ve věku nad 15 let, chápeme zís-
kané poznatky spíše jako zřetelné tendence, které jsou 
dynamicky ovlivňovány vývojem společnosti. Přesto se 
domníváme, že odpovídající výživové vzdělání je nezbyt-
ným předpokladem pro správnou orientaci v otázkách 
výživy i při výběru potravin a skladbě stravy. Odpovída-
jící vědomosti o výživě jsou důležité jak pro navrhování 
opatření zaměřených na zvyšování úrovně výživových 
znalostí, tak pro potravinářský průmysl, který se snaží 
zavádět potraviny na základě jejich výživové hodnoty. 

Není nám známo, že by se v poslední době v ČR usku-
tečnil jiný reprezentativní výzkum názorů populace na 
problematiku vzdělávání v oblasti výživy a stravování. 
Námi získané poznatky však korespondují s obdobný-
mi výsledky získanými na mezinárodní úrovni. Uvádí-
me proto podrobnější informace o výsledcích výzkumů 
organizovaných v zahraničí.

Výzkum, který probíhal v roce 2012 v šesti evropských 
zemích (Velká Británie, Švédsko, Francie, Německo, Pol-
sko a Maďarsko) na souboru 5967 respondentů, proká-
zal signifikantně významný vztah mezi úrovní výživo-
vých znalostí a zdravým stravováním (8). Nakupující ve 
výše uvedených zemích vyplňovali dotazník, který zjiš-
ťoval jejich nutriční vědomosti s ohledem na výživová 
doporučení zdrojů živin a energetické hodnoty v potra-
vinách a nápojích. Hledané rozdíly v úrovni vědomostí 
se dávaly do souvislosti se zeměmi, sociodemografický-
mi charakteristikami, postojem ke zdravé výživě a vyu-
žíváním různých zdrojů vědomostí o výživě. Výsledky 
ukázaly, že výživové vědomosti jsou multidimenzionální, 
a zejména znalosti o energetické hodnotě potravin ne-
souvisejí s ostatními faktory. Vztah zdravého stravování 
a využívání různých informačních zdrojů (např. etiket 
na potravinách) byl slabý. Signifikantní byl vztah zdra-
vého stravování k úrovni výživových vědomostí. Přímé 
dopady sociodemografických znaků respondentů byly 
silnější a projevily se i rozdíly mezi jednotlivými země-
mi, kde nejvyšší skóre měla Velká Británie.

U belgických žen byly v roce 2009 studovány deter-
minanty výživových vědomostí ve spojení s jejich stra-

vovacími zvyklostmi (9). Tato průřezová studie zkouma-
la úlohu sociodemografických a jiných faktorů životní-
ho stylu na výživové znalosti a zjišťovala také souvislos-
ti mezi znalostmi a výživovým chováním respondentek. 
Výzkumný soubor tvořilo 803 žen ve věku 18 až 39 let. 
Výzkumnými metodami byly obecný a výživový znalost-
ní dotazník, dvoudenní záznam veškeré stravy a měření 
výšky a hmotnosti ve standardních podmínkách. Bylo 
zjištěno, že nárůst nutričních znalostí souvisel s výraz-
ným nárůstem spotřeby zeleniny a ovoce, ale žádné roz-
díly nebyly pozorovány u jiných výživových ukazatelů. 
Nejdůležitějšími determinanty výživových znalostí žen 
byla úroveň jejich vzdělání, věk a druh povolání. Ženy, 
které měly lepší výživové znalosti, také vykazovaly lep-
ší výživové chování, což podtrhuje význam výživového 
vzdělávání pro zlepšení stravovacích zvyklostí.

Další studie zkoumala, jak Evropané vyhledávají in-
formace týkající se zdravé výživy, co určuje vyhledává-
ní informací a zda mají s vyhledáváním informací ně-
jaké problémy (10). Výzkum byl realizován přes počíta-
čově podporované on-line webové rozhovory. Respon-
denti z Belgie, Dánska, Itálie, Polska a Velké Británie 
ve věku nad 16 let (n = 3003) byli seskupeni podle věku 
a pohlaví. Výsledky potvrdily, že téměř polovina dotá-
zaných nevěděla, kde hledat informace o zdravé výži-
vě. Muži a méně vzdělaní, chudší a nemocnější respon-
denti věděli méně, kde hledat takové informace, a bylo 
méně pravděpodobné, že se je pokoušejí najít. Na otáz-
ku „Víte, kde najít informace o zdravém stravování?“ od-
povědělo záporně 50 % respondentů z Velké Británie, 
32 % respondentů z Itálie, 63 % respondentů z Belgie, 
21 % respondentů z Dánska a 49 % respondentů z Pol-
ska. Celkový počet záporných odpovědí byl 43 %. Re-
spondenti, kteří informace vědomě vyhledávali, větši-
nou využívali pouze internet, což koresponduje s vý-
sledky výzkumu v ČR. Záměrem šetření bylo rozlišo-
vat i mezi virtuální a osobní komunikací a mezi profe-
sionálními a neprofesionálními zdroji. Většina respon-
dentů (61 %), a to ze všech zúčastněných zemí, použí-
vala především vyhledávače, jako je Google, 48 % re-
spondentů navštěvovalo webové stránky schválené od-
borníky na výživu, 38 % respondentů hledalo informa-
ce v časopisech, 30 % respondentů u rodinného léka-
ře, 24 % u rodiny nebo přátel. Provedené analýzy ved-
ly k závěru, že uvedené faktory ovlivňující informační 
chování by měly být vzaty v úvahu při veřejných kam-
paních zaměřených na změnu stravovacích návyků po-
pulace. Větší důraz by měl být kladen na zvyšování in-
formační gramotnosti mužů a chudších i méně vzděla-
ných a ekonomicky znevýhodněných osob.

Téměř 85 % respondentů výše popsaného výzkumu 
podporuje vzdělávací opatření zaměřená na děti, což je 
srovnatelné s podporou vzdělávání v oblasti výživy v ČR 
(podporuje 79 % respondentů). Přibližně 50 % respon-
dentů mezinárodního výzkumu podporuje i vzdělávací 
opatření cílená na dospělé, 80 % respondentů požaduje 
zlepšit označování potravin a obalů, 64 % respondentů 
je pro informační kampaně o správné výživě a 40 % re-
spondentů souhlasí s názorem, že většina lidí trpí nad-
váhou, protože jim chybí informace o zdravém stravo-
vání nebo zdravotních rizicích nadváhy.

Tyto i další nekomentované zdroje uvedené v sezna-
mu literatury ukazují, že zlepšování výživového chová-
ní populace souvisí s úrovní vzdělávání v této oblasti.
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Reprezentativní sociologický výzkum týkající se po-
stojů občanů České republiky k otázkám výživy a stra-
vování potvrdil, že občané ČR hodnotí svoji orientaci 
v otázkách výživy a stravování ve většině případů jako 
spíše dobrou nebo velmi dobrou. Hlavním zdrojem vě-
domostí o výživě a stravování však není systém školní-
ho vzdělávání, ale média, mezi nimiž jsou i nevěrohod-
né zdroje. Velká většina občanů ČR je přitom toho ná-
zoru, že by problematika výživy a stravování měla být 
zařazena do výuky na ZŠ.

Poznatky prezentované ve výsledcích výzkumu ná-
zorů české veřejnosti korespondují s výsledky zahranič-
ních výzkumů. Je proto žádoucí, aby se úroveň vědo-
mostí z oblasti výživy a stravování zkvalitnila systema-
tickým vzděláváním a učivo o výživě bylo začleněno do 
učiva základních škol. Reálná možnost začlenění učiva  
o výživě do základního vzdělávání byla potvrzena po-
kusným ověřováním edukačního programu Pohyb a vý-
živa. V prosazování uvedeného opatření by se měly sjed-
notit všechny instituce a složky naší společnosti zabýva-
jící se výživou, stravováním a podporou zdraví. Tento 
příspěvek přinášející konkrétní údaje o názorech obča-
nů ČR na vzdělávání v oblasti výživy může sloužit jako 
argument jak při zkvalitňování vzdělávání o výživě, tak 
i při další osvětové činnosti v oblasti podpory zdraví. 

Výzkumná data byla získána v rámci Pokusného ověřová-
ní účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a vý-
živovém režimu žáků ZŠ (Pohyb a výživa), vyhlášeného Minis-
terstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 26. března 2013  
(č. j. MSMT-5488/2013-210). Získaná data byla z pracována 
při řešení projektu GA MU Výzkum kurikula vzdělávací ob-
lasti Člověk a zdraví (MUNI/A/0963/2015).
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