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Abstrakt: Tato bakalářská práce s názvem Životospráva a stravování klientů 

s psychickými potížemi hledá korelaci mezi špatnou životosprávou/ 

stravováním a psychickými potížemi. Je zaměřena na klientelu navštěvující 

skupinovou terapii a snaží se potvrdit výzkumnou otázku, že lidé s psychickými 

potížemi jsou náchylnější k zanedbávání své životosprávy. Teoretická část je 

zaměřená na zdraví, životní styl a důležitost vztahů a pohybu pro psychické 

zdraví. Dále byla rozklíčovaná problematika volby stravy podle psychického 

rozpoložení. V práci je také nastíněná prevence a zdravý životní styl.  

V praktické části je vyhodnocení dotazníkového šetření, které poukazuje, zda 

se liší stravování a životní styl lidí s psychickými obtížemi od lidí bez 

psychických obtíží a mapuje možné souvislosti. Autorka má na svůj průzkum 

k dispozici 20 klientů navštěvujících skupinovou terapii a 20 respondentů 

v kontrolní skupině, oba vzorky obsahují lidi různého věku a pohlaví. Ke sběru 

dat byl použit upravený HBSC dotazník o 20 otázkách vztahující se 

k životosprávě. Cílem této práce bylo zjistit, zda se lidé s psychickými potížemi 

stravují hůře a poukázat na vliv stravy na naše psychické zdraví. 
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Abstract: This bachelor thesis titled "Lifestyle and eating habits of clients with 

mental disorders" looks for correlation between poor lifestyle/ eating habits and 

mental disorders. It focuses on clients attending group therapy and tries to 

confirm the research question - that people with mental health problems are more 

likely to neglect their lifestyle.  

The theoretical part is focused on health, lifestyle and the importance of 

relationships and movement for mental health. Further is explained the 

problematics of food choice according to state of mind. The thesis also outlines 

prevention and healthy lifestyle. 

In the practical part is the evaluation of a questionnaire survey, which indicates, 

whether eating habits and lifestyle of people with mental disorders differs from 

people without mental problems and maps possible connections. The author has 

at her disposal a survey of 20 clients attending group therapy and 20 respondents 

in the control group. Both samples contain people of different ages and sexes. 

Data were collected using a modified HBSC questionnaire containing 20 

questions related to lifestyle. The aim of this study was to determine, whether 

people with mental health problems have worse eating habits and to show the 

impact of diet on our mental health. 
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 ÚVOD 
Tato práce se zabývá rozdílem ve stravování lidí s psychickými potížemi a lidí 

bez psychických potíží. Mapuje, zda je možné správným stravováním předejít 

zdravotním problémům a zlepšit psychický stav. V důsledku aktuálních 

problémů, někdy přehlížíme problémy dlouhodobé, které se mohou ukrývat 

právě ve špatné životosprávě. Z toho důvodu je důležitý celostní pohled na 

člověka, který by měl zahrnovat i jeho stravování, pohyb a kompletní 

životosprávu jako takovou. 

V praktické části bude mapována problematika stravování a hledání souvislostí 

mezi psychickými potížemi a stravou.  

Zaujal mě vliv emocí na volbu skladby jídelníčku s možností podpořit náš 

psychický stav stravou. Zaměřila jsem se i na vliv vztahů a pohybu na 

psychický stav. Člověk je komplex mnoha dějů a faktorů, a proto kladu důraz 

na propojování psychického a fyzického stavu člověka. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. ZDRAVÍ 

1.1 Vymezení pojmu zdraví 

Zdraví bývá často uváděno jako nejvyšší hodnota v hodnotovém žebříčku lidí. 

Zdraví se odráží nejen na fyzické stránce člověka, ale také na té duševní, na 

způsobu myšlení, jednání a postojů. To, jak se jedinec vztahuje ke svému zdraví, 

má dopad i na celou společnost. Bez zdraví bychom nemohli pracovat 

uskutečňovat své pány, svá přání, realizovat své životní cíle a vést plnohodnotný 

život. K tomu, abychom mohli žít sociálně ekonomicky produktivní život, 

potřebujeme být zdrávi. Zdraví je proto jednou z hlavních částí smysluplného 

života. (Křivohlavý, 2009) 

Napříč lidskými kulturami je zdraví vysoce ceněno a hodnoceno, neboť 

umožňuje nejen naplnění života, udržení stavu spokojenosti a štěstí, ale také 

uplatnění ve společnosti jako její plnohodnotný člen. Rozdíly ve vnímání 

 a hodnocení zdraví nalezneme v různých populačních skupinách. Vliv má věk, 

pohlaví, vzdělání a socioekonomický status daného člověka. Mladí, zdraví lidé 

vnímají zdraví spíše jako samozřejmost. (Kebza, 2005) 

Zdraví a jeho hodnota je pro jednotlivce základní biologickou potřebou, je 

nezbytná pro pocit pohody, a proto by zdraví mělo být prioritní hodnotou. Zdraví 

je důležité k plnění sociálních rolí, přispívá k dobré kvalitě života a seberealizace. 

(Čeledová, Čevela, 2010) 

1.2 Pojetí zdraví v současnosti 

Na zdraví jako takovém se podílí mnoho faktorů, včetně člověka samotného a 

jeho interakce s prostředím. Významnou interakcí je životní styl, který je důležitý 

pro naše zdraví. Mezi životní styl se řadí výživa, fyzická aktivita, práce, sexuální 

aktivita, vztahy, duševní pohoda a odolnost vůči zátěži a stresu. (Čeledová, 

Čevela, 2010) 
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V dnešním, 21. století se setkáváme s různým pojetím a definicemi zdraví. Každá 

klade větší důraz na jinou oblast, setkáváme se s pojetím zdraví, jako zdraví těla, 

fyzický stav člověka, nebo jako zboží (farmakoterapie), tak i jako „dar“, kterým 

je člověk při narození obdařen a musí s ním tedy s úctou nakládat. Proto se dnes 

pohledy na zdraví tolik liší a vznikají stále nové definice  

a teorie. (Křivohlavý, 2009) 

WHO definuje zdraví takto: Zdraví je stav úplné fyzické, duševní a sociální 

pohody a ne pouze nepřítomnost nemoci nebo vady. Tuto definici, kterou 

předložila veřejnosti Světová zdravotnická organizace (World Health 

Organization, WHO) na Mezinárodní konferenci zdraví v New Yorku  

v roce 1946, byla podepsána zástupci 61 zemí a uvedena oficiálně v platnost  

7. 4. 1948. Tento den byl vyhlášen Světovým dnem zdraví. (WHO, 1946) 

1.3 Determinanty zdraví  

Determinanty zdraví lze definovat: „…jako osobní, společenské  

a ekonomické faktory a faktory životního prostředí, které jsou vzájemně 

ovlivňujícími se proměnnými, a zároveň významně ovlivňují a určují zdravotní 

stav jedince, skupiny lidí nebo společnosti.“ (Janečková, Hnilicová, 2009, s. 65)  

Na zdraví člověka se podílí mnoho faktorů, které jej mohou ovlivnit  

jak pozitivně, tak negativně. Některé jsou dědičné a získané výchovou, jiné jsou 

odrazem způsobu života a životního prostředí, ve kterém jedinec žije. (Machová, 

Kubátová, 2009) 

Determinanty zdraví tedy můžeme rozdělit na vnitřní a vnější faktory. Vnitřní 

faktory zahrnují: genetickou výbavu, úroveň intelektu a náchylnost 

k onemocnění (10-15 %). Faktory vnější zahrnují: zdravotní péči  

a zdravotnické služby (10-15 %), životní styl (50-60 %), sociální, psychosociální 

a životní prostředí (20-25 %). (Marková, 2012) 
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2. ŽIVOTNÍ STYL 

Jedním z nejlépe ovlivnitelných faktorů je životní styl až z 50-60%. Způsob 

života zahrnuje formy chování v konkrétních situacích, tyto formy chování 

spočívají ve volbě jednotlivce z různých možností. Tyto volby však nejsou zcela 

nezávislé, jsou ovlivněny  rodinnými zvyklostmi, tradicemi společnosti, 

ekonomickou situací, sociálním postavením jedince, věkem, vzděláním, 

pohlavím, hodnotami i postojem. Člověk potřebuje informace  

a znalosti, o tom, co je zdraví prospěšné a co nikoliv, aby se mohl rozhodnout. 

Proto je dobré poskytovat znalosti a rozvíjet návyky zdravého životního stylu již 

ve výchově dítěte. (Machová, Kubátová, 2009) 

K faktorům nejvíce poškozujícím zdraví a obecně známým, řadíme následující:  

• nesprávná výživa  

• nedostatečná pohybová aktivita  

• nepřiměřená psychická zátěž  

• užívání návykových látek – tabák, alkohol a jiné psychoaktivní látky  

• rizikové sexuální chování  

(Čeledová, Čevela, 2010) 

 

3. NEZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

Nezdravý životní styl se u lidí často projeví formou nadváhy. Puklová (2014) v 

programu Zpráva o zdraví obyvatel České republiky, hovoří o české populaci a 

problémem s obezitou a špatným životním stylem. Velká část české populace trpí 

nadváhou a obezitou (57%) 

Dle výsledků mezinárodního šetření HBSC (the Health Behavior in school-aged 

children) v ČR v roce 2010 trpí nadváhou a obezitou asi 19%  chlapců ve věku 

13-15 let. Dle výsledků studie pohybové aktivity dospělých v ČR má 32% 

nízkou, 21% střední a 46 % vysokou fyzickou aktivitu. Vzhledem k zvyšujícím 
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se počtům lidí s nadváhou, nízkou úrovní fyzické aktivity a špatnými 

stravovacími návyky se nelze divit, že se zvyšují i počty lidí s kardiovaskulárním 

onemocněním, hypertenzí, diabetem 2. typu a některými druhy rakoviny.  

(Puklová, 2014) 

3.1 Strava a emoce 

Vztah mezi stravováním a emocemi je tématem mnoha diskuzí. To, v jakém jsme 

emotivním rozpoložení, má vliv na preferenci potravy. Také psychosomatika 

mluví o propojenosti těla a psychiky a poukazuje na to, jak se vzájemně ovlivňují. 

Emoce mají vliv na volbu potravy, volbu kvality potravin i počet  

zkonzumovaných porcí za den. Bylo prokázáno, že emoce jsou důležitým 

ukazatelem v etiologii obezity a při poruchách příjmu potravy.  

(Desmet, 2008). 

Rozlišujeme, zda emoce souvisejí s jídlem, nebo emoce jídlo regulují (zvyšují či 

snižují příjem potravy). Pokud emoce souvisejí s jídlem, pak pozitivní emoce 

zvyšují příjem stravy a negativní emoce příjem stravy snižují. Pokud jde o druhý 

případ, tedy, že emoce regulují příjem potravy, pak potrava slouží ke snížení 

nepříjemných pocitů, kdy příjemný pocit souvisí s vyšším příjmem potravy. 

3.2 Studie vliv emocí na stravování 

Studie zaměřená na chutě související s emocemi, kterou provedl Desmeta (2008), 

zjistila, že sladký roztok podávaný určité skupině lidí byl převážně spojován s 

emocemi radosti a spokojenosti. Naopak hořký roztok byl spojován s hněvem. 

Slaná a kyselá chuť roztoku vyvolávala v respondentech odpor. Další studie 

prováděl Desmeta (2008) u žen a zkoumal jejich emoční změny po konzumaci 

čokolády. Dominantní byly příjemné pocity radosti, ale objevovaly se i pocity 

viny, kvůli požitému „nezdravému jídlu“ a možnému nárůstu hmotnosti. 

Propojovány bývají také emoce a vzpomínky související s konzumací potravy. 

Mehrabian (1980) poukázal na jev, kdy zvýšený příjem potravy je spojován s 

nudou, depresemi, únavou a vyčerpáním. Naopak napětí, obavy a bolest vedou 

ke snížení příjmu potravy. Lyman (1982) během svých experimentů došel ke 

zjištění, že pozitivní emoce podporují konzumaci „zdravých“ potravin a 
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negativní emoce naopak podporují konzumaci „nezdravých“ potravin. Patel and 

Schlundt (2001) zase hovoří o zvýšeném příjmu potravy více u pozitivních a 

negativních emocí než u neutrálních (Cantte, Bachar, Berry, 2002).  

3.3 Strava a stres 

3.3.1 Stres a stravování 

Stres má dopad nejen na zdraví organismu jako takového, ale také na psychiku a 

dokonce ovlivňuje i výběr stravy a množství zkonzumovaného jídla. Výběr se 

tak stáčí spíše k „nezdravým potravinám“. Podle studie Wallis a Hetherington 

(2009), která byla zaměřená na stres a jídelní chování, došli k závěru, že obecný 

stres způsobuje jak zvýšení, tak i snížení příjmu potravy. Celkově zvýšení bylo 

o 47% a snížení o 53%. U stresu specifického došlo o snížení příjmu potravy o 

60% a zvýšení o 40%. 

3.3.2 Studie preference stravy pod stresem  

Studie prováděná Zellnerem (2006),  zahrnovala 34 studentek ve věku kolem 22 

let v Montclair State University. Studie zahrnovala vyhodnocení rébusu a 

zkoumání vlivu stresu na jídelní preference. Jedné skupině dívek byl předložen 

řešitelný rébus a druhé skupině rébus, který neměl řešení. Po uplynulém časovém 

intervalu měly obě skupiny dívek na výběr z těchto potravin: chipsy, čokoládové 

bonbóny, arašídy a čerstvé hroznové víno. Studentky, kterým byl zadán úkol 

s neřešitelným rébusem, vybíraly nejčastěji čokoládové bonbony. Studentky, 

které pracovaly s rébusem, jež měl řešení, volily nejvíce čerstvé hrozny. U 

zbylých nabízených potravin: chipsů a arašídů nebyly velké rozdíly v konzumaci 

mezi skupinami. 

Preferenci nezdravého jídla ve stresu potvrdila také studie Jaynthi (2006), studie 

se účastnilo 272 studentek ve věku od 17 do 26 let. Výsledek studie ukázal, že 

80% studentek jí zdravě pokud nezažívají stres a 33% se stravuje stále stejně i 

v období stresu. Bylo prokázáno, že ve stresu se zvyšuje příjem jídla, ale také 

chuť na jídlo a to převážně jídlo s vysokým energetickým příjmem (rychlé tuky 

a cukry), které jsou rychlým přísunem energie, která je ale rychle spotřebována 
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a je nutné ji opět doplnit. Tělo tak dostává kaloricky vyšší příjem s menší 

energetickou využitelností. 

 

4. NEVHODNÉ FORMY STRAVOVÁNÍ 

4.1 Vliv hladovění na psychiku 

Nedostatek živin nemá vliv jen na naše tělo, ale odráží se také na naší psychice. 

Pocity hladu proto mohou vést k podrážděnosti, nervozitě a příznakům stresu. 

Dlouhodobý nedostatek živin způsobuje psychické poruchy typu: blouznění, 

halucinace a představy o jídle, podrážděnost, podezíravost, agresivitu až celkový 

rozpad osobnosti. (Fraňková, 1996) Těmto stavům můžeme předcházet 

pravidelností ve stravování. 

4.2 Vliv nepravidelného stravování na zdraví a psychiku 

V literatuře o výživě a zdravém životním stylu vždy apelují na pravidelné 

stravování. Doporučuje se jíst 5x denně menší množství pestré stravy, nejlépe 

pravidelně. Během stresového období bývají tato doporučení opomíjena, 

nejčastěji dochází k vynechávání hlavních jídel, což bývá příčinou zvýšené 

konzumace potravin. Tělo po období hladovění postrádá energii, kterou se snaží 

doplnit z vysoce energetické stravy. Proto po delším hladovění mívá člověk chutě 

na „nezdravou stravu“ jako smažené „fastfoodové“ pokrmy či potraviny bohaté 

na jednoduché cukry. V důsledku tohoto chování si organizmus ukládá tukové 

zásoby v daleko větší míře. (Fraňková, 1996) 

 

5. ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ 

V našem jídelníčku by se měla hojně objevovat zelenina, která má tvořit čtvrtinu 

příjmu potravin, druhou čtvrtinu potravin by mělo tvořit ovoce. Bílkoviny je 

vhodné konzumovat v podobě luštěnin, ořechů, semínek, zakysaných mléčných 

výrobků, vajec, ryb či masa. Co nejvíce bychom měli omezovat výrobky z bílé 

mouky, které  jsou ochuzené o vitamíny a minerály. Polysacharidy je lepší 

doplňovat v jejich přirozené podobě a to formou jáhlů, ovesných vloček, žitným 

kváskovým chlebem nebo divokou rýží. Zdraví prospěšné oleje se nachází 



	 16	

například v avokádu, rybách, ořechách, másle či listové zelenině. Margarínům či 

jiným ztuženým tukům bychom se měli vyhýbat. Tekutiny bychom měli 

doplňovat čistou vodou a neslazenými nápoji. (Slimáková, 2014). 

5.1 Vegetariánství 

Vegetariánství se začíná rozšiřovat jako forma zdravého životního stylu. 

Z dlouhodobého pohledu se jedná o dietu, která podporuje zdraví. Řada 

vegetariánů se dožívá průměrně vyššího věku, přestože tento vztah nebyl nikdy 

prokázán. Vegetariáni nekonzumují maso, ale oproti veganům jedí vejce, mléčné 

výrobky a sýry. Většina vegetariánů propaguje zdravý životní styl, zajímá se o 

své zdraví, nekouří, sportují, čímž ještě více podporují své zdraví. Ve stravě 

vegetariánů je obsaženo mnoho antioxidantů, vitamínu C, flavoidů, 

nenasycených mastných kyselin, pektinu a vlákniny, naopak jejich strava 

obsahuje méně nasycených mastných kyselin a cholesterolu. Vegetariáni trpí 

méně na vysoký cholesterol, hypertenzi, diabetes 2. typu a jsou štíhlejší. 

(Svačina, 2008) 

 

6. POHYB 

6.1 Pohyb a psychické zdraví 

Tělesná schránka a duše jsou navzájem propojené. Díky tělu jsme v kontaktu 

s okolím a slouží nám taky jako nástroj sebevyjádření. Se svým tělem se 

identifikujeme a vytváříme si k němu určitý postoj. To, jaký zaujmeme postoj 

k našemu tělu, se odráží i v našem chování.  

Psychické a fyzické zdraví je úzce spojeno a jsou známy situace, kdy špatný 

fyzický stav může být příčinou zhoršení psychického stavu, anebo naopak. Pro 

naše zdraví je tedy pohyb a vnímání našeho těla důležité. Naopak vysoké nároky 

na naše tělo, se mohou také negativně odrážet na našem psychickém zdraví a 

sebepojetí. (Fialová, 2001). 

Ženy, které pravidelně cvičí, mají celkově lepší sebepojetí oproti ženám, které 

necvičí. (Grogan, 2000).  
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Lidé, kteří jsou fyzicky aktivní, mají lepší sebehodnocení, dokáží ocenit své tělo, 

zdraví a výkonnost více než neaktivní jedinci. Motivace k fyzické aktivitě, je ale 

často různá od zdraví, dobrého vzhledu až po možnost společenského setkání. 

(Fialová 2001) 

Cash a Pruzinsky (2002) zjistili souvislost perfekcionismu a úzkostnosti u žen, 

které cvičí s cílem dosáhnout lepšího vzhledu. Naopak u žen, které cvičili pro 

zlepšení kondice a zdraví se setkávali s vyšší spokojeností a pocitem úspěchu. U 

žen, které cvičily nadměrně, jich celkem 44 mělo potíže se sebepojetím a 

vykazovaly známky poruch příjmu potravy. (Cash a Pruzinsky, 2002). 

Pohybová aktivita kladně ovlivňuje jak tělesné, tak psychosociální zdraví. 

S pohybovou aktivitou se pojí lepší sebehodnocení, zlepšení nálady, snížení 

stresu a úzkostí. V České republice je již také používán termín wellness, který 

zahrnuje: pozitivní přístup k životu, osobní návyky, zvládání stresu, výživu a 

kontrolu hmotnosti. (Fialová, 2001) 

6.2 Vliv pohybu na aktuální psychický stav  

Pohybem můžeme krátkodobě snížit úzkostné stavy, depresivitu a odreagovat se 

od stresu. Také náš aktuální psychický stav se odráží ve svalovém napětí. 

(Stackeová, 2004). 

Při psychickém napětí nám mohou pomoci tyto druhy pohybu: 

Anxiolitický pohyb pracuje s principem svalového napětí a následného uvolnění, 

které zasahuje celé tělo včetně duševních pochodů. (Stackeová, 2004).  

Antidepresivní pracuje s účinkem vyplavování endorfinů.(Stackeová, 2004). Při 

depresi mají lidé tendenci se uzavírat do sebe a je u nich viditelný celkový útlum 

až apatie, proto je tento pohyb pro ně vhodný, jelikož zvyšuje aktivaci. (Hátlová, 

2002).  

Taneční prvky či prvky jógy se úspěšně používají v terapii některých 

somatických, psychických a převážně psychosomatických poruch (Stackeová, 

2004).  
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7. VZTAHY 

7.1 Vztahy a vliv vztahů na psychiku a život člověka 

V některých psychologických šetřeních je porovnávala míra životní spokojenosti 

u dvou skupin lidí. V jedné skupině byli ti, kdo kladli mimořádný důraz na získání 

vyšší pozice a moci. Ve druhé byli lidé, kterým šlo v první řadě o to mít dobré 

vzájemné vztahy s lidmi, s nimiž žili v bezprostředním kontaktu. Ukázalo se, že 

míra štěstí a životní spokojenosti byla vyšší ve skupině druhé – tam, kde lidem šlo 

o to mít dobré vztahy s druhými. (Křivohlavý, 2013, str. 39) 

 V jiných psychologických výzkumech se např. zjistilo, že v situacích vnitřního 

napětí (stresu) lidí starších pětasedmdesáti let jim dobré vztahy s ostatními výrazně 

pomáhaly zvládat napětí. Psychologické studie prováděné v Indii, v Kalkatě, ve 

skupinách relativně nejchudších lidí, ukázaly, že výrazná sociální opora dobrých 

rodinných a přátelských vztahů pomáhala těmto lidem vyrovnávat se s obtížnou 

životní situací a dosahovat poměrně dobré úrovně životní spokojenosti. Na druhé 

straně obdobné pokusy, které byly prováděné v nejchudších skupinách lidí v USA, 

kde vzájemné vztahy mezi lidmi nebyly zdaleka tak dobré, tento pozitivní vliv 

neměly. (Křivohlavý, 2013, str. 39) 

Existují psychologická šetření, která ukazují nejen na vliv dobrých, ale i špatných 

vztahů mezi lidmi. Příkladem mohou být práce zaměřené na psychiku lidí, kteří se 

rozcházejí nebo rozvádějí. Ty ukazují na růst negativních nálad, na zvyšování míry 

stresu a depresí vlivem špatných vztahů mezi lidmi. Patří sem i práce, které se 

zajímaly o vztahy mezi nadřízenými a podřízenými lidmi v pracovním prostředí, a 

studie zaměřené na vzájemné vztahy mezi lidmi, kde někdo šel druhému doslova 

„na nervy“. I ty ukazovaly negativní vliv špatných vzájemných vztahů na pocity 

štěstí. (Křivohlavý, 2013, str. 39) 

Sociální vztahy jsou velice důležité pro pocity štěstí, avšak nejsou jedinými 

faktory, které tyto pocity určují. (Křivohlavý, 2013, str. 39) 
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8. TEORETICKÁ ČÁST DISKUZE 

8.1 Zdraví 

Zdraví jako takové má mnoho definic, já pro svou práci použila jen vybrané 

definice. Každopádně je diskutabilní hodnotový žebříček lidí, i když bývá zdraví 

stavěno na vysoké příčky, ne-li tu nejvyšší, není tak rozhodně u každého člověka, 

přesto jsem tuto teoretickou část stavěla na „většinové“ shodě. Také životní styl, 

přestože k němu řadíme, jak stravu, pohyb, vztahy atd. je to pouze ideální obraz 

vyváženosti mezi složkou tělesnou a psychickou, jde tedy pouze o připomenutí, 

jak je nutné určitou rovnováhu udržovat, rozhodně se nejedná o striktní návod, jak 

nejlépe žít. 

8.2 Emoce a stravování a nezdravý životní styl 

Tato kapitola poukazuje na pravděpodobnost, že pokud se cítíme dobře, volíme 

zdravé potraviny a jíme střídmě. Naopak pokud se cítíme špatně, až depresivně 

volíme jídla kaloričtější, méně zdravá a konzumujeme větší množství stravy. Za 

diskuzi ovšem stojí známý stav, kdy se cítíme tak dobře, že se chceme odměnit 

dobrým jídlem, které zrovna nespadá do kategorie „zdravého jídla“, takže lze 

určitě namítat, že i člověk co se naopak cítí velmi dobře a spokojeně může volit i 

větší množství nezdravého jídla. 

Vše naznačuje, že nezdravý a neuvážený životní styl poškozuje naše zdraví, což 

se odráží ve zdravotnictví, které z velké většiny řeší právě civilizační choroby 

způsobené nezdravým životním stylem. Přesto se mezi námi najdou tací, kteří se 

díky své dobré genetické výbavě dožívají vysokého a kvalitního života i při 

naprosto z dnešního hlediska nezdravém životním stylu. Přesto jak je uváděno 

v mé práci, zdravý životní styl hraje jednu z klíčových rolí, pro udržení co 

nejpevnějšího zdraví. Proto, bychom neměli spoléhat na to, že se špatný životní 

styl na našem zdraví nepodepíše a o své zdraví pečovat a podporovat ho. 

8.3 Zdravé stravování 

Určitě velice hojně diskutované téma, co to vlastně je to zdravé stravování. 

Existuje mnoho diet a mnoho doporučení, která se v mnohém rozcházejí. 

Opomeňme tedy ty potraviny, u kterých je mnoho neshod, zda našemu zdraví 
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škodí či ne, a zaměřme se na potraviny, které jsou bezpochyby nejčastěji 

označované, jako zdraví prospěšné. A přesně na tyto potraviny se zaměřuje má 

práce, myslím, že svoje stravování můžeme přiblížit co nejvíce tomu zdravému i 

pokud jednoduše zařadíme do našeho jídelníčku co nejvíce zeleniny, ovoce a 

ořechů, jelikož právě tyto potraviny se někdy z našeho jídelníčku zcela vytratí. 

K tomu třeba ještě dodat, že svému tělu a zdraví určitě prospějeme, pokud se 

zaměříme na potraviny co nejméně zpracované, na potraviny čerstvé, bez 

umělých barviv a sladidel. 

8.4 Pohyb a psychické zdraví, vztahy a vliv vztahů na psychiku a život člověka 

Zde by mohlo být k diskuzi téma psychosomatiky, pokud nezpochybňujeme vliv 

těla na naší psychickou stránku a naopak, není možné, abychom neviděli  

příznivý vliv, který má  pravidelný pohyb na naší psychickou stránku. 

Ačkoli vztahy samy o sobě, mohou být zdrojem naší psychické nepohody, 

mnohem více nám škodí, pokud žádné kvalitní vztahy kolem sebe neudržujeme. 

Ať už se v našem životě odehrává cokoli, pokud se o své starosti můžeme 

s někým podělit, rozhodně pocítíme úlevu. Tuto úlevu můžeme nalézt ve 

skupinové terapii, pokud jsou totiž pro řešení klientova problému podstatné 

vztahy, ve skupinové terapii mu bude poskytnuta zpětná vazba o tom, jak působí 

na ostatní, jak se chová a čím vyvolává určité reakce u druhých. Jde o celkovou 

skupinovou dynamiku, která je významným terapeutickým faktorem. 

Důležitá je taky péče o psychické zdraví, tu můžeme provozovat pomocí 

psychohygieny, která zahrnuje mimo jiné relaxační techniky, organizaci práce a 

systém hodnot. Jedná se o soubor metod, jejichž dodržování napomáhá 

duševnímu a tělesnému zdraví člověka.  
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

1. VÝZKUMNÁ OTÁZKA 

Existuje korelace mezi špatnou životosprávou a psychickými potížemi? 

 

2. ZKOUMANÝ PROBLÉM 

Ve své výzkumné části se snažím zmapovat problematiku životosprávy u klientů 

navštěvující skupinovou terapii. Tato mapující studie porovnává stravování a 

životosprávu lidí s psychickými potížemi, kteří navštěvují skupinovou terapii a lidí 

bez psychických potíží. Získaná data pak odpoví na zadanou výzkumnou otázku, 

kterou jsem si položila. 

 

3. CÍL PRÁCE 

Cílem mé práce je zmapovat problematiku životosprávy u lidí s psychickými 

problémy. Je otázkou, zda tím, že musejí řešit aktuální problémy své psychiky, 

které je neustále zaměstnávají a stěžují jim tak život, zapomínají na svou tělesnou 

stránku, na životosprávu a pohyb. Také se uzavírají a stahují ze společnosti a 

omezují vztahy s okolím, či se jim vlivem psychických potíží vztahy rozpadají. To 

vše akorát napomáhá k zacyklení problému jako takového. Člověk, který se začne 

špatně stravovat a zanedbávat se ve stravě, může mít následně zdravotní problémy, 

které opět povedou k narušení stability psychiky. Také může jít o nadměrné přibytí 

na váze nebo naopak výrazný úbytek, který se opět odrazí na sebejistotě člověka a 

rozhodně mu to k dobrému a vyrovnanému psychickému stavu nepřidá. Cílem je 

tedy najít souvislosti mezi špatnou životosprávou a psychickými obtížemi. Tato 

práce má poukázat na to, že je důležité udržovat všechny stránky života 

v rovnováze a žádnou z nich nezanedbávat, jen tak můžeme předejít tomu, že se 

naše problémy nebudou objevovat stále znova a znova. Pokud totiž sice zaměříme 

svojí pozornost na zlepšení stavu naší psychiky, ale zároveň u toho budeme 

zanedbávat životosprávu a stravování, náš problém se může pouze přesunout 

z oblasti psychické na fyzickou a naopak. 
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4. POUŽITÉ METODY 

Vycházím z dotazníku HBSC, který jsem si dle svého uvážení upravila na 

dospělou populaci a některé otázky doplnila a některé nepoužila, jelikož nebyly 

vhodné pro můj průzkum. Dotazník je pouze na bázi zaškrtávání odpovědí. Sběr 

dat byl realizován prostřednictvím dotazníkového šetření. Jedná se tedy o 

kvantitativní metodu. Kvantitativní metoda by se dala charakterizovat sběrem dat, 

které se snadno získávají a rychle vyhodnocují. 

 

5. DOTAZNÍK HBSC  

Health Behaviour in School-Aged Children: A WHO Cross-National Study 

[HBSC]. Viz příloha 1 

Jedná se o systematický mezinárodní výzkum forem chování ovlivňujících zdraví 

dětí a mládeže byl iniciován v Evropě v roce 1982. Česká republika se poprvé 

účastnila studie spolu s dalšími 24 převážně evropskými státy v roce 1994. 

Výzkum se opakuje vždy ve čtyřletých intervalech a hlavní výsledky kolaborativní 

studie, tj. přehled základních ukazatelů behaviorálních determinant zdraví dětí 

školního věku, jsou vždy publikovány ve zprávě WHO. 

Předmětem výzkumného projektu bylo provedení komparativních analýz 

behaviorálních komponent zdraví u reprezentativního souboru českých dětí ve 

věku 11, 13 a 15 let z roku 2010 a tam, kde je to možné, porovnání nových dat 

s výsledky z let 1994 až 2006. Analýzy sociodemografického kontextu a analýzy 

trendů byly zaměřeny na následující tematické okruhy: 

·        Výživa, dietní tendence, problematika „body image“ 

·        Pohybová aktivita a aktivity ve volném čase 

·        Psychosociální adaptace a duševní zdraví 

·        Úrazy 

·        Návyková rizika (kouření a spotřeba alkoholu) 
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Dotazník použitý při studii v roce 2010 vycházel z mezinárodní (anglické) verze 

dotazníku, která byla vypracována koordinačním pracovištěm WHO. Dotazník 

pokrýval několik tematicky odlišných domén. Vedle základních 

sociodemografických ukazatelů to byly specifické oblasti chování, které mají 

významný vztah k tělesnému a duševnímu zdraví dětí a mládeže: kouření, užívání 

alkoholu, zdravotní a psychosomatické obtíže, užívání léků, výživa a stravovací 

zvyklosti, sportování a pohybové aktivity, rodina, úrazy. 

 (http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/studie-zdravi-a-zivotniho-stylu-deti-a-

skolaku ) 

 

6. STRUKTURA DOTAZNÍKŮ 

Při sestavování dotazníků jsem vycházela z dotazníku HBSC (příloha č. 1), který 

jsem upravila (příloha č. 2) do co nejsrozumitelnější podoby pro dospělé 

respondenty a použila převážně otázky zaměřené na stravu. Dotazník byl 

anonymní a skládal se z 20 uzavřených otázek, čas vyplnění cca 7 minut. Začátek 

dotazníku byl věnován identifikačním údajům, kterými byly zjišťovány tyto 

informace: pohlaví, věk, váha a výška ostatní otázky dotazníku se již vztahovaly 

ke stravování, vztahu k jídlu, pohybu, užívání návykových látek a spánku. 

 

7. CHARAKTERISTIKA RESPONDENTŮ 

Zaměřila jsem se na klientelu navštěvující skupinovou terapii, využila jsem jak 

respondenty z již probíhající terapie, tak respondenty, kteří skupinovou terapii 

absolvovali, ale nyní již dochází jen na individuální terapii. Průzkum se netýkal 

konkrétního psychického onemocnění, účastníci tedy měli rozdílné diagnózy. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 40 respondentů z toho 20 navštěvující 

skupinovou terapii a 20 bez diagnózy, sloužící jako kontrolní skupina. Celkově se 

zúčastnilo mužů 14 a  26 žen, a to 7 mužů a 13 žen ve výzkumné skupině a 7 mužů 

a 13 žen ve skupině kontrolní.  Kontrolní skupinu tvořili respondenti různé věkové 

kategorie. Věkové rozmezí respondentů se pohybuje od 21 do 55 let. V kontrolní 
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skupině bylo dodrženo stejné zastoupení mužů a žen jako ve skupině výzkumné, 

jinak probíhal výběr zcela náhodně, na základě oslovení respondenta. 

 

8. PRŮBĚH DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

Před zahájením vyplňovaní dotazníků byli respondenti poučeni, jak správně 

vyplnit dotazník, dále byli seznámeni s účelem dotazníku a zacházením s 

vyplněnými daty. Některé dotazníky byly rozdány osobně v papírové formě a 

některé rozeslány v elektronické podobě. Celkem bylo rozdáno a rozesláno 46 

dotazníků, z toho 6 muselo být vyřazeno, jelikož nebyly vyplněny kompletně, či 

chyběly základní údaje, důležité pro vyhodnocení. Respondenti překvapili svým 

nadšením a nápomocí při vyplňování dotazníků, komunikace s terapeuty skupin 

byla již obtížnější. Také proto jsem nakonec pro doplnění počtu respondentů 

využila i sociální sítě. 

 

9. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ 

Základní údaje – Popisná statistika vzorku respondentů zapojených do šetření 

Z dotazovaných respondentů bylo 26 žen a 14 mužů z toho 13 žen a 7 mužů 

v kontrolní skupině. Základní údaje sloužily pro zjištění věku, pohlaví, váhy a 

výšky, ze které bude vypočteno BMI každého respondenta.  
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9.1 OTÁZKY: 

9.1.1 Otázka číslo 1 zjišťující pohlaví respondenta 

Tabulka 1 – Procentuální zastoupení respondentů dle pohlaví 

Pohlaví počet % 

Muž 14 35,00 

Žena 26 65,00 

Celkem 40 100,0 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

9.1.2 Otázka číslo 2 zjišťující věk respondenta 

Tabulka 2 – Procentuální zastoupení respondentů dle věku 

Věk Počet % 

21-29 11 27,50 

30-39 18 45,00 

40-49 5 12,50 

50-55 6 15,00 

Celkem 40 100,0 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

9.1.3 Otázky číslo 3-4 zjišťující výšku a váhu, pro výpočet BMI respondenta 

Tabulka 3 – Procentuální zastoupení respondentů ve výzkumné skupině dle BMI 

Pohlaví Podváha Optimum Nadváha Obezita Celkem 

Muž 0 4 3 0 7 

Žena 2 3 6 2 13 

Celkem 2 7 9 2 20 

% 10,00 35,00 45,00 10,00 100,0 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

 

Tabulka 4 – Procentuální zastoupení respondentů v kontrolní skupině dle BMI 

Pohlaví Podváha Optimum Nadváha Obezita Celkem 

Muž 2 5 0 0 7 

Žena 3 4 4 2 13 

Celkem 5 9 4 2 20 

% 25,00 45,00 20,00 10,00 100,0 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 
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9.1.4 Otázka číslo 5. Jak často za týden jíte nebo pijete uvedené potraviny a nápoje? 

Touto otázkou bylo zjišťováno, které potraviny se během týdne objevují 

v jídelníčku respondenta nejčastěji.  

a) výzkumná skupina 

Graf 1 – Četnost konzumace vybraných potravin během jednoho týdne u respondentů z výzkumné 

skupiny 

 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

 

Z odpovědí je patrné, že pravidelně (každý den) se v jídelníčku objevuje pečivo, 

mléčné výrobky a maso nejčastěji (5-6x v týdnu), nízkotučné výrobky ve většině 

nikdy, sladkosti a sladké nápoje mají převahu konzumace (2-4x týdně) a ovoce a 

zelenina se drží ve stejném středu ( 2- 4x týdně), přičemž ovoce je oproti zelenině 

konzumováno méně. 
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b) kontrolní skupina 

Graf 2 – Četnost konzumace vybraných potravin během jednoho týdne u respondentů z kontrolní skupiny 

 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

 

Dle odpovědí  kontrolní skupiny, se v jídelníčku objevuje každý den nejvíce 

zelenina a pečivo, u kterého ale stejný počet respondentů uvedl konzumaci také 

(2-4x týdně) a (5-6x týdně). Ovoce se v kontrolní skupině v jídelníčku objevuje 

(5-6x týdně). Sladkosti, mléčné výrobky, maso, ale také nízkotučné výrobky jsou 

v kontrolní skupině konzumovány (2-4x týdně). Nejméně byly konzumovány 

sladké nápoje a to méně než 1x týdně. 
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9.1.5 Otázka číslo 6. Jak často obvykle snídáte 

(něco víc než kávu, čaj, džus nebo sklenici vody) 

Tato otázka měla zjistit, zda respondenti pravidelně snídají. 

a) výzkumná skupina 

 

Graf 3 – Kolikrát do týdne respondenti z výzkumné skupiny snídají 

 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

 

Jak graf znázorňuje, převážná většina respondentů z výzkumné skupiny snídá 7 

dní v týdnu, ale další velká část naopak snídá pouze o víkendu. Pouze jeden 

respondent snídá 5 dní v týdnu a o víkendu nikoli. Dva respondenti snídají pouhý 

jeden den v týdnu a 3 respondenti nesnídají vůbec.  
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b) kontrolní skupina 

 

Graf 4 – Kolikrát do týdne respondenti v kontrolní skupině snídají 

 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

 

Výsledek mě překvapil naprostou shodou, všichni respondenti z kontrolní 

skupiny snídají pravidelně každý den, včetně víkendů.  

Jak	často	snídají		během	týdne	respondenti	v	kontrolní	
skupině

nikdy jeden	den dva	dny tři	dny čtyři	dny

pět	dní šest	dní 7	dní	v	týdnu pouze	o	víkendu
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9.1.6 Otázka číslo 7. Jaké jsou Vaše stravovací zvyklosti? 

Tato otázka má zmapovat, kolikrát denně se respondenti stravují. 

 a) výzkumná skupina 

 

Graf 5 – Stravovací zvyklosti výzkumné skupiny během dne 

 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

 

Dle grafu, všichni z výzkumné skupiny dopoledne svačí. Kolem oběda je rozdíl 

mezi lidmi obědvajícími a neobědvajícími 5 jednotek a poté se rozdíl zvětšuje až 

do večeře, kdy všichni až na dva respondenty večeří. Další jídlo během dne se 

rozděluje na přesné dvě poloviny respondentů, kteří konzumují i další jídlo a 

respondentů, kteří už nic jiného nekonzumují. 
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b) kontrolní skupina  

 

Graf 6 – Stravovací zvyklosti kontrolní skupiny během dne 

 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

 

Jak graf ukazuje stravování kontrolní skupiny je vcelku pravidelné. Pouze tři 

respondenti dopoledne nesvačí, jen jeden vynechává oběd a další jídlo během 

dne konzumují 4 respondenti. Odpolední svačinu a večeři, dodržují všichni 

respondenti. 
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9.1.7 Otázka číslo 8. Držíte v současné době dietu nebo děláte něco jiného, abyste shodil/a? 

Tato otázka zjišťuje, zda respondent redukuje svou váhu. 

a) výzkumná skupina 

 

Graf 7 – Dieta a redukce váhy 

 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

 

Dle grafu většina žádnou dietu nedrží ani se nesnaží shodit, přestože uvádějí, že 

by shodit potřebovali. Čtyři respondenti uvedli, že se snaží o redukci váhy. 

Žádný z respondentů neuvádí, že nemusí svou váhu regulovat, protože je 

v pořádku a také žádný z respondentů neuvádí, že by měl naopak přibrat. 
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b) kontrolní skupina 

 

Graf 8 – Dieta a redukce váhy 

 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

 

V kontrolní skupině uvedlo nejvíce respondentů, že se o žádnou redukci nesnaží, 

ale shodit by potřebovali. Pět respondentů se aktuálně snaží o redukci váhy, čtyři 

respondenti jsou se svou váhou spokojeni, a proto se o redukci váhy nesnaží a 3 

respondenti dokonce uvádějí, že by jim prospělo zvýšit svou hmotnost. 
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9.1.8 Otázka číslo 9. Dle Vašeho vlastního mínění je Vaše postava:  

Tato otázka slouží k přehledu o tom, jak respondenti vnímají své tělo. 

a) výzkumná skupina 

 

Graf 9  – Spokojenost s vlastní postavou 

 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

 

Nejvíce respondentů z výzkumné skupiny označilo svou postavu jako trochu 

tlustou. Šest respondentů vidí svou postavu jako příliš tlustou a pouhý tři 

respondenti jsou se svou postavou spokojeni. Žádný z respondentů svou postavu 

neviděl jako příliš hubenou ani trochu hubenou.  
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b) kontrolní skupina 

 

Graf 10  – Spokojenost s vlastní postavou 

 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

 

V kontrolní skupině označilo položku trochu tlustý/á nejvíce respondentů, 

položka tak akorát byla vybrána pěti respondenty, trochu hubený/á označili čtyři 

respondenti a dva respondenti vybrali položku příliš tlustý/á. Položku příliš 

hubený/á nevybral nikdo z respondentů. 
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9.1.9 Otázka číslo 10. Mám chuť k jídlu. 

Tato otázka měla zjišťovat vztah  respondentů k jídlu.  

a) výzkumná skupina 

 

Graf 11  – Vztah k jídlu 

 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

 

Jak graf ukazuje většina respondentů z výzkumné skupiny má k jídlu kladný 

vztah a jí rádi, ale celých 9 respondentů si jídlo zřejmě nijak neužívá a jí jen 

s cílem zasycení. Žádný z respondentů ale nevnímá jídlo jako něco nepříjemného 

a nikdo tak neoznačil položku jím nerad/a. 
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b) kontrolní skupina 

 

Graf 12  – Vztah k jídlu 

 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

 

Jak graf ukazuje většina respondentů z kontrolní skupiny má k jídlu kladný vztah 

a jí rádi. Pouze pět respondentů  jí jen s cílem zasycení a žádný nemá k jídlu 

negativní vztah, tudíž nebyla označena položka jím nerad/a. 
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9.1.10 Otázka číslo 11. O to, co jím se zajímám (čtu složení výrobku) 

Tato otázka má zjistit, zda se respondent zajímá o kvalitu stravy. 

a) výzkumná skupina 

 

Graf 13  – zájem o kvalitu potravin a jejich složení 

 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

 

Z grafu vychází, že 14 respondentů se zajímá o svou stravu a čte složení výrobku 

a 6 respondentů složení výrobku nečte. 
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b) kontrolní skupina 

 

Graf 14  – zájem o kvalitu potravin a jejich složení 

 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

 

Výsledek grafu ukazuje, že 16 respondentů z kontrolní skupiny čte složení 

výrobku a zajímá se o to co jí a pouze 4 respondenti takto nečiní. 
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9.1.11 Otázka číslo 12. Do práce chodím ve stejném městě, jako bydlím 

Tato otázka navazuje na otázku 13. a zjišťuje, jestli respondenti volí spíše chůzi, 

pokud pracují ve stejném městě, nebo raději zvolí jeden z dopravních prostředků. 

a) výzkumná skupina 

 

Graf 15  – Vzdálenost bydliště od místa práce 

 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

 

Dle grafu bydlí 15 respondentů ve stejném městě, jako pracuje a pouze 5 

respondentů pracuje mimo město svého bydliště. 
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b) kontrolní skupina 

 

Graf 16  – Vzdálenost bydliště od místa práce 

 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

 

V kontrolní skupině všichni respondenti bydlí ve stejném městě, jako pracují. 
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9.1.12 Otázka číslo 13. Jakým způsobem absolvujete cestu do práce? 

Tato otázka spolu s otázkou číslo 12. má zjistit, zda respondenti volí spíše chůzi, 

pokud pracují ve stejném městě, nebo raději zvolí jeden z dopravních prostředků 

a) výzkumná skupina 

 

Graf 17  – Způsob cesty do práce 

 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

 

Dle grafu se do práce přepravuje pěšky stejné množství respondentů jako 

hromadnou dopravou, pouze dva respondenti volí jiný způsob a žádný 

z respondentů se do práce nepřepravuje na kole. 
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b) kontrolní skupina 

 

Graf 18  – Způsob cesty do práce 

 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

 

V kontrolní skupině se nejvíce respondentů přepravuje hromadnou dopravou. 

Celkem šest respondentů volí jinou formu přepravy, čtyři volí chůzi a dva 

používají k přepravě kolo. 
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9.1.13 Otázka číslo 14. V kolika dnech z uplynulých 7 dnů jste se věnoval/a fyzické aktivitě 

alespoň 1h za celý den? 

V této otázce se snažím zjistit, zda respondenti během sedmi dnů vyvíjejí 

fyzickou aktivitu, a jak často. 

a) výzkumná skupina 

 

Graf 19  – Fyzická aktivita během 7 dnů 

 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

 

Ve výzkumné skupině se fyzické aktivitě po dobu 1h během 7 dnů věnují 

respondenti nejčastěji 4 dny v týdnu. Čtyři respondenti uvedli nulovou fyzickou 

aktivitu během týdne.  Po dvou respondentech uvedlo fyzickou aktivitu během  

dvou, tří, šesti a sedmi dnů v týdnu. Pouze jeden respondent uvedl, že se fyzické 

aktivitě věnuje jeden den ze sedmi dnů. 
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b) kontrolní skupina 

 

Graf 20 – Fyzická aktivita během 7 dnů 

 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

 

V kontrolní skupině se fyzické aktivitě během sedmi dnů nevěnuje žádný 

respondent všech sedm dnů, dokonce ani šest. Nejvíce respondentů uvádělo 

fyzickou aktivitu tři dny během sedmi dnů v týdnu. Po čtyřech respondentech 

uvádělo fyzickou aktivitu dva dny v týdnu a žádný den během týdne. Tři 

respondenti uvedli, že provádějí fyzickou aktivitu jeden den v týdnu. Dva 

respondenti označili 4 dny v týdnu a pouze jeden respondent se věnuje fyzické 

aktivitě pět dní v týdnu. 
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9.1.14 Otázka číslo 15. Jakou formou provozujete pohybové aktivity? 

V této otázce se snažím zjistit, zda si respondenti udržují či vylepšují svojí 

fyzickou kondici ať už cvičením, sportem, turistikou či jinak. 

a) výzkumná skupina 

 

Graf 21 – Forma fyzické aktivity 

 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

 

Dle grafu je u respondentů nejvíce preferovaná jako pohybová aktivita chůze a 

turistika. Celkem pět respondentů provádí cvičení doma, tři respondenti si 

zlepšují kondičku během, jízdou na kole, in linech či provozují skupinové sporty. 

Po dvou respondentech využívá ke cvičení fit centra a další dva svou fyzičku 

nijak nezlepšují ani neudržují (ani jedno). Žádný z respondentů neuvedl, že svou 

kondičku vylepšuje prací na zahradě. 

 

 

0

5

2

3

8

2

Jakou	formou	provozujete	pohybové	aktivity

práce	na	zahradě	apod. cvičení	doma

cvičení	ve	fit	centru běh,	kolo,	in	line,	skupinové	sporty

chůze,	turistika ani	jedno



	 47	

b) kontrolní skupina 

 

Graf 22 – Forma fyzické aktivity 

 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

 

Z kontrolní skupiny uvádělo po pěti respondentech jako svou nejčastější 

pohybovou aktivitu práci na zahradě, chůzi či turistiku a cvičení doma. Tři 

respondenti podporují svou fyzičku během, jízdou na kole, na in linech nebo 

skupinovými sporty a dva respondenti navštěvují fit centra. Žádný z respondentů 

neuvedl, že by svou fyzičku nepodporoval a neprováděl tak ani jedno 

z uvedených. 
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9.1.15 Otázka číslo 16. Kolik hodin denně obvykle sedíte? 

Tato otázka má zjistit, kolik času ze dne respondent prosedí a je tak fyzicky 

neaktivní. 

a) výzkumná skupina 

 

Graf 23 – Kolik hodin denně respondenti sedí 

 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

 

Nejvíce respondentů uvedlo, že během dne sedí 7 a více hodin. Celkem šest 

respondentů sedí denně 6 hodin. Po jednom respondentovi je uvedeno, 4 a 5 

prosezených hodin. Nikdo z respondentů neuvedl méně jak 4 hodiny.  
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b) kontrolní skupina 

 

Graf 24 – Kolik hodin denně respondenti sedí 

 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

 

V kontrolní skupině sedí nejvíce respondentů 4h denně. Pět respondentů uvádí 3h 

sezení během dne. Čtyři responenti prosedí za den 7 a více hodin a tři 

respondenti sedí denně 5 hodin. Nikdo z respondentů neuvedl 6h, 2h,1h ani 30 

minut. 
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9.1.16 Otázka číslo 17. Kouříte? 

Tato otázka má zjistit, zda respondent užívá jednu z návykových látek, a to 

tabák. 

a) výzkumná skupina 

 

Graf 25 – Počet kouřících respondentů 

 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

 

Celých 14 respondentů je nekuřáků a 6 respondentů se řadí do skupiny kuřáků. 
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b) kontrolní skupina 

 

Graf 26 – Počet kouřících respondentů 

 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

 

Z grafu vyplývá, že 17 respondentů je nekuřáků a 3 respondenti kouří. 
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9.1.17 Otázka číslo 18. Piji alkohol (během 30 dnů) 

Tato otázka má zjistit, jak často respondent konzumuje alkohol. 

a) výzkumná skupina 

 

Graf 27 – Konzumace alkoholu během 30 dnů 

 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

 

Dle grafu konzumuje nejvíce respondentů alkohol 1-2x do měsíce. U respondentů 

byli celkem 4 abstinenti. Dva respondenti konzumují alkohol 3-5x do měsíce a po 

jednom respondentovi konzumuje alkohol 10-19x a 20-39x do měsíce. Žádný 

z respondentů nekonzumuje alkohol 6-9x do měsíce a 40x a častěji. 
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b) kontrolní skupina 

 

Graf 28 – Konzumace alkoholu během 30 dnů 

 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

 

V kontrolní skupině konzumuje alkohol nejvíce respondentů 6-9x během 30 dnů. 

Celkem pět respondentů konzumuje alkohol 1-2x do měsíce, čtyři respondenti 10-

19x do měsíce a tři respondenti 3-5x do měsíce. Žádný z respondentů neuvedl 

konzumaci alkoholu 20-39x, 40x a častěji a žádný z nich nebyl abstinent. 
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9.1.18 Otázka číslo 19. Spím dobře, po spánku se cítím vyspaný/á. 

Tato otázka má zjišťovat kvalitu respondentova spánku. 

 

a) výzkumná skupina 

 

Graf 29 – Konzumace alkoholu během 30 dnů 

 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

 

Dle grafu dobře a kvalitně spí 12 respondentů a 8 respondentů není se svým 

spánkem spokojeno. 
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b) kontrolní skupina 

 

Graf 30 – Konzumace alkoholu během 30 dnů 

 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

 

V grafu vyšla přesná polovina respondentů s kvalitním spánkem a polovina 

respondentů, kteří nejsou spokojeni se svým spánkem. 
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9.1.19 Otázka číslo 20. Kolik spím hodin 

Tato otázka má zmapovat, kolik hodin průměrně respondenti spí. 

a) výzkumná skupina 

 

Graf 31 – Počet hodin spánku 

 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

 

Dle grafu spí nejvíce respondentů z výzkumné skupiny 5-6 hodin. Celkem šest 

respondentů spí 7-8 hodin a pět respondentů spí 6-7 hodin. Žádný z respondentů 

neuvedl, že by spal 4 a méně hodin nebo 9 a více hodin. 
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b) kontrolní skupina 

 

Graf 32 – Počet hodin spánku 

 

Zdroj: Dotazníkový průzkum 

 

Z grafu vyplývá, že v kontrolní skupině spí respondenti nejvíce 7-8 hodin, pět 

respondentů uvádí 5-6 hodin spánku a čtyři 6-7 hodin spánku. Žádný z respondentů 

neuvádí 4 a méně hodin spánku nebo 9 a více.  
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10. VYHODNOCENÍ VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

Existuje souvislost mezi špatnou životosprávou a psychickými potížemi? 

Výsledky nejsou zcela jednoznačné, ale částečně naznačují shodu s výzkumnou 

otázkou. Začala jsem výpočtem BMI, kde ve výzkumné skupině bylo větší 

zastoupení nadváhy. Dále jsem porovnávala konzumaci vybraných potravin, kdy 

v kontrolní skupině byla vyšší konzumace ovoce a zeleniny oproti skupině 

výzkumné a také light výrobků, které ve výzkumné skupině nebyly konzumovány 

skoro vůbec. Naopak ve výzkumné skupině byla vyšší konzumace sladkostí a 

sladkých nápojů. V pravidelném snídání byla výzkumná skupina různorodější, a 

ačkoli většina tj. 8 respondentů snídalo 7 dní v týdnu, šest jich naopak snídalo jen 

o víkendech. U kontrolní skupiny všech 20 respondentů snídá každý den. Také v 

pravidelnosti ve stravování není na tom výzkumná skupina lépe než kontrolní, 

ačkoli dopoledne všichni svačí, oběd vynechává 7 respondentů  oproti jednomu 

respondentovi z kontrolní skupiny, k večeru se pravidelnost zvyšuje, ale také 

polovina výzkumné skupiny jí další jídlo během dne, což mohou být různé 

pochutiny. Dále z vyhodnocení dotazníků vyplynulo, že ačkoli v obou skupinách 

si nejvíce respondentů myslí, že by měli svou váhu snížit a nejvíce jich hodnotí 

svou postavu jako „trochu tlustou“, většina respondentů z výzkumné skupiny volí 

jako pohyb pouze chůzi. U obou skupin ale čtvrtina respondentů cvičí doma a další 

z nich navštěvují fit centrum nebo jinak sportují. Celkově se ale výzkumná skupina 

ukázala jako méně fyzicky aktivní. Co se týče zájmu o kvalitu potravin a složení 

výrobku, byly výsledky podobné a u obou skupin se většina o složení výrobku 

zajímá. U návykových látek, konkrétně u kouření převažují v obou skupinách 

nekuřáci. V konzumaci alkoholu se již výsledky rozcházejí, u kontrolní skupiny je 

vyšší příjem alkoholu než ve výzkumné skupině, kde se oproti kontrolní skupině 

nacházeli i abstinenti. Co se výzkumné skupiny týče, celkově respondenti uvádějí 

méně kvalitní spánek s nižším počtem hodin spánku, než uváděli respondenti 

v kontrolní skupině. 

 



	 59	

11. PRAKTICKÁ ČÁST DISKUZE 

Během průzkumu jsem se potýkala i s některými omezeními, jejichž odstranění, či 

zlepšení by mohlo další podobné průzkumy zpřesnit. 

11.1 Diskuze k získaným výsledkům 

V rámci mého šetření bylo pro průzkum použito 40 osob, je otázkou, zda je tento 

počet dostatečný také z důvodu, že tato skupina sčítá 20 osob z výzkumné skupiny 

a 20 osob ze skupiny kontrolní. Vzhledem k obtížnosti sběru dat, kde jsem se 

během průzkumu  potýkala s častým odmítnutím již přislíbené spolupráce ze 

strany skupinových terapeutů, musela jsem se spokojit s minimálním počtem 

respondentů. Přesto, že jsem si stanovila minimální počet dvaceti respondentů, 

počítala jsem s tím, že se mi nakonec podaří získat větší vzorek, což se mi bohužel 

nepodařilo. 

V dalším podobném průzkumu bych si určitě vymezila delší čas na sběr a 

vyhodnocování dat. Jelikož jsem se snažila získat ještě další respondenty, začala 

jsem ubírat z času, který jsem měla vymezený na vyhodnocování a sběr dat, 

v příštím průzkumu bych chtěla této oblasti věnovat více času. K tomuto se pojí i 

zvolená metoda vyhodnocení dotazníků, kde jsem zvolila pouze deskriptivní 

statistiku, ale mému průzkumu by prospěla i podrobnější analýza pomocí 

programu SPSS nebo zejména korelační analýza. 

U získaných dat jsem se ptala na možnosti, které mohly být příčinami 

právě takovýchto výsledků. 

1) U otázek směřovaných na stravu 

Respondenti z výzkumné skupiny často řeší těžké životní situace oproti kontrolní 

skupině, a tak pro ně může být zatěžující a vysilující zabývat se správným výběrem 

potravin, číst složení výrobku a dodržovat pravidelnost stravování. Také lidé 

během úzkostí a depresivních stavů prožívají nechutenství, což mohlo taky 

odpovědi respondentů značně zkreslit. S čímž se pojí i vyšší hmotnost 

respondentů, která může být spojena jak se špatným stravováním, tak být 

vedlejším účinkem léků. 
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2) Otázky zaměřené na fyzickou aktivitu 

I zde vidím možné zkreslení výsledků díky diagnóze a celkovému psychickému 

rozpoložení respondentů. Stavy jako úzkosti a deprese provází celkový úbytek 

energie a elánu, který se může odrazit i na fyzické aktivitě respondenta. Takovéto 

problémy často neřeší lidé z kontrolní skupiny, jejichž fyzická aktivita není 

tlumena ani diagnózou ani případnými vedlejšími účinky léků. 

3) Otázky zaměřené na konzumaci alkoholu a kouření cigaret 

Ačkoli respondenti jak ve výzkumné tak kontrolní skupině byli spíše nekuřáci, je 

pravděpodobnější, že k návykovým látkám budou náchylnější lidí s psychickými 

potížemi, což se v mém průzkumu nepotvrdilo. V kontrolní skupině bylo dokonce 

více častějších konzumentů alkoholu a žádný abstinent, tento výsledek mě 

překvapil a vedl k otázce, jestli příčinou abstinentů ve výzkumné skupině není 

bývalá závislost. 

 

11.2 Porovnání výsledků se studiemi 

V teoretické části uvádím studie (chutě související s emocemi Desmeta 2008, str. 

13), které se zabývají vlivem emocí na stravování. Tyto studie poukazují na 

zvýšený příjem nezdravé potravy spojený se stavy deprese, nudou, únavou a 

vyčerpáním. Respondenti ve výzkumné skupině konzumují více sladkého a 

sladkých nápojů a naopak méně ovoce a zeleniny, než lidé z kontrolní skupiny, 

tyto výsledky studii podporují. 

Jiné studie zaměřené na vliv stresu a preferenci stravy (studie Jaynthi 2006, str. 

14) také dokazují, že lidé zažívající stres, často preferují jídla s vysokým 

energetickým příjmem. Respondenti z výzkumné skupiny bývají ve stresu a může 

se to tak odrážet na jejich stravování, které jí oproti kontrolní skupině nepravidelně 

a mají větší spotřebu potravin, jako jsou sladkosti a slazené nápoje. 
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11.3 Diskuze k výběru výzkumného vzorku 

V dalším zkoumání bych se pokusila minimalizovat rozlišnosti mezi kontrolní 

skupinou a výzkumnou skupinou, snížit věkové rozpětí, zajistit stejné zastoupení 

mužů i žen s podobnou úrovní vzdělání 

Respondenty tvořili převážné lidé s depresemi a úzkostnými stavy, ale část 

respondentů tvořili lidé s psychickými potížemi bez diagnózy, lidé, kteří často 

zažívají smutek a depresivní stavy, lidé kteří se cítí ve svém životě ztraceni a 

neustále se dostávají do podobných situací a problémů. Ke zpřesnění výsledků by 

bylo lepší vybrat si skupinu lidí se stejnými diagnózami, což si zpětně uvědomuji 

a pro mou další práci bych se snažila najít více homogenní výzkumnou skupinu. 

11.4 Diskuze k metodologii 

Každá metoda s sebou nese jistá omezení a rizika zkreslení dat. Pro sběr dat jsem 

použila upravený HBSC dotazník viz příloha č 1 a 2. Úpravou dotazníku a redukcí 

otázek, na verzi, kterou jsem použila, mohlo též dojít ke zkreslení výpovědí. U této 

metody určitě dochází ke zkreslení dat, pokud respondent neodpovídá pravdivě, 

také záleží na aktuálním rozpoložení respondenta. Velkou roli hraje určitě i 

skladba otázek, aby byly pro respondenta dostatečně jasné a srozumitelné, o což 

jsem se snažila, přesto i zde bych v mém budoucím zkoumání několik úprav 

provedla. Jednoznačně bych se snažila omezit se na odpovědi ano ne, jelikož 

z otázek, které mají více možností odpovědí, se získává hůře jasný výsledek a 

odpovědi jsou příliš roztříštěné. Na mém prvním průzkumu se jistě projevil 

nedostatek zkušeností, který může být další příčinnou zkreslení získaných dat. 

Každopádně tvorba dotazníků a práce s respondenty mi byla velkým přínosem o 

nové zkušenosti, které určitě využiji při svém dalším průzkumu.  
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 ZÁVĚR 
Ve své bakalářské práci s názvem Životospráva a stravování klientů s psychickými 

potížemi jsem se zaměřila na klienty navštěvující skupinovou terapii a porovnávala 

jejich životosprávu a stravování s lidmi, kteří žádnou terapii nenavštěvují. 

V úvodu práce, v teoretické části jsem se zaměřila na objasnění pojmu zdraví. Dále 

jsem věnovala část své práce vlivu emocí na stravování a preferenci potravin, kde 

jsem také zmínila vliv nevhodného stravování na psychiku. Poté jsem se přesunula 

k nastínění zdravého stravování a zaměřila se na  další prvky zdravého životního 

stylu, které naše zdraví podporují a to na pohyb a vztahy. 

V praktické části jsem se věnovala dotazníkovému šetření, ze kterého vyplynul 

rozdíl v životosprávě a stravováním mezi klienty s psychickými potížemi a lidí bez 

psychických potíží. Životospráva a stravování klientů s psychickými potížemi 

vyšla, oproti kontrolní skupině hůře, celkově konzumují méně zeleniny a ovoce a 

naopak více sladkostí a slazených nápojů. Jejich stravování není pravidelné a často 

úplně vynechávají jedno či více z hlavních jídel. Také pohybová aktivita byla nižší 

než ve skupině kontrolní. Na základě srovnání vypočteného BMI, mají lidé 

s psychickými potížemi větší potíže s nadváhou, což koreluje s výše uvedenými 

výsledky dotazníkového šetření. 

Základem je tedy udržovat v rovnováze tělo i duši, pokud jednu z těchto složek 

zanedbáváme, nemůžeme se cítit zcela dobře a přináší nám to v životě mnohá 

omezení. Neměli bychom tedy přehlížet životosprávu lidí s psychickými potížemi 

a měli bychom tuto otázku zahrnout i do terapie a pokusit se tak o celostní 

vyváženost člověka. V této otázce bych ráda pokračovala v diplomové práci, ve 

které chci na toto téma navázat a rozšířit ho i o terapeutickou praxi. 
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 PŘÍLOHY 
Příloha číslo 1. Dotazník HBSC 

 



	

 



	

 



	

 



	

 



	

 



	

 



	

 



	

 



	

 



	

 



	

 



	



	



	



	

 

    

 

  



	

 

Příloha č.2 Dotazníkové šetření  

Děkuji za vyplnění dotazníku. 

Získaná data budou použita čistě  k mé bakalářské práci. Dotazník je anonymní, 

nikde tedy nebude uvedeno Vaše jméno. Prosím vyplňte dotazník podle 

skutečnosti, nejde o test, žádná odpověď není špatně ani správně. 

 

1) Jste: muž žena 

2) Kolik je Vám let? ………………. 

3) Kolik vážíte? V současné době vážím ………………….kg. 

4) Jak jste vysoký/á? Moje výška je ……………….cm. 

5) Jak často za týden jíte nebo pijete uvedené potraviny a nápoje? 

(označte křížkem jednu možnost v každé kolonce) 

  

 

nikdy 

Méně 

často 

než 

1x za 

týden 

 

 

Jednou 

týdně 

 

2-4 

dny v 

týdnu 

 

 

5-6 dnů v 

týdnu 

 

 

Každý 

den 

Častěji 

než 

jednou 

denně 

1. Ovoce        

2. Zeleninu        

3. Sladkosti (čokoládu, 

sušenky, bonbony) 

       

4. Kolu nebo jiné sladké 

nápoje s obsahem cukru 

       

5. Maso        



	

6. Mléko a mléčné výrobky        

7. Nízkotučné (light) 

výrobky 

       

8. Pečivo        

 

 

6) Jak často obvykle snídáte (něco víc než kávu, čaj, sklenici vody nebo 

džusu)? 

(Zaškrtněte jen jeden rámeček pro všední dny týdne a jeden pro víkend)  

A) Ve všední dny snídám…. 

1) Nikdy nesnídám v týdnu 

2) Jeden den 

3) Dva dny 

4) Tři dny 

5) Čtyři dny 

6) Pět dní 

7) Šest dní v týdnu 

8) Sedm dní v týdnu 

9) Pouze o víkendu 

 

7) Jaké jsou Vaše stravovací zvyklosti? 

 ANO NE 

1. Svačím   



	

2. Obědvám teplé 

jídlo 

  

3. Svačím odpoledne   

4. Večeřím   

5. další jídlo během 

dne 

  

 

8) Držíte v současné době dietu nebo děláte něco jiného, abyste shodil/a váhu? 

 a) Ne, protože moje váha je v pořádku 

 b) Ne, ale potřebuji něco shodit 

 c) Ne, protože potřebuji spíš něco přibrat 

 d) Ano 

9) Podle Vašeho vlastního mínění je Vaše postava: 

 a) příliš hubený/á 

 b) trochu hubený/á 

 c) tak akorát 

 d) trochu tlustý/á 

 e) příliš tlustý/á 

  

10) Mám chuť k jídlu 

 a) rád/a jím 

 b) jím jen s cílem zasycení 

 c) jím nerad/a 



	

11) O to, co jím se zajímám (čtu složení výrobku)             Ano           Ne 

12) Do práce chodím ve stejném městě jako bydlím          Ano           Ne 

13) Jakým způsobem absolvujete cestu do práce? 

 a) pěšky, chůzí 

 b) na kole 

 c) hromadnou dopravou 

 d) jiným způsobem, autem 

 

14) V kolika dnech z uplynulých 7 dnů jste se věnoval/a fyzické aktivitě 

alespoň  1h za celý den? (zakroužkujte) 

a) 0 ani jeden   b) 1 den  c) 2 dny  d) 3 dny  e) 4 dny  f) 5 dní  g) 6 dní  

h) 7 dní 

 

15) Jakou formou provozujete pohybové aktivity? 

a) práce na zahradě apod. 

b) cvičení doma 

c) cvičení ve fit centru 

b) běh, kolo, in line, skupinové sporty 

e) chůze, turistika 

f) ani jedno 

 

16) kolik hodin denně obvykle sedíte? 

a) asi půl hodiny denně 



	

b) asi hodinu denně 

c) asi dvě hodiny denně 

e) asi 3 hodiny denně 

f) asi 4 hodiny denně 

g) asi 5 hodin denně 

h) asi 6 hodin denně 

ch) asi 7 a více hodin denně 

 

17) Kouřím:      Ano         Ne 

18) Piji alkohol (během 30 dnů):  

a) 1x-2x  b) 3x-5x  c) 6x-9x  d) 10x-19x  e) 20x-39x  f) 40x a častěji  

e) abstinent 

19) Spím dobře, po spánku se cítím vyspaný/á:      Ano     Ne 

20) Spím: 

a) 4 a méně hodin   b) 5-6 hodin  c) 6-7 hodin  d) 7-8 hodin  e) 9 a více hodin 
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