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Abstrakt 

Tato závěrečná práce je zaměřena na alternativní výživu ve stravování. V první části jsem 

definovala pojem alternativní stravování a rozlišila jídelníček alternativně stravujícího se 

člověka od člověka s běžnou stravou. Dále jsem zmínila ty nejčastější důvody 

k alternativnímu jídelníčku. Ve druhé části jsem představila ty nejznámější alternativní 

směry a jejich charakteristiky. Zvážila jsem jejich klady a zápory a také jsem zmínila 

vitamíny a jiné důležité látky, které by v daném alternativním jídelníčku mohly scházet, 

a doporučila jiný zdroj těchto látek. Poslední část je založena na mém dotazníku, který 

pojednává o tom, jak každý člověk vnímá toto téma a jaké má názory. 

 

 

 

 

 

Abstract 

This final work is focused on alternative nutrition in food. In the first part of my work I 

defined the concept of alternative nutrition and I mention reasons for it. In the second part I 

introduce the most worldwidely popular alternative dietary lifestyles and I consider the 

pros and cons. The last part is based on my questionnaire. I made statistics how every 

people perceives this topic and their opinion. 
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ÚVOD 

Jako téma své závěrečné práce jsem si vybrala alternativní typy stravování. Toto téma jsem 

si vybrala zejména proto, že jsem si ze zdravotních důvodů alternativní jídelníček sama 

vyzkoušela. A co víc, tohle téma je mi obecně velmi blízké.  

Zpracováním této práce bych chtěla získat nové a užitečné vědomosti a také rozšířit 

povědomí o různých typech zdravotních omezení a hlavně o úpravě stravy, která s nimi 

přichází.  
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1 Alternativní stravování 

Za alternativní stravu můžeme označit takovou stravu, která je dlouhodobě praktikovaná 

a zásadně se liší od obvyklé stravy. Většinou se od běžné stravy liší tím, že jídelníček takto 

stravujících se lidí neobsahuje některé potraviny. Nejčastěji se jedná o vynechání potravin 

jako je maso, lepek, mléčné výrobky a produkty živočišného původu. 

 

1.1 Jaké jsou důvody k alternativnímu stravování? 

Důvodů, proč lidé volí náhradní stravu, tedy stravu výrazně odlišující se od místní kultury, 

je hned několik. Nejčastějším důvodem bývá nesouhlas se zabíjením zvířat anebo 

nesouhlas s mnohdy velmi drastickým zacházením se zvířaty při samotném chovu. Tuto 

filosofii následují především vegetariáni a vegani. Další důvod je například snaha o zdravý 

životní styl nebo redukce váhy. Mnohdy hrají roli také onemocnění jako cukrovka 

a celiakie, nebo třeba náboženství. Ve stravě se z hlediska náboženství omezují například 

židé. Nesmějí jíst vepřové maso, protože považují prase za nečisté zvíře. V Indii zase 

nejedí hovězí a telecí, neboť je kráva posvátným zvířetem. 

Obr. č. 1- nehumánní chov ovcí 
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2 Vegetariánství 

Vegetariánství je způsob stravování, při kterém se z jídelníčku vyřazují živočišné 

produkty, tedy maso, ryby, sádlo apod. Vegetariáni nejedí nic, kvůli čemu muselo být 

zabito zvíře. Mléko, sýr, vejce a jiné suroviny, které vyprodukovala zvířata na rozdíl 

od veganů neodmítají. 

 

2.1 Semivegetariánství 

Semivegetariánství je nejmírnější formou vegetariánství. Někteří autoři tento způsob 

výživy mezi vegetariánství ani nezařazují. Je povoleno jíst ryby a drůbež, mléko, mléčné 

výrobky i vejce. Semivegetariáni odmítají jen tmavé druhy masa a samozřejmě i uzeniny. 

Tento způsob výživy se ztotožňuje se současnými názory na zdravou stravu, je tedy 

považován za ideální výživu pro osoby s ukončeným růstem. Jediné, co odborníci na 

zdravou stravu vytýkají je fakt, že bílé maso neobsahuje tolik železa jako maso tmavé. 

Semivegetariáni by tedy měli hledat jiné potraviny bohaté na železo (vejce, brambory, 

rajčata) anebo použít železo ve formě výživového doplňku.  

 

2.2 Laktoovovegetariánství 

Žádné maso, uzeniny ani ryby laktoovovegetariáni neuznávají. Vejce, mléko a mléčné 

výrobky konzumují běžně. Netrpí tak nedostatkem bílkovin a ani vitamínu B12. Jedí stravu 

založenou hlavně na obilovinách, zelenině, ovoci, luštěninách a semenech. Stejně jako 

v předchozím případě je zde nejen nedostatek železa, ale i jódu, který ovlivňuje intelektové 

schopnosti člověka. Tento způsob výživy se tedy nedoporučuje mladistvým, jejichž 

organismus je ještě ve vývinu. 
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2.3 Laktovegetariánství 

Z živočišných potravin konzumují laktovegetariáni pouze mléko a mléčné výrobky. Při 

tomto způsobu výživy je velmi těžké zajistit si dostatek bílkovin a je tedy potřeba, aby 

člověk, který se takto stravuje, měl o výživě hlubší znalosti. Měl by například vědět, že 

jeden jogurt nezajistí organismu potřebnou porci vápníku. Řada lidí si myslí, že když do 

svého jídelníčku namísto pestrého vegetariánského pokrmu zařadí opakované pojídání 

pečiva a müsli tyčinek, bude jejich strava vyvážená. Poté se ale diví, že nejedí žádné maso, 

a přesto přibírají na váze. 

 

3 Veganství 

Striktní vegetariáni (vegani), odmítají veškeré potraviny živočišného původu včetně medu. 

U veganské stravy je určité riziko podvýživy, zvláště pak u lidí, kteří toho o vyvážené 

stravě moc nevědí. Vegani by měli vědět především to, že například sója poskytuje 

všechny důležité a potřebné aminokyseliny, a proto by měla být každodenní součástí jejich 

jídelníčku. Při veganské výživě navíc často hrozí nedostatek energie, tuků a jejich 

doprovodných složek (např. vitamínu A, D, E, K, které jsou rozpustné v tucích). 

Problematické je také dodržení potřebné dávky bílkovin, železa, zinku, vápníku a také 

vitamínu B12. Vitamín B12 se vyskytuje jedině v potravinách živočišného původu, a proto 

by jej vegani měli přijímat alespoň ve formě výživového doplňku. To však často odmítají 

a tím zvyšují riziko vzniku perniciózní anémie (= choroba způsobená nedostatkem 

proteinu, který váže vitamín B12 a umožňuje vstřebávání vitamínu B12 v tenkém střevě). 

Na druhé straně může být v nadbytečném množství zastoupena vláknina, která může snížit 

absorpci živin jako je vápník či zinek. Z toho všeho tedy vyplývá, že veganství není 

vhodné pro děti ani těhotné nebo kojící ženy. 
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3.1 Fruitariánství 

Velmi zvláštní odvětví veganské výživy je fruitariánství (tzv. ovocná dieta). Tento 

okrajový výživový směr je založený pouze na různých druzích ovoce doplněného v malém 

množství i ořechy. Při tomto způsobu stravy dochází k nedostatku proteinů, vitaminů 

a minerálních látek. 

 

3.2 Vitariánství 

Vitariáni zastávají názor, že pouze RAW strava neboli živá strava, může člověku dodat 

skutečnou energii. Vitariáni říkají, že veškeré zdravotní problémy souvisí s moderním 

způsobem života, proto se snaží svou stravu připravovat na přírodní způsob, neboli tak, jak 

by se s potravou setkali v přírodě. Řídí se tedy pravidlem, že když už je něco potřeba 

tepelně upravit, nesmí být teplota vyšší než 40 °C. Tím jsou tedy všechny cenné vitamíny 

v potravě zachovány, protože vařením na vysokou teplotu se velká spousta vitamínů 

odbourává. Cukr se přijímá pouze a jen v ovoci a bílkoviny v zrnech, obilovinách 

a luštěnině.  

 

4 Makrobiotika 

Makrobiotika není jen výživovým stylem, ale i celkovým přístupem k životu. Termín 

makrobiotika se skládá z dvou řeckých slov: „makros" což znamená dlouhý a „bios" neboli 

život. Řídí se dvěma principy jin a jang. Podstatné je, aby tyto dva principy zůstaly 

v rovnováze. Jin a jang jsou druhy energie, které se navzájem doplňují a jestliže jsou 

v rovnováze, je fyzický i psychický stav člověka v pořádku. Základem makrobiotiky je 

strava bohatá na ovoce, zeleninu, obiloviny a luštěninu. Ne všechny druhy zeleniny 

a ovoce jsou u tohoto směru povoleny. Makrobiotici se vyhýbají např. lilkovité zelenině 

(rajčata, lilek, paprika) a také veškerému tropickému ovoci. V této dietě se také velice 

často objevují mořské řasy, které jsou bohatě na zinek, kobalt a měď a prospívají tak 

našemu metabolismu. Mohlo by se zdát, že makrobiotika spadá pod vegetariánství, to 

ovšem není tak úplně pravda. Makrobiotika maso striktně nezakazuje, pouze snižuje jeho 
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množství na minimum. Omezena je také konzumace vajec a rafinovaných potravin. 

Stěžejním problémem tohoto alternativního směru výživy je nadměrná konzumace 

vlákniny, která může poškodit trávicí trakt a zhoršit tak vstřebávání důležitých látek jako je 

vápník, hořčík nebo vitamín B6. Vysoký příjem lepku může zapříčinit celiakii nebo 

například lupénku. 

 

4.1 Makrobiotické chápání nemocí 

Herman Aihara ve své knize Základy makrobiotiky píše o setkání se slavným doktorem 

Šinčirem Akizukim. Při rozhovoru s Hermanem Aiharou vyjadřoval svou kritiku moderní 

medicíny. Š. Akizuki řekl: 

„Moderní medicína dělá chybu tím, že si plete příčiny a následky nemocí. To, o čem si 

moderní medicína myslí, že je příčinou chorob, je ve skutečnosti její následek, nebo dopad 

příčiny. Ve skutečnosti tedy neléčí příčiny, ale následky, pouhé symptomy nemoci. Tudíž 

léčba poskytovaná moderní medicínou neléčí onemocnění, ale pouze drží symptomy pod 

povrchem, a tím zhoršuje stav pacienta.“ 

Aihara uvádí příklad, kdy lékaři léčí otok nohy, který pacientovi způsobuje bolest. Pokud 

lékař vidí, že otok způsobuje bolest, snaží se jej zmenšit, aniž by vystopoval zdroj otoku 

a zjistil tak příčinu. Poskytne tak pacientovi pouze pocit, že je léčen. Ve skutečnosti se ale 

o žádnou léčbu nejedná. Dříve nebo později se bolest stejně vrátí. A to je důvod, proč 

principy makrobiotiky jednoznačně zavrhují užívání léků a veškeré léčebné i chirurgické 

zákroky. 

 

5 Výživa podle krevních skupin 

Každému z nás byla dána některá ze čtyř krevních skupin – 0, A, B nebo AB. Už odedávná 

je známo, že ke každé skupině se vážou určitá onemocnění, ke kterým jsou lidé s danou 

krevní skupinou náchylnější, než nositelé ostatních skupin. Je dokázáno, že krevní skupiny 

A jsou náchylnější k rakovině a to hlavně tlustého střeva, dělohy a vaječníků. U krevních 
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skupin B je zase častější výskyt astmatu a vyšší sklony k cukrovce. Nositelé krevní 

skupiny AB by si měli dát pozor na srdeční onemocnění a potíže s imunitním systémem. 

A osoby s krevní skupinou 0 jsou prý více náchylní k alergiím, problémům se štítnou 

žlázou a také mají pomalejší metabolismus. Teprve nedávno se ukázalo, že existuje 

souvislost mezi naší krevní skupinou a výživou. Naše tělo totiž údajně zpracovává potravu 

podle toho, k jaké skupině patříme. 

 

5.1 Krevní skupina 0 

Lidé s touto krevní skupinou mají sklony k poruchám štítné žlázy a pomalé trávení. Úplně 

nevhodný je pro ně tedy pšeničný lepek. Měli by se vyvarovat také fazolím, čočce 

a květáku. Nevhodné jsou také vejce a mléčné výrobky. Pro krevní skupinu 0 je vhodné 

jakékoliv maso, ať už jehněčí, kuřecí nebo hovězí. Konec konců, lidé se skupinou 0 bývají 

označováni jako „lovci" a to kvůli jejich historickým kořenům. Tato krevní skupina 

reaguje příznivě na konzumaci olejů, nejvhodnější variantou je olej olivový a také olej 

z lněného semínka. 

 

5.2 Krevní skupina A 

V mnoha ohledech je tato krevní skupina přesným opak krevní skupiny 0. Krevní skupina 

0 spaluje maso jako palivo, zatímco krevní skupina A ho v těle ukládá jako tuk. Důvodem 

je rozdíl v žaludeční kyselosti – krevní skupina 0 má vysokou a krevní skupina A nízkou. 

A to je důvod, proč obtížněji tráví maso a mléčné výrobky. Dobře stravitelné potraviny 

jsou naopak ze sóje nebo zelenina. Krevní skupině A obecně prospívají bílkoviny 

rostlinného původu. 

 

5.3 Krevní skupina B 

Krevní skupina B je jednou ze skupin, která může plně konzumovat mléčné výrobky. Co se 

týče masa, je pro ně vhodné jehněčí, skopové a králičí maso. Vyvarovat by se naopak měli 
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kuřecímu masu. Nositelé skupiny B by do svého jídelníčku měli zařadit oleje, a to zejména 

olej olivový, který podpoří trávení a vylučování. Nevhodné jsou pro ně naopak potraviny 

jako žito, pšenice a kukuřice. 

 

5.4 Krevní skupina AB 

Většina potravin, které jsou nevhodné pro skupinu A i B jsou nevhodné i pro tuto skupinu. 

Vhodné jsou zejména mléčné výrobky, zvláště pak zakysané, které obsahují jogurtovou 

kulturu. Nositelé krevní skupiny AB by měli konzumovat bílkoviny živočišného původu, 

zejména ty, které se shodují se skupinou B. Co se tuků týče, vhodný je pro skupinu AB 

především panenský olivový olej. 

 

6 Dělená strava 

Za zakladatele dělené stravy je bezesporu považován Dr. William Howard Hay, který se 

inspiroval zkušenostmi amerických lékařů. Tito lékaři zjistili, že na trávení a vstřebávání 

živin má vliv kombinace navzájem si odporujících potravin. To může mít za následek 

zpomalený metabolismus a úbytek energie. Dělená strava je založena na teorii, že lidské 

tělo špatně tráví cukry a bílkoviny současně, což vede k zátěži trávicího traktu a také 

ke vzniku obezity. Všechny potraviny jsou tak roztříděny do tří skupin – na potraviny, 

které mají převahu sacharidů, na potraviny které mají převahu bílkovin a na tzv. 

„neutrální“ potraviny, které je možné jíst kdykoliv. Potraviny obsahující hodně bílkovin 

potřebují pro své dokonalé trávení kyselé prostředí, zatímco sacharidy potřebují zásadité 

prostředí. Jakmile se tyto dvě odlišné látky tráví spolu, nedochází k jejich ideálnímu 

rozkladu. Skupinu „neutrálních“ potravin můžeme konzumovat zvlášť, nebo ji podle libosti 

konzumovat s oběma skupinami. Co se týče střídání těchto dvou protichůdných skupin, 

většinou se uvádí pravidlo, že se celý den jí buď bílkoviny, nebo sacharidy a tyto dny by se 

měly střídat. Někteří odborníci na dělenou stravu uvádí, že stačí tyto dvě skupiny oddělit 

pouze v rámci jednoho jídla. Úspěšnost této diety je různými interprety chápána jinak. 

Někteří tvrdí, že klíčem této diety je to, že nemícháme dohromady potraviny s naprosto 

odlišným způsobem trávení. Obě potraviny tak mohou být dokonale stráveny a nedochází 
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tak k trávení v dalších částech trávicího traktu. Jiní se ovšem domnívají, že naše trávicí 

ústrojí dokáže zpracovat i protichůdné potraviny. Stěžejní bod ale vidí hlavně v nadměrné 

konzumaci zeleniny, která je bohatá na vlákninu. Vláknina tak naplní žaludek a ten má 

pocit plného zasycení, a to i přes to, že z ní tělo nemá žádný energetický příjem. Dochází 

tak k tomu, že tělo spaluje své vlastní rezervy. 

 

7 Bezlepková dieta 

Bezlepková dieta je dieta, při které není povoleno jíst výrobky obsahující pšenici, žito, 

ječmen a oves. V současné době je bezlepková dieta jedinou léčbou celiakie. Po nasazení 

bezlepkové diety se brzy projeví zlepšení klinického obrazu a dochází k úpravě změn na 

sliznici tenkého střeva. Mezi přirozeně bezlepkové potraviny patří například kukuřice, 

vejce, rýže, ovoce a zelenina a luštěniny. Maso je také přirozenou bezlepkovou potravinou, 

záleží však na zpracování. Lepek se totiž velice často přidává do uzenin, zvláště pak těch 

nekvalitních, jako levější náhražka. V dnešní době najdeme na trhu mnoho výrobků, ze 

kterých byl lepek odstraněn a byl nahrazen jinou látkou, nejčastěji rýžovou moukou nebo 

kukuřičným škrobem. Tyto výrobky se na přebalu produktu značím přeškrtnutým klasem 

a také slovy „bez lepku“ nebo anglickým ekvivalentem „gluten-free“. Takto označené 

produkty jsou bezpečné pro osoby trpící celiakií. Jejich konzumaci se nemusí bát, výrobci 

bezlepkových potravin mají totiž již mnoho let povinnost testovat hotové výrobky na 

přítomnost lepku. 

 

Obr. č. 2- znak bezlepkového výrobku 
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7.1 Celiakie 

Celiakie je autoimunitní onemocnění, přičemž spouštěčem této autoimunitní reakce je 

lepek. Tato reakce vzniká tvorbou protilátek, které poškozují buňky sliznice tenkého 

střeva. Na sliznici pak dochází ke změně střevních výběžků (klků). Narušuje se tak funkce 

tenkého střeva a znemožňuje se tak dokonalé vstřebávání tuků, bílkovin a některých 

vitamínů. Projevuje se zvracením, problémy se zažíváním, váhovým přírůstkem nebo 

úbytkem a také kožními problémy. U malých dětí se projevuje malým vzrůstem, 

chudokrevností a také zvětšeným bříškem. Příčiny tohoto onemocnění mohou být 

různorodé. Osoby trpící celiakií mohou mít vrozený neúplný vývoj střevních klků nebo se 

s ní mohou potýkat po operačním odstranění střeva nebo léčbě některými antibiotiky. 

Jakmile je pacientovi diagnostikována celiakie, měl by přejít na doživotní bezlepkovou 

dietu. Pacient by ji měl striktně dodržovat a neporušovat ji ani v případě, že po nějaké době 

problémy odezní. S celiakií je spojena také laktózová intolerance, která se často objevuje 

u osob s neléčenou celiakií. Celiakie patří k nejčastějším autoimunitním onemocněním. 

V USA se udává četnost výskytu 1:100, což znamená, že každý stý člověk v USA již trpí 

tímto onemocněním. Stejný počet se uvádí i v Evropě. Výskyt tohoto onemocnění v České 

republice se podle studií uvádí v rozmezí mezi 1:200 až 1:250, což znamená 40 až 50 tisíc 

nemocných. Odhaduje se, že je zatím diagnostikováno pouze 10 – 15% z tohoto počtu. 

 

 

Obr. č. 3- zdravé střevo versus 

celiakální střevo 
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8 Dotazník 

Jako součást své práce jsem vytvořila krátký dotazník, který mi následně vyplnili žáci tříd 

devátých, osmých a jedné šesté třídy. Dotazník byl zcela anonymní a skládal se z jedenácti 

jednoduchých otázek, které nebyly vědomostní, ale odpovědi se měli odvíjet od zkušeností 

a od celkového vnímání této problematiky daného dotázaného. Dotazník vyplnilo celkem 

105 žáků, z toho 53 chlapců a 52 děvčat. 

 

8.1 Zpracování výsledků 

1. Jsem… 

 

 

 

 

 

50% 
50% 

chlapec 

dívka 
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2. Setkal (a) ses někdy s pojmem alternativní stravování? 

Je velmi dobře, že se 80% žáků již setkalo s pojmem alternativní stravování. Je to důkazem 

toho, že díky médiím a rozsáhlejším a praktičtějším školním osnovám máme šanci se 

neustále vzdělávat a jsme daleko informovanější, než byli naše prarodiče v našem věku 

 

3. Znáš některé z těchto alternativních směrů? 

 

80% 

20% 

ano 

ne 

104 

90 

17 
41 

35 

21 
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Není žádným překvapením, že vegetariánství je tím nejznámějším alternativním směrem. 

Ze 105 dotázaných o tomto směru slyšelo 104 žáků. V pořadí druhé nejčetnější místo 

obsadilo veganství, dále pak fruitariánství, dělená strava a makrobiotika. Mezi žáky bylo 

nejméně známé vitariánství, čemuž se ani nedivím, protože i já jsem tento směr objevila až 

při psaní mé závěrečné práce. 

 

4. Vyzkoušel (a) si některý z alternativních směrů? 

 

28% dotázaných odpovědělo, že se alternativně stravuje nebo stravovalo. 

 

 

 

 

 

 

72% 

28% 

ne 

ano 
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5. Jestli ano, o který se jednalo? 

 

Mezi žáky nejčastěji zkoušeným směrem se stalo vegetariánství, které vyzkoušelo 

23 ze 105 dotázaných. Dva žáci zkoušeli veganství a dělenou stravu a 1 dotázaný 

odpověděl, že vyzkoušel makrobiotiku. Co se týče „neoficiálních“ alternativ, 1 žák 

odpověděl, že nekonzumuje vepřové maso a 1 žák odpověděl, že jí pouze maso 

z biochovů. Přijde mi to jako dobrá alternativa v případě, že máte soucit se zvířaty, 

ale zároveň se nechcete vzdát konzumace masa. 

 

6. Co tě k tomu vedlo? 

 

76 

23 

2 
2 

1 

76 

6 18 

2 12 

2 
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Nejvíce je zastoupen soucit se zvířaty, dále náboženství, zdravotní důvody a o poslední 

místo se dělí zdravotní důvody a „jiné“, což představuje nechuť k masu a rodina 

 

7. Pro které skupiny podle tebe není alternativní stravování vhodné? 

 

Nejvíce dotázaných je toho názoru, že by se neměly alternativně stravovat těhotné a kojící 

ženy. Druhé místo získaly děti do šesti let. Je dobře, že si většina žáků myslí, že by těhotné 

a kojící ženy a malé děti měly jíst vše. Jsou totiž nejvíce náchylní k tomu, že by jim 

nedostatek nějaké látky mohl ublížit. V celku četná skupina žáků si myslí, že je alternativní 

stravování vhodné pro všechny a to bez ohledu na věk. 7 dotázaných je názoru, že by se 

neměly alternativně stravovat děti do patnácti let a 5 dotázaných si myslí, že by se tak 

neměl stravovat nikdo. 

 

 

 

 

 

Je vhodné 
pro 

všechny 

Děti do 6ti 
let Děti do 

15ti let Těhotné a 
kojící ženy  Není 

vhodná 
pro nikoho 

22 

47 

7 

56 

5 
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8. Myslíš si, že maso na jídelníčku nesmí chybět? 

 

V dnešní době je spousta různých názorů na vegetariánství a na úplné vyřazení masa 

z jídelníčku. Někteří tvrdí, že jsme jako lidská rasa předurčeni k lovu a konzumaci zvířat 

a druzí si myslí, že se dá maso bez problému nahradit jiným zdrojem bílkovin a vitamínů. 

Jak z grafu vyplývá, naprostá většina dotázaných je názoru, že by maso na jídelníčku 

chybět nemělo. 

 

 

 

 

 

 

 

71% 

29% 

Ano 

Ne 
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9. Máš doporučení od doktora vyhýbat se některým z alergenů? Jestli 

ano, napiš které. 

 

96 ze 105 dotázaných nemá doporučení se vyhýbat žádnému z alergenů. 6 žáku by nemělo 

konzumovat laktózu a 3 žáci by neměli jíst lepek. 5 dotázaných se musí vyhýbat jiným 

alergenům, které už nejsou tak časté, jako například špenát a vejce. 

 

10.  Trpíš celiakií? 

 

Ne, nemám 
lepek 

laktóza 

jiné 

96 

3 
6 

5 

2% 

98% 

ano 

ne 
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2% dotázaných odpovědělo, že trpí celiakií. Tedy přesněji, že jim byla celiakie 

diagnostikována. Jak ale studie dokazují, jen malé procento lidí trpících celiakií o svém 

onemocnění ví. 

 

11.  Zkoušel (a) si někdy redukční dietu? 

 

Zhruba jedna čtvrtina žáků odpověděla, že již zkoušela redukční dietu. Tuto otázku jsem 

zde dala záměrně, abych upozornila na to, že redukční dieta a alternativní stravování 

nejsou synonyma. Zatímco alternativní stravování by mělo být dlouhodobé, redukční dieta 

má za úkol zbavit Vás během pár týdnů nebo dokonce dní kil navíc a většinou je velmi 

drastická a neměla by být držena dlouhodobě. 

 

 

 

 

 

26% 

74% 

ano 

ne 
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Závěr 

Téma alternativní typy stravování je pro někoho možná jen nedílnou a nudnou součástí 

školních osnov, pro mě je to ale téma velmi blízké. Cílem mé práci bylo doplnit si nové 

znalosti, což se mi rozhodně povedlo. Při psaní své práce jsem narazila na citát od 

Lukrecia: „Co pro jednoho je potravou, pro jiného je jedem.“ Nezbývá mi nic jiného, než 

souhlasit. Při zpracování tohoto tématu jsem totiž zjistila, že člověk od člověka je jiný 

a řekla bych, že zejména dieta podle krevních skupin je tomu důkazem. Psaní této práce mi 

ovšem nedalo jen nové informace, ale také jsem si díky čtení odborných knih vylepšila 

slovní zásobu a osvěžila si práci s Wordem, což se mi na střední škole bude jistě hodit. 

Jsem velice ráda, že i přes počáteční strach pro mě dosáhnout minimálního počtu znaků 

nebyl žádný problém. 
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Prohlašuji, že na celé práci jsem pracovala samostatně a uvedla jsem použitou literaturu.  

 

 

  

V Olomouci, červen 2016 _______________________  

           podpis  
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