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 Jak žije mládež (i v Kraji Vysočina),  

jak je zdravá či nemocná,  

co považuje ve svém životním stylu za důležité či ne,  

tím si často lámou hlavu  

rodiče, učitelé, odborníci, někdy i široká veřejnost.  

 

 

 Cílem studie a analýzy životního stylu a zdraví  

mládeže v Kraji Vysočina,  

který je ojedinělým projektem v ČR,  

bylo dát alespoň na některé z těchto otázek odpověď.  



Základní informace o projektu 

• myšlenka realizovat studii vznikla již v roce 2010,  

studie byla poprvé realizována v roce 2012 

• v loňském roce byla studie opakována i pro možnost 

srovnání výsledků a vyhodnocení efektivity Krajem 

Vysočina realizovaných či podporovaných programů 

• byla vyhotovena Metodika projektu  

• realizace: Zdravá Vysočina, z.s. + Státní zdravotní ústav ve 

spolupráci se SZŠ Jihlava 

• návštěvy SŠ a sběr dat v dubnu – červnu 2017 

• závěrečná zpráva, kterou schválila Rada Kraje Vysočina, 

je umístěna na webu Kraje 



Základní informace o studii 

22 (22) náhodně vybraných SŠ 

v Kraji Vysočina 

46 (41) tříd 2. ročníků (17-ti letí) 

960 (866) žáků SŠ 

48,8% 51,2% 

 chlapci  dívky

25,3% 

29,6% 

45,1% 

OU gymnázia ostatní SŠ

40,4% 

17,4% 

23,2% 

19,0% 

< 1000 ob. 1000 - 5000 ob.

5000 - 20000 ob. > 20000 ob.

Modře a v závorce zde a dále = rok 2012 



Obsah projektu 

Vyšetřování zdravotního stavu 

• vyšetření krevního tlaku a pulsu 

• měření tělesné hmotnosti a výšky 

• BMI, měření % tělesného tuku 

• obvod pasu, obvod boků, WHR index 

• Ruffierův test tělesné zdatnosti 

Individuální konzultace, poradenství, doporučení 

Vyplnění anonymního dotazníku 

Zvyšování zdravotní gramotnosti, vč. posterů 

  Pětičlenný realizační tým navštívil všech 46 tříd SŠ  





Body Mass Index  =  BMI 

Výsledky jsou horší než v roce 2012 

Nadváhu či obezitu  

(dle BMI)  

má 30 % (23 %) žáků 

 

obezitu pak 8,4 % (4,4 %)  

 

Pouze 61% mladých osob 

má optimální hmotnost 



BMI 

Nadváhu či obezitu mají výrazně 

více chlapci (36 %) než dívky (25 %) 

 

Proti r. 2012 došlo k vyššímu 

nárůstu u dívek: z 15 % na 25 % 

(u chlapců z 30 % na 36 %) 

Nadváhu či obezitu má  

40 % učňů 

20 % gymnazistů 
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Procento tělesného tuku (% TT) 

Zvýšené či vysoké % TT 

má 44 % žáků, 

56 % dívek a 32 % chlapců 

 

 

Vysoké % TT  

má 28 % dívek a 21 % chlapců 

Vysoké % TT má  

32 % učňů  

17 % žáků gymnázií 

 

Výsledky obdobné jako  

v roce 2012 
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Tělesná zdatnost (TZ) podle Ruffiera 

Velmi dobrou TZ má pouze  

desetina žáků 

 

Nedostatečnou či podprůměrnou TZ 

má téměř polovina žáků 

Nedostatečnou či podprůměrnou TZ 

 55 % (65 %) dívek  

 41 % (50 %) chlapců 

 

Situace se oproti roku 2012  

mírně zlepšila 
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Stravování - snídaně 

Pravidelně každý den snídá  

pouze 40 % žáků,  

45 % mládeže nesnídá vůbec 

nebo jen občas  

Rozdíly mezi pohlavími  jsou malé, 

značné rozdíly mezi žáky  

různých typů škol 

 

 

Obdobné výsledky i v roce 2012 

16,5% 

28,8% 
14,8% 

39,9% 

 ne  ano, ale jen občas

 ano, často, ale nepravidelně  ano, každý den

29% 
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Snídaně 

Značné rozdíly mezi jednotlivými SŠ. 

Ve čtyřech SŠ snídá denně či často více než 70 % žáků,  

naopak v jiných čtyřech SŠ méně než 40 %. 



Co nejčastěji používáte jako pomazánku  

na chléb, rohlík či jiné pečivo? 

Nejčastěji mládež používá máslo a pomazánky z másla. 

Rozdíly mezi pohlavími, typy škol ev. podle bydliště jsou malé, nevýznamné. 



Konzumace mléka, mléčných nápojů a výrobků 

Více než 3x měla mléko v posledním týdnu téměř polovina žáků  

a mléčné výrobky, tj. zejména sýry nebo jogurty, dokonce 3/5 respondentů. 

 Oproti roku 2012 mládež pije mléko méně, naopak více konzumuje  

sýry a jogurty, rozdíly nejsou významné. 



Konzumace masa 

Nejčastěji jí mládež „bílé“ maso, téměř třetina jej měla  

v posledním týdnu min. 3x, ani jednou pouze desetina z nich. 

2/3 respondentů nemělo v posledním týdnu ryby ani jednou. 

Konzumace bílého masa u mládeže mírně roste (30 % / 22 %). 



Konzumace uzenin, salámů, párků,  

uzeného masa apod. pokrmů 

Konzumace uzenin je stále poměrně vysoká, výrazně častější u chlapců. 

Obdobné výsledky i v roce 2012.  



Konzumace pečiva 

Bílé pečivo konzumuje mládež stále více než tmavé a celozrnné,  

častěji chlapci – min. 3x týdně 74 % (dívky 55 %). 

Oproti roku 2012 se mírně zvýšila konzumace tmavého pečiva.  



Konzumace 
čerstvé zeleniny 

čerstvého ovoce 

Ovoce konzumuje mládež prakticky 

stejně často jako zeleninu. 

I ovoce jí častěji dívky. 

 

Konzumace zeleniny (65 % / 52 %)  

i ovoce (64 % / 50 %)  

se u mládeže zvyšuje. 

Zeleninu min. 3x v posledních 

7 dnech měly jen 2/3 žáků SŠ. 

Dívky konzumují zeleninu 

častěji. 



Konzumace nápojů 

slazené nápoje 

Chlapci pijí slazené nápoje  

výrazně častěji než dívky. 

 

 

Oproti roku 2012 došlo ke 

zlepšení (min. 3x: 29 % / 42 %). 

Pití slazených nápojů je  

u mládeže stále oblíbené, 

pouze pětina žáků uvedla,  

že je neměla v posledním 

týdnu ani jednou. 



Konzumace luštěnin 

Téměř polovina respondentů nejedla luštěniny  

v posledním týdnu ani jednou. 

 

Oproti roku 2012 mírný nárůst konzumace 

(alespoň 1x za týden:  54 % / 40 %). 



Kouření 

33 % (40 %) žáků kouří:  

16 % (22 %) pravidelně, 

17 % (18 %) občas,  

2/3 žáků nekouří 

Značné rozdíly  

 

mezi kouřením  

dívek a chlapců 

 

a mezi kouřením  

dle typu SŠ  
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Pokud v současnosti kouříte, kolik let již kouříte? 

Čtvrtina z těch, co kouří, začíná kouřit již před 13. rokem věku  

24 % mládeže (z celku) začíná kouřit nejpozději v 15 letech 

Chlapci začínají kouřit dříve než dívky a učni dříve než gymnazisté 

 

I zde mírné zlepšení oproti roku 2012 

28,8% 

46,1% 

25,1% 

necelý rok 1-3 roky více než 3 roky



Pití alkoholu 

16 % (20 %) žáků pije alkohol  

min. 2x týdně 

Desetina (4 %) mládeže uvedla, že 

jsou abstinenty  

10,3% 

26,3% 

47,1% 

14,7% 
1,6% 

nikdy výjimečně 1x týdně 2-4x týdně >4x týdně

Opilost 
36,8% 

28,2% 

21,8% 

13,3% 

nikdy pouze 1x 2-4x více než 4x

Více než třetina (35 %) žáků SŠ přiznala, 

že za posledních 6 měsíců byla opilá (tak, 

že jim bylo druhý den špatně) více než 2x 

Výsledky lepší než v roce 2012,  

např. opilost více než 2x: 44 % respondentů  



Pití alkoholu 

Chlapci pijí a opíjejí se prokazatelně 

více a častěji než dívky 

 

Opilost častěji než 2x za posledních 

6 měsíců:   D: 29 %  x  CH: 40 % 

Učni pijí a opíjejí se nejvíce 

 

Opilost častěji než 2x za 

posledních 6 měsíců:  

OU: 41 % x ostatní: 35 % 
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Užívání  

drog 

13 % žáků užívá (kromě alkoholu a cigaret) nějakou drogu,  

 ve většině případů (95 % - 75 %) se jedná o marihuanu  

Častěji užívají drogy chlapci a učni, ti zejména „denně“ – 4 % z nich 

Nějakou drogu v životě vyzkoušelo 36 % mládeže 

27 % respondentů uvedlo, že jeli někdy v autě s řidičem, o němž věděli,  

že před jízdou požil alkohol či drogu 

1,5% 

0,5% 
10,5% 

87,5% 

ano, denně ano,více než 2x týdně ano, občas ne

Velmi podobné výsledky  

jako v roce 2012 



Sexuální zkušenosti 

Alespoň jeden pohlavní styk přiznalo  

58 % (64 %) studentů  

 

62 % (70 %) dívek  

54 % (59 %) chlapců 
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Alespoň jeden pohlavní styk 

přiznalo 

47 % (50 %) gymnazistů 

72 % (80 %) učňů  



Počet sexuálních partnerů 

Minimálně 4 partnery již vystřídalo:  

11 % (16 %) mládeže  -  12 % chlapců a 10 % dívek 

22 % učňů oproti 6 % gymnazistů 

15 % studentů z větších měst oproti 9 % studentů z vesnic 

42,2% 

47,0% 

10,8% 

žádný 1-3 partneři ≥ 4 partneři 



Používání kondomu 

Kondom vždy používá 42 % (41 %) 

mládeže,  

30 % (21 %) nepoužívá  

kondom vůbec 

41,7% 

28,1% 

30,1% 

ano,vždy občas ne

Rozdíly – kondom vůbec nepoužívá: 

25,6% 

40,1% 
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Používání helmy při jízdě na kole 

38 % (29 %) žáků používá helmu vždy 

 

téměř třetina (31,3 %) studentů (37 %), kteří jezdí  

na kole, helmu nepoužívá vůbec  

37,5% 

31,2% 

31,3% 

ano, vždy občas, někdy ne



Používání helmy při jízdě na kole – hlavní rozdíly 
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ne, helmu nepoužívám nikdy 
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Helmu vůbec nepoužívají 

více chlapci, 38 % oproti 

25 % dívek 

Helmu vždy používá 

častěji mládež ve větších 

městech (55 %) než v 

obcích (31 %) 

Helmu vždy používají 

častěji gymnazisté,  

57 % oproti 19 % učňů 



A  CO  S  VÝSLEDKY  DÁL? 

Lze očekávat, že ve „Zdravém“ Kraji Vysočina  

budou tyto výsledky využity při plánování, přípravě a realizaci 

projektů a programů primární prevence nemocí  

a podpory zdraví  se zaměřením na děti a mládež !!! 

Osobně jsem přesvědčen, že se to v Kraji Vysočina daří 

(Zdravý Kraj Vysočina, Program Zdraví 21, Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina, 

grantová podpora, programy financované Krajem Vysočina, aktivity SZÚ…)  

a věřím, že tomu tak bude i nadále v příštích letech !!!  

Obrázek  

z prezentace výsledků 

studie z roku 2012 



Děkuji Vám za pozornost 

stanislav.wasserbauer@szu.cz 

 


