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Úvod  

 
= práci na téma zdravý životní styl, jsem si zvolila proto, že mi 
samotné téma přišlo jednoduché a lehce zpracovatelné 
 
=Také se dá toto téma různě pojmout a zajímavě prezentovat 
 
= Mým cílem bylo obhájit zdravý životní styl obhájit co nejlépe a 
případně někoho inspirovat ke změně svého dosavadního životního 
stylu 
 
= Práce mě bavila, o toto téma se také zajímám a to je asi při 
tvorbě této práce to nejdůležitější 
 
= Čerpala jsem především z vlastních zkušeností a zdrojů 

 



Stravování  

 
= Správné stravování vede ke zdraví člověka  
 
= Většina lidí si pod pojmem zdravá strava  představí jen zeleninu a 
neustále kontrolování se , což se nyní pokusím vyvrátit a uvést na pravou 
míru 
 
= Správná strava by měla zahrnovat dostatek ovoce, zeleniny, mléčných 
a pekárenských výrobků, luštěniny a také maso 
 
= Základem zdravého stravování je vyvážená strava a pravidelný příjem 
jídla po menších dávkách 
 
= Obecně se doporučuje 5krát až 6krát denně 
 
= DODRŽOVÁNÍ PITNÉHO REŽIMU  

 



Nezdravé stravování  
 

 Mezi nezdravé stravovací návyky patří:  
 

= Nedodržování pravidelného příjmu potravy  
= Několika násobné překročení denní dávky soli 
= Velmi časté pití kávy ( v přiměřeném množství káva 
prospívá ) 
= Časté pití slazených limonád ( minimální denní příjem čisté 
vody ) 
= Pravidelné konzumování tučných a smažených jídel, 
náhražkovité potraviny, uzeniny, zákusky… 

 



Energetické nápoje  

= Jsou to nealkoholické nápoje 
 = mezi častými konzumenty jsou studenti, sportovci, návštěvníci 
klubů a diskoték nebo třeba unavení řidiči 
 
 = složení tvoří převážně kofein, B-vitamíny, rostlinné výtažky, 
sycená či nesycená voda, taurin, ženšen a guarana 
 
= účinek na centrální nervovou soustavu, tedy zvýšení pozornosti a 
nárůst mentální i fyzické výkonnosti 
 



Rychlé občerstvení  

 
RYCHLE A LEVNĚ = takto můžeme charakterizovat současný 
moderní způsob veřejného stravování 
 
= Jiný anglický výraz pro rychlé občerstvení =  „FAST FOOD“ 
 
= Smažené jídlo, slazené nápoje 
 
= Nejhorší možné stravování vůbec 
 
= Zdravotní rizika – cukorvka, obezita, infarkt… 

 



Obezita a anorexie  
Obezita – neustálé přejídání se  

= Obrovský denní příjem jídla – mnoho kalorií. 
= Slazené nápoje, tučná jídla, zákusky… 
= Zdravotní rizika – infarkt, cukrovka, problémy s klouby… 
Minimální pohyb 
 

Anorexie – Problém související s lidskou psychikou = 
mentální anorexie. 
= Touto nemocí trpí především dívky nízkého sebevědomí. 
= Minimální příjem potravy = 600-800 kalorií. 
= Vede k radikálnímu úbytku váhy, ztrátě vlasů, chrupu a v 
posledním stadiu také ke smrti. 
= Projevuje se nevinně = málokdo zprvu pozná, že se jedná 
o anorexii 

 





Pravidelný pohyb, 
sporty 

= Redukuje přijaté kalorie  
= Formuje a zpevňuje postavu 
= Prevence proto civilizačním chorobám  
= Sportem ke zdraví 
= Neoddělitelnou součástí zdravého životního 
stylu 
 
= NEJDOPORUČOVANĚJŠÍ SPORTY :  
- chůze 
- Jízda na kole  
- plavání 

 



Aerobik 

 

 

= je kondiční cvičení při hudbě, které je zaměřené 
na rozvoj oběhové soustavy a na zvýšení úrovně 
vytrvalosti i výkonnosti 
 
= počátky aerobiku je možno vidět v práci 
Američana Kennetha Coopra = vydal v roce 1968 
knihu „Aerobics“ 
 
= o doplnění aerobního cvičení o prvky tance se 
zasloužila Jacke Sorensenová  
 
= Nyní se aerobik cvičí v mnoha podobách 
 



Olga Šípková  

 
=  Vystudovala fakultu tělesné výchovy a sportu na UK, obor 
učitelka tělesné výchovy a biologie 
 
= její první mistrovství, které vyhrála na plné čáře, jí proslavilo a 
umožnilo jí setkání se známými lidmi 
 
=Začala natáčet různé videokazety a pořádat různé kurzy jak 
sportovního, tak rekreačního aerobiku 
 
= Dnes již nezávodí, ale cvičit nikdy nepřestala 
 

= Je dvojnásobná mistryně Evropy a mistryně světa ve sportovním 
aerobiku, více mistryně světa ve fitness týmech kategorie step, 
trojnásobná vítězka ankety Instruktor roku, trenérka juniorských a 
seniorských mistrů Evropy 
 
=  majitelka a zakladatelka Fitness klubu Olgy Šípkové 

 = za svobodna Svatoňová (* 12. dubna 1969, Praha) 
 
 
 



Kulturistika 
= cílem je dosáhnout požadovaného vzhledu těla 

 
 = hodnotí se  například mohutnost, vyrýsovanost 

svalstva, svalová hmota, symetrie a estetičnost postavy 
a podobně 

 
= Příprava probíhá posilováním doma i v posilovnách a 

základem dobrých výsledků je zdravý životní styl a 
vytrvalost 

 
= jako samostatný sport se kulturistika prosadila koncem 

19. století 
 

= Zpočátku byla rozšířena především v USA a do Evropy 
se dostala až po druhé světové válce 

 
 



Relaxace 
= v lidském těle uvolňuje svalové a psychické napětí 

= Pomáhá nabrat nové síly, zregenerovat tělo a duši, získat 
odstup od aktuálních problémů 
= jedině spořádaným a zdravým životním stylem můžeme 
skutečně uspět ve svém životě 
= Relaxovat se zdá různými způsoby a metodami 
 = Záleží na každém z nás, jak si relaxování dokáže vychutnat 
a při jaké činnosti si vlastně odpočineme 



Konec 


