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Úvod 

 Sacharidy  sú dôležitou súčasťou našej stravy- zdroj 

energie. 

 V kolových nápojoch- veľké množstvo cukru. 

 U detí a dospievajúcich sú kolové nápoje rozšírené. 

 Sú údaje na etiketách pravdivé? 

 

 

 



Ciele maturitnej práce 

Hlavný cieľ: 

 v akom množstve konzumujú dospievajúci vo vekovej 
skupine 12-15 rokov kolové nápoje  

 aký to má negatívny dopad na organizmus respektíve- 
ovplyvnenie hmotnosti 

 

Čiastkový cieľ:  

 zistiť, či sú údaje o množstve cukru uvedené na 
etiketách správne alebo skreslené 

 porovnať množstvo cukru v rôznych druhoch kolových 
nápojov a zistiť, ktoré obsahujú najmenej cukru a sú 
najvhodnejšie na konzumáciu.  

 

 



Teoretická časť 

Sacharidy: 

 monosacharidy- glukóza a fruktóza 

 oligosacharidy- sacharóza- repný/trstinový 

                             cukor  

                             laktóza- mliečny cukor 

                             maltóza- sladový cukor  

 polysacharidy- škrob a glykogén 

 



Nadváha a obezita 

 



Praktická časť  
Materiál 1.časť: dotazník: neskôr vyplnený 

                         respondentmi od 12 do 15 rokov 

 

Materiál 2.časť:1. rôzne druhy kolových nápojov : 

                              Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Kofola, 

                              Lokálka, Pepsi Cola a Royal Crown Colu 

                           2. odmernú nádobu  

                           3. malé hrnce  

                           4. váhu 

                           5. plynový sporák  

                           6. papier s perom 

 

Materiál 3.časť:  1. refraktometer  

                             2. pipetu   

                             3.vzorky z vybraných druhov kolových nápojov  

                                

                



Praktická časť 
Metódy: štatistické vyhodnotenie údajov  

                komparáciu 

                pozorovania  

 

Časové trvanie: práca a vyhodnotenie dotazníka – 2 hodiny 

                              vyparovanie kvapalnej časti  každého druhu 

                              kolového nápoja – 20 minút  

                              práca s refraktrometrom – 30 minút 

                                



Praktická časť 

Hypotézy č.1 

    Predpokladáme, že najviac cukru bude obsahovať Coca Cola 

    a Coca-Cola Zero najmenej. Taktiež predpokladáme, že údaje 

    na etiketách jednotlivých druhoch kolových nápojov nie sú 

    skreslené a naše vlastné nadobudnuté výsledky budú rovnaké 

    alebo aspoň približne rovnaké.  

Hypotézy č.2 

    Predpokladáme, že kolové nápoje sú vo vekovej skupine od 12 

    až 15 rokov konzumované pravidelne. Tiež predpokladáme, že 

    pravidelné konzumovanie týchto nápojov má negatívny dopad 

    na ich hmotnosť. 

 



Praktická časť 
Práca s dotazníkom: 

 57 respondentov: 28 dievčat a 29 chlapcov  

 

 

 

 

Respondenti bez ohľadu na pohlavie

Pijú

Nepijú



Praktická časť 

Dievčatá

Pijú

Nepijú



Praktická časť 

Chlapci

Pijú

Nepijú



Praktická časť 
Obľúbenosť nápoja 

Kofola 

Coca-Cola

Pepsi Cola

Coca-Cola Zero 

Royal Crow Cola

Lokálka 



Praktická časť 
Frekvencia konzumácia 

Príležitostne 

Niekoľkokrát za týždeň 

1xtýždenne 

1xmesačne 

Niekoľkokrát za mesiac 

Denne 



Praktická časť 

Hmotnosť dievčatá

Podváha

Nadváha 

Optimálna hmotnosť



Praktická časť 

Hmotnosť chlapci

Podváha

Nadváha 

Optimálna hmotnosť



Praktická časť 
Vyparovanie kvapalnej časti kolových nápojov: 

 
Druh kolového  

nápoja 
Získaný údaj 

( v 100 ml) 

Údaj na etikete 

( v 100 ml) 

Royal Crow Cola  11 g 11 g 

Coca-Cola Zero  0 g 0 g 

Coca-Cola 12 g 11,2 g 

Kofola 8 g 8 g 

 Pepsi Cola 13 g 11 g 

Lokálka 5 g 7,4 g 



Praktická časť 



Praktická časť 

Práca z refraktometrom 

v kvapke Kofoly 8% cukru  

v kvapke  Royal Crow Cola 11%  cukru 

v kvapke Pepsi Coli 11% cukru  

v kvapke Coca-Coly 10% cukru 

v kvapke Coca Cole Zero  0% cukru 

 

 



Diskusia  

 92% z respondentov kolové nápoje konzumuje 

 vyberajú si hlavne kolové nápoje s väčším množstvom 

cukru 

 u detí a mladých sa vyskytuje aj nadváha, ale dotazník 

upozorňuje aj na fakt, že hlavne dievčatá trpia podváhou 

 údaje na etiketách sú správne 

 

 

 

 

 

 



Záver 

 kolové nápoje majú negatívny dopad na zdravie  

 potreba hovoriť o problémoch, ktoré prináša nadmerná 

konzumácia cukru 

 vyvážená strava – vylúčenie alebo aspoň obmedzená 

konzumácia kolových nápojov  

 

 



Použité zdroje  

 https://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/nadvaha-a-obezita-
450965 - tabuľka klasifikácia obezity 

 autor fotiek, tabuliek a grafov- Agáta Joneková 
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