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Příloha č. 1: Percentilov r f hm tn sti

Zdroj: (SZÚ, seznam růstovýc raf
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Percentilový graf hmotnosti – chlapci  

SZÚ sez am r stových grafů) 
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Příloha č. 2: Percentilový graf hmotnosti – dívky 

 

Zdroj: (SZÚ, seznam růstových grafů) 

  



55 

 

Příloha č. 3 - Dotazník 

Vážení rodiče, milé děti, 

 

dovoluji si vás touto cestou oslovit a požádat o spolupráci. Jmenuji se Zuzana Vokurková a 
jsem studentkou 3. ročníku oboru nutriční terapeut na 1. lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze. K úspěšnému ukončení svého studia potřebuji obhájit Bakalářskou práci, 
jejíž téma je Vliv sociálního a finančního zázemí rodiny na vznik dětské obezity. Ke 
zjištění potřebných údajů Vás prosím o pravdivé vyplnění následujícího dotazníku. Prosím 
o vyplnění všech otázek.  

Dotazník je anonymní, získané údaje a výsledky budou použity pouze pro moji 
bakalářskou práci.  

Děkuji za Váš čas,  

Bc. Zuzana Vokurková  

 

1. Věk, pohlaví, váha, výška Vašeho dítěte?    

 
 

2. Kde bydlíte? 
a) město 
b) vesnice       

                          
3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  

a) základní  
b) střední odborné bez maturity 
c) střední odborné s maturitou 
d) vyšší odborné  
e) vysokoškolské  

 
4. Jste zaměstnaný/á? 

a) ano 
b) ne 

 
5. Váš status rodiny? 

a) úplná (v manželství/partnerství) 
b) neúplné (samoživitel/ka) 
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6. Jaký je Váš rodinný finanční příjem/měsíc? 

a) 10 000 – 15 000Kč 
b) 15 001 – 25 000Kč 
c) 25 001 – 35 000Kč 
d) 35 001 – 45 000Kč 
e) Více než 45 000Kč 

 
7. Kolik měsíčně utratíte za potraviny? 

 

…………………….. Kč 
 

8.  Jak často s dětmi navštěvujete řetězce rychlého stravování? (Fast Foody, 

McDonald’s, KFC a jiné) 

a) 1 x týdně 
b) několikrát do týdne 
c) 1 x měsíčně 
d) 3 x do měsíce 
e) nikdy 

 
9. Kolikrát denně se Vaše dcera/syn stravuje?  

 
10. Stravujete se společně? 

a) ano 
b) ne 

 
11. Snídá Vaše dcera/syn pravidelně ve všední dny?  ano ne 

Snídá Vaše dcera/syn pravidelně o víkendu?  ano ne 

 
12. Co nejčastěji snídá?  

 
13. Nosí si Vaše dcera/syn do školy svačiny z domova? 

a) ano 
b) ne 

 
14. Co nejčastěji svačí? 

 

15. Chodí Vaše dcera/syn na obědy do školní jídelny? Pokud ne, napište prosím, 

kde se stravuje. 

 ano 

 ne (…………………………………….) 
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16.  Jak často konzumuje Vaše dcera/syn zeleninu?  

a) několikrát denně 
b) 1 x denně 
c) 1-3 x týdně 
d) vůbec nebo výjimečně 

 
17. Jak často konzumuje Vaše dcera/syn ovoce?  

a) několikrát denně 
b) 1 x denně 
c) 1-3 x týdně 
d) vůbec nebo výjimečně 

 
18.  Jak často konzumuje Vaše dcera/syn sladkosti (sušenky, čokolády, bonbóny 

apod.) ? 

a) denně 

b) 1-2 x týdně 

c) 3- 4x týdně 

d) více než 5 x týdně 

e) vůbec nebo výjimečně 

 

19.  Jak často konzumuje Vaše dcera/syn slané pochutiny? (Chipsy, brambůrky, 

tyčinky, apod.)? 

a) denně 
b) 1-2 x týdně 
c) 3 – 4 x týdně 
d) více než 5 x týdně 
e) vůbec nebo výjimečně 

 
 

20. Pije Vaše dcera/syn slazené nápoje, ochucené limonády? 

a) ano 
b) ne 
c) výjimečně 

 
21.  Věnuje se Vaše dcera/syn pravidelně nějakému sportu? Pokud ano, napište 

prosím jakému a jak často. 

a) ano ( ………………………………………..) 
b) ne  
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