
Milí žáci, 

chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit ve výzkumné části 

mé bakalářské práce. Bakalářská práce se bude týkat příjmu jednoduchých sacharidů u žáků 

na vybraných základních školách. Dotazník je anonymní. 

Odpovědi, prosím, zakroužkujte. Pokud není uvedeno jinak, zaškrtněte jednu z 

nabízených odpovědí. Pokud je otázka bez nabídky odpovědi, napište svou vlastní 

odpověď. 

Děkuji Vám za spolupráci. 

 

Petra Grygová 

 

 

1) Vaše osobní údaje: (prosím, doplňte) 

 

Jste:  chlapec - dívka (prosím, podtrhněte) 

 

Věk:                                    

2) Jste spokojeni se svou hmotností? 

a) Ano 

b) Ne 

3) Jak často se v průběhu dne stravujete? 

a) 2x 

b) 3x 

c) 4x 

d) 5x 

e) Vícekrát 

 

4) Snídáte pravidelně každý den v týdnu? 

a) Ano 



b) Ne 

5) Co nejčastěji snídáte ze zde uvedených potravin? 

a) Rohlík 

b) Chléb 

c) Celozrnné pečivo 

d) Sušenku 

e) Sladké pečivo  

6) Kolik kusů potravin z otázky č. 5 snídáte? 

a) 1 ks 

b) 2 ks 

c) 3 ks 

d) Více než 3 kusy 

7) Jaký nápoj pijete nejčastěji ráno? 

a) Slazený čaj 

b) Neslazený čaj 

c) Mléko 

d) Kakao 

e) Džus 

f) Nepiji ráno 

g) Jiný (uveďte, prosím, jaký) _________________________________ 

8) Jaký mléčný výrobek jíte nejčastěji k snídani? 

a) Ovocný jogurt 

b) Bílý jogurt 

c) Ovocný tvaroh 

d) Jiný (uveďte, prosím, jaký) ________________________________ 

9) Svačíte pravidelně dopoledne? 

a) Ano 

b) Ne 

10) Pokud ano, uveďte, co svačíte dopoledne nejčastěji. 



a) Ovoce 

b) Zeleninu 

c) Bílý jogurt 

d) Ovocný jogurt 

e) Pečivo 

f) Sladké pečivo 

g) Slané pochutiny (chipsy, krekry, slané tyčinky apod.) 

h) Přírodní tvaroh 

i) Ovocný tvaroh 

j) Jiné (uveďte, prosím, jaké) ________________________________ 

11) Jakou sladkost jíte nejčastěji k dopolední svačině? 

a) Sušenku 

b) Čokoládovou tyčinku 

c) Müsli tyčinku 

d) Bonbony 

e) Čokoládu 

f) Nejím sladkosti k dopolední svačině 

g) Jinou (uveďte, prosím, jakou) ______________________________ 

 

12) Kolik kusů těchto potravin z otázky č. 10 jíte denně? (pokud nejíte, na otázku 

neodpovídejte)  

a) 1 ks 

b) 2 ks 

c) 3 ks 

d) Více kusů 

13) Jaký nápoj nejčastěji pijete během dopoledne? 

a) Slazený čaj 

b) Vodu 

c) Vodu se šťávou 

d) Džus 

e) Slazenou limonádu 



f) Slazenou minerální vodu 

g) Neslazenou minerální vodu 

h) Jiný (uveďte, prosím, jaký)_______________________________ 

14) Jíte sladkosti v odpoledních hodinách po příchodu ze školy? 

a) Ano 

b) Ne 

15) Pokud ano, zaškrtněte, jak často. 

a) 1x v týdnu 

b) 2x – 3x v týdnu 

c) Více než 3x v týdnu 

d) Denně 

16) Dáváte při obědě přednost sladkým jídlům před ostatními jídly? 

a) Ano (pokud ano, uveďte jakým) _____________________________ 

b) Ne 

17) Jakou sladkost jíte mimo stravovací režim? (mimo snídani, dopolední svačinu, oběd, 

odpolední svačinu a večeři) 

a) Sušenku 

b) Čokoládovou tyčinku 

c) Müsli tyčinku 

d) Bonbony 

e) Čokoládu 

f) Nejím sladkost mimo stravovací režim 

g) Jiné (uveďte, prosím, jaké) ____________________________ 

18) Kolik kusů těchto potravin z otázky č. 17 jíte denně? (pokud nejíte, na otázku 

neodpovídejte)  

a) 1 ks 

b) 2 ks 

c) 3 ks 

d) Více než 3 kusy 



19) Pijete energetické nápoje? 

a) Ano 

b) Ne 

20) Co nejčastěji jíte mimo stravovací režim? (mimo snídani, dopolední svačinu, oběd, 

odpolední svačinu a večeři) 

a) Sladké pochutiny 

b) Ovoce 

c) Uzeniny 

d) Zeleninu 

e) Chipsy 

f) Smažené výrobky 

g) Nic 

h) Jiné (uveďte, prosím, jaké) ____________________________ 

21) Kdy večeříte? 

a) V 17h 

b) V 18h 

c) V 19h 

d) Ve 20h 

e) V jiný čas (uveďte, prosím, dobu)________________________ 

22) Co nejčastěji večeříte? 

a) Ovoce 

b) Zeleninu 

c) Ovocný jogurt 

d) Rohlík 

e) Chléb 

f) Jiné (uveďte, prosím, jaké) ---------------------- 

23) Které potraviny nejčastěji jíte před spaním? 

a) Chipsy 

b) Čokoládu 

c) Ovoce 



d) Sušenku 

e) Nejím před spaním 

f) Jiné (uveďte, prosím, jaké) ---------------------- 

24) Stává se Vám, že máte během noci hlad a musíte se alespoň trochu najíst? 

a) Ano 

b) Ne 

 

 


