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Při komparaci dotazníkových dat byly zjištěny některé souvislosti a nesrovnalosti, které 

bych v této kapitole chtěla představit. Protože byly dotazníky anonymní, budu uvádět pouze 

čísla respondentů. Zaprvé jsem srovnávala otázku číslo 5 (Jak často jíš ve škole sladkosti?) a 

otázku číslo 18 (Nosíš si do školy ke svačině nějaké sladkosti?). Respondent číslo jedna 

odpovídal na otázku číslo pět „zřídka“, ale v otázce číslo 18 zakroužkoval odpověď ne, nenosím 

si do školy sladkosti.  

Z hlediska zdravého stravování byly zajímavé odpovědi respondenta číslo dva, který 

v dotazníkovém šetření odpověděl na otázku číslo 11, co obvykle ve škole svačíš, chleba se 

šunkou a Gervais/Cottage sýr a nějaké ovoce a zeleninu, ale v otázce číslo 12, co obvykle ve 

škole piješ, uvedl, že obvykle pije Coca-Colu Zero. Z tohoto srovnání pak nemůžeme 

respondenta označit za zdravě se stravujícího.  

Dále jsem srovnala odpovědi na otázku číslo 20 (Jak by podle tebe měla vypadat zdravá 

svačina?) a otázku číslo 25 (Chtěl by ses dozvědět ve škole víc informací o zdravém 

stravování?). Celkem pět respondentů odpovídalo u otázky číslo 25, že nepotřebují znát žádné 

informace o zdravém stravování, protože ví všechno, nicméně u otázky zkoumající vědomosti 

žáků o tom, jak má vypadat zdravá svačina, uváděli chybné odpovědi, respektive neměli 

správné povědomí o složení zdravé svačiny. Respondent první uvedl do otázky 20 „salát“. 

Respondent druhý napsal, že zdravá svačina je „bageta a ovoce“. Další respondent uvedl pouze 

„ovoce a zelenina“. U dalšího respondenta jsem nalezla odpověď „jablko“.  Poslední žák napsal 

„sendvič a nějaká ta sušenka“.  

Při komparaci otázky číslo 8 (Stravuješ se ve školní jídelně?) a otázky číslo 9 (Jak ti 

chutná jídlo ve školní jídelně na škále od 1–5, kdy jedna je velmi chutná a pět nechutná, jsem 

zjistila, že sedm respondentů se ve školní jídelně nestravuje, ale zároveň hodnotí chutnost 

známkou pět – nechutná.   

Respondent číslo čtrnáct odpovídal různě na otázky číslo 3, 4 a 11. Otázka číslo 3 a 4 

zjišťovala, jak často jí respondent ve škole ovoce a zeleninu. Zde uváděl, že jí ovoce a zeleninu 

ve škole pouze zřídka, ale u otázky číslo 11, která zjišťovala, co obvykle respondent ve škole 

svačí, uvedl, že obvykle svačí ovoce a zeleninu.  

Velmi zajímavé bylo srovnání otázek číslo 9 a 21. V otázce číslo 9 hodnotili respondenti 

chutnost ve školní jídelně a v otázce číslo 21 odpovídali, jestli by měli zájem o přípravu zdravé 

svačiny školní jídelnou. Celkem 12 respondentů ohodnotilo chutnost ve školní jídelně známkou 

v rozmezí 4-5, ale zároveň uvedlo, že by měli zájem o přípravu zdravé svačiny právě školní 

jídelnou. Chtěla bych zde zmínit, že školní jídelna na této škole vaří vždy dvě jídla, z toho jedno 

jídlo respektuje zásady zdravé výživy.   


