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OPRAVA:

původní text: str. 40: Pro lepší ilustraci je přiloženo grafické zobrazení vygenerovaných 

odpovědí i procentuálně převedených číselných údajů.

oprava textu: Pro lepší ilustraci je přiloženo grafické zobrazení vygenerovaných odpovědí i 

procentuálně převedených číselných údajů, kdy grafy představují konkrétní informace 

z dotazníků podle tříd a pohlaví, zatímco tabulky přináší již shrnující, celkové výsledky.

tab. č. 3 na str. 41 se nahrazuje touto tabulkou:

tab. č. 3: odpovědi chlapců a dívek za oba ročníky a procentuální výsledek za všechny respondenty

tab. č. 4 na str. 42 se nahrazuje touto tabulkou:

varianta odpovědi: chlapci dívky celkem, ∑ celkem, %

a) hodně masa a mléčných výrobků 36 30 66 51,6 %

b) hodně zeleninových a ovocných 

salátů
20 40 60 46,9 %

c) proteinové nápoje a tyčinky pro 

sportovce, cereální tyčinky
2 0 2 1,6 %

tab. č. 4: odpovědi chlapců a dívek za oba ročníky a procentuální výsledek za všechny respondenty

varianta odpovědi: chlapci dívky celkem, ∑ celkem, %

a) myslím na zdraví často, je pro mne 

důležité
37 50 87 70,7 %

b) není pro mne důležité 4 3 7 5,7 %

c) připomenu si jej, až když je někdo 

ohrožen nemocí
15 14 29 23,6 %
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graf. č. 2 na str. 42 se nahrazuje tímto grafem:

graf č. 2: procentuální odpovědí na dotazníkovou otázku č. 2 podle pohlaví a školní třídy

tab. č. 5 na str. 43 se nahrazuje touto tabulkou:

varianta odpovědi: chlapci dívky celkem, ∑ celkem, %

a) Je štíhlý a hlídá si postavu 5 3 8 6,5 %

b) navštěvuje preventivní prohlídky u lékařů 5 11 16 12,9 %

c) nekouří, nepije alkohol a neužívá ostatní 

návykové látky
45 55 100 80,6 %

tab. č. 5: odpovědi chlapců a dívek za oba ročníky a procentuální výsledek za všechny respondenty

graf. č. 3 na str. 43 se nahrazuje tímto grafem:

graf č. 3: procentuální odpovědí na dotazníkovou otázku č. 3 podle pohlaví a školní třídy
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Otázka č. 2: Zdravý jídelníček by měl vypadat
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původní text: str. 44: Tuto odpověď potvrzovali všechny skupiny respondentů velice 

vysokými procenty, celkově pak za všechny ročníky a obě pohlaví 81 %. Důkaz lidského 

zdraví v podobě kultu štíhlé postavy se příliš neosvědčil, respondenti dali přednost 

preventivním prohlídkám u lékaře, které jsou jimi celkově voleny ve 13 %.

oprava textu: Tuto odpověď potvrzovaly všechny skupiny respondentů velice vysokými 

procenty, celkově pak za všechny ročníky a obě pohlaví 80,6 %. Důkaz lidského zdraví 

v podobě kultu štíhlé postavy se příliš neosvědčil, respondenti dali přednost preventivním 

prohlídkám u lékaře, které jsou jimi celkově voleny ve 12,9 %.

tab. č. 4 na str. 42 se nahrazuje touto tabulkou:

varianta odpovědi: chlapci dívky celkem, ∑ celkem, %

a) člověk dobře a atraktivně vypadá 11 5 16 12,9 %

b) je spokojený sám se sebou, cítí se dobře 42 59 101 81,5 %

c) dobrý vzhled mu zajišťuje úspěch ve 

společnosti
3 4 7 5,6 %

tab. č. 6: odpovědi chlapců a dívek za oba ročníky a procentuální výsledek za všechny respondenty

graf. č. 4 na str. 44 se nahrazuje tímto grafem:

graf č. 4: procentuální odpovědí na dotazníkovou otázku č. 4 podle pohlaví a školní třídy
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Otázka č. 4: Mezi výhody dodržování zdravého životního 
stylu patří
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původní text: str. 45: V této otázce byla respondenty suverénně upřednostněna spokojenost 

se sebou sama a pocitová složka prožívání před vizuálním dojmem a atraktivností osob, které 

dodržují zdravý způsob života. (…) Tuto možnost respondenti málo kdy volili. Celkově pouze 

v 6 % případů.

oprava textu: V této otázce byla respondenty suverénně upřednostněna spokojenost se sebou 

sama a pocitová složka prožívání, před vizuálním dojmem a atraktivností osob, které dodržují 

zdravý způsob života. (…) Tuto možnost respondenti málo kdy volili. Celkově pouze v 5,6 % 

případů.

původní text: str. 46: Možnost zakoupení si různých preparátů a využívání služeb různých 

salónů není ve vyšší míře respondenty vnímáno významně více než zmíněné ostatní překážky. 

oprava textu: Možnost zakoupení si různých preparátů a využívání služeb různých salónů 

není ve vyšší míře respondenty vnímána významně více než zmíněné ostatní překážky. 

tab. č. 8 na str. 47 se nahrazuje touto tabulkou:

varianta odpovědi: chlapci dívky celkem, ∑ celkem, %

a) ve stravování 28 39 67 51,5 %

b) v udržování tělesné kondice 

pohybem 
9 12 21 16,2 %

c) málo spím (méně než 7 hodin 

denně)
21 21 42 32,3 %

tab. č. 8: odpovědi chlapců a dívek za oba ročníky a procentuální výsledek za všechny respondenty

graf. č. 6 na str. 47 se nahrazuje tímto grafem:

graf č. 6: procentuální odpovědí na dotazníkovou otázku č. 6 podle pohlaví a školní třídy
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původní text: str. 47: Z grafu č. 6 lze vyčíst tato data: nedostatky dodržování zdravého 

způsobu života v oblasti stravování byly přiznány všemi skupinami respondentů (i nejnižší 

hodnota u chlapců z 8. ročníků, 41 %, je relativně vysoká) jako důležité. Celkem byla tato 

varianta zvolena v 51,5 % případů. (…) Chlapci ve 44 % případů. Jejich spolužačky ze 

stejného ročníku měly rovněž vyšší procento než jejich spolužačky z 9. ročníků. (…) 

Dodržování tělesného pohybu bylo zaškrtnuto nejčastěji u dívek z 8. ročníků, ostatními byla 

tato možnost uvedena o 4 % až 7 % méně často. 

oprava textu: Z grafu č. 6 lze vyčíst tato data: nedostatky dodržování zdravého způsobu 

života v oblasti stravování byly přiznány všemi skupinami respondentů (i nejnižší hodnota u 

chlapců z 8. ročníků, 41 %, je relativně vysoká) jako důležité. Celkem byla tato varianta 

zvolena v 51,5 % případů. (…) Zvláště v 8. ročnících. Chlapci ve 44 % případů. Jejich 

spolužačky ze stejného ročníku měly rovněž vyšší procento než jejich spolužačky z 9. 

ročníků. (…) Dodržování tělesného pohybu bylo zaškrtnuto nejčastěji u dívek z 8. ročníků, 

ostatními byla tato možnost uvedena o 4 % až 7 % méně často. 

tab. č. 9 na str. 48 se nahrazuje touto tabulkou:

varianta odpovědi: chlapci dívky celkem, ∑ celkem, %

a) sladké potraviny 19 25 44 31,9 %

b) pizzu, párky v rohlíku, chipsy, slané 

tyčinky, popcorn
23 23 46 33,3 %

c) sportovní proteinové tyčinky, 

iontové nápoje, proteinové nápoje
6 3 9 6,5 %

d) zeleninové a ovocné saláty 14 25 39 28,3 %

tab. č. 9: odpovědi chlapců a dívek za oba ročníky a procentuální výsledek za všechny respondenty
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graf. č. 7 na str. 48 se nahrazuje tímto grafem:

graf č. 7: procentuální odpovědí na dotazníkovou otázku č. 7 podle pohlaví a školní třídy

původní text: str. 48: Zhruba na stejné úrovni byly jimi označeny sladké potraviny, zvlášť 

markantně v 8. ročníkách chlapci a v 9. dívky. (…) Rozdíl u této položky v obou ročnících je 

vcelku vysoký, u chlapců 13 % a u dívek 11 %, přičemž u chlapců je tento rozdíl růstový, 

zatímco u dívek klesající, jinými slovy: dívky s přestupem z 8. ročníku na 9. ročník jí méně 

zeleniny a ovocných salátů, oproti častější frekvenci sladších či slaných jídel, zjevný 

z odpovědí a) a b). 

oprava textu: Zhruba na stejné úrovni byly jimi označeny sladké potraviny, zvlášť markantně 

v 8. ročnících chlapci a v 9. dívky. (…)  Rozdíl u této položky v obou ročnících je vcelku 

vysoký, u chlapců 11 % a u dívek 8 %, přičemž u chlapců je tento rozdíl růstový, zatímco u 

dívek klesající, jinými slovy: dívky s přestupem z 8. ročníku na 9. ročník jí méně zeleniny a 

ovocných salátů, oproti častější frekvenci sladších či slaných jídel, zjevný z odpovědí a) a b). 

Ještě větší rozdíl stejné tendence se projevuje u chlapců. 
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tab. č. 10 na str. 49 se nahrazuje touto tabulkou:

varianta odpovědi: chlapci dívky celkem, ∑ celkem, %

a) koupil/a jsem si nějaké tabletky na 

snížení váhy
1 2 3 2,4 %

b) ne, nikdy jsem tomu ani nevěřil/a. 14 24 38 30,2 %

c) vitamíny a minerály 27 25 52 41,3 %

d) vlákninu 1 3 4 3,2 %

e) něco na povzbuzení (energetické 

nápoje, kofeinové tablety…)
15 14 29 23 %

tab. č. 10: odpovědi chlapců a dívek za oba ročníky a procentuální výsledek za všechny respondenty

graf. č. 8 na str. 49 se nahrazuje tímto grafem:

graf č. 8: procentuální odpovědí na dotazníkovou otázku č. 8 podle pohlaví a školní třídy

původní text: str. 50: Obě skupiny reagovaly vysokým počtem hlasů u tvrzení, které 

prohlašuje doplňky stravy za neúčinné, a vyslovují jim zřetelnou nedůvěru.

oprava textu: Obě skupiny reagovaly vysokým počtem hlasů u tvrzení, které prohlašuje 

doplňky stravy za neúčinné, a vyslovují jim zřetelnou nedůvěru.
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tab. č. 11 na str. 42 se nahrazuje touto tabulkou:

varianta odpovědi: chlapci dívky celkem, ∑ celkem, %

a) ne, nikdy jsem jí nedržel/a 36 24 60 48,4 %

b) ano, celkem často 5 24 29 23,4 %

c) ne, když se snažím zhubnout, 

uchýlím se k pohybu
15 20 35 28,2 %

tab. č. 11: odpovědi chlapců a dívek za oba ročníky a procentuální výsledek za všechny respondenty

graf. č. 9 na str. 50 se nahrazuje tímto grafem:

graf č. 9: procentuální odpovědí na dotazníkovou otázku č. 9 podle pohlaví a školní třídy

původní text: str. 51: Respondenti v otázce č. 9 nejčastěji odpovídali na možnost a, tedy 

potvrzovali skutečnost, že nikdy nedrželi diety. Chlapci z obou ročníků častěji než děvčata. 

K občasnému hladovění se přiznali respondentky z 9. ročníků a o 16 % méně dívek z 8. 

ročníků. Snahy zhubnout strategicky pohybem řeší kolem 28 % všech respondentů napříč 

oběma ročníky. 

oprava textu: Respondenti v otázce č. 9 nejčastěji odpovídali na možnost a), tedy potvrzovali 

skutečnost, že nikdy nedrželi diety. Chlapci z obou ročníků častěji než děvčata. K občasnému 

hladovění se přiznali respondentky z 9. ročníků a o 17 % méně dívek z 8. ročníků. Snahy 

zhubnout strategicky pohybem řeší kolem 28,2 % všech respondentů napříč oběma ročníky. 
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původní text: str. 51: Z výsledků lze vyčíst rozdílnost preferencí obou pohlaví. U dívek jde o 

častěji zmiňované mediální osobnosti, pedagogové, výživový specialisté, youtubeři a blogeři. 

Zmínění byli i sportovci, ti však dominovali hlavně u chlapců. Chlapci samotní pak označili 

dále také mediální osobnost a jsou pro ně rovněž důležití i pedagogové. Možnost pozvat na 

besedu výživového specialisti či lékaře nezmínili ani v jednom případě. 

oprava textu: Z výsledků lze vyčíst rozdílnost preferencí obou pohlaví. U dívek jde o častěji 

zmiňované mediální osobnosti, pedagogovy, výživové specialisty, youtubery a blogery. 

Zmínění byli i sportovci, ti však dominovali hlavně u chlapců. Chlapci samotní pak označili 

dále také mediální osobnost a jsou pro ně rovněž důležití i pedagogové. Možnost pozvat na 

besedu výživového specialistu či lékaře, nezmínili ani v jednom případě. 

tab. č. 13 na str. 52 se nahrazuje touto tabulkou:

varianta odpovědi: chlapci dívky celkem, ∑ celkem, %

a) ano, v předmětech je téma zdraví 

zahrnuto dostatečně
19 13 32 26,1 %

b) málo, chtělo by navýšit hodiny 

výuky o životním stylu, více 

přednášek a besed s hosty z venku, 

projektových dnů

22 35 57 46,3 %

c) zdravý životní styl si mají přinášet 

učitelé i žáci z návyků ze svých 

životů a domovů. Škola jej až tak 

řešit nemusí.

15 19 34 27,6 %

tab. č. 13: odpovědi chlapců a dívek za oba ročníky a procentuální výsledek za všechny respondenty
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původní text: str. 53: Poměrně velké procento (28 %) všech respondentů celkově vyjádřilo 

názor, který říká, že škola toto téma příliš řešit nemusí a poukazuje na kompetentnost rodin 

žáků a pedagogů. (…) Ti také častěji zatrhávali dostatečné rozložení a zahrnutí tématu zdraví 

v předmětech. Zároveň však si obě skupiny myslí ve 24 %, že by toto téma měl člověk zažívat 

i z jiného než školního prostředí.  

oprava textu: Poměrně velké procento (27,6 %) všech respondentů celkově vyjádřilo názor, 

který říká, že škola toto téma příliš řešit nemusí a poukazuje na kompetentnost rodin žáků a 

pedagogů. (…) Ti také častěji zatrhávali dostatečné rozložení a zahrnutí tématu zdraví 

v předmětech, které škola nabízí. Zároveň však si obě skupiny shodně myslí ve 24 %, že by 

toto téma měl člověk zažívat i z jiného než školního prostředí.  

tab. č. 14 na str. 54 se nahrazuje touto tabulkou:

varianta odpovědi: chlapci dívky celkem všech

a) ano, kvůli dobrým vztahům se spolužáky 35 51 69,4 %

b) příliš ne, chybí mi někdo, se kterým bych si 

mohl/a promluvit
9 10 15,3 %

c) ano, kvůli přístupu učitele a zajímavému 

učivu
1 4 4 %

d) z jiných důvodů: 11,3 %

 musím 1 1 2

 nerad tam chodím 2 0 2

 je tam nuda 3 0 3

 je tam stres 1 0 1

tab. č. 14: odpovědi chlapců a dívek za oba ročníky a procentuální výsledek za všechny respondenty
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graf. č. 12 na str. 54 se nahrazuje tímto grafem:

graf č. 12: procentuální odpovědí na dotazníkovou otázku č. 12 podle pohlaví a školní třídy

původní text: str. 54: Tato možnost byla volena v tomto pořadí: 90 % dívek z 9. ročníků, 66 

% dívek z 8. ročníků, 65 % chlapců z 8. ročníků a 60 % chlapců z 9. ročníků. (…) Možnost 

b), která potvrzuje osamělost respondentů a absenci možnosti s někým si promluvit, uvedlo 24 

% dívek z 8. ročníků a 28 % chlapců z 9. ročníků.

oprava textu: Tato možnost byla volena v tomto pořadí: 90 % dívek z 9. ročníků, 64 % dívek 

z 8. ročníků, 65 % chlapců z 8. ročníků a 60 % chlapců z 9. ročníků. (…) Možnost b), která 

potvrzuje osamělost respondentů a absenci možnosti s někým si promluvit, uvedlo 23 % dívek 

z 8. ročníků a 28 % chlapců z 9. ročníků.

65%

6%
3%

26%

64%

23%

5% 8%

60%

28%

0%

12%

90%

3%
7%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

A B C D

Otázka č. 12) Chodím do školy rád/a

8. ročník chlapci 8. ročník dívky 9. ročník chlapci 9. ročník dívky



13

tab. č. 15 na str. 42 se nahrazuje touto tabulkou:

varianta odpovědi: Chlapci dívky celkem všech

a) některý z učitelů 3 5 6,5 %

b) trenér, vedoucí některého kroužku 12 13 21 %

c) někdo z médií (mediální postava) 13 35 38,7 %

d) někdo jiný:         33,9 %

 rodina (otec, teta, děda, bratr) 5 4 9

 profesionální sportovec 4 1 5

 kamarád/ka, spolužák 2 3 5

 nikdo 9 1 10

 ovlivňuji se já sám 3 0 3

tab. č. 15: odpovědi chlapců a dívek za oba ročníky a procentuální výsledek za všechny respondenty

graf. č. 13 na str. 56 se nahrazuje tímto grafem:

graf č. 13: procentuální odpovědí na dotazníkovou otázku č. 13 podle pohlaví a školní třídy
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Otázka č. 13) Z hlediska zdravého životního stylu mě nejvíce 
inspiruje (ovlivňuje)

8. ročník chlapci 8. ročník dívky 9. ročník chlapci 9. ročník dívky
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původní text: str. 56: Tuto variantu v osmých ročnících zatrhli chlapci v 26 %, a dívky ve 45 

%. Z devátých ročníků uvedly totožnou odpověď chlapci ve 20 % a dívky v 62 %. (…) 

Trenéra jako autoritu vnímá 20 % celkem všech respondentů. Nejméně inspirativní žákům 

přijdou učitelé.

oprava textu: Tuto variantu v osmých ročnících zatrhli chlapci v 26 %, a dívky ve 43 %. 

Z devátých ročníků uvedly totožnou odpověď chlapci ve 21 % a dívky v 62 %. (…) Trenéra 

jako autoritu vnímá 21 % celkem všech respondentů. Nejméně inspirativní žákům přijdou 

učitelé.

tab. č. 16 na str. 57 se nahrazuje touto tabulkou:

varianta odpovědi: chlapci Dívky celkem, ∑ celkem, %

a) dostatečně, denně hodně chodím 30 43 73 55,7 %

b) občas si doma zacvičím 14 20 34 26 %

c) chodím běhat 12 7 19 14,5 %

d) sportu se vyloženě vyhýbám 3 2 5 3,8 %

tab. č. 16: odpovědi chlapců a dívek za oba ročníky a procentuální výsledek za všechny respondenty

graf. č. 14 na str. 57 se nahrazuje tímto grafem:

graf č. 14: procentuální odpovědí na dotazníkovou otázku č. 14 podle pohlaví a školní třídy
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Otázka č. 14: Denně se fyzicky pohybuji (počítá se i chůze)
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původní text: str. 57: Z výsledků vyplývá, že všichni respondenti hodnotili (celkem) své 

pohybové aktivity v 59 % procentech jako dostatečné, tím je míněna v dotazníkové odpovědi i 

chůze. Nejméně tuto variantu a) volili chlapci z 9. ročníků, o trochu více chlapci z 8. ročníků. 

Občas si doma respondenti zacvičí celkem ve 28 % případů, z nich nejméně chlapci z 8. 

ročníků (23 %).  Velice malé procento respondentů uvedlo, že se sportu vyhýbá úplně, u 

dívek z 8. ročníků dokonce žádná.

oprava textu: Z výsledků vyplývá, že všichni respondenti hodnotili (celkem) své pohybové 

aktivity v 55,7 % procentech jako dostatečné, tím je míněna v dotazníkové odpovědi i chůze. 

Nejméně tuto variantu a) volili chlapci z 9. ročníků, o trochu více chlapci z 8. ročníků. Občas 

si doma respondenti zacvičí celkem ve 26 % případů, z nich nejméně chlapci z 8. ročníků (22 

%).  Velice malé procento respondentů uvedlo, že se sportu vyhýbá úplně, u dívek z 8. 

ročníků dokonce žádná.

tab. č. 17 na str. 58 se nahrazuje touto tabulkou:

tab. č. 17: odpovědi chlapců a dívek za oba ročníky a procentuální výsledek za všechny respondenty

varianta odpovědi: chlapci dívky celkem, ∑ celkem, %

a) navštěvuji sportovní kroužek, 

skautský kroužek
27 24 51 40,2 %

b) navštěvuji kroužek zabývající se 

učením, vědou, poznatky, 

literaturou

2 2 4 3,1 %

c) navštěvuji umělecký kroužek (tanec, 

zpěv, divadelní, výtvarný)
7 26 33 26 %

d) nechodím na žádný kroužek 21 18 39 30,7 %
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graf. č. 15 na str. 58 se nahrazuje tímto grafem:

graf č. 15: procentuální odpovědí na dotazníkovou otázku č. 15 podle pohlaví a školní třídy

tab. č. 18 na str. 59 se nahrazuje touto tabulkou:

varianta odpovědi: Chlapci dívky celkem všech

a) do přírody 15 32 34,3 %

b) sportovat  12 3 11,7 %

c) Za kulturou (kino, divadlo, koncert) 20 26 33,6 %

d) jiné:        20,4 %

 nikam 8 2 10

 nákupy 1 1 2

 jsme doma 2 1 3

 na jídlo 1 3 4

 procházky 0 1 1

tab. č. 18: odpovědi chlapců a dívek za oba ročníky a procentuální výsledek za všechny respondenty
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Otázka č. 15: Navštěvuji zájmový kroužek

8. ročník chlapci 8. ročník dívky 9. ročník chlapci 9. ročník dívky
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graf. č. 16 na str. 60 se nahrazuje tímto grafem:

graf č. 16: procentuální odpovědí na dotazníkovou otázku č. 16 podle pohlaví a školní třídy

původní text: str. 60: Do přírody chodí s rodinou celkem všichni ve 38 % případů. (…) 59 % 

respondentek uvedlo možnost trávení volného času s rodinou v přírodě, 41 % za kulturou, 1x 

do restaurace a absolutně žádná odpověď nebyla zatržena u možnosti sportovat. Možnost d) 

nikam s rodinou ve volném čase nechodíme, zaškrtly 2 respondentky a 8 respondentů 

z celkového počtu všech tázaných. Chlapci zmiňovali nákupy, pobyt doma a společné 

stolování v restauraci. Další významnou položkou je sportování, které označili celkem ve 12 

% všech tázaných. 

oprava textu: Do přírody chodí s rodinou celkem všichni ve 34,3 % případů. (…)  53 % 

respondentek 9. ročníků uvedlo možnost trávení volného času s rodinou v přírodě, 38 % za 

kulturou, 1x do restaurace a absolutně žádná odpověď nebyla zatržena u možnosti sportovat.

Možnost d) nikam s rodinou ve volném čase nechodíme, zaškrtly 2 respondentky a 8 

respondentů z celkového počtu všech tázaných. Chlapci zmiňovali nákupy, pobyt doma a 

společné stolování v restauraci, které více označily opět dívky. Další významnou položkou je 

sportování, které označili celkem v 11,7 % všech tázaných. Mnohem více chodí s rodinnými 

příslušníky sportovat chlapci.
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Otázka č. 16) Ve volném čase jdeme s rodinou nejčastěji

8. ročník chlapci 8. ročník dívky 9. ročník chlapci 9. ročník dívky
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tab. č. 19 na str. 61 se nahrazuje touto tabulkou:

varianta odpovědi: chlapci Dívky celkem, ∑ celkem, %

a) alespoň jednoho člena rodiny toto 

téma zajímá
36 51 87 70,7 %

b) musím toto téma zmiňovat já 4 2 6 4,9 %

c) toto téma doma neřešíme 16 14 30 24,4 %

tab. č. 19: odpovědi chlapců a dívek za oba ročníky a procentuální výsledek za všechny respondenty

původní text: str. 50: Nejvíce byla tato skutečnost potvrzena dívkami z 9. ročníků, a to v 83 

%, což je více než uvedli ostatní respondenti. (…) V 5 % celkem všech případů byla 

respondenty zaznamenána potřeba o tomto tématu hovořit, avšak musí být iniciována z jejich 

strany. 

oprava textu: Nejvíce tato skutečnost byla potvrzena dívkami z 9. ročníků, a to v 83 %, což 

je více než uvedli respondenti ostatní. (…) V necelých 5 % celkem všech případů byla 

respondenty zaznamenána potřeba o tomto tématu hovořit, avšak musí být iniciována z jejich 

strany. 

tab. č. 20 na str. 62 se nahrazuje touto tabulkou:

varianta odpovědi: chlapci Dívky celkem, ∑ celkem, %

a) denně tento čas přesáhne 3 hodiny 31 34 65 52,4 %

b) víc než 5 hodin denně 14 17 31 25 %

c) méně než 2 hodiny denně, přednost 

dávám jiným aktivitám
11 17 28 22,6 %

tab. č. 20: odpovědi chlapců a dívek za oba ročníky a procentuální výsledek za všechny respondenty
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graf. č. 18 na str. 62 se nahrazuje tímto grafem:

graf č. 18: procentuální odpovědí na dotazníkovou otázku č. 18 podle pohlaví a školní třídy

původní text: str. 62: Více než 3 hodiny denně svého volného času tráví ve virtuálním či 

mediálním světě 61 % chlapců z osmých ročníků a 45 %. (…) Dívky z osmých ročníků dávají 

přednost jiným volnočasovým aktivitám a podobně to tak mají i chlapci z devátých ročníků 

(28 %). 

oprava textu: Více než 3 hodiny denně svého volného času tráví ve virtuálním či mediálním 

světě 61 % chlapců z osmých ročníků a 44 % dívek z 8. ročníků. (…) Dívky z osmých 

ročníků dávají přednost jiným volnočasovým aktivitám a podobně to tak mají i chlapci z 

devátých ročníků (28 %), u kterých můžeme sledovat mírný pokles trávení volného času ve 

virtuálním světě a médií. 

tab. č. 21 na str. 63 se nahrazuje touto tabulkou:

varianta odpovědi: chlapci Dívky celkem, ∑ celkem, %

a) sociálním sítím a komunikací 

s druhými
21 51 72 49,7 %

b) vyhledáváním si nových informací 5 9 14 9,7 %

c) sledováním seriálů nebo filmů 8 20 28 19,3 %

d) sledováním videí youtuberů 9 1 10 6,9 %

e) počítačovým hrám 21 0 21 14,5 %

tab. č. 21: odpovědi chlapců a dívek za oba ročníky a procentuální výsledek za všechny respondenty
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Otázka č. 18: Denně strávím několik hodin sledováním 
počítače, telefonu a televize
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graf. č. 19 na str. 63 se nahrazuje tímto grafem:

graf č. 19: procentuální odpovědí na dotazníkovou otázku č. 19 podle pohlaví a školní třídy

původní text: str. 50: Největší návštěvnost potvrzuje graf, kde lze vyčíst: až 86 % 

dívek 9. ročníků, 68 % dívek z 8. ročníků, chlapci 35 % a u devátých ročníků 40 %. 

Počítačové hry zůstali v zájmu chlapců, a to více v osmých ročnících (45 %). 

oprava textu: Největší návštěvnost potvrzuje graf, kde lze vyčíst: až 74 % dívek 9. 

ročníků, 55 % dívek z 8. ročníků, chlapci 29 % a u devátých ročníků 38 %. Počítačové hry 

zůstali v zájmu chlapců, a to více v osmých ročnících (37 %). 

tab. č. 22 na str. 64 se nahrazuje touto tabulkou:

varianta odpovědi: chlapci Dívky celkem, ∑ celkem, %

a) hezky vypadající a moderně 

oblečení mladí lidé
13 20 33 25,8 %

b) aktivní, zdravě vypadající rodiče 

kolem středního věku (30-40 let)
6 9 15 11,7 %

c) štíhlí, vysportovaní jedinci 10 12 22 17,2 %

d) mladí lidé, kteří mají dostatek peněz 

pro zábavu a nákupy
5 6 11 8,6 %

e) talentovaní lidé úspěšní ve své 

kariéře
23 24 47 36,7 %

tab. č. 22: odpovědi chlapců a dívek za oba ročníky a procentuální výsledek za všechny respondenty
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Otázka č. 19: Na internetu nejvíce času věnuji
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graf. č. 20 na str. 65 se nahrazuje tímto grafem:

graf č. 20: procentuální odpovědí na dotazníkovou otázku č. 20 podle pohlaví a školní třídy

původní text: str. 65: Pro ty představují atraktivní, hezky vypadající a moderně oblečení

mladí lidé více (38 %). Shodně, 23-24 % uvedli všichni ostatní respondenti z obou ročníků. 

Štíhlé lidi, kteří holdují sportu, byli voleni v 18 % z celkového počtu respondentů. V 8. 

ročníku u chlapců lze sledovat větší inklinaci k volbě odpovědí, která označuje za atraktivní 

mladé lidi s dostatečně velkým kapitálem, jenž může použít na zábavu a nákupy. Tato 

možnost byla významně méně často označena respondenty z devátých ročníků obou pohlaví.

oprava textu: Pro ty představují atraktivní, hezky vypadající a moderně oblečení mladí lidé

více (35 %). Shodně, 22-24 % uvedli všichni ostatní respondenti z obou ročníků. Štíhlé lidi, 

kteří holdují sportu, byli voleni v 17,2 % z celkového počtu respondentů. V 8. ročníku u 

chlapců lze sledovat větší inklinaci k volbě odpovědí, která označuje za atraktivní mladé lidi 

s dostatečně velkým kapitálem, jenž můžou použít na zábavu a nákupy. Tato možnost byla 

méně často označena respondenty z devátých ročníků obou pohlaví.
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Otázka č. 20: Při sledování reklamy v televizi je pro mě ve 
výběru životního stylu atraktivnější

8. ročník chlapci 8. ročník dívky 9. ročník chlapci 9. ročník dívky
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tab. č. 24 na str. 67 se nahrazuje touto tabulkou:

varianta odpovědi: chlapci Dívky celkem, ∑ celkem, %

a) třídit odpad 39 58 97 24,2 %

b) šetřit vodou a energiemi 38 43 81 20,2 %

c) nevyhazovat zbytečně jídlo 39 51 90 22,4 %

d) nepřetápět místnosti 25 29 54 13,5 %

e) nenosit nutně značkové oblečení 26 17 43 10,7 %

f) elektroniku neměnit často 20 16 36 9 %

tab. č. 24: odpovědi chlapců a dívek za oba ročníky a procentuální výsledek za všechny respondenty

graf. č. 22 na str. 67 se nahrazuje tímto grafem:

graf č. 22: procentuální odpovědí na dotazníkovou otázku č. 22 podle pohlaví a školní třídy
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Otázka č. 22: Myslí, že pro zdravý životní styl je důležité 
dodržovat tyto zásady (zakroužkuj je)

8. ročník chlapci 8. ročník dívky 9. ročník chlapci 9. ročník dívky
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původní text: str. 68: Výsledné hodnoty vnímání důležitosti a informovanosti respondentů 

směrem k ekologickému smýšlení ukázaly, že nejméně hodnoceny jako potřebné či 

nebezpečné byla vnímána témata spojená s častým nakupováním moderních elektronických 

přístrojů a preference módních oděvů drahých značek. Rovněž problematika přetápění 

domovů byla označována méně než polovinou respondentů. Pro dívky z osmých a devátých 

ročníků se ukázalo jako velké téma vyhazování a plýtvání potravinami. Chlapci tato 

skutečnost nebyla hodnocena tak vysokým skórem. Mírný propad vnímání závažnosti byl 

zaznamenán u šetření s vodou a jinými energiemi u dívek z devátých ročníků. Rozdíl 

představuje až více než 15 %.

oprava textu: Výsledné hodnoty vnímání důležitosti a informovanosti respondentů směrem 

k ekologickému smýšlení ukázaly, že nejméně hodnocena jako potřebná či nebezpečná byla 

vnímána témata spojená s častým nakupováním moderních elektronických přístrojů a 

preference módních oděvů drahých značek. Rovněž problematika přetápění domovů byla 

označována malým množstvím respondentů. Pro dívky z osmých a devátých ročníků se 

ukázalo jako důležité téma vyhazování a plýtvání potravinami. Chlapci tato skutečnost byla 

vnímána obdobně. Mírný propad vnímání závažnosti byl zaznamenán u šetření s vodou a 

jinými energiemi u dívek z devátých ročníků. Chlapci ze stejných ročníků se ztotožňují 

s potřebou neměnit elektroniku a spotřebiče tak často, jak dnes činíme. 
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	původní text: str. 40: Pro lepší ilustraci je přiloženo grafické zobrazení vygenerovaných odpovědí i procentuálně převedených číselných údajů.
	původní text: str. 44: Tuto odpověď potvrzovali všechny skupiny respondentů velice vysokými procenty, celkově pak za všechny ročníky a obě pohlaví 81 %. Důkaz lidského zdraví v podobě kultu štíhlé postavy se příliš neosvědčil, respondenti dali přednost preventivním prohlídkám u lékaře, které jsou jimi celkově voleny ve 13 %.



