
Příloha 1 

Dotazník 

Dobrý den,  

v rámci průzkumu ke své diplomové práci bych Vás chtěla požádat o vyplnění následujícího 

dotazníku zaměřeného na geneticky modifikované organismy. Jednotlivé otázky si prosím 

pečlivě přečtěte a není-li uvedeno jinak, vyberte vždy pouze jednu odpověď. Všechny 

poskytnuté informace jsou anonymní a budou použity pouze pro účel diplomové práce.   

Mnohokrát Vám děkuji za čas a spolupráci.  

Barbora Semencová 

Studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy   

 

Studovaný ročník SŠ 

a) První  

b) Druhý 

c) Třetí 

d) Čtvrtý 

 

Věk  

a) Do 15 let (včetně) 

b) 16 až 18 let 

c) 19 a více  

 

Pohlaví  

a) Žena 

b) Muž 

 

Seznam použitých zkratek 

GMO geneticky modifikovaný organismus, organismus, do jehož genetické 

informace byl vložen cizí gen 

 

GM geneticky modifikovaný 

 

 

 

 

 



1. Slyšel/a jste někdy pojem „geneticky modifikovaný organismus“ (zkráceně 

GMO)? 

a) Ano 

b) Ne 

 

2. Zhodnoťte Vaše znalosti v oblasti GMO na stupnici od 0 do 5.  

(0 = úplná neznalost tématu; 5 = perfektní znalost tématu) 

 

3. Je dle Vás bezpečné pracovat s GMO?  Zhodnoťte svůj názor na stupnici od 0 do 

5.                (0 = práce je zcela nebezpečná; 5 = práce je zcela bezpečná)  

 

4. Konzumovali byste GM potraviny? Zhodnoťte svůj názor na stupnici od 0 do 5. 

(0 = rozhodně bych nekonzumoval/a; 5 = rozhodně bych konzumoval/a)  

 

5. Konzumovali byste živočišné produkty (maso, mléko, vejce) ze zvířat krmených 

GM krmivy?  Zhodnoťte svůj názor na stupnici od 0 do 5. 

(0 = rozhodně bych nekonzumoval/a; 5 = rozhodně bych konzumoval/a)  

 

6. Setkali jste se s GM potravinami v obchodě? Pokud ano, o jaký produkt se 

jednalo?  

a) Ano, setkal/a. Jednalo se o ……………………………………….. 

b) Ne, nesetkal/a. 

c) Nevím.  

d) Nezajímal/a jsem se.  

 

7. Koupili byste si GM potravinu, pokud by byla levnější než potravina geneticky 

neupravená?  

a) Ano. 

b) Spíše ano.  

c) Spíše ne. 

d) Ne.  

 

8. Jsou GM potraviny v ČR značeny? Pokud ano, jak?  

a) Ano, jsou. Slovy/symbolem …………………………………………….. 

b) Asi ano, ale nevím jak.  

c) Nejsou nijak značeny.  

d) Nevím.  

 

 

 

 

 



9. Sledujete na obalech potravin, zdali jsou geneticky modifikované?  

a) Vždy 

b) Většinou 

c) Občas 

d) Málokdy 

e) Nikdy 

 

 

10. Existuje legislativní postup při nakládání s GMO?  

a) Ano, orientuji se v něm.  

b) Myslím, že legislativní postup existuje, ale neznám jej.  

c) Myslím, že legislativní postup neexistuje. 

d) Ne, neexistuje.  

 

11. Je možné pěstovat GM plodiny jako klasické osivo?  

a) Ano, je.  

b) Ne, není. 

c) Nevím.  

 

12. Je v české republice povoleno pěstovat GM plodiny?  

a) Ano, jakékoliv.  

b) Ano, pouze povolené EU.  

c) V ČR není povoleno pěstovat žádné GM plodiny.  

d) Nevím.  

 

13. Myslíte si, že GMO mohou být v budoucnu řešením problému s nedostatkem 

potravin?  

a) Ano. 

b) Spíše ano. 

c) Spíše ne. 

d) Ne. 

 

14. Jsou zkušenosti s GMO dostatečně dlouhé, abychom mohli tvrdit, že jsou 

bezpečné pro zdraví lidí a zvířat? 

a) Ano. 

b) Spíše ano. 

c) Spíše ne. 

d) Ne. 

 

15. Je dle vás veřejnost o problematice GMO dostatečně informovaná?  

a) Ano. 

b) Spíše ano. 

c) Spíše ne. 

d) Ne. 

 



16. Odkud dostáváte nebo jste dostali informace o GMO? (Můžete zaškrtnout více 

odpovědí) 

a) Veřejná média (zprávy, noviny, časopisy, rádio) 

b) Internet obecně 

c) Odborné články a knihy (tištěné, internetové) 

d) Škola, školní učebnice 

e) Odborné semináře, přednášky 

f) Rodina, přátelé 

g) Nikdy jsem o GMO neslyšela/a 

 

17. Souhlasíte s využíváním GMO v lékařství (například výroba léků, vakcín)?  

Zhodnoťte svůj názor na stupnici od 0 do 5.                 

(0 = rozhodně nesouhlasím; 5 = rozhodně souhlasím)  

 

 

18. V budoucnu by mohla genová terapie čili vnesení, odstranění nebo úprava 

poškozeného genu buněk sloužit k léčbě geneticky dědičných chorob člověka. 

Zaškrtněte v tabulce nakolik s jednotlivým tvrzením souhlasíte či nesouhlasíte.  

 

Tvrzení Souhlasím Spíše 

souhlasím 

Nesouhlasím  Spíše 

nesouhlasím 

a) Je to prospěšná léčebná metoda.     

b) Je to kontroverzní léčebná 

technika, ale může mít své výhody. 

    

c) Je to kontroverzní léčebná 

technika, může mít své nevýhody. 

    

d) Je to neetická léčebná metoda.     

e) Je to metoda, která by se měla 

využívat. 

    

 

19. Uveďte, v čem všem vidíte největší výhody GMO?  

 

20. Uveďte, v čem všem vidíte největší nevýhody GMO?  

 

 

 

 

 

 

 



Posuďte prosím míru pravdivosti následujících tvrzení. 

1. Lidské buňky a geny fungují na jiných principech než buňky a geny ostatních 

živočichů.  

a. Pravda b. Nepravda c. Nevím  

 

2. Mezi metody klasického šlechtitelství patří mutace spontánní nebo indukované, 

tzv. vyvolané mutageny (chemické látky, ionizující záření).  

a. Pravda b. Nepravda c. Nevím  

 

3. V každém organismu je genetická informace přechovávána v chromozómech, 

kde je reprezentována chemickou strukturou obsažených molekul DNA.  

a. Pravda b. Nepravda c. Nevím  

 

4. Tritikále (česky žitovec) je hybridní obilnina, která vznikla klasickým šlechtěním 

křížení žita a pšenice.  

a. Pravda b. Nepravda c. Nevím 

 

5. Běžné organismy neobsahují geny, zatímco geneticky modifikované organismy 

ano. 

a. Pravda b. Nepravda c. Nevím 

 

6. Geny z modifikovaných potravin při konzumaci mohou přecházet do genomu 

člověka.  

a. Pravda b. Nepravda c. Nevím  

 

7. Geneticky modifikované organismy se vždy fyzicky mění po vložení cizího genu.  

a. Pravda b. Nepravda c. Nevím  

 

8. Není možné přenášet živočišné geny do rostlin. 

a. Pravda b. Nepravda c. Nevím  

 

9. Genetické modifikace bakterií a jednobuněčných eukaryotických organismů – 

kvasinek, se využívá například k výrobě lidského inzulínu. 

a. Pravda b. Nepravda c. Nevím  

 

10. Plazmid je kruhová molekula DNA, která nese doplňující (nikoli 

nepostradatelné) vlastnosti pro buňku (nejčastěji bakteriální), která plazmid 

obsahuje.  

a. Pravda b. Nepravda c. Nevím  
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Třída  

Téma hodiny (název) Geneticky modifikované organismy 

Cíle hodiny Žáci: 

- Dokáží vysvětlit pojmy – genové inženýrství, biotechnologie, 

genetická modifikace, plazmid.  

- Jednoduše vysvětlí princip modifikace.  

- Uvedou příklad organismu, který lze geneticky modifikovat, 

uvedou příklady produktů, které lze modifikací získat.  

- Jmenují nejčastěji modifikované plodiny, uvedou země, které jsou 

největšími pěstiteli GMP.  

- Vysvětlí postoje Evropské unie, České republiky a zbytku světa 

v otázkách GMO.  

- Dokáží zhodnotit klady i zápory užívané technologie, 

argumentovat v rámci diskuze.  

- Jmenují, jak se označují GM výrobky, vědí, že existuje platná 

legislativa.  

 

Afektivní: Žáci získávají základní znalosti ohledně GMO, zajímají se o 

životní prostředí, zdraví člověka i ostatních organismů, umí posoudit 

kladné i záporné stránky genových modifikací, uvědomují si etické a 

morální problémy týkající se tématu.  

Prekoncept (východiska 

hodiny) 

- Žáci již vědí, jaké organely má eukaryotní i prokaryotní buňka, ví, 

jak vypadá buněčné jádro. Dokáží popsat DNA a říci, jakou funkci 

v životě člověka sehrává. Vědí, co znamená slovo gen a v jakých 

souvislostech jej využít.   

Pomůcky - Prezentace 

- Video 

- Pracovní listy 

- Interaktivní tabule 



Rozpis výukových aktivit - V úvodu hodiny brainstorming – s jakými tématy souvisí téma 

hodiny, jaké pojmy žáky v souvislosti s ním napadají – psány žáky 

na tabuli. (cca 5 minut) 

- Na základě pojmů zkusit vyvodit, co vlastně téma znamená. (cca 2 

minut) 

- Rozdání pracovních listů – žáci mají během celé hodiny doplňovat 

jednotlivé otázky a cvičení z ústního sdělení, videa, obrázků, 

animací, z dřívějších znalostí.  

- Zopakování základních pojmů z buněčné anatomie a genetiky – 

buňka eukaryotní x prokaryotní, jádro, DNA, chromozom, gen (cca 

3 minut) 

- Video – Nezkreslená věda – Geneticky modifikované organismy. 

(cca 8 min.) 

- Vysvětlení principu GM metod (cca 3 min.) 

- Problematika přijetí GMO v ČR, EU a ve světě. (cca 3 min.) 

- Uvedení kladů a záporů GMO. (cca 5 min.) 

- Zásadní informace z legislativního rámce ČR. (cca 5 min.) 

- Uvedení dalších relevantních odkazů k problematice. (cca 1 min.)   

- Společná kontrola pracovních listů, práce s interaktivní tabulí. (cca 

10 min.) 

Domácí příprava na další 

hodinu 

- Nebude zadána 

Poznámky  
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Dostupné z webu https://uloz.to/!Wvj6a59qkBYD/priloha-4-interaktivni-forma-pracovnich-

listu-notebook  

https://uloz.to/!Wvj6a59qkBYD/priloha-4-interaktivni-forma-pracovnich-listu-notebook
https://uloz.to/!Wvj6a59qkBYD/priloha-4-interaktivni-forma-pracovnich-listu-notebook

