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Doplnění doslovných přepisů u polootevřených otázek 

Str. 52 

Otázka číslo 4 – Myslíš si, že tvůj způsob stravování je zdravý? 

1) Ano, mám dietu. 

2) Ano, protože chce máma. 

3) Ano, máma mi dávám ovoce a zeleninu a občas si dám něco sladkého. 

4) Ano, maminka mi nedává moc smažených a nezdravých věcí.  

5) Ano, nejím smažená jídla spíše saláty, a to mi stačí. 

6) Ano, jím zdravě a 5x denně po malých dávkách. 

7) Ano, nezdravé jídlo jíme výjimečně, třeba na oslavu. 

8) Ano, hodně věcí jíst nemůžu a jím strašně moc zeleniny a ovoce. 

9) Ano, jím hodně ovoce a zeleniny, někdy si dám i nějaké nezdravé jídlo, ale fakt málo. 

10) Ano, si pěstujeme na zahrádce. 

11) Ano, dávám si většinou nějaké saláty a různý ovoce, ale někdy jím i něco jiného. 

12) Ano, nakupujeme u farmáře. 

13) Ano, jím jen věci, které si vypěstujeme. 

14) Ano, jím zdravou stravu a kupujeme Bio potraviny. 

15) Ano, jím jen věci, které koupíme na trhu nebo si vypěstujeme. 

16) Ano, nejím žádný fast food. 

17) Ano, jím zdravě a jenom 2x za rok v KFC. 

18) Ano, za den s ním nějaké ovoce a zeleninu. 

19) Ano, jím hodně ovoce, i hodně zeleniny, maso, rýži a těstoviny 

20) Ano, jím hodně zeleniny a ovoce. 

21) Ano, jím ovoce a zeleninu. 

22) Ano, jím hodně ovoce a zeleniny. 

23) Ano, každý den jím ovoce a zeleninu. 

24) Ano, jím zdravé věci. 

25) Ano, jím zeleninu a ovoce. 

26) Ano, jím ovoce a zeleninu. 

27)  Ano, jim například: maso, zelenina + ovoce. 

28) Ano, jím maso, ovoce i zeleninu. 

29) Ano, jím moc, ale i zeleninu a ovoce. 

30) Ano, jím hodně ovoce a zeleniny. 



31) Ano, jím hodně zeleniny a ovoce a někdy si dám sladké. 

32) Ano, jím hodně ovoce a zeleniny. 

33) Ano, chutná mi ovoce a zelenina. 

34) Ano, jím zeleninu a ovoce. 

35) Ano, jím ovoce a zeleninu a piji vodu. 

36) Ano, v mém jídelníčku není zrovna moc sladkého. 

37) Ano, nemusím sladký. 

38) Ano, jím ovoce a nejím sladkosti. 

39) Ano, nemám rád sladkosti. 

40) Ano, jím málo sladkostí. 

41) Ano, my nejíme maso. 

42) Ano, nejím a nepiji nezdravé věci. 

43) Ano, jím ovoce i zeleninu a smažené jídlo sním občas. 

44) Ne, jím skoro každý den něco sladkého. 

45) Ne, jím moc sladkostí, ale někdy jím saláty se zeleninou. 

46) Ne, často jím sladkosti.  

47) Ne, jím hodně sladkostí.  

48) Ne, protože jím hodně čokolády. 

49) Ne, mám často chuť na něco sladkého, a tak si to dám. 

50) Ne, jím hodně mastného jídla 

51) Ne, jím hodně soli a tuků. 

52) Ne, mám ráda hranolky. 

53) Ne, jím často smažené jídlo. 

54) Ne, jím v McDonald. 

55) Ne, často jím v KFC a McDonald. 

56) Ne, jím McDonald. 

57) Ne, ráda jím sladkosti. 

58) Ne, mám ráda sladkosti. 

59) Ne, nechutná mi zelenina. 

60) Ne, nemám rád zeleninu. 
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Otázka číslo 5 – Víš, z jakých tří složek se skládá strava/skládají potraviny? Z jakých živin? 

1) Ano, jsou to tuky, bílkoviny, cukry. 

2) Ano, jsou to cukry, bílkoviny, tuky. 

3) Ano, jsou to cukry, bílkoviny, tuky. 

4) Ano, jsou to tuky, cukry, bílkoviny. 

5) Ano, jsou to tuky, cukry, bílkoviny. 

6) Ano, jsou to bílkoviny, tuky, cukry. 

7) Ano, jsou to bílkoviny, cukry, tuky. 

8) Ano, jsou to bílkoviny, cukry, tuky. 

9) Ano, jsou to tuky, cukry, bílkoviny. 

10)  Ano, jsou to tuky, bílkoviny, cukry. 

11) Ano, jsou to cukry, tuky, bílkoviny. 

12) Ano, jsou to cukry bílkoviny, tuky. 
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Otázka číslo 7 – Myslíš si, že je důležité jíst ovoce a zeleninu? 

1) Ano, jsou zdravé. 

2) Ano, abych byla zdravá. 

3) Ano, je zdravá. 

4) Ano, jsou zdravé. 

5) Ano, jsou zdravé. 

6) Ano, jsou plné vitamínů. 

7) Ano, mi je maminka dává ke svačině. 

8) Ano, obsahují vitamíny. 

9) Ano, jsou zdravé. 

10) Ano, jsou v nich vitamíny. 

11) Ano, chrání před nemocemi. 

12) Ano, jsou v nich vitamíny. 

13) Ano, v nich najdeme vitamíny. 

14) Ano, jsou zdravé. 

15) Ano, maminka chce, abych je jedla. 

16) Ano, jsou dobré. 

17) Ano, abych nebyl nemocný. 

18) Ano, jsou v nich vitamíny. 

19) Ano, nechceme být nemocní. 

20) Ano, obsahují vitamíny. 

21) Ano, jsou v nich vitamíny. 

22) Ano, mají vitamíny. 

23) Ano, jsou v nich vitamíny. 

24) Ano, chutnají mi. 

25) Ano, je mám rád. 

26) Ano, chrání nás před rýmou. 

27) Ano, jsou zdravé a maminka mi je často dává. 

28) Ano, jsou v nich vitamíny. 

29) Ano, je v nich vitamín. 

30) Ano, jsou plné vitamínů. 

31) Ano, dávají nám vitamíny. 



32) Ano, tam jsou vitamíny. 

33) Ano, kvůli vitamínům. 

34) Ano, potřebujeme vitamíny. 

35) Ano, v ovoci jsou vitamíny i zelenině. 

36) Ano, s nimi jíme vitamíny. 

37) Ano, je to zdravé. 

38) Ano, jsou zdravé a dobré. 

39) Ano, jsou lepší než sladkosti. 

40) Ano, obsahují vitamíny. 

41) Ano, nám pomáhají ke zdraví. 

42) Ano, tam jsou vitamíny. 

43) Ano, jsou plné vitamínů. 

44) Ano, pomáhají nám proti nemoci. 

45) Ano, protože vitamíny. 

46) Ano, jsou zdravé. 

47) Ano, mají v sobě vitamíny. 

48) Ano, jsou tam vitamíny. 

49) Ano, nám pomáhají. 

50) Ano, je to zdravé. 

51) Ne, nechutnají mi. 

52) Ne, není to důležité. 

53) Ne, nejsou dobré. 

54) Ne, nemám je ráda. 

55) Ne, nechutnají mi. 

56) Ne, nechutnají mi. 

57) Ne, nemám je rád. 

58) Ne, nejsou dobré. 

59) Ne, bolí mě pak bříško. 

60) Ne, nechci je jíst. 
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Otázka číslo 12 – Viděl/a jsi někdy tento obrázek? 

1) Ano, je to pyramida výživy. 

2) Ano, je to pyramida zdravé stravy. 

3) Ano, je to pomoc, jak zdravě jíst. 

4) Ano, je to zdravá výživa. 

5) Ano, je to, jak zdravě jíst, co málo, co můžeme hodně. 

6) Ano, je to pyramida zdravé výživy. 

7) Ano, je to pyramida výživy. 

8) Ano, je to návod, jaké množství různých jídel jíst. 

9) Ano, je to pyramida zdravé stravy. 

10) Ano, je to pyramida stravy. 

11) Ano, je to pyramida jídel, které máme jíst. 

12) Ano, je to pyramida výživy. 

13) Ano, je to pyramida zdravé stravy. 

14) Ano, je to zdravá jídla. 

15) Ano, je to pyramida jídel. 

16) Ano, je to pomoc pro stravování. 

17) Ano, je to pyramida stravy. 

18) Ano, je to pyramida stravování. 

19) Ano, je to pyramida stravy zdravé. 
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Otázka číslo 14 – Myslíš si, že je důležité přijímat vitamíny z potravin (ovoce/zelenina)? (nebo 

stačí jejich příjem v podobě potravinových doplňků (např. Marťánci) 

1) Ano, protože to nestačí. 

2) Ano, protože je ovoce a zelenina důležitá. 

3) Ano, protože je důležité jíst zdravé věci. 

4) Ano, protože nestačí jíst prášky. 

5) Ano, protože je ovoce zdravější. 

6) Ano, protože je ovoce a zelenina zdravá. 

7) Ano, protože musíme jist ovoce a zeleninu. 

8) Ano, protože jsou ovoce a zelenina zdravé. 

9) Ano, protože to musím kombinovat. 

10) Ano, protože to nestačí. 

11) Ano, protože je důležité mít hodně vitamínů. 

12) Ano, protože je ovoce a zelenina lepší. 

13) Ano, protože jsou důležité všechny vitamíny. 

14) Ano, protože je ovoce a zelenina lepší. 

15) Ano, protože jsou ovoce a zelenina zdravější. 

16) Ano, protože to musíme střídat. 

17) Ano, protože jsou ovoce a zelenina zdravé. 

18) Ano, protože prášky jsou méně vhodné. 

19) Ano, protože je důležité to střídat. 

20) Ano, protože je vhodné obojí. 

21) Ano, protože jsou to důležité zdravé potraviny. 

22) Ano, protože je vhodné jíst hodně vitamínů. 

23) Ano, protož je ovoce a zelenina zdravější. 

24) Ano, protože má ovoce a zelenina hodně vitamínů. 

25) Ano, protože nestačí jenom prášky. 

26) Ano, protože je ovoce se zeleninou zdravé. 

27) Ano, protože to kombinujeme. 

28) Ne, stačí vitamín. 

29) Ne, vitamíny stačí. 

30) Ne, protože nemusím jíst zeleninu. 



31) Ne, protože nemám rád zeleninu. 

32) Ne, protože mi zelenina nechutná. 

33) Ne, protože je v něm hodně vitamínů. 

34) Ne, protože nechci jíst ovoce a zeleninu. 

35) Ne, protože je tam dost vitamínů. 

36) Ne, nechci jíst zeleninu a stačí mi vitamín. 

37) Ne, protože už mám z něj dost vitamínů. 

38) Ne, protože mi nahradí ovoce a zeleninu. 

39) Ne, mám ho místo zeleniny, kterou nemám rád. 

40) Ne, protože nechci jíst ovoce a zeleninu. 

41) Ne, protože je v něm hodně vitamínů. 

42) Ne, protože má hodně vitamínů. 

43) Ne, protože je místo ovoce a zeleniny. 

44) Ne, protože nechci jíst zeleninu. 

45) Ne, protože ho jím místo toho. 

46) Ne, protože jsou dost zdravé. 

47) Ne, nechci jíst ovoce a zeleninu. 

48) Ne, vitamín mi chutná. 

49) Ne, protože mě chrání proti nemoci. 

50) Ne, protože nemám ráda zeleninu. 

51) Ne, protože nemusím pak jíst ovoce a zeleninu. 

52) Ne, stačí mi vitamín. 

53) Ne, je v něm dostatek vitamínů. 

54) Ne, jsou tam takové vitamíny jako v ovoci. 

55) Ne, mám jenom vitamíny. 

56) Ne, nemusím. 

57) Ne, stačí vitamíny, jsou místo ovoce a zeleniny. 

58) Ne, je tam hodně vitamínů. 

59) Ne, mám ho místo zeleninu, kterou nejím. 

60) Ne, jsou místo ovoce a zeleniny. 

 

 

 



Doplnění výsledků - Str. 61 

Otázka číslo 13 – Víš, které potraviny bys měl sníst, abys získal/a určitý vitamín? 

 

Z odpovědí na tuto otázku vyplývá, že 23 (38,33 %) žáků by hledalo vitamín A v mléce, 30 (50 

%) žáků v mrkvi, 5 (8,33 %) žáků by se pro přijetí vitamínu A pohybovalo na slunci a dva (3,33 

%) žáci by pojídali pomeranč. Vitamín B by 40 (66,66 %) žáků hledalo v mléce a 20 (33,33 %) 

žáků by preferovalo pobyt na slunci. Pro získání vitamínu C by 27 (45 %) žáků pojídalo 

pomeranč, 9 (15 %) žáků by jedlo mrkev a stejné množství by pilo mléko, 15 (25 %) žáků by 

pro jeho přijetí vyhledávalo pobyt na slunci. Poslední vitamín D by 15 (25 %) žáků hledalo 

v mléce, 10 (16,66 %) žáků v mrkvi, 6 (10 %) žáků v pomeranči a 29 (48,33 %) žáků by se 

slunilo. 

 

 


