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Dotazník k diplomové práci 

Téma: Oblíbenost hmyzu a jeho význam pro člověka 

1. Název školy: 

2. Třída: 

3. Pohlaví: 

a. muž 

b. žena 

c. nechci uvést 

 

Charakteristika hmyzu 

Hmyz je rozmanitá skupina živočichů. Patří do kmene členovců a společně s dalšími zástupci členovců 

má mnoho společných znaků. Do členovců řadíme například pavoukovce, korýše a vzdušnicovce. 

Hmyz patří do skupiny vzdušnicovců a je pro něj charakteristické rozdělení těla na hlavu, hruď a 

zadeček. Od ostatních členovců se liší počtem končetin. Hmyz má šest nohou. 

K hmyzu patří: vážky, stejnokřídlí, vši, ploštice, rovnokřídlí, blechy, síťokřídlí, brouci, motýli, 

dvoukřídlí, blanokřídlí. 

1. Vyberte, správnou charakteristiku hmyzu na základě předchozího textu (1 správná odpověď): 

 

a. Hmyz patří do kmene členovců. Tělo není rozlišené na hlavu, hruď a zadeček. Zástupci mají 

dva a více párů nohou tykadla a většinou složené oči. 

 

b. Hmyz patří do kmene členovců. Tělo je rozlišeno na hlavu, hruď a zadeček. Zástupci mají 

dva a více párů nohou, tykadla a většinou složené oči. 

 

c. Hmyz patří do kmene členovců. Tělo je rozlišeno na hlavu, hruď a zadeček. Zástupci mají 

tři páry nohou, tykadla a většinou složené oči. 
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2. Na základě předchozího textu vyberte obrázek, na kterém je hmyz (1 správná odpověď): 

a.  

 

b.  

 

 

c.  

 

 

d. 

3. Jaký je váš vztah k hmyzu? 

 

a. mám ho rád/a 

b. spíše ho mám rád/a 

c. neutrální postoj 

d. spíše ho nemám rád/a 

e. štítím se ho 

f. mám z něho fóbii 

 

4. Měnil se váš vztah k hmyzu v průběhu let? Pokud ano, jak? 

 

 

5. Ovlivnil někdo v průběhu života váš vztah k hmyzu? V pozitivním nebo negativním smyslu 

(učitel, rodič, kamarád apod.)? 

 

 

6. Máte nějaké zkušenosti s chovem hmyzu (ve škole, v domácnosti, zájmovém kroužku apod.)? 

Pokud ano s jakým druhem/druhy (strašilky, kudlanky, švábi, cvrčci, …)? 
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7. Máte nějakou alergii na hmyz nebo hmyzí produkty (alergie na vosí/včelí bodnutí, med 

apod.)? Pokud ano jakou? 

 

 

 

8. Ochutnali jste někdy hmyz? Pokud ano jaký? 

 

 

• Pokud ne lákalo by vás to někdy zkusit? Z jakého důvodu ano, z jakého důvodu ne? 

 

 

9. Myslíte si, že má hmyz nějaký význam – v přírodě nebo pro lidi? Pokud ano, jaký? 


