
PŘÍLOHY 

Příloha 1 – dotazník pro učitele 

 

Dotazník pro učitele, kteří vyučují vzdělávací oblast Vzdělávání pro zdraví: 

Dobrý den, jmenuji se Martina Jiráková a studuji Filozofickou fakultu v Praze na 

Karlově univerzitě. Píši diplomovou práci a provádím výzkum na téma Kurikulum 

střední školy a Vzdělávání pro zdraví. Tímto Vás chci požádat o vyplnění dotazníku. 

Vzdělávací oblast Vzdělávání pro zdraví je nová, není o ní mnoho známo. Pomozte mi, 

prosím, s tímto výzkumem. Přispějete tak ke zjištění, jak vnímá oblast Vzdělávání pro 

zdraví učitel a jaká témata se v této oblasti probírají. Dotazník je anonymní, všechny 

údaje Vámi poskytnuté budou použity pouze pro účely výzkumu. Zvolené odpovědi 

zakroužkujte. Pokud u otázky není uvedeno jinak, zakroužkujte pouze jednu možnost. 

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku.  

 

Škola………………………………………………….. 

 

Datum vyplnění a rok………………………………… 

 

1. Je podle Vás vzdělávací oblast Vzdělávání pro zdraví důležitá? Svou odpověď 

zdůvodněte: 

a) ano…………………………………………………………………………

…...………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

b) ne…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

2. Podtrhněte témata, která jsou podle Vás tak důležitá, že by jim mělo být ve škole 

věnováno více pozornosti (můžete podtrhnout více možností): 

 

alkohol, drogy, sexuální chování, pohlavní nákazy, HIV, šikana, kouření, 

patologické hráčství, závislost na práci, závislost ve vztahu k počítačům, závislost ve 

vztahu k médiím (televize, video), působení alternativních náboženských skupin a sekt 

 

výživa, pohybová aktivita, psychická zátěž, první pomoc, zdraví a jeho podpora, 

životní styl, prevence infekčních onemocnění, prevence neinfekčních onemocnění 

(kardiovaskulární choroby, nádorová onemocnění, cukrovka, obezita, osteoporóza, 

nemoci zubů, alergické nemoci), úrazy, programy zdraví (Zdraví 21), škola podporující 

zdraví, životní prostředí, jiná témata (jaká)……………………………………………… 

 

3. Je vhodnější mít témata týkající se zdraví: 

a) v jednom předmětu pohromadě (např. s názvem Vzdělávání pro zdraví) 

b) rozvrstvená do více předmětů 

 

4. Staví se Vám ve vzdělávací oblasti Vzdělávání pro zdraví do cesty nějaké překážky? 

Pokud ano, jaké? 

a) ano…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

b) ne 

 

5. Jaký název máte pro předmět týkající se zdraví na Vaší škole: 

a) Výchova ke zdraví 

b) Vzdělávání pro zdraví 

c) jiný (jaký)…………………………………………………….………………… 

d) na naší škole nemáme jeden předmět týkající se zdraví, ale témata jsou 

rozvrstvena do více předmětů 

 



6. Podtrhněte témata týkající se zdraví, která reálně probíráte s žáky ve výuce (můžete 

podtrhnout více možností): 

alkohol, drogy, sexuální chování, pohlavní nákazy, HIV, šikana, kouření, 

patologické hráčství, závislost na práci, závislost ve vztahu k počítačům, závislost ve 

vztahu k médiím (televize, video), působení alternativních náboženských skupin a sekt 

 

výživa, pohybová aktivita, psychická zátěž, první pomoc, zdraví a jeho podpora, 

životní styl, prevence infekčních onemocnění, prevence neinfekčních onemocnění 

(kardiovaskulární choroby, nádorová onemocnění, cukrovka, obezita, osteoporóza, 

nemoci zubů, alergické nemoci), úrazy, programy zdraví (Zdraví 21), škola podporující 

zdraví, životní prostředí, jiná témata (jaká)……………………………………………….  

………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………….……… 

 

7. Jaké zdroje (knihy apod.) používáte? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

8. Jaké další vyjádření týkající se oblasti Vzdělávání pro zdraví byste mohl(a) 

poskytnout? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 



Příloha 2 – dotazník pro žáky 

 

Dotazník pro žáky:  

Ahoj, jmenuji se Martina Jiráková a studuji Filozofickou fakultu v Praze na 

Karlově univerzitě. Píši diplomovou práci a provádím výzkum na téma Kurikulum 

střední školy a Vzdělávání pro zdraví. (Kurikulum představuje veškerou zkušenost, 

kterou ve škole získáš, vše, co se ve škole naučíš). Tímto Tě chci požádat o vyplnění 

dotazníku. Přispěješ tak ke zjištění, jak vnímá oblast Vzdělávání pro zdraví žák. 

Dotazník je anonymní, všechny údaje Tebou poskytnuté budou použity pouze pro účely 

výzkumu. Zvolené odpovědi zakroužkuj. Pokud u otázky není uvedeno jinak, 

zakroužkuj pouze jednu možnost.  

Děkuji Ti za vyplnění dotazníku.  

 

Věk……………………………………… 

 

Dívka                       Chlapec (zakroužkuj) 

 

Škola…………………………………….. 

 

Třída……………………………………... 

 

Datum vyplnění a rok …………………… 

 

1. Přemýšlíš více díky tématům týkajících se zdraví, která probíráte ve škole, o rizicích 

(můžeš zakroužkovat více možností): 

a) alkoholu 

b) drog 

c) kouření 

d) nechráněného pohlavního styku 

e) nesprávné výživy 

f) nedostatku pohybu 

g) patologického hráčství 

h) obezity 



i) psychické zátěže 

j) šikany 

k) jiných (jakých)…………………………………………………………….  

l) ne, nepřemýšlím 

m) nevím 

 

2. Jsou podle Tebe témata týkající se zdraví, která probíráte ve škole, důležitá? Svou 

odpověď zdůvodni: 

a) ano…………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………...

.…………………………………………………………………………………………… 

 

b) ne…………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

3. Když jste ve škole probírali témata týkající se zdraví, pomohlo Ti to vyhnout se 

škodlivým vlivům (můžeš zakroužkovat více možností): 

a) alkoholu 

b) drog 

c) kouření 

d) nechráněného pohlavního styku 

e) nesprávné výživy 

f) nedostatku pohybu 

g) patologického hráčství 

h) psychické zátěže 

i) šikany 

j) jiným (jakým)……………………………………………………………... 

k) ne, nepomohlo 

l) nevím 

 

4. Podtrhni témata, která jsou podle Tebe tak důležitá, že by jim mělo být ve škole 

věnováno více pozornosti (můžeš podtrhnout více možností):  

 



alkohol, drogy, sexuální chování, pohlavní nákazy, HIV, šikana, kouření, 

patologické hráčství, závislost na práci, závislost ve vztahu k počítačům, závislost ve 

vztahu k médiím (televize, video), působení alternativních náboženských skupin a sekt 

 

výživa, pohybová aktivita, psychická zátěž, první pomoc, zdraví a jeho podpora, 

životní styl, prevence infekčních onemocnění, prevence neinfekčních onemocnění 

(kardiovaskulární choroby, nádorová onemocnění, cukrovka, obezita, osteoporóza, 

nemoci zubů, alergické nemoci), úrazy, programy zdraví (Zdraví 21), škola podporující 

zdraví, životní prostředí, jiná témata (jaká)……………………………………………….  

 

5. Baví Tě probírání témat, která se týkají zdraví? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

6. Chybí Ti ve škole nějaká témata týkající se zdraví? Pokud ano, jaká? 

a) nechybí 

b) chybí………………………………………………………………………. 

 

7. Je vhodnější mít témata týkající se zdraví: 

a) v jednom předmětu pohromadě (např. s názvem Vzdělávání pro zdraví)  

b) rozvrstvená mezi více předmětů 

 

8. Jaké další vyjádření týkající se oblasti Vzdělávání pro zdraví bys mohl(a) 

poskytnout? 

…………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………

………………………………………………..…………………………………………...

…………………………………………………………………………………………… 


