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DOTAZNÍK O VLIVU MÉDIÍ NA BODY IMAGE 

Tento dotazník k diplomové práci na téma "Vliv médií na body image se zaměřením na poruchy 

příjmu potravy" zkoumá vliv médií na vnímání vlastního těla ve společnosti. 

Některé otázky nabízejí jednu možnost odpovědi, jiné i několik odpovědí. Pokud na otázku 

nechcete odpovídat, jednoduše ji přeskočte. 

 

SPOKOJENOST S VÁHOU: 

1. Ohledně svého těla si myslíte, že: 

a. Máte podváhu 

b. Máte nadváhu 

c. Máte normální váhu 

2. Řekli byste o sobě, že máte problémy s váhou? 

a. Ano  

b. Ne  

3. Řekli byste o sobě, že dodržujete zdravý životní styl? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Někdy ano, někdy ne 

4. V současné době byste chtěli: 

a. Přibrat 

b. Zhubnout 

c. Udržovat si stejnou postavu 

 

PŘÍSTUP K DIETÁM: 

5. Drželi jste už někdy nějakou redukční dietu? 

a. Ano 

b. Ne 

6. Pokud ano, hledali jste k ní nějakou inspiraci a kde? 

a. V časopise 

b. V internetovém magazínu 

c. Na sociálních sítích 

d. Od známého/kamaráda/rodiny 

e. Nehledal/a jsem nikde. 

7. Zkoušeli jste někdy nějaký z moderních trendů ve stravování? Pokud ano, prosím, 

zaškrtněte hodící se. (více odpovědí) 

a. Paleo strava 

b. Raw strava 

c. Low-carb strava 

d. Veganská strava 

e. Vegetariánská strava 

f. IIFYM (If it fits your macros) 

g. Sacharidové vlny 

h. Přerušovaný půst 

i. Jiné:  

j. Nikdy jsem nic takového nezkoušel/a. 
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PŘÍSTUP KE STRAVOVÁNÍ: 

8. Omezujete se vědomě v jídle? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím  

9. Znáte kalorickou a výživovou hodnotu svého jídla? 

a. Ano, vždy 

b. Většinou ano 

c. Spíše ne 

d. Ne 

10. Pokud při některých příležitostech (Vánoce, oslavy apod.) sníte více jídla než obvykle, 

snažíte se pak úmyslně jídlo kompenzovat? 

a. Ano 

b. Ne 

 

SPOKOJENOST S TĚLEM: 

11. Jste spokojen/a se svým tělem? 

a. Ano 

b. Většinou ano 

c. Spíše ne 

d. Ne 

12. Změnili byste něco na svém těle? 

a. Ano 

b. Ne 

13. Která ženská postava z obrázku je podle Vás ideální? (více odpovědí) 

 

14. Která z těchto postav je nejvíce podobná té Vaší? 

(pokud jste žena, pokud jste muž, otázku přeskočte) 
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15. Která mužská postava je podle Vás ideální? (více odpovědí)

 
16. Která z těchto postav je nejvíce podobná té Vaší? 

(pokud jste muž, pokud jste žena, otázku přeskočte) 

17. Která celebrita (žena) má podle Vás ideální tělo? (Prosím, vepište 1 jméno) 

 

18. Která celebrita (muž) má podle Vás ideální tělo? (Prosím, vepište 1 jméno) 

 

SPORTOVNÍ AKTIVITA: 

19. Sledujete nějaká média o fitness a zdravém životním stylu? Pokud ano, prosím, 

zaškrtněte hodící se. (více odpovědí) 

a. Fitness magazíny online (Ronnie.cz, Aktin.cz aj.) 

b. Stránky a profily na sociálních sítích zaměřené na fitness a zdravý životní styl 

c. Motivační a zájmové skupiny na sociálních sítích 

d. Tištěné časopisy pro ženy a muže o zdravém životním stylu 

e. Osobní blogy zaměřené na tuto oblast 

f. Jiné: 

20. Kolik hodin v týdnu se aktivně věnujete nějakému sportu? 

a. 1-2 hodiny 

b. 2-4 hodiny 

c. 4-6 hodin 

d. 6 a více hodin 

e. Nesportuji. 

21. Většinou sportujete:  

a. Venku (běh, kolo, brusle atp.) 

b. Doma 

c. Ve fitness centru 

d. V jiném sportovním zařízení 

e. Nesportuji 
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22. Z jakého důvodu zejména sportujete? 

a. Pro radost 

b. Jako společenská příležitost 

c. K vyplavení stresu 

d. Ze zdravotních důvodů 

e. Chcete hlavně zhubnout 

f. Chcete si vypracovat tělo 

g. Nesportuji. 

23. Používáte nějaké doplňky stravy (např. proteiny, spalovače aj.)? 

a. Ano 

b. Ne 

 

PŘÍSTUP K PLASTICKÝM OPERACÍM: 

24. Byli byste ochotni podstoupit nějakou plastickou operaci či kosmetický zákrok kvůli 

zlepšení vzhledu? 

a. Ano 

b. Ne 

 

MÉDIA A BODY IMAGE: 

25. Sledujete módní trendy? 

a. Ano 

b. Ne 

26. Myslíte si, že snímky celebrit v médiích a reklamách jsou reálné? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 

27. Považujete postavy modelek a celebrit v médiích za nepřirozené a nezdravé? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 

28. Myslíte si, že média ovlivňují naše vnímání krásy a těla? 

a. Ano, negativně. 

b. Ano, pozitivně. 

c. Ne 

d. Nevím 

29. Přizpůsobujete svůj vzhled na základě médií a různých osobností? 

a. Ano 

b. Ne 

30. Když někde vidíte fotografie modelek či jiných celebrit, máte ze svého těla horší pocit? 

a. Ano, vždy 

b. Většinou ano 

c. Někdy 

d. Ne 

 

DŮRAZ NA VZHLED: 

31. Souhlasíte, že je důležité být atraktivní pro druhé pohlaví? 

a. Ano 

b. Ne 
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32. Myslíte si, že vzhled je důležitý z profesního hlediska? 

a. Ano, vzhled hraje hlavní roli.  

b. Ne, důležitější jsou jiné aspekty (znalosti, zkušenosti atd.). 

33. Souhlasíte, že krásnější lidé mají snadnější život? 

a. Ano 

b. Ne 

 

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY: 

34. Setkali jste se někdy s poruchami příjmu potravy? 

a. Ano, na vlastní kůži 

b. Ano, u někoho z okolí 

c. Ne 

35. Se kterou poruchou příjmu potravy jste se setkali? (více odpovědí) 

a. Anorexie 

b. Bulimie 

c. Záchvatovité přejídání 

d. Jiné 

36. Co podle Vás nejvíce zapříčiňuje poruchy příjmu potravy? 

a. Vliv spolužáků, kamarádů a rodiny 

b. Nízké sebevědomí 

c. Touha zhubnout 

d. Touha vypadat jako modelky a celebrity 

e. Stres 

37. Pokud jste v otázce č. 34 označil/a možnost a (Ano, na vlastní kůži), která média se 

podle Vás podílela na vzniku či rozvoji Vaší PPP? (více odpovědí) 

a. Časopisy pro ženy/muže 

b. Internetové magazíny pro ženy/muže 

c. Sociální sítě 

d. Blogy 

e. Seriály a filmy 

f. Jiné:  

g. Žádná média 

38. Pokud jste v otázce č. 34 označil/a možnost a (Ano, na vlastní kůži), sledovala jste někdy 

nějaké pro-ana/pro-mia blogy či weby? 

a. Ano, před vypuknutím PPP. 

b. Ano, v průběhu PPP. 

c. Ano, před i v průběhu PPP. 

d. Ne.  

 

OSOBNÍ ÚDAJE: (povinné otázky) 

39. Jste:  

a. Muž 

b. Žena 

40. Váš věk: 

a. 15-19 

b. 20-25 

c. 26-30 

d. 30-40  
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e. 40-50 

f. 50 a více 

41. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:  

a. Základní 

b. Výuční list 

c. Střední s maturitou 

d. Vyšší odborné 

e. VŠ 1. stupně (Bc.) 

f. VŠ 2. stupně (Mgr.) 

g. VŠ 3. stupně (PhD.) 

42. Jste: 

a. Student 

b. Zaměstnanec 

c. Podnikatel 

d. V důchodu 

e. Na mateřské dovolené 

f. Nezaměstnaný/á 

 


