
Přílohy 

 

Příloha č. 1 

Dotazník 

 

Vážené respondentky, vážení respondenti, 

obracím se na Vás s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku, který poslouží jako praktická část pro 

mou bakalářskou práci na téma „Spokojenost žáků vybraných středních škol se stravováním ve 

školní jídelně v Chomutově“. 

Dovoluji si Vás rovněž požádat o pravdivé a co nejpřesnější odpovědi. Dotazník je anonymní. 

Skládá se ze 13 otázek, a pokud není uvedeno jinak, zakroužkujte vždy jen 1 odpověď. Dotazník 

vám zabere maximálně 10 min. 

Předem děkuji za Váš čas a za řádné vyplnění,  

Veronika Lišková, studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

1. Pohlaví: 

a. Žena 

b. Muž 

 

2. Věk: ____ 

 

3. Na jaké škole studujete? 

a. Gymnázium  

b. Střední zdravotnická škola 

c. Průmyslová škola 

 

4. Kolik jste ochotni za oběd utratit? 

a. Do 20 Kč 

b. 20 – 40 Kč 

c. 40 – 60 Kč 

d. 60 a více Kč 

 

5. Stravujete se zdravě? 

a. Ano 

b. Snažím se 

c. Ne 



6. Kolikrát denně jíte? 

a. Maximálně 3 krát (snídaně, oběd, večeře) 

b. 5 krát (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře) 

c. Jiné: ________________________________________ 

 

7. Jaké potraviny by podle Vás měla obsahovat zdravá strava v jídelně? (vypište 

maximálně 5 potravin, které jsou pro vás nejdůležitější) 

       _______________________________________________________ 

8. Obědváte pravidelně každý den v pracovním týdnu? 

a. ANO 

b. NE 

 

9. Co/kde obědváte nejčastěji? 

a. Obědvám doma 

b. Jím studené obědy (uveďte co: ______________________) 

c. Chodím do jídelny ESOZ Chomutov 

d. Jídlo v rychlém občerstvení 

e. Neobědvám (uveďte důvod: ___________________________________) 

f. Jiné: ___________________________________________________ 

 

10. Navštěvujete školní jídelnu ESOZ v Chomutově? (pokud ANO, pokračujte 

ve vyplňování dotazníku „skupina A“, pokud NE dále se věnujte dotazníku „skupina 

B“) 

a. ANO 

b. NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SKUPINA A (11. – 22. otázka) – TI, CO NAVŠTĚVUJÍ ŠKOLNÍ JÍDELNU 

11. Jak často ve školní jídelně obědváte? 

a. Každý den 

b. Občas 

c. Jen když je odpolední výuka 

d. Nepravidelně 2-3× týdně 

e. Jiné: ______________________ 

 

12. Chutná Vám strava ve školní jídelně? 

a. Ano velmi 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Ne 

 

13. Podle čeho volíte jídlo z nabídky? 

a. Podle složení 

b. Podle chuti 

c. Jiné: __________________________________ 

 

14. Přijde Vám strava v jídelně výživově vyrovnaná a zdravá? (pokud NE, odůvodněte) 

a. ANO 

b. NE (uveďte důvod: _____________________________________) 

 

15. Preferujete při výběru jídla zdravé suroviny z nabídky níže? (označte 1 až 3 odpovědi) 

a. Luštěniny (fazole, čočka…) 

b. Ryby 

c. Zelenina 

d. Nepreferuji nic z výše uvedeného 

 

16. Jaké jídlo byste si vybrali z nabídky a proč? (odůvodněte všechny varianty) 

a. Přírodní kuřecí plátek, bulgur, obloha 

b. Cikánská hovězí pečeně, houskové knedlíky 

c. Žádné 

Zdůvodněte: ____________________________________________ 

 

17. Máte vždy jasnou představu o jídle podle jeho názvu? 

a. Ano vždy 

b. Většinou ano 

c. Většinou ne 

d. Ne 

 

 

 



18. Vyhovuje Vám velikost porce jídla? 

a. Ano vždy 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Ne 

19. Co nejvíce oceňujete na stravování ve školní jídelně? 

_______________________________________________________________ 

 

20. Máte ke školní jídelně nějaké jiné výhrady či nápady na zlepšení? 

_______________________________________________________________ 

 

21. Jaká jídla byste v jídelně chtěli častěji? (můžete zaškrtnout více odpovědí) 

a. Více smažených jídel 

b. Vegetariánská jídla 

c. Cizokrajná jídla 

d. Česká jídla 

e. Sladká jídla 

f. Jiné: ______________________________________________________ 

22. Jste spokojeni s prostředím jídelny? 

a. ANO 

b. NE (důvod: ________________________________________________) 

 

 

SKUPINA B (23. – 25. otázka) – TI, CO NECHODÍ DO ŠKOLNÍ JÍDELNY 

23. Proč neobědváte ve školní jídelně? (můžete zaškrtnout více odpovědí) 

a. Je to daleko 

b. Málo času na oběd 

c. Je to drahé 

d. Jídlo mi tam nechutná 

e. Nelíbí se mi prostředí 

f. Malé porce jídla 

g. Oběd je příliš pozdě 

h. Jiné: _____________________________________________ 

 

24.  Za jakých podmínek byste začali jídelnu navštěvovat? 

________________________________________________________________ 

25. Jaká jídla byste si v jídelně představovali? (můžete zaškrtnout více odpovědí) 

a. Více smažených jídel 

b. Vegetariánská jídla 

c. Cizokrajná jídla 

d. Česká jídla 

e. Sladká jídla 

f. Jiné: ______________________________________________ 


