
Příloha č. 2:  První verze dotazníku 

 
Ahoj,  

jsem studentka vysoké školy a k závěrečné práci potřebuji od žáků ZŠ vyplnit následující dotazník. Potřebovala bych i 

Tvou pomoc. Dotazník se týká Tvých nákupů ve školním bufetu, v obchodě nebo ve školních automatech 

s potravinami a nápoji.  

Tento dotazník je anonymní (nepodepisuj se). Nikdo nebude zkoumat, co si zrovna Ty odpověděl. 

Moc děkuji za pomoc a pravdivé odpovědi, Zuzka Fischerová  

 ______________________________________________________________________________________________  

Třída: 

Věk: 

Pohlaví: 

Instrukce: Jedna otázka je spojovací, u jedné otázky očísluješ možnosti a v jedné otázce doplníš sumu peněz. U 

ostatních otázek zakroužkuj jen jednu možnost (u většiny těchto otázek máš možnost doplnit vlastní odpověď, pokud 

Ti žádná jiná nevyhovuje). 

1.) Jak často nakupuješ ve školním bufetu, v automatu nebo sám v obchodě?  

 skoro každý den 

 2-3x týdně 

 1x týdně 

 jen občas 

 výjimečně nebo nikdy  Jaký je důvod?  

 nechci utrácet 

 rodiče mi nedávají peníze, protože jich sami mají málo 

 peníze nedostávám – rodiče nechtějí, abych si sám 

kupoval jídlo 

 nepotřebuji, protože:  ____________________________  

 rodiče mi zakazují, abych si sám kupoval jídlo 

 to co prodávají mi nechutná 

 jiné:  __________________________________________  

 

2.) Kde nakupuješ? Spoj. 

automat   nejčastěji 

bufet    méně často 

obchod (Tesco)   nejméně 

 

3.) Proč nakupuješ? 

 mám hlad 

 mám na něco chuť 

 mám žízeň 

 jiné:  _________________________________________  

 

 



 

4.) Kolik asi utratíš za 1 nákup?  

 

Za 1 nákup většinou utratím  _______ korun. 

 

 

5.) Jaké peníze na nákupy používáš?  

 používám kartičku na mléko 

 peníze určené na jídlo a pití 

 kapesné, které můžu utratit, jak chci  

 mé úspory (peníze od babiček, k svátku, za vysvědčení,…) 

 výplata z brigády 

 jiné:  _________________________________________  

 

6.) Co nejčastěji kupuješ? Seřaď od 1 (číslo 1 znamená nejčastěji) do 12 (číslo 12 znamená výjimečně nebo 

nikdy). 

 sladkosti (lízátka, bonbony, pendreky) 

 tyčinky, sušenky, tatranky 

 energetický nápoj 

 sladké pití 

 chipsy, slané tyčinky 

 alkoholický nápoj 

 ovoce 

 sandwich, obložená houska, bageta 

 čaj, horká čokoláda 

 káva 

 mléko, jogurt, tvaroh 

 cereální tyčinka, tvarohová tyčinka 

 jiné:  _________________________  

 

7.) V kterou denní dobu nejčastěji nakupuješ?  

 ráno před vyučováním 

 o 1.přestávce 

 o velké přestávce 

 o polední pauze 

 v družině 

 odpoledne cestou ze školy 

 jindy:  ________________________________________  

 

8.) Nosíš si svačinu z domova? Jsi s ní spokojený? 

 nenosím 

 nosím a stačí mi 

 nosím, ale stejně mám hlad 

 nosím, ale nechutná mi 

 nosím, ale chybí mi tam:  _________________________  



Příloha č. 2: Průvodní dopis pro učitele 

 

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,  

chtěla bych Vás moc poprosit o spolupráci při výzkumu v rámci bakalářské práce studia nutriční 

terapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Jedná se o výzkum mapující využívání bufetu, 

automatů a obchodů žáky ZŠ s cílem zjistit stravovací návyky dětí. 

Dotazník zabere žákům maximálně 15-20 minut a budu Vám moc vděčná, pokud vyhradíte část 

hodiny na jeho vyplnění. Před samotným vyplňováním dotazníku potřebuji získat od každého 

zúčastněného dítěte souhlas rodičů. Formuláře k rozdání přikládám.  

Veškeré instrukce k vyplňování jsou v úvodu dotazníku. Zdůrazněte prosím, že se jedná o nákupy pro 

osobní potřebu dětí, nikoli nákupy domů, pro maminku na vaření a podobně. U otázek je v případě 

nutnosti možné zaškrtnout více možností. Pro děti, které zaškrtnou, že nenakupují nikdy (tedy nemají 

ani kartičku do automatu na mléko), vyplňování dotazníku po 2. části 2. otázky končí.  

Prosím, upozorněte děti na vyplnění všech identifikačních údajů v první části dotazníku (věk, třída, 

pohlaví).  

Bude skvělé, pokud se Vám podaří dotazník zrealizovat do vánočních prázdnin.  

 

Mnohokrát Vám děkuji, Zuzana Fischerová       5.12.2015 



Vážení rodiče,

ve třídě, kterou navštěvuje Váš syn/ Vaše dcera, bude probíhat výzkum k bakalářské prácív rámci mého studia
nutričníterapie na 1.lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Jedná se o výzkum hodnotící nákupní preference žáků
základníškoly v oblasti potravin a nápojů. Konkrétně, co si děti (2.-9.třída) nejčastěji kupujíve školním bufetu,
automatech a v obchodě, když mají možnost volby.

Chtěla bych Vás požádat o souhlas s účastí Vašeho syna/ dcery V tomto výzkumu. Bude se jednat o vyplnění
anonymního dotazníku (identifikačníúdaje zahrnujípouze pohlaví, věk a třídu), které proběhne v době vyučování
M no ho krát děkuj i za spol uprá ci, Zuzana Fischerová

Souhlasím, aby se můi sp/
výše zmíněného výzkumu.

Datum; Podpis:

j l,: J.71*
i' {.., ví('' / l)

Vážení rodiče,

ve třídě, kterou navštěvuje Váš syn/ Vaše dcera, bude probíhat výzkum k bakalářské práci v rámci mého studia
nutričníterapie na 1.lékařské fakultě Univerzity Karlovy. jedná se o výzkum hodnotícínákupnípreference žáků
základníškoly v oblasti potravin a nápojů. Konkrétně, co siděti (2.-9.třída) nejčastěji kupujíve školnÍm bufetu,
automatech a v obchodě, když majímožnost volby.

Chtěla bych Vás požádat o souhlas s účastíVašeho syna/ dcery V tomto výzkumu. Bude se jednat o vyplnění
anonymního dotazníku (identifikačníúdaje zahrnujípouze pohlaví, věk a třídu), které proběhne v době vyučování.
M nohokrát děkuji za spo l u prá ci, Zuzana Fischerová

Podpis: .i'\ď
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Ahoj,

jsem studentko vysoké školy a k zóvěrečné próci potřebuji od žóků Zš vyplnit nósledující dotozník. Potřebovola bych i
Tvou pomoc. Dotozník se týkó Tvých nókupů ve škotním bufetu, v obchodě nebo ve školních automotech
s potrovinomi, nópoji o mlékem (jde o nókupy pro Tvoji vlostní potřebu _ ne núkup pro rodiče).

Tento dotozník je anonymní (nepodepisuj se). Nikdo nebude zkoumot, co si zrovno Ty odpověděl'

Moc děkujizo pomoc a provdivé odpovědi, Zuzko Fischerová

Třída:

Věk: tí e|
Pohlaví: (zakroužkuj)

lnstrukce: Jedno otózko je spojovocí, u jedné otózky očísluješ možnosti o v jedné otózce doplníš sumu peněz' t)
ostatních otózek zakroužkuj jen jednu možnost, kdyby se oprovdu nedalo vybrot jedno možnost, zokroužkuj více (u
většiny těchto otázek móš možnost doplnit vlostní odpověď, pokud Ti žádnó jinó nevyhovuje)'

1.) Nosíš si svačinu z domova? Jsi s ní spokojený?
nenosím

2| nosím a stačími
3) nosím, ale stejně mám hlad
4) nosím, ale nechutná mi
5) nosím, ale chybí mitam:

2.) Jak často nakupuješ ve školním bufetu, v automatu nebo sám v obchodě?
skoro každý den

2) 2-3x týdně

3) 1x ddně

1) nechci utrácet
2) rodiče mi nedávají peníze, protože jich sami mají málo
3) peníze nedostávám - rodiče nechtějí, abych si sám

kupovaljídlo
nepotřebuji, protože:4l

s)

6)

7)

rodiče mi zakazují, abych si sám kupovaljídlo
to co prodávajími nechutná

Jrne:

Pokud nikdv sóm pro sebe nenokupuješ v outomotu, bufetu ani v obchodě, zde pro tebe dotoznÍk končÍ.

3.) Kde nakupuješ? Spoj. (škrtni, kde nikdy nenakupuješ.)

---méně často

nejméně

bufet

Zuzka
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4.) Proč nakupuješ?

1) mám

mám

mám

4) nemá

5) jiné:

hlad

na něco chuť

Žízeň

me doma jídlo, které bych si mohl k svačině vzít

5.) Kolik asi utratíš za 1 nákup?

Za 1 nákup většinou utratím 5c korun.

5.) Jaké peníze na nákupy používáš? (Kde sije vzal?)

1) používám kartičku na mléko

2| peníze určené na jídlo a pití

kapesné, které můžu utratit, jak chci

4) mé úspory (peníze od babiček, k svátku, za vysvědčení,...)

5) výplata z brigády

6) jiné:

7.) Co nejčastěji kupuješ? očísluj od 1 (číslo 1 znamená neičastěii). Položky, které nikdy nekupuješ, proškrtni.

!)
!
!

L,a sladké pití

n, ! chipsy, slané tyčinky

!
2. I ovoce

4, a sandwich, obložená houska, bageta

!(--
š '| ] kava

!
j'! cereálnítyčinka, tvarohová tyčinka

h,! zelenina

8D zmrzlina

!

8.) V kterou denní dobu nejčastěji nakupuješ?

ráno před vyučováním

2) o 1.přestávce

3) o velké přestávce

4) o polední pauze

5) v družině

cestou ze školy

7\ jindy:



Ahoj,

jsem studentko vysoké školy a k zóvěrečné próci potřebuji od žókŮ Zš vyplnit nósledující dotozník. Potřebovala bych i
Tvou pomoc. Dotozník se týkó Tvých nókupů ve školním bufetu, v obchodě nebo ve škotních automatech
s potrovinomi, nópoji o mlékem (jde o nókupy pro Tvoji vlastní potřebu _ ne nókup pro rodiče)'

Tento dotazník je ononymní (nepodepisuj se). Nikdo nebude zkoumot, co si zrovno Ty odpovědět.

Moc děkuji za pomoc o pravdivé odpovědi' Zuzko Fischerovó

Tiídaz 4

věk: (
Pohlaví: holka / (zakroužkuj)

lnstrukce: Jedna otózko je spojovocí, u jedné otózky očísluješ možnosti o v jedné otózce doplníš sumu peněz' tJ
ostotních otózek zakroužkuj jen jednu možnost, kdyby se oprovdu nedolo vybrot jedna možnost, zokroužkujvÍce (u
většiny těchto otózek móš možnost doplnit vlastní odpověď, pokud Ti žódnó jinó nevyhovuje).

1.) Nosíš si svačinu z domova? Jsi s ní spokojený?
1) nenosím

3) nosím, ale stejně mám hlad
4) nosím, ale nechutná mi

5) nosím, ale chybí mitam:

2.) Jak často nakupuješ ve školním bufetu, v automatu nebo sám v obchodě?
1) skoro každý den
2| 2-3xtýdně
3) 1x týdně

1) nechci utrácet
2) rodiče mi nedávají peníze, protože jich sami mají málo
3) peníze nedostávám _ rodiče nechtějí, abych si sám

kupovaljídlo
nepotřebuji, protože:

rodiče mi zakazují, abych si sám kupovaljídlo
to co prodávajími nechutná

Jrne:

4)

7l

Pokud nikdv sóm pro sebe nenokupuješ v outomatu, bufetu ani v obchodě, zde pro tebe dotozník končí.

3.) Kde nakupuješ? Spoj. (škrtni, kde nikdy nenakupuješ.)

automat

bufet

obchod (Tesco)

nejčastěji

méně často

nejméně



jezte výjimečně

méně v
h

o
d

n
én

ejvhodnější

jezte často

Česká potravinová pyramida

Další informace a dotazy: www.fzv.cz

jezte pestrou stravu rozloženou do celého dne

zvyšte spotřebu zeleniny a ovoce na 600 g denně  
(400 g zeleniny, 200 g ovoce)

denně konzumujte nejméně 2 l tekutin, přednost dávejte vodě

nezapomínejte na pravidelnou denní konzumaci mléčných výrobků,  
nejlépe zakysaných

na teplou i studenou kuchyni používejte rostlinné oleje a kvalitní margaríny

maso jezte jen libové, bez viditelného tuku

omezte smažené pokrmy a vyhýbejte se oplatkám, keksům a sušenkám  
s náplní a polevou

vybírejte si potraviny s nižším obsahem sodíku, nepřisolujte

udržujte si optimální tělesnou hmotnost, pravidelně se hýbejte
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Příloha č. 1: Potravinová pyramida FZV 
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