
Přílohy 

Příloha č. 1: Dotazník pro dívky 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI 

DÍVKY 

Tento dotazník je zcela anonymní a poslouží k pouze k účelu výzkumu spojeného 

s bakalářskou prací na téma „Informovanost adolescentů o poruchách příjmu potravy“.  

Na otázky prosím odpovídejte postupně a pravdivě.  

Děkuji Vám za spolupráci. 

1) Věk:  

 

2) Třída: 

a. Sportovní. b. Nesportovní.

 

3) Když Tě něco zajímá, kde si sháníš informace? 

a. V knížkách a časopisech. 

b. Na internetu. 

c. Zeptám se kamarádů. 

d. Zeptám se dospělých. 

 

4) Zajímáš se o svůj vzhled? 

a. Ano. 

b. Spíše ano. 

c. Nevím. 

d. Spíše ne. 

e. Ne. 

 

5) Zajímá Tě, jaký názor má na Tvůj vzhled okolí (rodina, kamarádi)? 

a. Ano. 

b. Spíše ano. 

c. Nevím. 

d. Spíše ne. 

e. Ne. 

 

6) Jak moc se necháš ovlivnit hodnocením kamarádů? 

a. Jejich názor je pro mě důležitý. 

b. Je mi jedno, co říkají. 

 



7) Chtěla bys na svém těle něco změnit? 

a. Ano a dokážu to vlastní vůlí. 

b. Ano, ale potřebuju něčí pomoc, nemám silnou vůli. 

c. Ne, jsem se sebou spokojená. 

 

8) Snažíš se jíst zdravě? 

a. Ano, co nejčastěji. 

b. Občas. 

c. Moc to neřeším. 

d. Spíše ne. 

e. Vůbec. 

 

9) Držela jsi někdy dietu? 

a. Ano, v minulosti jsem ji držela. 

b. Ano, právě teď ji držím. 

c. Ne, ale nevylučuji, že ji někdy v budoucnu budu držet. 

d. Ne, a nikdy ji ani držet nebudu. 

 

10) Oznámkuj, jak moc jsi spokojená s částmi svého těla  

(jako ve škole 1 = absolutní spokojenost, 5 = hrozná nespokojenost). 

 

                                                                              

 



11) Slyšela jsi někdy pojem BMI (Body Mass Index)?  

a. Ano a umím ho vysvětlit. 

b. Ano, ale neumím ho vysvětlit. 

c. Ne. 

 

12) Sleduješ svou hmotnost? 

a. Ano, vážím se i několikrát denně. 

b. Ano, vážím se alespoň jednou týdně. 

c. Ano, vážím se každý měsíc. 

d. Občas se zvážím. 

e. Vážím se jen při preventivních prohlídkách. 

f. Ne. 

 

13) Pokud svou hmotnost sleduješ, s čím porovnáváš výsledek? 

a. S kamarády. 

b. S výsledky z minulého sledování. 

c. Podle tabulek (průměrná hmotnost v Tvém věku). 

d. S BMI. 

e. Neporovnávám. 

f. Nesleduji. 

 

14) Jak moc sportuješ? 

a. Často, jsem sportovkyně. 

b. Občas, ve svém volném čase. 

c. Jen při hodinách tělesné výchovy. 

 

15) Věnuješ se nějakému sportu? 

a. Ano, sportuji pro své zdraví. 

b. Ano, cvičím kvůli štíhlé postavě. 

c. Ano, pro zábavu. 

d. Ne. 

e. Další: ……………………………………………………………. 

 

16) Slyšela jsi už někdy termín „poruchy příjmu potravy“? 

a. Ano.  

b. Ne.

 

17) Dokázala bys nějaké vyjmenovat? 

a. Ano, ………………………………………………………. 

b. Ne. 

 

18) Slyšela jsi o někom, kdo by trpěl některou z poruch příjmu potravy? 

a. Ano. 

b. Ano, vím o někom z televize (filmy, seriály) nebo z časopisů. 

c. Nevím, co poruchy příjmu potravy jsou. 

d. Ne. 



 

19) Máš ve svém okolí někoho, kdo některou poruchou příjmu potravy trpí? 

a. Ano, v blízkém okolí. 

b. Ano, mezi známými. 

c. Nevím, co poruchy příjmu potravy jsou. 

d. Ne. 

 

20) Mezi poruchy příjmu potravy patří mentální anorexie (nejedí, hubnou, až jsou z nich 

jen kost a kůže) a bulimie (přejídání a následné vyzvracení). Myslíš, že je toto chování 

zdravé? 

a. Ano. 

b. Spíše ano. 

c. Nevím. 

d. Spíše ne. 

e. Ne. 

 

21) Jaký je tvůj názor na anorexii a bulimii? 

a. Nechtěla bych to nikdy zažít. 

b. Není to dobré pro zdraví. 

c. Nemám názor. 

d. Není nic špatného na tom chtít být hubená. 

e. Způsobují to hlavně média a modelky. 

 

22) Myslíš, že i obezita patří mezi poruchy příjmu potravy? 

a. Ano. 

b. Nevím. 

c. Ne. 

 

23) Myslíš, že bys poznala, kdyby někdo v tvém okolí trpěl poruchou příjmu potravy? 

a. Ano. 

b. Spíše ano. 

c. Nevím. 

d. Spíše ne. 

e. Ne. 

 

24) Myslíš, že bys byla schopná někomu, kdo trpí některou poruchou příjmu potravy, 

poradit? 

a. Ano. 

b. Spíše ano. 

c. Nevím. 

d. Spíše ne. 

e. Ne. 

 



25) Co bys pro pomoc někomu, kdo trpí některou poruchou příjmu potravy (třeba 

kamarádovi/kamarádce), udělala. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

26) Slyšela jsi někdy o blogu „Pro Ana“? 

a. Ano. 

b. Ne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2: Dotazník pro chlapce 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI 

CHLAPCI 

Tento dotazník je zcela anonymní a poslouží k pouze k účelu výzkumu spojeného 

s bakalářskou prací na téma „Informovanost adolescentů o poruchách příjmu potravy“.  

Na otázky prosím odpovídejte postupně a pravdivě.  

Děkuji Vám za spolupráci. 

1) Věk:  

 

2) Třída: 

a. Sportovní. b. Nesportovní.

 

3) Když Tě něco zajímá, kde si sháníš informace? 

a. V knížkách a časopisech. 

b. Na internetu. 

c. Zeptám se kamarádů. 

d. Zeptám se dospělých. 

 

4) Zajímáš se o svůj vzhled? 

a. Ano. 

b. Spíše ano. 

c. Nevím. 

d. Spíše ne. 

e. Ne. 

 

5) Zajímá Tě, jaký názor má na Tvůj vzhled okolí (rodina, kamarádi)? 

a. Ano. 

b. Spíše ano. 

c. Nevím. 

d. Spíše ne. 

e. Ne. 

 

6) Jak moc se necháš ovlivnit hodnocením kamarádů? 

a. Jejich názor je pro mě důležitý. 

b. Je mi jedno, co říkají. 

 

7) Chtěl bys na svém těle něco změnit? 

a. Ano a dokážu to vlastní vůlí. 

b. Ano, ale potřebuju něčí pomoc, nemám silnou vůli. 

c. Ne, jsem se sebou spokojený. 



 

8) Snažíš se jíst zdravě? 

a. Ano, co nejčastěji. 

b. Občas. 

c. Moc to neřeším. 

d. Spíše ne. 

e. Vůbec. 

 

9) Držel jsi někdy dietu? 

a. Ano, v minulosti jsem ji držel. 

b. Ano, právě teď ji držím. 

c. Ne, ale nevylučuji, že ji někdy v budoucnu budu držet. 

d. Ne, a nikdy ji ani držet nebudu. 

 

10) Oznámkuj, jak moc jsi spokojený s částmi svého těla  

(jako ve škole 1 = absolutní spokojenost, 5 = hrozná nespokojenost) 

 

 

 

11) Slyšel jsi někdy pojem BMI (Body Mass Index)?  

a. Ano a umím ho vysvětlit. 

b. Ano, ale neumím ho vysvětlit. 

c. Ne. 



 

12) Sleduješ svou hmotnost? 

a. Ano, vážím se i několikrát denně. 

b. Ano, vážím se alespoň jednou týdně. 

c. Ano, vážím se každý měsíc. 

d. Občas se zvážím. 

e. Vážím se jen při preventivních prohlídkách. 

f. Ne. 

 

13) Pokud svou hmotnost sleduješ, s čím porovnáváš výsledek? 

a. S kamarády. 

b. Se svým minulým vážením. 

c. Podle tabulek (průměrná hmotnost v Tvém věku). 

d. S BMI. 

e. Neporovnávám. 

f. Nesleduji. 

 

14) Jak moc sportuješ? 

a. Často, jsem sportovec. 

b. Občas, ve svém volném čase. 

c. Jen při hodinách tělesné výchovy. 

 

15) Věnuješ se nějakému sportu? 

a. Ano, sportuji pro své zdraví. 

b. Ano, cvičím kvůli štíhlé postavě. 

c. Ano, pro zábavu. 

d. Ne. 

e. Další: ……………………………………………………………. 

 

16) Slyšel jsi už někdy termín „poruchy příjmu potravy“? 

a. Ano. 

b. Ne.



 

17) Dokázal bys nějaké vyjmenovat? 

a. Ano, ………………………………………………………. 

b. Ne. 

 

18) Slyšel jsi o někom, kdo by trpěl některou z poruch příjmu potravy? 

a. Ano. 

b. Ano, vím o někom z televize (filmy, seriály) nebo z časopisů. 

c. Nevím, co poruchy příjmu potravy jsou. 

d. Ne. 

 

 

 

19) Máš ve svém okolí někoho, kdo některou poruchou příjmu potravy trpí? 

a. Ano, v blízkém okolí. 

b. Ano, mezi známými. 

c. Nevím, co poruchy příjmu potravy jsou. 

d. Ne. 

 

20) Mezi poruchy příjmu potravy patří mentální anorexie (nejedí, hubnou, až jsou z nich 

jen kost a kůže) a bulimie (přejídání a následné vyzvracení). Myslíš, že je toto chování 

zdravé? 

a. Ano. 

b. Spíše ano. 

c. Nevím. 

d. Spíše ne. 

e. Ne. 

 

21) Jaký je tvůj názor na anorexii a bulimii? 

a. Nechtěl bych to nikdy zažít. 

b. Není to dobré pro zdraví. 

c. Nemám názor. 

d. Není nic špatného na tom chtít být hubený. 

e. Způsobují to hlavně média a modelky. 

f. Chlapci tímto netrpí. 

 

22) Myslíš, že i obezita patří mezi poruchy příjmu potravy? 

a. Ano. 

b. Nevím. 

c. Ne. 

 

23) Myslíš, že bys poznal, kdyby někdo v tvém okolí trpěl poruchou příjmu potravy? 

a. Ano. 

b. Spíše ano. 

c. Nevím. 

d. Spíše ne. 



e. Ne. 

 

24) Myslíš, že bys byl schopný někomu, kdo trpí některou poruchou příjmu potravy, 

poradit? 

a. Ano. 

b. Spíše ano. 

c. Nevím. 

d. Spíše ne. 

e. Ne. 

 

25) Co bys pro pomoc někomu, kdo trpí některou poruchou příjmu potravy (třeba 

kamarádovi/kamarádce), udělal. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

26) Slyšel jsi někdy o blogu „Pro Ana“? 

a. Ano. 

b. Ne. 

 



Příloha č. 3: Dotazník pro učitele 

Dotazník pro učitele 

Vážená paní učitelko/Vážený pane učiteli. 

Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku, který poslouží k výzkumu 

spojeného s bakalářskou prací na téma „Informovanost adolescentů o poruchách příjmu 

potravy (PPP)“, jakožto doplnění o zkušenosti z pohledu učitelů. 

Děkuji Vám za spolupráci. 

 

1. Jak dlouhou a jakou máte praxi ve školství? 

 

 

2. Kolik let vyučujete zde na škole?  

 

 

3. Které předměty na 2. stupni vyučujete? 

 

 

4. Prosím zkuste krátce charakterizovat (čím se projevují) jednotlivé typy PPP. 

a. Anorexie –  

 

 

b. Bulimie –  

 

 

c. Jiné: 

 

 

d. Nevím 

 



5. Setkal/a jste se někdy s někým, kdo trpěl/trpí PPP? 

a. Ano 

b. Nevím 

c. Ne 

 

6. Jakým typem PPP trpěl/trpí? 

a. Anorexie 

b. Bulimie 

c. Jiné: 

d. Nesetkal/a jsem se 

 

7. Setkal/a jste se na této škole s někým, kdo trpěl/trpí PPP??   

a. Ano 

b. Nevím 

c. Ne 

 

8. Jakým typem PPP trpěl/trpí? 

a. Anorexie 

b. Bulimie 

c. Jiné:  

d. Nesetkal/a jsem se 

 

9. Jak jste toto poznal/a? 

a. Byl/a jsem na to upozorněn/a spolužáky či kamarády. 

b. Byl/a jsem na to upozorněn/a rodiči. 

c. Mám osobní zkušenosti. 

d. Mám zkušenost ze svého okolí blízkých osob a známých. 

e. Nesetkal/a jsem se 

f. Jiné: 

 

10. Zahrnujete do svých vyučovacích předmětů i prevenci PPP, případně jak. 

 

 

 

 

 



11. Všímáte si u svých žáků a žákyň změn, které by mohly být předzvěstí problému 

s PPP? Případně čeho konkrétně. 

 

 

 

 

 

 

12. Jaký je oficiální postup, při zjištění PPP ve třídě? 

a. Nevím 

b. Musí se: 

 

 

 

 

13. Myslíte si, že obezita patří mezi PPP? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 

 

 

 

 


