
Přílohy 

Příloha 1 - Dotazník 

Vážení rodiče, milé děti, 

jmenuji se Jolana Trojáčková a jsem studentkou 3. ročníku oboru Nutriční terapeut na 1. 

lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. K ukončení svého studia potřebuji obhájit 

bakalářskou práci jejíž téma je Dotazníková studie životního stylu a výživy obézních dětí. 

K zjištění potřebných údajů potřebuji vyplnit následující dotazník, proto Vás prosím o pečlivé 

přečtení a pravdivé vyplnění následujících otázek. 

Dotazník je anonymní, dobrovolný, údajů nebude v žádném případě zneužito a výsledky budou 

použity pouze pro mou bakalářskou práci. 

Děkuji Jolana Trojáčková 

 

Věk (roky a měsíce): 

Pohlaví: Muž/žena 

Váha:            BMI: 

Výška: 

1) Snídáš o víkendu? 

a. Nikdy 

b. Někdy 

c. Vždy 

2) Snídáš ve všední dny? 

a. Nikdy 

b. Někdy 

c. Vždy 

3) Jíš oběd ve školní jídelně? 

a. Nikdy 

b. Někdy 

c. Každý den 

4) Kupuješ si ve škole nebo jinde jídlo a pití v automatech? ANO/NE 

 

Pokud ano, co si kupuješ?........................................................................................... 

 

5) Piješ slazené nápoje (kola, limonáda...)? 

a. Nikdy 

b. několikrát za měsíc 

c. několikrát týdně 

d. Každý den 

6) Jak často jíš sladkosti? 

a. Nikdy 

b. Několikrát za měsíc 

c. Několikrát týdně 

d. Každý den 

7) Jak často jíš ovoce 



a. Několikrát za měsíc 

b. několikrát týdně 

c. Každý den 

d. Vícekrát denně 

8) Jak často jíš zeleninu? 

a. Několikrát za měsíc 

b. několikrát týdně 

c. Každý den 

d. Vícekrát denně 

9) Jíš chipsy? 

a. Nikdy 

b. Několikrát za měsíc 

c. Několikrát týdně 

d. Každý den 

10) Jak často chodíš do fast foodu (McDonald, KFC, Burger King...)? 

 

...................................................................................................................................... 

 

11) Jak často máš pohybovou aktivitu trvající 1 hodinu a déle? 

a. Nikdy 

b. několikrát za měsíc 

c. několikrát týdně 

d. Každý den 

12) Věnuješ se pravidelně nějakému sportu? Pokud ano, jakému? 

 

...................................................................................................................................... 

 

13) Kolik hodin denně průměrně spíš? 

a. 10 hodin a více 

b. 8 – 9 hodin 

c. Méně jak 8 hodin 

14) Jaké máš zájmy a koníčky? 

 

...................................................................................................................................... 

 

15) Jak trávíš čas s kamarády? 

 

...................................................................................................................................... 

 

16) Kolik času trávíš denně u: 

a. Mobilu.............................................................................................................. 

b. Tabletu.............................................................................................................. 

c. Play stationu + 

PSP.......................................................................................................... 

d. Televize............................................................................................................ 

e. Počítače............................................................................................................ 

 

 Ještě jednou Vám moc děkuji za vyplnění dotazníku. 

  



Příloha 2: Stravovací zápisník 

 

 

 

Den Neděle Pondělí Úterý

Snídaně

Svačina

Oběd

Svačina

Večeře

2. večeře

Nápoje

Oběd ve školní jídelně ANO/NE ANO/NE

Jídlo a pití z automatu (jaké?)

Pohybová aktivita

Koníčky

Doba spánku

čas strávený u elektronických 

zařízení (mobil, tablet, televize...)

Jak jsi trávil/a čas s kamarády?



Příloha 3: Etická komise 

 



 



Příloha 4: Evidence výpůjček 

 

Prohlášení: 

Beru na vědomí, že odevzdáním této závěrečné práce poskytuji svolení ke zveřejnění 

a k půjčování této závěrečné práce za předpokladu, že každý, kdo tuto práci použije 

pro svou přednáškovou nebo publikační aktivitu, se zavazuje, že bude tento zdroj 

informací řádně citovat. 

 

V Praze, 27. 4. 2016 

 

     Podpis autora závěrečné práce  

 

Jako uživatel potvrzuji svým podpisem, že budu tuto práci řádně citovat 

v seznamu použité literatury. 

 

Jméno Ústav / pracoviště Datum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


