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Otázka č. 6: Pokud snídáš, co nejčastěji? 

 

Graf č. 7: Snídaně 

 

Graf č. 8: Nápoj ke snídani 
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Oprava: 

Otázka č. 6: Pokud snídáš, co nejčastěji? 

 

Graf č. 7: Snídaně 

 

Touto otázkou jsem chtěla zjistit, co dotazované děti nejčastěji snídají. Nejčastějšími 

variantami jsou cereálie – ty označilo 66 dětí (24 %), bílé pečivo, které označilo 59 dětí (22 

%), bílé pečivo se šunkou či salámem, které označilo 33 dětí (12 %) a ovoce, jež označilo 37 

dětí (13 %). Celkově 24 dětí (9 %) označilo, že snídá jogurt či jiné mléčné výrobky, 26 dětí (9 

%) snídá celozrnné pečivo, 18 dětí (7 %) snídá zeleninu a 8 dětí (3 %) snídá sušenky. Na 

výběr byla i možnost „jiné“ tu si vybraly 2 děti (1 %); jedno doplnilo, že snídá míchaná 

vajíčka a druhé napsalo, že nikdy nesnídá. Ani jedno z dětí nezvolilo variantu, že snídají 

čokoládu a jiné cukrovinky (viz graf č. 7). 

Nejčastějšími nápoji k snídani pak jsou mléko nebo kakao, které označilo 43 dětí (26 %), čaj 

slazený, které označilo 41 dětí (25 %) a čaj neslazený, jež označilo 35 dětí (21 %). Celkově 

19 dětí (11 %) uvedlo, že k snídani pije ovocné šťávy, obyčejnou vodu má k snídani 15 dětí (9 

%), 5 dětí uvedlo, že snídá minerální vody ochucené (3 %) a stejný počet dětí (tj. 5 dětí, 3 %) 

uvedlo, že snídá Coca-colu, Fantu, Sprite apod. 3 děti (2 %) označily, že k snídani pijí 
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minerální vody neochucené a ani jedno dítě si nevybralo variantu „jiné“ (viz graf č. 8). Na 

tuto otázku odpovědělo všech 154 tázaných žáků, přičemž většina z nich volila více možností. 

Oprava: 

Touto otázkou jsem chtěla zjistit, co dotazované děti nejčastěji snídají. Nejčastější odpovědí 

jsou cereálie – ty byly označeny 66krát, bílé pečivo, které bylo označeno 59krát, bílé pečivo 

se šunkou či salámem, které bylo označeno 33krát a ovoce, jež bylo označeno 37krát. Dále 

byl 24krát označen jogurt či jiné mléčné výrobky, 26krát celozrnné pečivo, 18krát zelenina a 

8krát sušenky. Na výběr byla i možnost „jiné“, tu si vybrali 2 respondenti; jeden doplnil 

odpověď „míchaná vajíčka“, podruhé bylo doplněno „nic. Ani jednou nebyla zvolena 

čokoláda a jiné cukrovinky (viz graf č. 7). 

Nejčastějšími nápoji k snídani pak jsou mléko nebo kakao, které bylo označeno 43krát, čaj 

slazený, který byl označen 41krát a čaj neslazený, který byl označen 35krát. Celkově 19krát 

byly označeny ovocné šťávy, obyčejná voda byla označena 15krát, 5krát (3 %) byly označeny 

minerální vody ochucené a stejný počet odpovědí (tj. 5 odpovědí) měla Coca-cola, Fanta, 

Sprite apod. 3krát byly označeny minerální vody neochucené a ani jednou nebyla doplněna 

varianta k odpovědi jiné (viz graf č. 8). Na tuto otázku odpovědělo všech 154 tázaných žáků, 

přičemž většina z nich volila více možností. 
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Otázka č. 8: Pokud dopoledně svačíš, co máš nejčastěji? 

 

Graf č. 10: Dopolední svačina 

 

Graf č. 11: Nápoj k dopolední svačině 
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Oprava: 

Otázka č. 8: Pokud dopoledně svačíš, co máš nejčastěji? 

 

Graf č. 10: Dopolední svačina 

 

Tato otázka měla zjistit, co mají děti nejčastěji k dopolední svačině. Ve většině případů se 

jedná o bílé pečivo – tuto možnost označilo 68 dětí (26%), bílé pečivo se šunkou či salámem, 

které označilo 33 dětí (13 %), 57 dětí (22 %) označilo ovoce a jogurt či jiné mléčné výrobky 

označilo 29 dětí (11 %). Celkově 27 dětí (10 %) označilo, že k dopolední svačině má 

zeleninu, 21 dětí (8 %) označilo celozrnné pečivo a 17 dětí (6 %) označilo, že dopoledne svačí 

sušenky. Nejméně zastoupené odpovědi byly cereálie, které označilo 7 dětí (3 %) a čokoláda a 

jiné pochutiny, které označily 3 děti (1 %). Ani jedno z dětí nedoplnilo žádnou variantu do 

možnosti „jiné“ (viz graf č. 10). 

Co se týče nápojů, nejčastěji děti k dopolední svačině mají ovocné šťávy, jež označilo 65 dětí 

(40 %), dále pak Coca-colu, Fantu, Sprite apod., které označilo 40 dětí (25 %) a také 

ochucené minerální vody, které označilo 20 dětí (12 %). Celkově 13 dětí (4 %) má k 

dopolední svačině slazený čaj, 8 (5 %) dětí má minerální vody neochucené, 7 (4 %) dětí má 
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mléko nebo kakao, 6 (4 %) dětí má neslazený čaj a 4 (2 %) děti mají vodu. Žádné dítě 

nedoplnilo žádnou variantu do možnosti „jiné“ (viz graf č. 11). Na tuto otázku odpovědělo 

všech 154 tázaných žáků, přičemž někteří žáci vybrali více možností. 

Oprava: 

Tato otázka měla zjistit, co mají děti nejčastěji k dopolední svačině. Ve většině případů se 

jedná o bílé pečivo – tato možnost byla označena 68krát, bílé pečivo se šunkou či salámem, 

které bylo označeno 33krát, 57krát bylo označeno ovoce a jogurt či jiné mléčné výrobky byl 

označen 29krát. Celkově 27krát byla označena zelenina, 21krát celozrnné pečivo a 17krát 

sušenky. Nejméně zastoupené odpovědi byly cereálie, které byly značeny 7krát a čokoláda a 

jiné pochutiny, které byly označeny 3krát. Ani jednou nebyla jako odpověď zvolena varianta 

„jiné“ (viz graf č. 10). 

Co se týče nápojů, nejčastější odpovědí byly ovocné šťávy, jež byly označeny 65krát, dále 

pak Coca-cola, Fanta, Sprite apod., které byly označeny 40krát a také ochucené minerální 

vody, které byly označeny 20krát. Celkově 13krát byl odpovědí slazený čaj, 8krát minerální 

vody neochucené, 7krát mléko nebo kakao, 6krát neslazený čaj a 4krát voda. Žádná 

z odpovědí nebyla varianta „jiné“ (viz graf č. 11). Na tuto otázku odpovědělo všech 154 

tázaných žáků, přičemž někteří žáci vybrali více možností. 
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Otázka č. 10: Pokud odpoledne svačíš, co máš nejčastěji? 

 

Graf č. 13: Odpolední svačina 

 

Graf č. 14: Nápoj k odpolední svačině 
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Oprava: 

Otázka č. 10: Pokud odpoledne svačíš, co máš nejčastěji? 

 

Graf č. 13: Odpolední svačina 

 

Tato otázka měla za úkol zjistit, co mají děti nejčastěji k odpolední svačině, pokud odpoledne 

svačí. Co se týče jídla, nejčastěji to bývá bílé pečivo, které označilo 50 dětí (18 %), bílé 

pečivo se šunkou či salámem, což označilo 45 dětí (18 %), sušenky má k odpolední svačině 

40 dětí (14 %), 37 dětí (18 %) označilo jogurty a jiné mléčné výrobky, zeleninu má 32 dětí 

(12 %) a ovoce označilo 30 dětí (11 %). Celkově 25 dětí (9 %) má k odpolední svačině 

celozrnné pečivo, 12 dětí (4 %) má cereálie a 2 děti (1 %) má čokoládu či jiné cukrovinky. 

Variantu „jiné“ si zvolily 4 děti (2 %) a doplnily, že odpoledně vůbec nesvačí (viz graf č. 13). 

Co se týče nápojů, k odpolední svačině děti nejčastěji pijí ovocné šťávy, což označilo 50 dětí 

(32 %), Coca-colu, Fantu, Sprite apod., které označilo 31 dětí (20%) nebo obyčejnou vodu, 

kterou označilo 22 dětí (14%). Minerální vody ochucené má k odpolední svačině 19 dětí (12 

%), 13 dětí (8 %) má čaj slazený, 10 dětí (6 %) mléko nebo kakao, 7 dětí (4 %) minerální 

vody neochucené a 6 dětí (4 %) označilo čaj neslazený. Ani jedno z dětí nezvolilo variantu 
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„jiné“ (viz graf č. 14). Na tuto otázku odpovědělo všech 154 tázaných žáků, přičemž většina z 

nich volila více možností. 

Oprava: 

Tato otázka měla za úkol zjistit, co mají děti nejčastěji k odpolední svačině, pokud odpoledne 

svačí. Co se týče jídla, nejčastější ovpoděví bylo bílé pečivo, které bylo označeno 50krát, bílé 

pečivo se šunkou či salámem, což bylo označeno 45krát, sušenky, které byly označeny 40krát, 

37krát byl označen jogurt a jiné mléčné výrobky, zelenina byla označena 32krát a ovoce 

30krát. Celkově 25krát bylo ožnačeno celozrnné pečivo, 12 krát cereálie a 2krát čokoláda či 

jiné cukrovinky. Varianta „jiné“ byla zvolena 4krát a byly doplněny odpovědi „nic“ (tuto 

variantu doplniny 2 děti), „nemám svačinu“ a „nesvačím“ (viz graf č. 13). 

Co se týče nápojů k odpolední svačině, nejčastější odpovědí byly ovocné šťávy, což bylo 

označeno 50krát, Coca-cola, Fanta, Sprite apod., které byly označeny 31krát nebo obyčejná 

voda, která byla označena 22krát. Minerální vody ochucené byly označeny 19krát, 13krát čaj 

slazený, 10krát mléko nebo kakao, 7krát minerální vody neochucené a 6krát byl označen čaj 

neslazený. Ani jednou nebyla zvolena odpověď „jiné“ (viz graf č. 14). Na tuto otázku 

odpovědělo všech 154 tázaných žáků, přičemž většina z nich volila více možností. 
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V této otázce jsem zjišťovala, co mají děti nejčastěji k večeři. Celkem 50 dětí (25 %) uvedlo, 

že večeří chleba se sýrem, 42 dětí (21 %) večeří rohlík se šunkou, 31 dětí (15 %) má k večeři 

maso a brambory, 23 dětí (11 %) má polévku, 22 dětí (11 %) zeleninu, 18 dětí (9 %) dětí 

večeří jogurt a 16 dětí (8 %) má tousty. Na tuto otázku odpovědělo všech 154 tázaných žáků, 

přičemž někteří z nich napsali více variant. 

Oprava: 

V této otázce jsem zjišťovala, co mají děti nejčastěji k večeři. Celkem 50krát byl jako večeře 

uveden chleba se sýrem (do této kategorie jsem zahrnula odpovědi typu: chleba se sýrem, 

obložený chleba se sýrem, chleba s „očíčkovým“ sýrem, chleba s eidamem, chleba s 

„taveňákem“, chleba s mazacím sýrem a chleba s „Veselou krávou“), 42krát rohlík se šunkou 

(do této kategorie jsem zahrnula odpovědi typu: rohlík se šunkou, rohlík se „šunkáčem“, 

rohlík se šunkovým salámem a rohlík se salámem – třeba šunkový), 31krát maso a brambory 

(do této kategorie jsem zahrnula odpovědi typu: maso s bramborami, kuře s bramborami, 

vepřový nebo kuřecí řízek s bramborami, masová směs s bramborami a čína s bramborami), 

23krát polévka (do této kategorie jsem zahrnula odpovědi typu: polévka, kuřecí polévka, 

zeleninová polévka, polévka s nudlemi a vývar), 22krát zelenina (do této kategorie jsem 

zahrnula odpovědi typu: zelenina, syrová zelenina a zeleninový salát), 18krát byl uveden 

jogurt (tuto kategorii respondenti blíže nespecifikovali) a 16krát tousty (tuto kategorii 

respondenti blíže nespecifikovali). Na tuto otázku odpovědělo všech 154 tázaných žáků, 

přičemž někteří z nich napsali více variant. 
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Touto otázkou jsem chtěla zjistit, co děti nejčastěji dělají ve volném čase. Celkově 66 dětí (43 

%) tráví volný čas u počítače, nebo sledováním televize, 46 dětí (30 %) tráví volný čas venku 

s kamarády a 33 dětí (21 %) sportuje. Mezi další zastoupené aktivity ve volném čase děti 

uvedly čtení, kreslení, hru na hudební nástroj nebo brigádu, a to v zastoupení 9 dětí (6 %). 

Otázku zodpovědělo všech 154 respondentů. 

Oprava: 

Touto otázkou jsem chtěla zjistit, co děti nejčastěji dělají ve volném čase. Celkově 66 dětí (43 

%) tráví volný čas u počítače, nebo sledováním televize, 46 dětí (30 %) tráví volný čas venku 

s kamarády a 33 dětí (21 %) sportuje. Celkem 9 dětí (6 %) zvolilo variantu jiné, přičemž 

doplnily následující činnosti: čtení (tuto variantu uvedly 4 děti v podobě „čtu si“ nebo „čtu si 

knížku“), kreslení (tuto odpověď dopsaly 2 děti v podobě „kreslím si“), hru na hudební 

nástroj (tuto variantu doplnily 2 děti, přičemž jedno dítě uvedlo hru na housle – v pohodě 

„hraju na hudební nástroj – housle“ a druhé hru na kytaru – v podobě „hraju na kytaru“) nebo 

brigádu (tuto odpověď dopsalo jedno dítě, přičemž uvedlo, že se jedná o brigádu v sadu -  

v podobě „brigáda na sadě“). Otázku zodpovědělo všech 154 respondentů. 
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Tato otázka měla za úkol zjistit, zda děti provozují ve volném čase nějaký sport s rodiči, a 

pokud ano, o jaký sport se jedná. Celkem 103 dětí (67 %) uvedlo, že s rodiči sportuje, 51 dětí 

(33 %) nikoliv. Mezi sportovní aktivity, které děti s jejich rodiči ve volném čase provozují, 

patří běh, jízda na kole, bruslení, túry, lyžování, plavání, fotbal, hokej a jízda na kolečkových 

bruslích. Na tuto otázku zodpovědělo všech 154 respondentů. 

Oprava: 

Tato otázka měla za úkol zjistit, zda děti provozují ve volném čase nějaký sport s rodiči, a 

pokud ano, o jaký sport se jedná. Celkem 103 dětí (67 %) uvedlo, že s rodiči sportuje, 51 dětí 

(33 %) nikoliv. V případě, že děti s rodiči sportují, měly uvést, o jaký sport se jedná; 25krát 

byla uvedena jízda na kole, 18krát fotbal, 17krát běh, 17krát lyžování, 16krát bruslení, 12krát 

hokej, 10krát jízda na kolečkových bruslích, 9krát plavání a 5krát túry, přičemž některé děti 

uvedly více odpovědí. 

 


