
Příloha č. 1 

Dotazník 

1) Jaké je Vaše pohlaví? 

a) Muž 

b) Žena 

 

2) Jaký je Váš věk? 

a) 18-29 let 

b) 30-39 let 

c) 40-49 let 

d) 50-59 let 

e) 60-69 let 

f) 70 let a více 

 

3) Uveďte prosím Vaši výšku a váhu: 

             Výška …….. cm 

             Váha  .…… kg 

 

4) Do jaké kategorie byste se podle své hmotnosti zařadil(a)? 

a) Podváha 

b) Normální hmotnost 

c) Nadváha 

d) Obezita 

 

5) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) Nedokončené základní 

b) Dokončené základní 

c) Střední odborné bez maturity 

d) Střední s maturitou 

e) Vyšší odborné 

f) Vysokoškolské 

 

 

 



6) Kouříte pravidelně? 

a) Ano 

b) Ne 

 

7) Bylo Vám někdy diagnostikováno nějaké kardiovaskulární onemocnění (vysoký 

krevní tlak, ischemická choroba srdeční, angina pectoris, infarkt myokardu, 

cévní mozková příhoda, ischemická choroba dolních končetin, vrozené či 

získané srdeční vady)? 

a) Ano 

b) Ne 

 

8) Máte diabetes mellitus (cukrovku)? 

a) Ano 

b) Ne 

 

9) Kolik porcí jídla denně jíte? 

a) 1-2 

b) 3-5 

c) 6 a více 

 

10) V ČR jsou podle Vás kardiovaskulární onemocnění (KVO) příčinou asi: 

a)  30 % všech úmrtí 

b)  50 % všech úmrtí 

c)  70 % všrech úmrtí 

d)  90 % všech úmrtí 

 

11)  Který faktor má podle Vás největší vliv na vznik nemocí srdce a cév? 

a)  Genetické faktory 

b)  Životní styl 

c)  Životní prostředí 

 

12) Zajímáte se aktivně o životní styl? 

a) Ano 

b) Ne 

 



13) Zaznamenal(a) jste např. v médiích nějakou kampaň na podporu prevence KVO 

či preventivní program? Pokud ano, uveďte pokud možno název. 

a) Ano, ………………………………………………………………………………………………………………. 

b) Ne 

 

14) Napadá vás něco, co by mohlo mít negativní dopad na srdečně-cévní systém? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

15) Napadá vás něco, co by mohlo mít naopak pozitivní dopad na srdečně-cévní 

systém? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

16) Jednou z hlavních příčin vzniku KVO je podle Vás: 

a) Poškození stěny cév alkoholem 

b) Ukládání látek tukové povahy v cévách 

c) Ukládání solí (sodíku) do stěny cév 

 

17) Člověk trpící jakými onemocněními bude mít podle Vás zvýšené riziko výskytu 

infarktu či mozkové mrtvice? (Možnost více odpovědí) 

a)  Diabetes mellitus (cukrovka) 

b)  Roztroušená skleróza 

c)  Vyšší hladina cholesterolu 

d)  Alkoholismus 

e)  Nikotinismus 

 

18) Které faktory se podle Vás podílí na vzniku aterosklerózy (kornatění tepen)? 

(Možnost více odpovědí) 

a) Dyslipidémie (zvýšená hladina krevních tuků) 

b) Vysoký krevní tlak 

c) Nízký krevní tlak 

d) Podváha 

 



 

19) Jaké faktory se podle Vás spolupodílí na vzniku vysokého krevního tlaku? 

(Možnost více odpovědí) 

a) Nadbytek soli ve stravě 

b) Obezita 

c) Kouření 

d) Stres 

 

 

20) Kdo je více ohrožen kardiovaskulárním onemocněním? 

a) Člověk štíhlý bez pravidelné fyzické aktivity 

b) Člověk s nadváhou pravidelně fyzicky aktivní 

 

21) Výskyt KVO je častější v zemích: 

a) Rozvojových 

b) Rozvinutých 

 

22) Proč tak soudíte? (Pokud Vás nic nenapadá, otázku vynechejte) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

23) Sledujete při nákupu potravin etikety? 

a) Ano 

b) Ne 

 

24) Které mastné kyseliny našemu tělu škodí? 

a)  Mononenasycené 

b)  Polynenasycené 

c)   Trans-nenasycené 

 

25) Pro prevenci kardiovaskulárních chorob je dobré preferovat tuky: 

a) Rostlinné 

b) Živočišné 

 


