Příloha 1 – Dotazník k bakalářské práci
Milí žáci,
ráda bych vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, kterým je zjišťováno, zda máte
vy i vaše okolí dostatek informací o zdravém stravování a zda jsou tyto informace
uplatňovány ve skutečném životě. Dotazník samozřejmě není klasifikován a je anonymní,
slouží ke sběru informací, které budou využity v bakalářské práci, která se tímto tématem
zabývá.
Děkuji za váš čas a zodpovědný přístup.
1. Je ovoce zdravé?
a. Ano
b. Ne
c. Některé
2. Je zelenina zdravá?
a. Ano
b. Ne
c. Některá
3. Jak často se má ovoce a zelenina konzumovat?
a. 2x týdně
b. 2x denně
c. Nikdy
d. Ke každému jídlu
4. Máš rád/a ovoce?
a. Ano
b. Ne
c. Jen některé (uveď příklad)
5. Máš rád/a zeleninu?
a. Ano
b. Ne
c. Jen některou (uveď příklad)
6. Kolikrát denně jíš ovoce?

a. 1x denně
b. 2x denně
c. Ke každému jídlu
d. Ovoce nejím každý den
7. Kolikrát denně jíš zeleninu?
a. 1x denně
b. 2x denně
c. Ke každému jídlu
d. Zeleninu nejím každý den
8. Kolik jídel konzumuješ za den?
a. 3
b. 4
c. 5
9. Jaké ovoce jíš v zimě? Zaškrtni. Lze zaškrtnout více možností.
Jablka – hrušky – citrusové plody (pomeranč, mandarinka, grapefruit, pomelo) –
žádné
10. Jakou zeleninu jíš v létě? Zaškrtni. Lze zaškrtnout více možností.
Okurky – rajčata – papriky – mrkev – meloun – salát
11. Ovoce nebo zelenina bývá součástí Tvé svačiny:
a. téměř vždy
b. málokdy
c. nikdy
12. Ovoce nebo zelenina bývá součástí Tvého oběda doma:
a. téměř vždy
b. málokdy
c. nikdy
13. Kde obědváš ve všední dny?
a. Ve školní jídelně
b. Doma
c. V restauraci
d. Neobědvám

14. Jíš kompoty, ovoce, zeleninu nebo zeleninový salát ve školní jídelně?
a. Většinou ano
b. Většinou ne, nemám to rád/a
c. Většinou ne, tady mi to nechutná
d. Neobědvám v jídelně
15. Jedl/a jsi už nějaké exotické ovoce?
a. Ano
b. Ne
16. Kde jsi ho jedl/a? Můžeš vybrat více možností.
a. Doma
b. Ve školní jídelně
c. Ve škole
d. Nikde
17. Jaké exotické ovoce jsi jedl?
Ananas – kokos – avokádo – mango – mochyně (physalis) - jiné
18. Jak často kupujete domů exotické ovoce?
a. Alespoň 1x za měsíc
b. Alespoň 4x za měsíc
c. Nekupujeme ho
19. Kde jsi získal informace o konzumaci ovoce a zeleniny?
a. Doma
b. Ve škole
c. Nic o ovoci a zelenině nevím
20. Víš něco o akci ovoce do škol?
a. Ano, účastním se
b. Ano, chtěl bych se jí účastnit
c. Ne, nechci být účastníkem
d. Ne, nevím

