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Dotazník – Food4Future_cz 
Děkujeme, že jste si našli pár minut na vyplnění tohoto dotazníku a vyjádřili svůj názor na kampaň Food4Future_cz! 
Vaše odpovědi jsou zcela anonymní a důvěrné, ale jsou pro nás velmi cenné, protože provádíme výzkum účinnosti 
zaměření kampaně.  

Vyplněný dotazník prosím odevzdejte svému učiteli, děkujeme! 

1. Pověz nám něco málo o sobě! 

1.1 Kolik je ti let?  
 

1.2 Pohlaví? Žena  Muž Nechci uvést 

1.3 Kolik lidí žije ve vaší domácnosti?  

2. Jaké jsou tvé jídelní zvyklosti? 

2.1 Chodíš někdy nakupovat potraviny? Ano Ne 

2.2 Pokud ano, jak často? 1x týdně 2x týdně 3x týdně Častěji Méně často 

2.3 S kým chodíš nakupovat? S mámou S tátou S ostatními Sám 

2.4 Jíš doma ryby? Ano Ne 

2.5 Pokud ano, jak často? 1x týdně 2x týdně 3x týdně Častěji Méně často 

2.6 Jak často konzumuješ salát?  1x týdně 2x týdně 3x týdně Častěji Méně často 

2.7 Slyšel jsi již dříve o akvaponii? Ano Ne 

3. Co ovlivňuje tvé nakupování? 
Které z následujících kritérií je pro tebe důležité, když jdeš nakupovat jídlo sám/sama, nebo s někým z vaší domácnosti? Vyplň 
prosím každé kritérium a vyber na stupnici od 1 do 7 důležitost kritéria. 

 Důležitost 1 vůbec není důležité 2 3 4 5 6 7 velmi důležité 

3.1 Chuť        

3.2 Kvalita        

3.3 Bezpečnost potraviny        

3.4 Cena        

3.5 Vhodnost        

3.6 Výživa a zdraví        

3.7 Životní pohoda zvířat         

3.8 Dopad na životní prostředí        

3.9 Fair-trade        

3.10 Sezónnost        

3.11 Lokální produkce        

3.12 Bio nebo jiná certifikace        
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4. Sděl nám svůj názor na kampaň Food4Future_cz! 

4.1 Viděl(a) jsi Food4Future_cz leták? Ano Ne 

4.2 Pokud ano, budeš sdílet tento 
leták s členy tvé rodiny nebo 
kamarády?  

S mamkou S tátou Se sourozenci S přáteli S ostatními Nebudu sdílet 

4.3 Zaujala tě Food4Future_cz 
kampaň na sociálních médiích? 

Ano Ne 

4.4 Pokud ano, která sociální síť? Tik Tok Instagram Facebook 

5. Jak bys ohodnotil(a) kvalitu materiálů připravených pro kampaň?  

  Extrémně dobré Velmi dobré Neutrální Slabé Velmi slabé Nevím  

5.1 Leták        

5.2 Videa       

5.3 Cvičení ve třídě       

6. Uveď prosím stručně, co sis odnesl(a) ze cvičení ve třídě.  
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DĚKUJEME ZA TVOJI ODEZVU A NEZAPOMEŇ DOTAZNÍK ODEVZDAT SVÉMU UČITELI! 
 
 
 

Projekt FoodSafety4EU získal finanční prostředky z programu Evropské unie pro výzkum a inovace 
Horizon 2020 (H2020-EU.3.2.2.2. – Zdravé a bezpečné potraviny a diety pro všechny), v rámci 
grantové dohody č. 101000613. Informace a názory uvedené v těchto materiálech jsou názory 

konsorcia a nemusí nutně odrážet oficiální názor nebo postoj Evropské unie. Orgány a instituce Evropské unie ani žádná osoba jednající jejich 
jménem nenese odpovědnost za použití informací zde obsažených.  
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