
Přílohy 

Příloha  1: Stanovisko etické komise VFN k provedení individuálního výzkumu 

 



  



Příloha 2: Dotazník 

Dobrý den, 

jmenuji se Pavla Dolanská a jsem studentkou 3. ročníku oboru nutriční terapeut na 1. LF UK 

v Praze. Ve své bakalářské práci se zaměřuji na problematiku laktózové intolerance 

a zkušenosti pacientů, kterým byla tato intolerance diagnostikována pomocí jedné 

z dostupných diagnostických metod. Dotazník je anonymní a bude sloužit pouze pro účely mé 

bakalářské práce. Dotazník je určen pro dospělé pacienty, kterým byla laktózová intolerance 

diagnostikována. 

Mnohokrát děkuji za váš čas strávený vyplňováním dotazníku. 

1. Jste žena/muž 

2. Váš věk .......... 

3. V jakém věku u Vás byly zaznamenány obtíže spojené s laktózovou intolerancí? 

a) do 10 let 

b) 10–15 let 

c) 15–20 let 

d) 20–30 let 

e) 30–40 let 

f) 40–50 let 

g) 50 + 

4. Jaké byly vaše obtíže? (možné zakroužkovat více odpovědí) 

a) průjmy  

b) nadýmání 

c) plynatost 

d) křeče či bolesti břicha 

e) pocit plnosti 

f) hlasité škroukání v břiše (= borborygmy) 

g) jiné 

5. Jak dlouho po vypozorování příznaků jste vyhledal/a lékařskou pomoc? 

a) několik dnů 

b) několik týdnů 

c) několik měsíců 

d) rok 

e) více než rok 

f) nevyhledal/a jsem lékaře – laktózová intolerance mi byla zjištěna v souvislosti 

s jinou intolerancí/alergií/střevními potížemi/atd. 

g) laktózovou intolerancí trpím od dětství, lékaře jsem sám nevyhledal  



6. Pomocí jaké metody Vám byla laktózová intolerance diagnostikována? (možné 

zakroužkovat více odpovědí) 

a) stravovací anamnéza 

b) laktózový toleranční test 

c) dechový test 

d) biopsie 

e) test kyselosti stolice 

f) genový test 

7. Trpí laktózovou intolerancí někdo z vašich přímých příbuzných (rodič, sourozenec, 

dítě)? 

a) ano 

b) ne 

8. Jak velké množství laktózy tolerujete? 

a) malé 

b) střední 

c) velké 

d) nevím 

9. Tolerujete zakysané mléčné výrobky (jogurt, kefír, ...)? 

a) ano 

b) ne 

10.  Jak často konzumujete mléčné výrobky (jogurt, kefír, sýr, ...)? 

a) denně 

b) 4x – 2x týdně 

c) 1x týdně 

d) nepravidelně (párkrát do měsíce) 

e) mléčné výrobky nekonzumuji vůbec 

11.  Konzumujete mléčné výrobky se sníženým obsahem laktózy, bezlaktózové mléčné 

výrobky či rostlinné alternativy mléčných výrobků (rostlinná „mléka“, jogurty, 

sýry)?  

a) ano 

b) ne 

12.  Jaké alternativy mléčných výrobků konzumujete? (možné zakroužkovat více 

odpovědí) 

a) mléčné výrobky se sníženým obsahem laktózy 

b) bezlaktózové mléčné výrobky 

c) rostlinné alternativy mléčných výrobků (rostlinná „mléka“, rostlinné jogurty či 

sýry) 

d) nekonzumuji alternativy mléčných výrobky   



13. Je pro Vás u těchto produktů rozhodující cena? 

a) ano 

b) ne 

14. Používáte enzymatické preparáty jako doplňky stravy? 

a) ano 

b) ne 

15.  Používáte doplňky stravy s vitamínem D či vápníkem? 

a) ano 

b) ne 

16.  Absolvoval/a jste krevní testy pro sledování hodnot vitamínu D a vápníku? 

a) Ano – pravidelně 

b) Ano – nepravidelně 

c) Ne – nikdy jsem je neabsolvoval/a 

17.  Jak jste získal/a informace o dietních opatřeních spojených s laktózovou 

intolerancí? (možné zakroužkovat více odpovědí) 

a) informoval mne lékař 

b) informoval mne nutriční terapeut 

c) informace jsem vyhledal/a na internetu 

d) informace jsem si nevyhledával/a ani mne nikdo neinformoval 

18.  Navštěvujete pravidelně lékaře v souvislosti s laktózovou intolerancí? 

a) ano 

b) ne 

19.  Jaký způsob terapie laktózové intolerance využíváte? (možné zakroužkovat více 

odpovědí) 

a) úprava diety (omezení konzumace mléčných výrobků či konzumace jejich 

alternativ) 

b) užívání enzymatických preparátů jako doplňků stravy 

c) úplné vyřazení mléka a mléčných výrobků z diety 

20.  Na stupnici od 1 do 10, jak moc vnímáte omezení spojená s laktózovou intolerancí? 

(1 – nepociťuji žádná omezení, 10 výrazně mne omezuje) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 


