
Přílohy  

Příloha A  

Dotazník 

 

Dobrý den, jmenuji se Ivana Kordíková, jsem studentkou třetího ročníku oboru nutriční 

terapie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Tento rok píši bakalářskou práci na téma 

Alternativní směry stravování a jejich vnímání lidmi ve věku 18-27 let. Součástí této práce je 

zpracování dotazníkového šetření, které je zcela anonymní. Obracím se tedy nyní na Vás 

s prosbou o jeho vyplnění. Zaškrtněte, prosím, možnost, která se co nejvíce blíží vaší 

odpovědi. Dotazník obsahuje 18 otázek. Věnujte, prosím, deset minut času na vyplnění mého 

dotazníku 

Srdečně Vám děkuji.   

Ivana Kordíková 

 

1) Kolik je Vám let? 

a) 18 – 20 let 

b) 21 – 23 let 

c) 24 – 27 let 

 

2) Jaké je Vaše pohlaví? 

a) Žena  

b) Muž 

 

3) Jaké máte dosažené vzdělání? 

a) Základní 

b) Vyučen 

c) Maturitní zkouška 

d) Vysokoškolské 

e) Vyšší odborné 

 

 



4)  Kde žijete? 

a) Město 

b) Vesnice  

 

5) Kolikrát týdně sportujete? 

a) 1 – 2x týdně 

b) 2 – 3x týdně 

c) 4x týdně i více  

d) Nesportuji  

 

6) Kouříte?  

a) Ano, denně 

b) Ano, příležitostně  

c) Ne  

 

7) Kde se nejčastěji stravujete? 

a) Vařím si doma 

b) Restaurace  

c) Kantýna v práci nebo školní jídelna  

 

8) Zajímáte se o své stravování? 

a) Ano, dbám na to, co jím, mám zdravotní problémy (zažívání, potravinová alergie…) 

b) Ano, dbám na to, co jím, chci zhubnout/ udržet si štíhlou postavu 

c) Ano, dbám na to, co jím, z důvodu prevence (vysoký cholesterol, obezita, nádorové 

onemocnění v rodině…) 

d) Ano, o zdravé stravování se zajímám, ale příliš ho nedodržuji 

e) Nezajímám se. 

 

9) Jaký je Váš názor na finanční náročnost potravin alternativního stravování? 

a) Výrobky jsou cenově stejné 

b) Jsou dražší 

c) Jsou levnější 

d) Nevím 

 



10)  Víte, co je veganství? 

a) Stravování bez masa 

b) Způsob života, jehož snahou je co nejvíce eliminovat nejen potraviny živočišného 

původu, ale i věci, které ze zvířat pocházejí. Zároveň odmítají veškeré testování na 

zvířatech. 

c) Způsob života, jehož snahou je co nejvíce eliminovat pouze potraviny živočišného 

původu (např. maso, mléko, vejce, včelí med…) 

d) Způsob života, při kterém je konzumace živočišných potravin povolena, ale snahou je 

co nejvíce eliminovat potraviny živočišného původu, které nepocházejí 

z ekologických farem 

e) Nevím. 

 

11) Jak můžeme nahradit plnohodnotné bílkoviny ve veganské stravě? 

a) Nelze nahradit. 

b) Kombinací obilovin a luštěnin. 

c) Kombinací ovoce a zeleniny. 

d) Nevím.  

 

12) Víte, co je  keto dieta? 

a) Ano 

Stručně prosím napište, co je jejím principem: _______________________________ 

b) Nevím 

 

13) Víte, co to je raw stravování? 

a) Ano 

Stručně prosím napište, co je jejím principem: _______________________________ 

b) Nevím 

 

14) Zkusil/a jste někdy nějaký alternativní styl stravování? 

a) Ano, stravuji se alternativně. 

b) Ano, alternativní stravování jsem již zkusil/a. 

c) Nikdy jsem žádný nezkusil/a. 

 

 



15) Pokud jste zkusili, či nadále praktikujete nějaký alternativní styl stravování, jaký? 

a) Vegetariánství  

b) Veganství  

c) Dělená strava  

d) Makrobiotika  

e) Raw strava  

f) Nízkosacharidové stravování 

g) Jiný: __________________________________  

 

16)  Jestliže praktikujete některý z těchto alternativních směrů, jaký byl Váš důvod? 

a) Zdravotní důvody 

b) Redukce hmotnosti 

c) Etické či náboženské důvody 

d) Vliv rodiny a okolí 

e) Módní trend  

f) Jiný: ________________________________________ 

 

17) Jaké následky měl pro Vás přechod na alternativní stravu? 

a) Zlepšil se mi zdravotní stav  

b) Zhubnul/a jsem a rovněž se mi zlepšil zdravotní stav 

c) Necítím na sobě žádné změny 

d) Mám více energie  

e) Jsem více unavený/á 

f) Zhoršil se mi zdravotní stav 

g) Přibral/a jsem 

h) Jiné: _________________________________________ 

 

18)  Pokud jste v otázce č. 14 odpověděli možností c), tak z jakého důvodu jste nějaký z 

alternativních směrů stravování nezkusili?  

a) O výživu se nezajímám 

b) Nízká dostupnost potravin určených k alternativnímu stravování  

c) Finanční náročnost 

d) Nespatřuji v alternativním stravování žádné výhody 

e) Jiný: _________________________________________ 



Jestliže chcete uvést některé další zkušenosti s alternativním stravováním, napište je, prosím, 

do následujícího rámečku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


