
Dotazník k bakalářské práci 
 

Vážená paní / Vážený pane 

Dovoluji si Vás požádat o vyplnění mého dotazníku k účelu vypracování praktické 

části bakalářské práce na téma laktózová intolerance. Chci Vás ubezpečit, že tento dotazník 

slouží pouze jako podklad k vypracování bakalářské práce a všechny zjištěné výsledky budou 

zpracovány anonymně a zveřejněny pouze formou souhrnných výsledků, nikoli 

individuálních dat. 

 

Mnohokrát děkuji za Vaši ochotu 

Týna Kašpárková 

studentka oboru Nutriční terapie 1.  LF UK, 3. ročník 

 

 

1. Věk: ___ let. 

2. Pohlaví: 

a) Muž 

b) Žena 

3. Vaše dosažené vzdělání: 

a) Základní  

b) Středoškolské bez maturity  

c) Středoškolské s maturitou 

d) Vysokoškolské vzdělání 

4. Máte zdravotnické vzdělání nebo pracujete ve zdravotnictví? 

a) Ano 

b) Ne 

5. Laktóza je: 

a) Onemocnění 

b) Sacharid (cukr) nacházející se v mléce 

c) Lidský enzym štěpící mléčné produkty 



d) Mléčný tuk 

e) Látka přidávána uměle do mléčných produktů 

6. Konzumujete mléčné výrobky? (pokud Vaše odpověď bude Ne, přejděte na otázku 

číslo 10) 

a) Ano 

b) Ne 

7. Jak často konzumujete mléčné výrobky? 

a) Denně 

b) Více než jednou týdně 

c) Méně než jednou týdně 

8. Jak často konzumujete uvedené výrobky? (Zaškrtněte křížkem) 

 Denně Jednou týdně Více než jednou 

týdně 

Vůbec 

Mléko     

Kefír     

Jogurt     

Máslo     

Sýr     

 

9. Bylo by pro Vás obtížné ze svého jídelníčku vyřadit mléčné produkty? 

a) Určitě ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Určitě ne 

10.  Znáte pojem laktózová intolerance? 

a) Ano  

b) Ne 

11. Setkali jste se ve svém okolí s osobou s tímto problémem? 

a) Ano 

b) Ne 

12. Víte, jakou surovinu by si měla osoba s laktózovou intolerancí hlídat? 



a) Ne 

b) Ano, uveďte prosím jaké: _______________________________ 

13. Víte, jaké zdravotní potíže by mohlo přinést úplné vynechání mléčných produktů? 

a) Ano, uveďte prosím jaké: _______________________________ 

b) Ne 

14. Znáte a používáte některá rostlinná ,,mléka“? (Mandlové, kokosové, sójové a jiné?) 

a) Znám a používám 

b) Znám a nepoužívám 

c) Neznám 

15. Myslíte si, že jsou rostlinná mléka plnohodnotnou náhradou kravského mléka? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím, nejsem schopen posoudit 

16. Viděl/a jste někdy v obchodě mléčný produkt neobsahující laktózu, neboli ,,lactose 

free“?  

a) Ano 

b) Ne 

c) Nejsem si jist(a), nepátral jsem po tom 

 

 


