
 
 

Přílohy 

Příloha A – Dotazník 

  

Dobrý den, 

Vážená paní / vážený pane 

 

jmenuji se Edita Weidenthalerová a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia, oboru 

nutriční terapeut na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a právě pracuji na své 

bakalářské práci. Moje téma zní ZNALOSTI PACIENTŮ O ALTERNATIVNÍ A VĚDECKÉ DIETOLOGII, 

FUNKČNÍCH POTRAVINÁCH V ČR a tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění mého dotazníku, čímž 

získám všeobecný přehled o znalostech pacientů, které se týkají této problematiky a pomůžete mi 

tak s praktickou částí mé bakalářské práce. Tento dotazník je zcela anonymní a kdykoliv můžete 

od jeho vyplňování odstoupit. Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 5-10min, u každé otázky 

hodící se možnost zakroužkujte, je možno zakroužkovat i více možností a případně Vás prosím o 

dopsání potřebných odpovědí.  Velmi Vám děkuji za spolupráci a Váš čas, který budete ochotni 

tomuto dotazníku věnovat. 

S poděkováním 

Edita Weidenthalerová 

1.lf UK v Praze 

3. ročník nutriční terapeut 

 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

a) žena 

b) muž  

 

2. Váš věk: 

a) 18-25let    b) 25-35let   c) 35-45let   d) 45-55let   e) 55-70let   f) 70-80let  g) 80 a více  

 

3. Jaký je stupeň Vašeho vzdělání? 

a) základní 

b) střední s maturitou 

c) vyučen/a 

d) vyšší odborné 



 
 

e) vysokoškolské 

 

4. Vaše současná váha?  ................Vaše současná výška? .............. 

 

5. Vaše maximální hmotnost?............... 

 

6. Léčíte se pro obezitu?    a) ANO                              b) NE     

    Léčíte se pro cukrovku? a) ANO, DM 1.typu             b) ANO, DM 2.typu 

                                               c) ANO, tzv. prediabetes    d) NE 

7. Mám zkušenost/ užívám potravní doplňky na...   

(zaškrtněte všechny hodící se možnosti a k hodícím se připište vždy jaké) 

 

a) na oči                                                         h) na průjem / zácpu                                                 

b) na sluch                                                      i) na pálení žáhy, nadýmání, trávení 

c) na kosti                                                       j) na stres, nervozitu, spánek 

d) proti ateroskleróze                                   k) proti stárnutí 

e) vitamíny                                                      l) proti obezitě                                        

f) na podporu funkce mozku                      m) proti cukrovce 

g) na zuby a péči o dutinu ústní                                                                  

 

8. Máte zkušenosti s užíváním některého z těchto přípravků/ potravních doplňků? 

(je možné zaškrtnout více možností)  

a) Bioaktivní chróm 

b) Lipoxal (hořký pomeranč) 

c) Apetite stop 

d) Přípravky s vlákninou 

e) Chitosan 

f) Diabetes komplex 

g) Diabetan- čaj 

h) Bylinný čaj otylka 

i) Aplefit s jablečným octem 



 
 

j) Mám zkušenosti s jinými potravními doplňky. 

Jakými?… 

 

9. Mám zkušenosti s užíváním léků ke snížení tělesné hmotnosti / cukru v krvi 

a) ano  

b) ne 

  

10. Máte zkušenost s užíváním některého z těchto léků? 

(je možné zaškrtnout více možností) 

a) Alli / Orlistat 

b) Adipex 

c) Byetta 

d) Léky obsahující sibutramin  a) Reductil   b) Lindaxa   c) Meridia  

e) Mám zkušenosti s jinými léky na snížení tělesné hmotnosti/ cukru v krvi. 

Jakými?… 

 

11. Myslíte si, že takovéto druhy přípravků (ke snížení tělesné hmotnosti, potlačení chuti k jídlu, 

ke snížení cukru v krvi, atd.) Vám pomohly, nebo pomohou? 

a) ano, myslím si, že mají velký vliv 

b) ne, nemyslím si to 

c) ano, pomohly mi 

d) ne, nepomohly mi 

  



 
 

Následující část dotazníku se bude věnovat dotazům z oblasti alternativní a klinické dietologie 

12. Vegetariáni 

a) nejedí žádné maso 

b) jedí pouze ryby 

c) je několik druhů, přičemž každá skupina konzumuje jiný druh masa 

d) nevím, co to je 

 

13. Vegani 

a) nepoužívají žádné živočišné produkty 

b) jedí pouze zeleninu 

c) nevím, co to je 

 

14. Semivegetariáni 

a) jedí pouze červené maso 

b) nejedí červené maso, ale ryby, drůbež, mléčné produkty ano 

c) nevím, co to je 

 

15. Vitariáni 

a) jedí pouze syrovou stravu 

b) jedí pouze ovoce 

c) nevím, co to je 

 

16. Makrobiotika 

a) základ je konzumace celozrnných obilnin, zeleniny, luštěnin, řas 

b) jedí pouze mléko, ovoce, maso 

c) nevím, co to obnáší 

 

17. Laktoovovegetariáni 

a) jedí vejce, mléčné výrobky, ale nejedí maso, ani ryby 

b) mohou drůbež i ryby 

c) nevím, co to je 



 
 

 

18. Celiakie 

a) nesnášenlivost lepku, který obsahují především výrobky ze všech druhů obilí (pšenice, 

ječmen, žito) 

b) alergie na gluten obsažený převážně v kořenové zelenině 

c) nevím, co to je 

 

19. Lidé, kteří nejedí maso, trpí převážně nedostatkem kvalitních bílkovin 

Myslíte si, že je možné tento nedostatek nahradit jinými výrobky? 

a) ano, dostatečným příjmem např. sójových výrobků a luštěnin 

b) ne, maso nelze nahradit 

c) nevím 

 

20. Máte zkušenosti s některým z alternativních stravovacích návyků? 

a) ano, mám zkušenosti s (doplňte s jakým typem alternativního stravování) 

 

b) ne, nemám 

 

21. Myslíte si, že malnutricí tj. podvýživa může trpět i obézní jedinec? 

a) ano, i obézní člověk může trpět nedostatkem všech základních živin 

b) ne, podvyživený může být pouze člověk, který je velmi hubený 

c) nevím 

 

22. Víte co je to funkční potravina? 

a) jsou to potravinářské výrobky, technologicky upravené tak, aby obsahovaly větší podíl 

nutričně aktivních látek, než běžné potraviny  

b) tyto potraviny potlačují nadměrnou chuť k jídlu působením na centrum v temenním laloku 

mozkové kůry 

c) jsou to přísady, které zlepšují chuťové vlastnosti potravin 

d) ne, nevím, co jsou to funkční potraviny 

  



 
 

23. Mezi margarín obohacený rostlinnými steroly patří 

a) Rama 

b) Flora 

c) Flora pro.activ 

 

24. Považujete za vhodné, jako součást Vašeho jídelníčku, konzumovat omega-3 a omega-6 

mastné kyseliny? 

a) ANO, tyto mastné kyseliny přispívají k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi, a tím 

pomáhají udržovat zdravé srdce 

b) NE, tyto mastné kyseliny zvyšují hladinu cholesterolu v krvi, a tím zvyšují riziko vzniku 

krevních sraženin 

 

25. Které z níže uvedených výrobků obsahují omega-3 mastné kyseliny? 

a) makrela, pstruh, losos 

b) řepkový, lněný olej, vlašské ořechy, sója 

c) obě možnosti jsou správné 

d) ani jedna možnost není správná 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


