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38 dnů
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Statistika respondentů

615

443

21

158

Počet
návštěv

Počet
dokončených

Počet
nedokončených

Pouze
zobrazení

72,03%
Celková
úspěšnost

Historie návštěv (11. 01. 2014 – 17. 02. 2014)
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Počet dokončených (443)

Celkem návštěv

Zdroje návštěv

Čas vyplňování dotazníku
7,77 %

11,78 %

25,40 %

23,81 %

71,22 %
56,14 %
100,00 %

Pouze zobrazeno (25.40%)
Nedokončeno (3.38%)
Dokončeno (71.22%)

Přímý odkaz (100.00%)
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1-2 min. (11.78%)
2-5 min. (56.14%)
5-10 min. (23.81%)
10-30 min. (7.77%)
30-60 min. (0.50%)
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Výsledky
Vaše pohlaví?

Výběr z možností , zodpovězeno 417x, nezodpovězeno 0x
Odpověď

Odpovědi

Podíl

Muž

188

45.08%

Žena

229

54.92%

188 (45,08%)
229 (54,92%)
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60%

65%

70%

75%

80%

85%
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95%

100%

95%

100%

Váš věk?

Výběr z možností , zodpovězeno 417x, nezodpovězeno 0x
Odpověď

Odpovědi

Podíl

Do 18 včetně.

16

3.84%

19 - 29

260

62.35%

30 - 50

116

27.82%

50 a více

25

6.00%

16 (3,84%)
260 (62,35%)
116 (27,82%)
25 (6,00%)
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Jak často konzumujete čaj?

Výběr z možností , zodpovězeno 417x, nezodpovězeno 0x
Odpověď

Odpovědi

Podíl

Jen v případě potřeby. (zdravotní problémy)

7

1.68%

Příležitostně.

45

10.79%

1 - 2x týdně.

44

10.55%

3 - 5x týdně

81

19.42%

6x týdně, každý den.

208

49.88%

Méně často, častěji?

32

7.67%

7 (1,68%)
45 (10,79%)
44 (10,55%)
81 (19,42%)
208 (49,88%)
32 (7,67%)
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když mám chuť (minimálně jednou za 14 dní)
2x denně
každý den několik hrnků
několikrát denně
3x denně
3x denne
3-5x týdně v zimě, v létě skoro vůbec
denně 1-3x
3 x denně
3-5 denne
každý den min. 2x
Několikrát denně
3 - 4x denne
Častěji - několikrát denně.
každý den kolem 1l
VŮBEC
6x denně
častěji
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10x
2x-3x denně
2x denne
každý den, někdy i 2x denně
Každý den minimálně 3
několikrát za den cca 2x
Denně 2-3 x
I vícekrát za den
Každy den i několik šálku čaje.
3x,5x denne
4 krát za den

Pijete čaj v pravidelnou denní dobu? Pokud ano, uveďte prosím kdy.

Výběr z možností , zodpovězeno 417x, nezodpovězeno 0x
Odpověď

Odpovědi

Podíl

Ne

141

33.81%

Nepravidelně, několikrát denně.

177

42.45%

Ano. Kdy?

99

23.74%

141 (33,81%)
177 (42,45%)
99 (23,74%)
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ráno
Ráno
k snídani, ráno
večer
..
Rano
Vždy ráno k snídani
každé ráno
K snídani.
Ráno a pak zelený před cvičením :)
ráno, odpoledne, večer, před spaním
ráno (snídaně), navečer (okolo 18té hodiny)
Každé ráno
Ráno, odpoledne, večer
on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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6:30
ráno, večer
rano pri snidani, dopoledne a odpoledne
ráno, odpoledne, večer
Snídaně, pak po obědě.
Ráno ke snídani
ráno; večer
většinou každé ráno
Ráno, večer, v průběhu dne dle potřeby/chuti
ráno, dopoledne, odpoledne
Rano a večer
ráno pravidelně, během dne nepravidelně
ráno, k snídani
ráno a večer
během dopoledne
ráno, po obede, večer
Vždy ráno ke snídani zelený nebo bílý, bylinný večer před usnutím a poté několikrát denně nepravidelně různé.
ráno, jako startovací rituál při učení na zkoušky, v dobe nemoci samozřejmě pořád
k snídani a večeři většinou
ve všední dni k snídani
dopoledne
ke snídani a po večeři
po celou pracovní dobu (8-14)
rano, vecer
rano, odpoledne
k snídani
cca v 8:00, 16:00
ráno a někdy odpoledne
vecer
snídaně
ráno a dopolrdne
snídaně a večer
během pracovní doby, večer
ráno, dopoledne, večer
dopoledne nebo večer
podvečer
okolo 15
ráno k snídani a večer
13:00
on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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mezi 16-20 hod
Večer. Mezi 20:00 - 23:00
Ráno, dopoledne
ráno, večer, odpoledne- nepravidelně
Ranní čaj na snídani a po obědě.
Večer
ráno, odpoledne

Znáte ze světa nějaký čajový rituál či zvyk? Jaký?

Výběr z možností , zodpovězeno 417x, nezodpovězeno 0x
Odpověď

Odpovědi

Podíl

Ne

215

51.56%

Ano. Jaký?

202

48.44%

215 (51,56%)
202 (48,44%)
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Anglie - čaj o páté
Maroko, mátový čaj
Čaj o páté, japonský čajový obřad
japonská čajová kultůra, jen okrajové znalosti
..
Čaj v 17h (GB)
___
čaj o páté z Anglie
Gong-fu cha - čínský rituál přípravy čaje. Japonský obřad k přípravě matcha. Britský čaj o páté.
anglický, čínský, japonský
čaj o páté
Japonský, Anglický
UK zvedání malíčku při zdvihání šálku
Pití čaje "o páté" v Anglii
čaj o páté, Anglie
anglie čaj o páté
čaj o páté, japonsko, čína
čaj o páté v Británii
Velká Británie - čaj o páté.
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Vybavují se mi ty ze zemí, které jsem navštívila. Irsko - téměř totožné s klasickým anglickým způsobem (v přesný čas, s mlékem). Čína - tady
jsem prošla celým čajovým rituálem, několik zálevů po sobě v různých stupních, typické nádobí a mnoho dalšího.... Maroko - pamatuju si jen
silný čaj v malé nádobě, který mi nechutnal, "rituál" už ne. V Latinské Americe jsem sice nebyla, ale matéé.
Rýže v čaji v Japonsku.
Čaj o páte v Anglii.
čaj s mlékem
odpolední čaj, Británie
Čadó
Matcha, japonský/čínský čajový rituál
znam cely proces vzniku specificke japonske keramiky raku, ktera je primo urcena pro cajove ritualy
Čaj o páté? :)
Japonský
čaj o páte ve Velké Británii
čaj o páté, pití indického čaje s mlékem před spaním, opakované zalévání čínských čajů, pití z malých kalíšků
japonský rituál, samovar v Rusku
v indické kuchyni se vždy podává k jídlo čaj
Japonské čajové obřady
anglie - čaj s mlékem, čaj o páté
Snad jen přelévání čajových lístků tuaregu z výšky a pití z kovových kalíšků
odpolední čaj ve Velké Británii
čaj s mlékem z anglie
čaj o páté v anglii:)
Marocký čaj při smlouvání, mátový izraelský čaj po uzavření obchodu, čaj o páté v Anglii.
Dříve odpolední čajový rituál ve Velké Británii(tam šlo ale asi více o to se sejít a s jakou společností, než o samotné pití čaje. Nejvíce rituálů
asi v Číně a Japonsku(speciální nádoby, správná teplota, nejlepší druhy čajů, modlitba, atmosféra,..)
japonský obřad; anglický čaj o páté
v japonsku, velmi dlouhy a piji velmi horky caj, proto pred samotnym cajem dostanou nejdrive neco sladkeho
Peruánský šamanský
Asie, Turecko - čaj při každé příležitosti, na ulici na každém rohu.
oplachnout zelený čaj před prvním zalitím
UK:) mleko se lije do caje drive nez voda
Čínsky
Čajovny
Anglické pití čaje o páté.
Čaj o páté (UK)
Japonský, anglický
v Británii čajové dýchánky a v Japonsku.
Caj s mlekem, Anglie
japonské pití čaje, anglický čaj o páté
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nasrat nebudu vyplnovat
čajový obřad
čaj o 5.
Británie - čaj o páté:-); do kategorie rituálů věštění z čajových lístků
čaj o páté v Anglii a Indii
anglický "čaj o páté", asijské čajové obřady
několiv čínských s čajovým mořem
japonský čajový obřad
Vaření Touaregu, který se převaří i přesto, že je v něm zelený čaj a pak se svrchu přelévá z konvice do hrnku. A také se velmi sladí, což je pro
sypaný čaj poněkud nezvyklé.
černý čej s mlékem
anglický styl pití čaje-s mlékem, japonský-postup, čas
Tradiční příprava yerba maté (vím není to čaj ale v tomhle případě si myslím že to víjde na stejno)
čínský
Přesný popis neznám, ale vím, že existuje Japonský rituál podobný spíše setkání přátel, mají speciální nádobí a náčiní, hudbu, atmosféru...
japonský
Čaj o páté
pití čaje o páté
Cajovy :-) na co se ptas? Treba japonsky :-)
japonské obřady na zemi
čaj o páté, čaj při meditaci
Čaj o páté :)
caj o pate v britanii
Japonský čajový obřad
černý čaj s mlékem
japonské čajové obřady
podávání čaje v Japonsku nebo Číně
např. Japonsko, Čína a arabské země jsou známé svými rituály pití čaje.
čajové moře,malé kališky které se vyklopí a vůně se čichá z kalíšků,misky na pití..
Anglie, caj o pate
čaj by se měl pokud je zelený, bílý, modrozelený atd. zalévat jen 80stupňovou vodou, nejříve si horkou vodu nalijeme do misky, necháme
trochu vychladnout a až po té zalijeme čaj v konvičce, necháme chvilku louhovat a po té slíváme a pijem :-)
čaj o páté, tradiční čajový rituál (Japonsko)
Anglický čaj o páté
japonsky cajovy obrad
anglie - čaj o páté
anglický
čajový obřad-Japonsko
Cinsky
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z čajoven
sezení v seize v japonsku na malých polštářcích
čaj o páté v Anglii
Čína, Japonsko, Anglie
anglický čaj o páté
Japonské čajové rituály
"čaj o páté"
Četl jsem o celé řadě zejména asijských rituálů.
Nepál, Maroko
japonský čajový rituál
čaj o páté, čínské/japonské čajové obřady
Anglie čaj o páté
ruský,asijský
Čína
pití čaje Chai v Indii
cinsky
čaj o páté, japonský čajový obřad
Britský čaj o páté
anglický čaj o páte; keltský rituál pití černého čaje (později s mlékem)
Čínský a Anglický
čaj o páté, rituál přípravy čaje matcha
Nalevani caje
kung fu
čínský způsob přípravy čaje a jeho deustace
Chanoyu-Japonský rituál, Kung fu cha- Čínsko Taiwanská příprava čaje
třeba Kung-fu
slyšel jsem o japonském
čado, angl. čaj, kung fu atd
Anglie-černé čaje
Kung Fu obrad
Kung Fu, Chanoyu
Čajový obřad,příprava čaje v samovaru,příprava čaje v Turecku - atd.. :)
Gong Fu Cha
Čajovy obřad
Čanoju
Polévání Lu Yu prvním čajovým nálevem
je jich spoustu a je to na delší rozepisování (např. Gong-Fu, japonský,..)
Gong Fu
chado
on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Cha-no-yu, gong fu cha
japonský čajový obrad
čas o páté, relaxační pohoda
Matcha
čadó, kung fu
Gong fu cha, cado
kung-fu, ča no ju
japonský a Tuaregové
Například Gong-Fu
chanoju
Japonský čajový obřad, gong fu cha
přípravy chanoju, kung-fu cha
Matcha obřad
například poléváni sošky čajem
Japonský,taiwansky a anglicky.
Japonský čajový obřad ,příprava čaje stylem Kong-fu-ccha
Kung fu, japonské rituály
Chanoju, kungfu
gong fu cha
Japonsky cajovy obrad
čado
kung fu, čadó
katana
Japonsko polevani buzka, Indie cerny sladky caj s mlekem..
Samovar v Rusku, silně slazený Gun Powder v Maroku...
chanoyu
čado, kung Fu,...
japonské a čínské vícenálevové rituály, britské zvyky (ranní čaje, čaje s mlékem), indické zvyky (masala s mlékem)
Gong Fu, Čado,
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Máte vy osobně s pitím čaje spojený nějaký rituál nebo zvyk? Jaký? (pravidelná
hodina, speciální nádobí, dochucování, styl pití, vytvoření atmosféry)

Výběr z možností , zodpovězeno 417x, nezodpovězeno 0x
Odpověď

Odpovědi

Podíl

Ne

263

63.07%

Ano. Jaký?

154

36.93%

263 (63,07%)
154 (36,93%)
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ráno - nakopnutí do dne!
před studiem, nebo k navození příjemné atmosféry
večer, speciální hrnky :-)
Med
..
Gong-fu cha, viz http://en.wikipedia.org/wiki/Gongfu_tea_ceremony
černý čaj bez přísad do velkého hrnku
speciální nádobí, někdy k čaji vodní dýmka
každé ráno černý čaj
pití čaje v čajovnách
Ráno jako nakopnutí do dne
volím druh čaje, hrnek, přísady i množství podle nálady, ale čaj piji vždy ráno po probuzení
Med a citron k tomu a velký hrnek!
Med do čaje.
hodně osladit, ale záleží na příchuti samotného čaje
čajový servis, s vodní dýmkou, dobrý čaj zásadně s přáteli nebo blízkými, nikdy sám
Zelený jako nakopávka :)
pravidelná hodina
slazení medem, spíše ovocný či zelený a většinou při studiu
Ráno, po snídáni, zůstávám ještě chvíli sedět u jídelního stolu a vychutnávám si šálek čaje (většinou sypaný mátový nebo zelený). Pravidelně
také piji heřmánkový čaj před spaním.
několikrát týdně s rodinou, bývá u toho pěkná atmosféra
čaj ke čtení nebo učení
Časté dochucovaní čaje medem
Piju ho zásadně v noci než jdu spát.
pravidelní ranní čaj a potom nepravidelně během dne. Bylinkové čaje z čerstvých bylin ze zahradky :) masala čaj vařený s mlékem.
on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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ráno si při pití čaje pročtu noviny
Občas si udělám čaj s mlékem, který jsem se naučila pít při mém pobytu v Anglii a nostalgicky si zavzpomínám, občas k tomu pustím nějaký
film v angličtině, ale ne pravidelně.
vždy ke snídani si dám čaj
učení
pravidelná hodina, při určitých aktivitách si dělám čaj do určitých hrnečků, ponoření a luhování sáčku, spojení s určitým jídlem
Čaj si dělám jen do velikých otevřených hrnečků
chuť medu, hrneček, hodina
každé ráno, v jakékoliv roční době, šálek kvalitního earl grey, citronem a medem
jeden hrnecek, do cerneho caje davam med a citron
rano sypany cinsky caj, smes z vice dozicek
bylinkový čaj před spaním
Uvařím si litr horkého, když pracuji doma na začátku práce. S manželem pijem čaj před spaním.
hnědý cukr, oblíbený hrnek jen na čaj a jen můj
Černý čaj bez citronu a medu pro mě neexistuje
vstávání; dochucování masala chaie, anglického čaje
Sladím zásadně stévií a tři minuty míchám
Ráda do konvičky, někdy ochucený tak jak znám z cest, pro atmosféru pohody.
Přidávám mléko
Ranní čaj na probuzení.
sušenky
oblíbený hrnek, dochucování medem - záleží na "příchuti"
Čaj se pije ráno. Z hrnku. Nebo v čajovnách v podvečer.
ke snídani, cdochucení citronem/medem
k práci i k relaxaci
příležitostně atmosféra, oblíbené nádobí
dochucování, mléko a cukr
Zastavím čas a vychutnám si ho, od přípravy po poslední doušek, mimo realitu. Taková malá forma meditace se snahou o kvaitní přípravu.
čaj si více vychutnám ze skla; pití bílého čaje je pro mne duševním požitkem (připravuji jej v hrnci s kořením a s láskou); když mám návštěvu
používám vždy stejnou čajovou soupravu; bylinkové čaje piji slazené, ostatní neslazené
slazení černého čaje (zvyk spojený s pobytem na horách, jinak nesladím)
sledování Mentalisty
speciální nádobí
Mám pár chvil, kdy se čaj prostě hodí. Touareg vaříme vždy po indiánské sauně initi. Já si ho dělám doma, když jdu něco programovat večer a
zásadně do litrového keramického hrnku... černý čaj k snídani
řádná příprava každého druhu čaje
černý čaj na snídani, zelený čaj během dne, dochucování med, citron nebo čistý čaj
černý čaj s mlékem
zásadně sypaný čaj do konvičky, k práci, v zimním obdobím se zapálenou svíčkou

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Čajová kultura v Čechách
Klasika pití yerba maté a vše co k tomu patří (kalabasa, bombila)
velký hrneček
cerny caj bez cukru s citronem
Piji čaj vždy ke snídani
hodina, typ čaje
spojení s vodní dýmkou
viz výše
Mám ráda čerstvý mátový čaj s medem. Nejraději si vychutnám čaj v čajovně s příjemnou hudbou.
až na vyjímky čaj k večeři
speciální hrnek, čaj a pak mléko
japonské nádobí a moře
jen můj oblíbený velký hrnek
speciální hrnečky, konvice, cca 20druhů sypaného čaje, pohoda a klid doma
vždy ráno, ovocná bez ničeho, černý vždy s cukrem a citronem
čajové moře,malé kališky které se vyklopí a vůně se čichá z kalíšků,misky na pití.
na dobre usinani caj z materidousky, nebo hermanku
čaj piji většinou od rána až do večera, čaj by se měl pokud je zelený, bílý, modrozelený atd. zalévat jen 80stupňovou vodou, nejříve si horkou
vodu nalijeme do misky, necháme trochu vychladnout a až po té zalijeme čaj v konvičce, necháme chvilku louhovat a po té slíváme a pijem :-)
každé ráno černý čaj, odpoledne, a večer zelený
obvykle mám svou nádobu, velký hrnek (0.7l) nebo konvičku z varného skla, obvykle si čaj dávám také po ránu, ale to občas obměňuji občas
za kávu a podle volného času.
Rodnné povídání u čaje a nějaké té dobroty
čaj sladím medem, nikoli cukrem
med
ráno černý čaj, během dne zelený
Ráno černý čaj s mlékem, pak již jen ovocný/byllinkový, občas zelený.
ranní půliltrový modrý hrnek
dělám rozdíl mezi pitím čaje na žízeň a pro chuť- tam mám speciální konvici, speciální kvalitní čaje
můj oblíbený hrnek
hrneček pouze na čaj
nádobí, nikdy čaj nesladím
nádobí, atmosféra
dokud caj nevychladne, strcim do hrnku nos a foukam. dela mi radost jak to hreje a voni (to samy delam u kafe)
pramenitá voda, specielní hrnek
Vždy po příchodu do práce si jako první dám vařit vodu na čaj
musím každé ráno cca v 8:00 vypít zelený čaj
večer bylinkový čaj ke čtení knihy
Japonský čajový rituál
Pouze občas doma večer se zeleným čajem ve speciální konvičce s malými hrnky.

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Čajová kultura v Čechách
vytvoření atmosféry
slazení cukrem
přiležitostně čaj s mlékem
přidávám čerstvý zázvor a oblíbený hrnek
po-pá 9:00, med/hnědý cukr
když je mi zima a dávám si do čaje šťávu
ranní probuzení, černý čaj s mlékem k sladké snídani o víkendu
čaj s medem
nadobi
pravidelně každé ráno
ranní čaj v práci (konvička a hrne výhradně na čaj)
na návštěvě zelený, doma černý
relaxování, v čajovně to mám pak spojené i s kulturním zážitkem
atmosferu, duchovno
Rituální příprava čaje široké veřejnosti
k učení, obvyklý hrneček
nádobí, hodina....
vodní dýmka, pečlivá příprava, dodržování přípravy
cajove nadobi
Mám svůj "speciální" postup napřípravu čaje,hlavně co se týká ochucení a dochucení ;)
zásadně s medem
styl piti
čajové nádobí
speciální konvička a šálek
Vždy piju levou rukou
Před pitím samotným čaj očichám, kouknu na jeho hladinu proti světlu (hledám "tipsy"), pak na samotnou barvu a při prvním doušku si jeho
vůní a chutí něchám prosytit celou pusu a když doušek polknu, se zavřenými ústy zvolna vydechnu nosem.
Kazde rano s pritelem si udelame sypany caj. Dva nam to pocit pohody. Stejne tak, kdyz chceme pracovat, jdeme spolu do cajovny.
k snídani vždy čaj s kostkou cukru a citrónem a večer vždy roibos do velkého hrnku
relaxační pohoda
nádobí, přátelé
Po obede
Pouze pravidelná hodina.
Povařena Tuo Cha s mlékem, máslem a solí.
Používám speciální čínské nádobí, snažím se vybírat opravdu kvalitní čaje a samozřejmě správně je připravit a ta správná hudba vytváří
dokonalu uklidňující atmosféru
snídaně, návrat domů, posezení v čajovně
Hodina speciální nádobí. Atmosféra.
speciální nádobí,klid:-)

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Čajová kultura v Čechách
meditace, relaxace
speciální keramika
speciální konvice, hrnečky, malé rituálky
gong fu cha
zalezi na mnozstvi casu a nalade
nádobí
nadobi, cajove more, spolecnost
matcha s mlekem a tr.cukrem
večerní meditace
Snídaně
vícenálevové asijské čaje
květiny, oblíbený šál přes ramena, svíčky, mytí rukou
čaj, med, citron

Upřednostňujete čaj pytlíkový nebo sypaný?

Výběr z možností , zodpovězeno 417x, nezodpovězeno 0x
Odpověď

Odpovědi

Podíl

Upřednostňuji pytlíkový čaj.

90

21.58%

Upřednostňuji sypaný čaj.

137

32.85%

Mám rád/a a používám oboje.

190

45.56%

90 (21,58%)
137 (32,85%)
190 (45,56%)
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Čajová kultura v Čechách

Který druh čaje je Váš oblíbený? (můžete vybrat více možností)

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 417x, nezodpovězeno 0x
Odpověď

Odpovědi

Podíl

zelený čaj

216

51.80%

zelený čaj s příchutí

117

28.06%

černý čaj

233

55.88%

ovocný čaj

130

31.18%

bylinkový čaj

158

37.89%

oolong

73

17.51%

bílý čaj

108

25.90%

Puer

66

15.83%

Jaký jiný čaj je Váš oblíbený?

70

16.79%

216 (51,80%)
117 (28,06%)
233 (55,88%)
130 (31,18%)
158 (37,89%)
73 (17,51%)
108 (25,90%)
66 (15,83%)
70 (16,79%)
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Zázvorový
rooibos
Maté
Touareg
červené čaje, čaje z oblasti darjeeling.
jasmínový
matový
Touareg, Rooibos
Yerba maté
exotické příchutě
mátový
Zazvorový
Pozdrav z Anglie. Nejlepší čaj na světě Ájo.
zázvorový
černé čaje s příchutí vanilky, medu, skořice, karamelu a podobné
roibos
on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Čajová kultura v Čechách
roibos
earl grey
zeleny žen šen
chai; jasmínový; maté
Roibos - vanilka
Darjeeling
žlutý čaj
zelený a černý s bergamotem, zelený matcha tea
červený
podběl, šalvěj
z čerstvého zázvoru s citronem a medem
maté, yogi, touareg
modrozelený
rooibos, honeybush
čerstvý zázvorový
Roibos, Chai chai
Toareg
Earl Grey
šípkový, jasmínový
earl grey, english breakfast, darjeeling
roibos, což ale vlastně není čaj ;)
roibois
heřmánkový
šípkový
nemám vyhraněný typ
matcha, maté, ženšen
Všechny výše uvedené dle denní doby a ročního období
teď v zimě zázvorový se skořicí s hřebíčkem, indický s mlékem, Tuareg, v létě zelený, bílí,
maté, roiboss
Tie Guan Lin (Zelezna bohyne milosrdenstvi)
Tuareg,Roibos
červený qi-hong, darjeeling
bylinkový čaj s příchutí
Tuareg, Karkade, Pouštní duna, joga tee
červené čínské
Tangchung,Tie Guan Yin, Pi Lo Chun
Puer sheng
yogi
Assam
Matcha
tmavý Darjeeling
tuareg, assam,
Masala
žlutý

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Čajová kultura v Čechách

Máte oblíbenou značku čaje?

Výběr z možností , zodpovězeno 417x, nezodpovězeno 0x
Odpověď

Odpovědi

Podíl

Ne

307

73.62%

Ano. Jaká značka je Vaše oblíbená?

110

26.38%

307 (73,62%)
110 (26,38%)
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Pickwick myslím
teekane
Loyd čaje
ahmad tea
Lov Organic
Ahmad tea
lipton
Pickwick
Lipton
Whitard
teekanne
Revolution čaje
Pozdrav z Anglie, vždyt jsem to už psal
Twillings
ahmed tea
Lipton Gold Tea
LEROS, MEGAFYT
Twinings
Harney & Sons
bylinkove, pytlikove od TeeKanne
Eilles tea
Teekanne
Jakykoliv silny poradny ne jako pickwick apod.
Lipton Yellow Label
Mlesna
nasrat nebudu vyplnovat
Ahmad Tea
on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Čajová kultura v Čechách
Ahmadtee
Pickwik
Rosamote
Ahmed
Basilur
Majestic tea
Ahmed, Pickwick, Teekane,
picwick
Apotheke
Taylors of Harrogate
Milford
(typ) Gyokuro
Yorkshire tea
pickwick, ranní čaj, brusinkový, meduňka (odvar)
tchibo pure
Dilmah
lipton , babiččin
Lady Grey
Keiko
Dilmah, Tekanee
Rize
Pickwik, teekanne
Lipton, Saga
Teekane
earl grey
u bylinných čajů Grešík
sypané moc nerozeznávám, ze sáčkových Pickwick
Oxalis, Harney&sons
dilmah
Earl Grey
mark's and spencers
teekane, pickwic
Lung ching
saga, apotheke
Pickwick, London
Spolek Milců čaje- Dobrá čajovna
nevim jak se jmenuje
Co se pytlikovych caju tyce, tak ahmad tea
Dobrá čajovna
on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Čajová kultura v Čechách
gyo kuro
Kupoval jsem dlouho čaje z Dobré čajovny. Začali být ale předražení a drzí. Tak bohužel nakupuji jinde.
la via del te firenze
Zlatý skořicovník
Tuareg,Roibos
Ahmad, Lipton
Biogena
Z Dobré čajovny
Spolek milců čaje
Dobrá čajovna a Sonnentor
kupuji čaj v Dobré čajovně
Twinnings
Dilmah, Spolek milcu čaje
tenren's tea
oxalis

Co používáte k dochucení čaje? (můžete vybrat více možností)

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 417x, nezodpovězeno 0x
Odpověď

Odpovědi

Podíl

cukr

115

27.58%

citron

125

29.98%

mléko

74

17.75%

kombinaci cukru a citronu

53

12.71%

rum :)

24

5.76%

Nijak nedochucuji.

184

44.12%

med

179

42.93%

Jak jinak dochucujete svůj čaj?

41

9.83%

115 (27,58%)
125 (29,98%)
74 (17,75%)
53 (12,71%)
24 (5,76%)
184 (44,12%)
179 (42,93%)
41 (9,83%)
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Čajová kultura v Čechách

med
karamel
agávový sirup
Zázvor
Jedno umělé sladidlo : )
javorový sirup
většinou dochucuji pouze ovocný čaj, někdy si dám černý s mlékem a medem
pomeranč
cukr dáváme jen do tureckého čaje
Stévie, citrusy
obvykle nedochucuji, někdy med+citron
většinou nijak, občas med
med a citrón
zázvor, máta, listy lesních plodů
Mléko akorát do Dáta Masaly:)
podle nálady a dostupných surovin
přírodní cukr nebo sirup, zázvorový s pomerančem, skořicí a hřebíčkem
kustovnici čínskou
obvykle nedochucuji, ale někdy mám chuť, tak si jej dochutím podle výše uvedených možností, pak také často používám zázvor při nachlazení
černý - mléko, jinak občas med
masalu
několik zrnek cukru do černého čaje
obcas nakládaným ovocem (maliny, ostružiny)
Vše jenom někdy, podle druhu čaje.
šťávu :-)
pytlíkový čaj nedochucuji, mléko a cukr používám pouze u černého kořeněného čaje a ostatní dochucovadla používám tak, jak si to vyžaduje
příprava čaje (např.mléko a med u čaje Vzpomínka na Bombaj, atd.)
karamel občasně
zálěží který čaj - někdy stévií
jablečný džus
bez prísad
sůl
třtinový cukr
zázvor
kandovaným zázvorem
třtinový cukr,
plátky růží, levandule, čokoláda, směs koření

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Čajová kultura v Čechách

Máte povědomí o účincích bylinných čajů? (který čaj je na co vhodný)

Výběr z možností , zodpovězeno 417x, nezodpovězeno 0x
Odpověď

Odpovědi

Podíl

Ano

105

25.18%

Ne

62

14.87%

Mám částečné povědomí.

245

58.75%

5

1.20%

Pokud chcete odpovědět jinak..
105 (25,18%)
62 (14,87%)
245 (58,75%)
5 (1,20%)
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u bylinných čajů se nechám poučit od odborníků
ctu pribalovy letak
Malinko tuším, postupně se učím.
Pouze hermankovy
mám jen pár základů - na toto nemám dobrou paměť, v případě potřeby vyhledávám v knížce a na internetu

Věříte v účinnost bylinných čajů?

Výběr z možností , zodpovězeno 417x, nezodpovězeno 0x
Odpověď

Odpovědi

Podíl

Ano

346

82.97%

Ne

30

7.19%

Pokud chcete odpovědět jinak..

41

9.83%

346 (82,97%)
30 (7,19%)
41 (9,83%)
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Jak v čem.
tak napůl
částečně ano

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com

24

Čajová kultura v Čechách
Ano, ale beru to značně s rezervou
částečně, ale žádný zázrak bych od nich nečekal
Na některé ano
částečně, účinek mají, ale nedělají zázraky, jak někdo tvrdí
mírné účinky jako pomoct se spánkem
tak trochu
málo
já ano, často především záleží na osobní víře
Do určité míry ano
jak u kterych.
částečně
Podle toho na co
Věřím, že mají pouze malé účinky
jak pro jaký účel
spíše ano
neviem
ano a nemám je ráda!
castecne
nevím
nezkoušel jsem, tak nevím
malinko tomu věřím
Ano, nejen na pití, ale i inhalace, do nosu apod.
víceméně ano
jen někdy
Nikdy jsem se o to nezajímal
nemám osobní zkušenost s účinností
nemám je dostatečně vyzkoušeny, aby bylo možné posoudit
otázka je irelevantná
věřím, ale střízlivě
se zdravou skepsí
Záleží i na síle uvědomění.
Na chřipku ano, proti rakovině ne.
z části

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Pokud máte zdravotní problémy (bolest břicha, chřipka, nespavost apod.) užíváte
bylinné čaje?

Výběr z možností , zodpovězeno 417x, nezodpovězeno 0x
Odpověď

Odpovědi

Podíl

Ano

297

71.22%

Ne

93

22.30%

Pokud chcete odpovědět jinak nebo více specifikovat..

27

6.47%

297 (71,22%)
93 (22,30%)
27 (6,47%)
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občas
například průduškový, jejich účinek beru s rezervou
zázvorový čaj při chřipce
kombinuji léky a čaj
Vyjímečně
V případě nemoci piji čaje obecně.
obcas
někdy
Primo bilinny caj ne, ale zrovna treba ten ovocny ano.
někdy na doplnění léčby
jen specialně doporučené lékaři
spíše ano
nekdy ano
Castecne
užívám "svůj" čaj
Jen kdyz jsem opravdu zoufala z chronickych problemu
Ano, občas
jen jako podpůrnou léčbu, jinak beru i normální léky
Piji pu-erh.

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Čajová kultura v Čechách

Na které zdravotní problémy užíváte bylinné čaje?

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 406x, nezodpovězeno 11x
Odpověď

Odpovědi

Podíl

chřipka, nachlazení

287

70.69%

trávicí problémy, bolest břicha

175

43.10%

nespavost

74

18.23%

Bylinné čaje neužívám.

66

16.26%

Další problémy..

58

14.29%

287 (70,69%)
175 (43,10%)
74 (18,23%)
66 (16,26%)
58 (14,29%)
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povzbuzení, uklidnění, na kocovinu,nevolnost
PMS
detox (čištění organismu),funkce ledvin, metabolismus apod.
Močové cesty
zánět močových cest
Bylinné čaje užívám pro jejich chuť, ne kvůli zdravotním obtížím.
zánět močových cest - urologický
nervozita (psychické rozrušení), celkové očištění organismu
urologické onemocnění
stres
zánět střev, záněty močových cest
bolest zubů
Gynekologické, onkologické
někde jsem zkoušela urologický čaj naurologické problémy
urologické
zadne
lupénka
příbuzná užívá zelený čaj na leukemii
ošetření pleti, péče o vlasy
menstruační obtíže, zklidnění
neužívám
Piji i když nemám problémy
záněty
záněty, bolesti, nevolnost
bylinné směsi k detoxikaci
urologické problémy
on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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urologické problémy
urologické čaje
zánět dutiny ústní
gynekologické
lépe se s čajem uklidním/soustředím
těhotenské a kojící čaje :-)
močový měchýř (brusinky)
gynekologické obtíže
celkové zklidnění
n/a
neužívám, chybí možnost
nepoužívám
kojenecké nadýmání + čaje pro kojící matky
na všechny případné problémy
zuby, nervy (stres)
Na pleť, na játra, ledviny, urologický čaj
celkové pročištění
Např. heřmánek, lipový květ atd.
cukrovka, močové cesty
urologický
proti unave
piji je hlavně pro chuť
odvary z bylin používám i jako obklady, případně oplachové kůry
dýchacích obtížích
záněty, astma
čistící, odkyselení organismu
kašel, na hubnutí

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Od koho jste se dozvěděl/a o účincích bylinných čajů?

Výběr z možností , zodpovězeno 417x, nezodpovězeno 0x
Odpověď

Odpovědi

Podíl

časopisy, odborné publikace, internet

117

28.06%

doktor, léčitel

21

5.04%

kamarádi, známí

46

11.03%

rodina, rodiče, prarodiče

209

50.12%

o účincích nevím

24

5.76%

117 (28,06%)
21 (5,04%)
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209 (50,12%)
24 (5,76%)
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Používali bylinkové čaje i rodiče nebo prarodiče?

Výběr z možností , zodpovězeno 417x, nezodpovězeno 0x
Odpověď

Odpovědi

Podíl

Ano

325

77.94%

Ne

33

7.91%

Nevím

59

14.15%

325 (77,94%)
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Nastavení dotazníku
Otázek na stránku

Všechny

Povolit odeslat vícekrát?

Povolit návrat k předchozím otázkám?

Zobrazovat čísla otázek?

Náhodné pořadí otázek?

Zobrazit ukazatel postupu?

Upozorňovat na odeslání dotazníku?

Ochrana heslem?

IP omezení?

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Příloha: dotazník
Čajová kultura v Čechách
Dobrý den,
prosím, věnujte pár minut mému dotazníku, který potřebuji ke studijním účelům. Věnuji se tématu čajových rituálů a české čajové kultuře. Tímto
dotazníkem bych chtěla potvrdit nebo vyvrátit tyto dvě hypotézy:
1) V české kultuře není zakořeněný žádný specifický rituál vázající se k pití čaje.
2) I přes vzrůstající oblibu asijského čaje, zůstává v české kultuře zakořeněná znalost bylinných odvarů a důvěra v jejich účinky.
Děkuji Vám za Váš čas a ochotu pomoci,
A. Neubauerová

Vaše pohlaví?
Muž
Žena

Váš věk?
Do 18 včetně.
19 - 29
30 - 50
50 a více

Jak často konzumujete čaj?
Jen v případě potřeby. (zdravotní problémy)
Příležitostně.
1 - 2x týdně.
3 - 5x týdně
6x týdně, každý den.
Méně často, častěji?

Pijete čaj v pravidelnou denní dobu? Pokud ano, uveďte prosím kdy.
Ne
Nepravidelně, několikrát denně.
Ano. Kdy?

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Znáte ze světa nějaký čajový rituál či zvyk? Jaký?
Ne
Ano. Jaký?

Máte vy osobně s pitím čaje spojený nějaký rituál nebo zvyk? Jaký? (pravidelná hodina, speciální
nádobí, dochucování, styl pití, vytvoření atmosféry)
Ne
Ano. Jaký?

Upřednostňujete čaj pytlíkový nebo sypaný?
Upřednostňuji pytlíkový čaj.
Upřednostňuji sypaný čaj.
Mám rád/a a používám oboje.

Který druh čaje je Váš oblíbený? (můžete vybrat více možností)
zelený čaj
zelený čaj s příchutí
černý čaj
ovocný čaj
bylinkový čaj
oolong
bílý čaj
Puer
Jaký jiný čaj je Váš oblíbený?

Máte oblíbenou značku čaje?
Ne
Ano. Jaká značka je Vaše oblíbená?

Co používáte k dochucení čaje? (můžete vybrat více možností)
cukr
citron
mléko
kombinaci cukru a citronu
rum :)
Nijak nedochucuji.
med
Jak jinak dochucujete svůj čaj?
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Máte povědomí o účincích bylinných čajů? (který čaj je na co vhodný)
Ano
Ne
Mám částečné povědomí.
Pokud chcete odpovědět jinak..

Věříte v účinnost bylinných čajů?
Ano
Ne
Pokud chcete odpovědět jinak..

Pokud máte zdravotní problémy (bolest břicha, chřipka, nespavost apod.) užíváte bylinné čaje?
Ano
Ne
Pokud chcete odpovědět jinak nebo více specifikovat..

Na které zdravotní problémy užíváte bylinné čaje?
chřipka, nachlazení
trávicí problémy, bolest břicha
nespavost
Bylinné čaje neužívám.
Další problémy..

Od koho jste se dozvěděl/a o účincích bylinných čajů?
časopisy, odborné publikace, internet
doktor, léčitel
kamarádi, známí
rodina, rodiče, prarodiče
o účincích nevím

Používali bylinkové čaje i rodiče nebo prarodiče?
Ano
Ne
Nevím
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