
Příloha 1 - Seznam alergenů 

 

Zdroj: http://www.slp.cz/zamek/alergeny.pdf   



Příloha 2 - Tabulka rozdělení mléčných výrobků 

 



 

Zdroj: Vyhláška č. 77/2003 Sb. 

  



Příloha 3 - Tabulka možných přídatných látek v mléčných výrobcích 

 

 

Zdroj: Vyhláška č.4/2008 Sb.  



Příloha 4 – Tabulky dělení sýrů 

1) Klasifikace přírodních sýrů podle konzistence ve vztahu k obsahu vody v tukuprosté 

hmotě sýra: 

 

WTPH = voda v tukuprosté hmotě sýra, která se stanoví podle následujícího vzorce: 

 
 

2) Klasifikace přírodních sýrů podle obsahu tuku v sušině: 

 

*) Obsah tuku v sušině v procentech hmotnostních se stanoví podle následujícího vzorce: 

 
 

3) Klasifikace přírodního sýra podle zrání: 

 
Zdroj: Vyhláška č. 77/2003 Sb. 
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Příloha 5 – Dělení výrobků s obsahem mléčného tuku: 

 
Zdroj: Nařízení EU č. 2991/94  



Příloha 6 – Dotazník vzor 
 

DOTAZNÍK 

MLÉČNÉ VÝROBKY – PREFERENCE A INFORMOVANOST VEŘEJNOSTI O ZNAČENÍ 

Dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zjistit, zda se dospělá veřejnost zajímá o 

značení mléčných výrobků, a zda jim značení připadá přehledné. Zároveň se dotazník 

pokouší odhalit, jaké mléčné produkty lidé kupují nejčastěji a zda se v sortimentu 

mléčných výrobků orientují. 

Dotazník je krátký a anonymní. Má celkem 20 otázek a jeho vyplnění Vám nezabere více 

než 10 minut.  

Odpovědi budou využity pouze pro účely sepsání mé závěrečné bakalářské práce.  

Předem děkuji za vyplnění. 

OTÁZKY 

1) Vaše pohlaví: 

a) Muž         □ 

b) Žena        □ 

 

2) Váš věk: 

a) 18 – 25 let     □ 

b) 26 – 45 let     □ 

c) 45 – 60 let      □ 

d) 60 let a více   □ 

 

3) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 

a) Základní škola         □ 

b) SŠ – učební obor     □ 

c) SŠ – s maturitou      □ 

d) VŠ                              □ 



4) Žijete: 

a) na vesnici               □ 

b) v malém městě     □ 

c) ve velkém městě   □ 

 

5) Trpíte nějakou potravinovou alergií či laktózovou intolerancí? 

a) Ano.   □ 

b) Ne.     □ 

 

6) Čtete údaje uvedené na obalech mléčných výrobcích, které kupujete či konzumujete? 

a) Ano, čtu.       □ 

b) Ne, nečtu.    □ → → → ( Pokračujte až otázkou č.12 ) 

 

7) Který údaj na obalu vás zajímá nejvíce? (Můžete vybrat i více možností.) 

a) Nutriční údaje           □ 

b) Složení výrobku        □ 

c) Země původu.           □ 

d) Datum trvanlivosti   □ 

e) Jiný údaj                     □ : 

_____________________________________________________ 

 

8) Připadá vám značení výrobků přehledné? 

a) Ano   □ 

b) Ne     □   Uveďte důvod: 

____________________________________________________ 



9) Už se vám někdy stalo, že jste na obalu některého mléčného výrobku nenašli 

informaci, kterou jste hledali? 

a) Ano, stalo.        □ 

b) Ne, nestalo.     □    

 

10) Napište, co znamená nápis 30 % t.v.s. uvedený na obalech sýrů: 

a) _______________________________________________________ 

b) Nevím. 

 

11) Když vás někdo pošle koupit „červený tvaroh“, jaký má na mysli? 

a) Odtučněný tvaroh. 

b) Polotučný tvaroh. 

c) Tučný tvaroh. 

 

12) Pokuste se prosím odhadnout, jak často konzumujete následující druhy mléčných 

výrobků: 

 

 

 

 

 



13) V jakou denní dobu konzumujete nejvíce mléčných výrobků ? 

a) Ráno na snídani.                           □ 

b) K obědu.                                         □ 

c) Na odpolední svačinu.                  □ 

d) K večeři či před spaním.               □ 

e) Během celého dne.                       □ 

f) Jak kdy.                                             □ 

g) Nekonzumuji mléčné výrobky.    □ 

 

14) Proč konzumujete mléčné výrobky? 

a) Chutnají mi.                                     □ 

b) Pro podporu zdraví.                       □ 

c) Nekonzumuji mléčné výrobky.     □ 

 

15) Jaké mléko pijete nejčastěji? 

a) Odtučněné                         □ 

b) Polotučné (1,5 % tuku)    □ 

c) Plnotučné (3,5 % tuku)     □ 

d) Mléko nepiji.                      □ 

16) Které jogurty máte nejraději? (Můžete vybrat i více možností.) 

a) Bílé jogurty                                     □ 

b) Ochucené jogurty (s příchutí)     □ 

c) Řecké jogurty                                 □ 



d) Light jogurty                                  □ 

e) Smetanové jogurty                       □ 

f) Jogurty nejím.                                □ 

 

17) Konzumujete občas i jiné než kravské mléčné výrobky? (např. sýr Mozzarella, kozí 

sýry, sýr Parenica….) 

a) Ano, konzumuji.        □ 

b) Ne, nekonzumuji.      □ 

 

18) Preferujete mléčné výrobky určitých firem (značek)? 

a) Ano.    □ 

b) Ne.      □ 

 

19) Ochutnáváte rádi nové příchutě mléčných výrobků? 

a) Ano, rád/a vyzkouším nové chutě.        □ 

b) Ne, konzumuji jen známé příchutě.      □ 

c) Mléčné výrobky nekonzumuji.               □ 

 

20) Myslíte si, že sortiment mléčných výrobků na českém trhu je dostatečný? 

a) Ano, výběr je velký.                   □ 

b) Ne, výběr je nedostatečný.      □ 

 

Děkuji Vám za váš čas !!! 

Zdroj: Barbora Dovolová   



Příloha 7 - 11 největších firem vyrábějících mléčné výrobky v ČR (dle počtu 

zaměstnanců) 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

  



Příloha 8 - Podrobné hodnocení mléčných výrobků 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Zdroj: Barbora Dovolová 


