
Přílohy
Příloha	A - Dotazník

Dobrý den,

jmenuji se Kateřina Bártová a jsem studentkou 3. ročníku oboru nutriční terapeut na 1.lf UK v Praze. 

Ve své bakalářské práci se zabývám informovaností veřejnosti o problematice laktózové intolerance. 

Prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je anonymní a získané údaje budou sloužit pouze 

pro účely mé bakalářské práce. Dotazník je určený dospělé laické veřejnosti, která nemá vzdělání 

v oboru výživa člověka.

Mockrát děkuji za Váš čas strávený při vyplnění dotazníku.

1. Jste  žena  /  muž

2. Váš věk …………..

3. Máte vzdělání v oboru výživy člověka? (lékař nutricionista, nutriční terapeut, výživový 

poradce apod.)

a) Ano 

b) Ne

4. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) Základní

b) Vyučení 

c) Maturita 

d) Vysokoškolské 

5. Laktózová intolerance (neboli nesnášenlivost mléčného cukru) znamená:

a) Alergii na mléko 

b) Neschopnost trávit mléčný cukr

c) Alergie na mléko a laktózová intolerance je totéž

6. Trpí někdo z rodiny laktózovou intolerancí (nesnášenlivostí mléčného cukru)?

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

7. Jaké jsou typické projevy laktózové intolerance?(více správných odpovědí)

a) Nadýmání

b) Plynatost

c) Pálení jazyka

d) Průjem

e) Bolesti břicha

f) Rozostřené vidění

8. Jaké jsou zdroje laktózy (mléčného cukru)? (více správných odpovědí)

a) Mateřské mléko                               

b) Kravské mléko

c) Kozí mléko

d) Ovčí mléko

e) Bůvolí mléko



f) Sójové mléko

9. Laktóza (mléčný cukr) se dále může vyskytovat v?(více správných odpovědí)

a) Ovoci a zelenině

b) Masných výrobcích

c) Medu 

d) Pekárenských výrobcích

e) Lécích 

10. Lidé trpící laktózovou intolerancí jsou nejvíce ohroženi?

a) Nedostatkem železa

b) Nedostatkem vápníku

c) Nedostatkem mědi

d) Nejsou ničím ohroženi

11. Lidé trpící laktózovou intolerancí mohou konzumovat:(více správných odpovědí)

a) Sójové mléko

b) Kozí mléko neomezeně

c) Zakysané mléčné výrobky podle individuální snášenlivosti 

d) Kokosové mléko

12. Laktózová intolerance se vyskytuje:

a) Pouze v dětství

b) Pouze v dospělosti

c) Může se vyskytnout i v dětství i v dospělosti

13. Laktózová intolerance je nejvíce rozšířena:  

a) V Africe a Asii

b) V České republice

c) Ve Velké Británii

14. Lidé s laktózovou intolerancí 

a) Nemohou vůbec konzumovat mléko a mléčné výrobky

b) Mohou konzumovat mléko a mléčné výrobky podle individuální snášenlivosti

c) Mohou konzumovat pouze bezlaktózové výrobky, mléko a mléčné výrobky nemohou

15. Setkali jste se někdy v obchodě s výrobky bezlaktózovými? 

a) Ano

b) Ne 

c) Nevím 

16. Komplikací laktózové intolerance může být:

a) Není žádná komplikace

b) Infarkt myokardu

c) Osteoporóza 

17. Jak často konzumujete mléko?          

a) Denně 

b) 3x – 5x týdně

c) 1x týdně

d) 1x měsíčně

e) Mléko nekonzumuji



 Pokud jste na otázku č. 17 odpověděl(a)  za e ) mléko nekonzumuji, proč? 

a) Nechutná mi

b) Mléko není zdravé

c) Po konzumaci mléka mám nepříjemné trávicí potíže

d) Nevím 

18. Mléko je pro nás zdrojem (více správných odpovědí)

a) Kvalitních bílkovin 

b) Minerálních látek a vitaminů

c) Mléko v obchodech obsahuje konzervanty a všech důležitých látek je tepelným 

zpracováním zbaveno

19. Jak často konzumujete mléčné výrobky? 

a) Denně 

b) 3x-5x týdně

c) 1x týdně

d) 1x měsíčně

e) Mléčné výrobky nekonzumuji

20. Jaké mléčné výrobky preferujete? (více možných odpovědí)

a) Jogurty

b) Tvarohy

c) Tvrdé sýry

d) Tavené sýry

e) Měkké sýry

f) Kefíry

g) Máslo

h) Mléčné výrobky nekonzumuji


