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Příloha 1 

A) Část-obecné údaje: 

1. Máte alergii na mléko, celiakii nebo intoleranci laktózy? Jakou? 

2. Jste studentem vysoké školy? 

3. Máte prezenční nebo kombinované studium? 

4. Jaký ročník studujete? 

5. Studujete v Praze? 

6. V jakém městě máte trvalé bydliště? 

B) Část-potravinové alergie/intolerance: 

1. Máte nějakou další potravinovou alergii/intoleranci? (Jakou?) 

2. Potravinovou alergii/ intoleranci Vám diagnostikovali v předškolním věku, 

na základní, střední nebo až na vysoké škole?  

3. Kolik let máte potravinovou alergii/intoleranci? 

4. Věděl/a jste nějaké informace o intoleranci laktózy, alergii na mléko a celiakii 

už před diagnózou? (Pokud ji nemáte již od raného dětství.) 

5. Má někdo z rodiny potravinovou alergii? (Jakou?) 

6. Kde jste především získal/a informace o vašem stravovacím „omezení“? 

(Například u lékaře, z knih, internetu, od rodiny, přátel, atd.) 

7. Dodržujete správnou dietu, dle vašich vědomostí o této problematice? 

8. Jak byste hodnotil/a nabídku potravin s ohledem na vaši dietu: dostatečná 

nebo je výběr značně omezený, případně žádný? 

9. Jste dostatečně informován/a o Vaší dietě? (Pokud ne, stál/a byste o více 

přehledných informací?)  

10. Je o vašem omezení dostatečně informované vaše nejbližší okolí (rodina, 

přátelé)? 

11. Zjistil/a jste někdy, že informace o vašem „omezení“ byly nějakým způsobem 

nesprávné/nepřesné apod.? (Jaká informace to byla, od koho jste ji dostal/a?) 



12. Stravujete se i mimo domov? (Pokud ano, tak otázky 13. -22., jinak přeskočit 

na 23.) 

13. Navštěvujete menzu? (Pokud ne, tak z jakého důvodu. Pokud ano, tak uvítal/a 

byste změny?) 

14. Myslíte si, že lidé pracující ve stravovacích zařízeních (jídelny, menzy, 

restaurace) jsou dostatečně informováni o problematice potravinových 

alergií? 

15. Setkali jste se v takovýchto zařízeních, že by nevěděli, co vaše „omezení“ 

přesně znamená? 

16. Stalo se vám po požití jídla ve stravovacích zařízeních, ve kterém neměl být 

lepek, laktóza nebo mléko, že jste měl/a určitou reakci, jako kdyby tyto látky 

obsahovalo? 

17. Pokud ano, stává se vám to často nebo zřídka?  

18. Setkal/a jste se s tím, že ve stravovacím zařízení nebyl seznam alergenů 

u příslušného jídla? (Často?) 

19. Jak moc vám vaše alergie/ intolerance komplikuje stravování mimo domov? 

20. Jaká je dostupnost dietních stravovacích zařízení (obchody se zdravou 

výživou, které zároveň připravují jídlo, specializované restaurace, dietní 

jídelny apod.) v místě bydliště? (Pokud ano, tak jaké?) 

21. Jaká je dostupnost dietních stravovacích zařízení v místě přechodného 

bydliště-v Praze (za předpokladu, že nebydlíte v Praze)?…Pokud ano, tak 

jaké?  

22. restaurace CountryLife- Dejvice, Jungmannova, Melantrichova 

23. Navštěvujete školní bufet? (Pokud ne, tak z jakého důvodu? Pokud ano, tak 

víte, jaké změny proběhly za posledních pár měsíců?) 

24. Myslíte si, že jsou v obchodech bezlepkové/bezlaktózové/bezmléčné výrobky 

nabízeny tak, aby je kupující našel? 



25. Jak hodnotíte dostupnost bezlepkových/bezlaktózových/bezmléčných 

výrobků? (Musíte navštěvovat speciálně určené obchody nebo vám přijde 

nabídka ve velkoobchodních řetězcích dostatečná?) 

26. Jaké velkoobchodní řetězce za tímto účelem navštěvujete nejčastěji? 

27. Je vaše „omezení“ finančně náročnější? Jestli ano, můžete porovnat přibližně 

o kolik? (Než jste byli diagnostikováni, pokud už to nebylo v dětství, 

či v porovnání se zbytkem rodiny apod.) 

28. Co byste doporučil/a obecně lidem, kteří se právě o své diagnóze dozvěděli? 

29. Co byste doporučil/a lidem za obchod (y)/výrobek (y)/knihu (y)/internetový (é) 

portál (y)? 

     C1) Část-lepek: 

a) Jaké jste měl/a potíže, než vám celiakie byla zjištěna? 

b) Pamatujete si vy nebo Vaši rodiče, jak dlouho tyto obtíže trvaly? 

c) Jakým způsobem vám celiakii diagnostikovali? 

d) Jaké náhrady lepku nejvíce využíváte? 

e) Kupujete hotové výrobky nebo si stravu připravujete sami? 

f) Dokážete říct, v jakém výrobku vás obsah lepku překvapil? 



Příloha 1.1 

A) Část-obecné údaje: 

1. „Máte alergii na mléko, celiakii nebo intoleranci laktózy? (Jakou?)” 

„Mám celiakii.” 

2. „Jste studentem vysoké školy? 

„Jsem.” 

3. „Máte prezenční nebo kombinované studium? 

„Prezenční.” 

4. „Jaký ročník studujete? 

„Třetí.” 

5. „Studujete v Praze? 

„Ano.” 

6. „V jakém městě máte trvalé bydliště? 

„Praha.” 

B) Část-potravinové alergie/intolerance: 

1. „Máte nějakou další potravinovou alergii/intoleranci? (Jakou?)” 

„Ne.” 

2. „Potravinovou alergii/ intoleranci Vám diagnostikovali v předškolním věku, 

na základní, střední nebo až na vysoké škole?”  

„Na základní škole.” 

3. „Kolik let máte potravinovou alergii/intoleranci ?” 

„Jedenáct let.” 

4. „Věděl/a jste nějaké informace o intoleranci laktózy, alergii na mléko a celiakii 

už před diagnózou? (Pokud ji nemáte již od raného dětství.)” 

„Nevěděla jsem nic.” 

5. „Má někdo z rodiny potravinovou alergii/intoleranci? (Jakou?)” 

„Jo, děda má celiakii.” 

6. „Kde jste především získal/a informace o vašem stravovacím „omezení“? 

(Například u lékaře, z knih, internetu, od rodiny, přátel, atd.)” 



„Hlavně od rodiny, lékaře a na internetu.” 

7. „Dodržujete správnou dietu, dle vašich vědomostí o této problematice?” 

„Dietu dodržuji, ale občas ji poruším, když jsem např. na dovolené.” 

8. „Jak byste hodnotil/a nabídku potravin s ohledem na vaši dietu: dostatečná 

nebo je výběr značně omezený, případně žádný?” 

„Asi vždy může být o něco lepší.” 

9. „Jste dostatečně informován/a o Vaší dietě? (Pokud ne, stál/a byste o více 

přehledných informací?)”  

„Jsem dostatečně informovaná.” 

10. „Je o vašem omezení dostatečně informované vaše nejbližší okolí (rodina, 

přátelé)?” 

„Ano je.” 

11. „Zjistil/a jste někdy, že informace o vašem „omezení“ byly nějakým způsobem 

nesprávné/nepřesné apod.? (Jaká informace to byla, od koho jste ji dostal/a?)” 

„Nestalo se mi to.” 

12. „Stravujete se i mimo domov? (Pokud ano, tak otázky 13. -22., jinak přeskočit 

na 23.)” 

„Ano stravuji.” 

13. „Navštěvujete menzu? (Pokud ne, tak z jakého důvodu. Pokud ano, tak uvítal/a 

byste změny?)“ 

„Ano, když je nějaké jídlo zrovna bez mouky. Mohlo by být častěji.“ 

14. „Myslíte si, že lidé pracující ve stravovacích zařízeních (jídelny, menzy, 

restaurace) jsou dostatečně informováni o problematice potravinových alergií?” 

„Většinou ano.” 

15. „Setkali jste se v takovýchto zařízeních, že by nevěděli, co vaše „omezení“ přesně 

znamená?” 

„Ne, zas tak často menzu ale nenavštěvuji.” 

16. „Stalo se vám po požití jídla ve stravovacích zařízeních, ve kterém neměl být 

lepek, laktóza nebo mléko, že jste měl/a určitou reakci, jako kdyby tyto látky 

obsahovalo?” 



„Ne, protože nemám reakci vnější.” 

17. „Pokud ano, stává se vám to často nebo zřídka?“ 

„Nestává.” 

18. „Setkal/a jste se s tím, že ve stravovacím zařízení nebyl seznam alergenů 

u příslušného jídla? (Často?)” 

„Ano, párkrát, ale seznam byl na vyžádání u obsluhy.” 

19. „Jak moc vám vaše alergie/ intolerance komplikuje stravování mimo domov?” 

„Už jsem zvyklá. Horší je to na dovolených v zahraničí, na táborech apod. Ve smyslu 

obtížnější.” 

20. „Jaká je dostupnost dietních stravovacích zařízení (obchody se zdravou výživou, 

které zároveň připravují jídlo, specializované restaurace, dietní jídelny apod.) 

v místě bydliště? (Pokud ano, tak jaké?)” 

„Je toho dost. Country life, Pasta crusta, Alriso, ve většině restaurací a kavárnách už 

mají bezlepkové těstoviny či chleba.” 

21. „Jaká je dostupnost dietních stravovacích zařízení v místě přechodného bydliště-

v Praze (za předpokladu, že nebydlíte v Praze)?…Pokud ano, tak jaké?“ 

„Bydlím v Praze.” 

22. „Navštěvujete školní bufet? (Pokud ne, tak z jakého důvodu? Pokud ano, tak víte, 

jaké změny proběhly za posledních pár měsíců?)” 

„Navštěvuju, ale až teď v poslední době. Náhodou jsem tam zašla se spolužačkama 

a zjistila, že mají i bezlepkové jídlo, které dřív neměli.” 

23. „Myslíte si, že jsou v obchodech bezlepkové/bezlaktózové/ bezmléčné výrobky 

nabízeny tak, aby je kupující našel?” 

„Ano.” 

24. „Jak hodnotíte dostupnost bezlepkových/bezlaktózových/ výrobků? (Musíte 

navštěvovat speciálně určené obchody nebo vám přijde nabídka 

ve velkoobchodních řetězcích dostatečná?)” 

„Dostatečná.” 

25. „Jaké velkoobchodní řetězce za tímto účelem navštěvujete nejčastěji?” 

„Billa a Albert.” 



26. „Je vaše „omezení“ finančně náročnější? Jestli ano, můžete porovnat přibližně 

o kolik? (Než jste byli diagnostikováni, pokud už to nebylo v dětství, 

či v porovnání se zbytkem rodiny apod.)” 

„Je to cca 2000 navíc za měsíc.” 

27. „Co byste doporučil/a obecně lidem, kteří se právě o své diagnóze dozvěděli?” 

„Načíst si informace, přidat se do skupin lidí na Facebooku, kteří mají stejnou 

diagnózu. Vždy mít s sebou malou svačinu z domova.“ 

28. „Co byste doporučil/a lidem za obchod (y)/výrobek (y)/knihu (y)/internetový (é) 

portál (y)?” 

„Country life, Herba.” 

C1) Část-lepek: 

a) „Jaké jste měl/a potíže, než vám celiakie byla zjištěna?“ 

„Úbytek na váze a průjmy, které byly spojené i s ulcerózní kolitidou.“ 

b) „Pamatujete si vy nebo Vaši rodiče, jak dlouho tyto obtíže trvaly?“ 

„Půl roku.“ 

c) „Jakým způsobem vám celiakii diagnostikovali?“ 

„Odběry krve, biopsie střeva.“ 

d) „Jaké náhrady lepku nejvíce využíváte?“ 

„Rýžovou mouku, kukuřičnou mouku, kukuřičné těstoviny.“ 

e) „Kupujete hotové výrobky nebo si stravu připravujete sami?“ 

„Sama.“ 

f) „Dokážete říct, v jakém výrobku vás obsah lepku překvapil?“ 

„Čokolády, salámy, párky, jogurty. 



Příloha 1.2 

A) Část-obecné údaje: 

1. „Máte alergii na mléko, celiakii nebo intoleranci laktózy? (Jakou?)” 

„Celiakii.” 

2. „Jste studentem vysoké školy? 

„Ano.” 

3. „Máte prezenční nebo kombinované studium? 

„Prezenční.” 

4. „Jaký ročník studujete? 

„Čtvrtý.” 

5. „Studujete v Praze? 

„Ano.” 

6. „V jakém městě máte trvalé bydliště? 

„Hradec Králové.” 

B) Část-potravinové alergie/intolerance: 

1. „Máte nějakou další potravinovou alergii/intoleranci? (Jakou?)” 

„Nemám.” 

2. „Potravinovou alergii/ intoleranci Vám diagnostikovali v předškolním věku, 

na základní, střední nebo až na vysoké škole?”  

„Už ve školce.” 

3. „Kolik let máte potravinovou alergii/intoleranci ?” 

„Osmnáct let.” 

4. „Věděl/a jste nějaké informace o intoleranci laktózy, alergii na mléko a celiakii 

už před diagnózou? (Pokud ji nemáte již od raného dětství.)” 

„Nevěděl jsem nic.” 

5. „Má někdo z rodiny potravinovou alergii/intoleranci? (Jakou?)” 

„Má, taky celiakii.” 

6. „Kde jste především získal/a informace o vašem stravovacím „omezení“? 

(Například u lékaře, z knih, internetu, od rodiny, přátel, atd.)” 



„U lékaře a od rodiny.” 

7. „Dodržujete správnou dietu, dle vašich vědomostí o této problematice?” 

„Jen výjimečně porušuji.” 

8. „Jak byste hodnotil/a nabídku potravin s ohledem na vaši dietu: dostatečná nebo 

je výběr značně omezený, případně žádný?” 

„Není to špatné.” 

9. „Jste dostatečně informován/a o Vaší dietě? (Pokud ne, stál/a byste o více 

přehledných informací?)”  

„Myslím, že ano.” 

10. „Je o vašem omezení dostatečně informované vaše nejbližší okolí (rodina, 

přátelé)?” 

„Taky.” 

11. „Zjistil/a jste někdy, že informace o vašem „omezení“ byly nějakým způsobem 

nesprávné/nepřesné apod.? (Jaká informace to byla, od koho jste ji dostal/a?)” 

„Do teď nevím, jestli můžu ovesné vločky.” 

12. „Stravujete se i mimo domov? (Pokud ano, tak otázky 13. -22., jinak přeskočit 

na 23.)” 

„Ano.” 

13. „Navštěvujete menzu? (Pokud ne, tak z jakého důvodu. Pokud ano, tak uvítal/a 

byste změny?)“ 

„Jo, ale málokdy něco maj, tak jdu třeba s kámošema a dám si aspoň salát nebo 

nějakej dezert bez lepku. Jasně, že bych bral víc jídel bez lepku.“ 

14. „Myslíte si, že lidé pracující ve stravovacích zařízeních (jídelny, menzy, 

restaurace) jsou dostatečně informováni o problematice potravinových alergií?” 

„Ano.” 

15. „Setkali jste se v takovýchto zařízeních, že by nevěděli, co vaše „omezení“ přesně 

znamená?” 

„Nevzpomínám si.” 



16. „Stalo se vám po požití jídla ve stravovacích zařízeních, ve kterém neměl být 

lepek, laktóza nebo mléko, že jste měl/a určitou reakci, jako kdyby tyto látky 

obsahovalo?” 

„Ano.” 

17. „Pokud ano, stává se vám to často nebo zřídka?“ 

„Jen zřídka.” 

18. „Setkal/a jste se s tím, že ve stravovacím zařízení nebyl seznam alergenů 

u příslušného jídla? (Často?)” 

„Většinou byl.” 

19. „Jak moc vám vaše alergie/ intolerance komplikuje stravování mimo domov?” 

„Zvykl jsem si.“ 

20. „Jaká je dostupnost dietních stravovacích zařízení (obchody se zdravou výživou, 

které zároveň připravují jídlo, specializované restaurace, dietní jídelny apod.) 

v místě bydliště? (Pokud ano, tak jaké?)” 

„Dneska je toho čím dál tím víc, ale většinou si vařím doma.” 

21. „Jaká je dostupnost dietních stravovacích zařízení v místě přechodného bydliště-

v Praze (za předpokladu, že nebydlíte v Praze)?…Pokud ano, tak jaké?“ 

„Občas zajdu do Country Life.” 

22. „Navštěvujete školní bufet? (Pokud ne, tak z jakého důvodu? Pokud ano, tak víte, 

jaké změny proběhly za posledních pár měsíců?) 

„Jo, byl jsem tam párkrát, ale to už je dávno, Nic spešl neměli, že se něco změnilo ani 

nevím.” 

23. „Myslíte si, že jsou v obchodech bezlepkové/bezlaktózové/ bezmléčné výrobky 

nabízeny tak, aby je kupující našel?” 

„Ano.” 

24. „Jak hodnotíte dostupnost bezlepkových/bezlaktózových/ výrobků? (Musíte 

navštěvovat speciálně určené obchody nebo vám přijde nabídka 

ve velkoobchodních řetězcích dostatečná?)” 

„Je toho dost.” 

25. „Jaké velkoobchodní řetězce za tímto účelem navštěvujete nejčastěji?” 



„Tesco.” 

26. „Je vaše „omezení“ finančně náročnější? Jestli ano, můžete porovnat přibližně 

o kolik? (Než jste byli diagnostikováni, pokud už to nebylo v dětství, 

či v porovnání se zbytkem rodiny apod.)” 

„Vyjde to dráž, ale nedokážu přesně určit o kolik.” 

27. „Co byste doporučil/a obecně lidem, kteří se právě o své diagnóze dozvěděli?” 

„Nosit si vlastní připravené jídlo.“ 

28. „Co byste doporučil/a lidem za obchod (y)/výrobek (y)/knihu (y)/internetový (é) 

portál (y)?” 

„Country life.” 

C1) Část-lepek: 

a) „Jaké jste měl/a potíže, než vám celiakie byla zjištěna?“ 

„Neprospívání.“ 

b) „Pamatujete si vy nebo Vaši rodiče, jak dlouho tyto obtíže trvaly?“ 

„Asi půlrok.“ 

c) „Jakým způsobem vám celiakii diagnostikovali?“ 

„Z krve a enteroskopie.“ 

d) „Jaké náhrady lepku nejvíce využíváte?“ 

„Kukuřičné, sójové a rýžové výrobky.“ 

e) „Kupujete hotové výrobky nebo si stravu připravujete sami?“ 

„Oboje.“ 

f) „Dokážete říct, v jakém výrobku vás obsah lepku překvapil?“ 

„Uzeniny a mléčné výrobky.“ 



Příloha 1.3 

A) Část-obecné údaje: 

1. „Máte alergii na mléko, celiakii nebo intoleranci laktózy? (Jakou?)” 

„Celiakii.” 

2. „Jste studentem vysoké školy? 

„Ano.” 

3. „Máte prezenční nebo kombinované studium? 

„Prezenční.” 

4. „Jaký ročník studujete? 

„První.” 

5. „Studujete v Praze? 

„Ano.” 

6. „V jakém městě máte trvalé bydliště? 

„Děčín.” 

B) Část-potravinové alergie/intolerance: 

1. „Máte nějakou další potravinovou alergii/intoleranci? (Jakou?)” 

„Nemám.” 

2. „Potravinovou alergii/ intoleranci Vám diagnostikovali v předškolním věku, 

na základní, střední nebo až na vysoké škole?”  

„V předškolním věku.” 

3. „Kolik let máte potravinovou alergii/intoleranci ?” 

„Šestnáct let.” 

4. „Věděl/a jste nějaké informace o intoleranci laktózy, alergii na mléko a celiakii 

už před diagnózou? (Pokud ji nemáte již od raného dětství.)” 

„Nevěděl.” 

5. „Má někdo z rodiny potravinovou alergii/intoleranci? (Jakou?)” 

„Táta má celiakii.” 

6. „Kde jste především získal/a informace o vašem stravovacím „omezení“? 

(Například u lékaře, z knih, internetu, od rodiny, přátel, atd.)” 



„Od lékaře a rodiny.” 

7. „Dodržujete správnou dietu, dle vašich vědomostí o této problematice?” 

„Ne vždy.” 

8. „Jak byste hodnotil/a nabídku potravin s ohledem na vaši dietu: dostatečná nebo 

je výběr značně omezený, případně žádný?” 

„Dostatečná.” 

9. „Jste dostatečně informován/a o Vaší dietě? (Pokud ne, stál/a byste o více 

přehledných informací?)”  

„Myslím si, že ano.” 

10. „Je o vašem omezení dostatečně informované vaše nejbližší okolí (rodina, 

přátelé)?” 

„Ano.” 

11. „Zjistil/a jste někdy, že informace o vašem „omezení“ byly nějakým způsobem 

nesprávné/nepřesné apod.? (Jaká informace to byla, od koho jste ji dostal/a?)” 

„Nevzpomínám si.” 

12. „Stravujete se i mimo domov? (Pokud ano, tak otázky 13. -22., jinak přeskočit 

na 23.)” 

„Stravuji.” 

13. „Navštěvujete menzu? (Pokud ne, tak z jakého důvodu. Pokud ano, tak uvítal/a 

byste změny?)“ 

„Ano, chodím tam, ale výjimečně, protože nabízí jen jedno bezlepkový jídlo max 

a často ani to ne. Uvítal bych aspoň to jedno bezlepkový jídlo denně.“ 

14. „Myslíte si, že lidé pracující ve stravovacích zařízeních (jídelny, menzy, 

restaurace) jsou dostatečně informováni o problematice potravinových alergií?” 

„Asi ano.” 

15. „Setkali jste se v takovýchto zařízeních, že by nevěděli, co vaše „omezení“ přesně 

znamená?” 

„Ano.” 



16. „Stalo se vám po požití jídla ve stravovacích zařízeních, ve kterém neměl být 

lepek, laktóza nebo mléko, že jste měl/a určitou reakci, jako kdyby tyto látky 

obsahovalo?” 

„Ano.” 

17. „Pokud ano, stává se vám to často nebo zřídka?“ 

„Ojediněle.” 

18. „Setkal/a jste se s tím, že ve stravovacím zařízení nebyl seznam alergenů 

u příslušného jídla? (Často?)” 

„Dříve ano, teď už ani ne.” 

19. „Jak moc vám vaše alergie/ intolerance komplikuje stravování mimo domov?” 

„Za ty roky už to tolik neřeším.“ 

20. „Jaká je dostupnost dietních stravovacích zařízení (obchody se zdravou výživou, 

které zároveň připravují jídlo, specializované restaurace, dietní jídelny apod.) 

v místě bydliště? (Pokud ano, tak jaké?)” 

„Možnosti tu jsou.” 

21. „Jaká je dostupnost dietních stravovacích zařízení v místě přechodného bydliště-

v Praze (za předpokladu, že nebydlíte v Praze)?…Pokud ano, tak jaké?“ 

„V Praze jich je celkem dost.” 

22. „Navštěvujete školní bufet? (Pokud ne, tak z jakého důvodu? Pokud ano, tak víte, 

jaké změny proběhly za posledních pár měsíců?)“ 

„Kdysi asi jo, nějak nečekám, že by tam něco pro mě měli. Ty změny bych ale chtěl 

vidět.“ 

23. „Myslíte si, že jsou v obchodech bezlepkové/bezlaktózové/ bezmléčné výrobky 

nabízeny tak, aby je kupující našel?” 

„Jo.” 

24. „Jak hodnotíte dostupnost bezlepkových/bezlaktózových/ výrobků? (Musíte 

navštěvovat speciálně určené obchody nebo vám přijde nabídka 

ve velkoobchodních řetězcích dostatečná?)” 

„Stačí mi velkoobchody.” 

25. „Jaké velkoobchodní řetězce za tímto účelem navštěvujete nejčastěji?” 



„Billa.” 

26. „Je vaše „omezení“ finančně náročnější? Jestli ano, můžete porovnat přibližně 

o kolik? (Než jste byli diagnostikováni, pokud už to nebylo v dětství, 

či v porovnání se zbytkem rodiny apod.)” 

„Asi je to dražší no.” 

27. „Co byste doporučil/a obecně lidem, kteří se právě o své diagnóze dozvěděli?” 

„Číst etikety pořád, protože se mění složení.“ 

28. „Co byste doporučil/a lidem za obchod (y)/výrobek (y)/knihu (y)/internetový (é) 

portál (y)?” 

„Facebookové stránky lidí se stejnou diagnózou.” 

     C1) Část-lepek: 

a) „Jaké jste měl/a potíže, než vám celiakie byla zjištěna?“ 

„Bolesti břicha.“ 

b) „Pamatujete si vy nebo Vaši rodiče, jak dlouho tyto obtíže trvaly?“ 

„Pár měsíců.“ 

c) „Jakým způsobem vám celiakii diagnostikovali?“ 

„Brali mi krev.“ 

d) „Jaké náhrady lepku nejvíce využíváte?“ 

„Kukuřičné výrobky.“ 

e) „Kupujete hotové výrobky nebo si stravu připravujete sami?“ 

„Spíše si připravuju doma, ale za to pečivo si klidně připlatim, protože jako na koleji si 

ho asi těžko upeču.“ 

f) „Dokážete říct, v jakém výrobku vás obsah lepku překvapil?“ 

„Mě už asi v ničem.“ 

  



Příloha 2 

A) Část-obecné údaje: 

1. Máte alergii na mléko, celiakii nebo intoleranci laktózy? Jakou? 

2. Jste studentem vysoké školy? 

3. Máte prezenční nebo kombinované studium? 

4. Jaký ročník studujete? 

5. Studujete v Praze? 

6. V jakém městě máte trvalé bydliště? 

B) Část-potravinové alergie/intolerance: 

1. Máte nějakou další potravinovou alergii/intoleranci? (Jakou?) 

2. Potravinovou alergii/ intoleranci Vám diagnostikovali v předškolním věku, 

na základní, střední nebo až na vysoké škole?  

3. Kolik let máte potravinovou alergii/intoleranci? 

4. Věděl/a jste nějaké informace o intoleranci laktózy, alergii na mléko a celiakii 

už před diagnózou? (Pokud ji nemáte již od raného dětství.) 

5. Má někdo z rodiny potravinovou alergii? (Jakou?) 

6. Kde jste především získal/a informace o vašem stravovacím „omezení“? 

(Například u lékaře, z knih, internetu, od rodiny, přátel, atd.) 

7. Dodržujete správnou dietu, dle vašich vědomostí o této problematice? 

8. Jak byste hodnotil/a nabídku potravin s ohledem na vaši dietu: dostatečná 

nebo je výběr značně omezený, případně žádný? 

9. Jste dostatečně informován/a o Vaší dietě? (Pokud ne, stál/a byste o více 

přehledných informací?)  

10. Je o vašem omezení dostatečně informované vaše nejbližší okolí (rodina, 

přátelé)? 

11. Zjistil/a jste někdy, že informace o vašem „omezení“ byly nějakým způsobem 

nesprávné/nepřesné apod.? (Jaká informace to byla, od koho jste ji dostal/a?) 



12. Stravujete se i mimo domov? (Pokud ano, tak otázky 13. -22., jinak přeskočit 

na 23.) 

13. Navštěvujete menzu? (Pokud ne, tak z jakého důvodu. Pokud ano, tak uvítal/a 

byste změny?) 

14. Myslíte si, že lidé pracující ve stravovacích zařízeních (jídelny, menzy, 

restaurace) jsou dostatečně informováni o problematice potravinových 

alergií? 

15. Setkali jste se v takovýchto zařízeních, že by nevěděli, co vaše „omezení“ 

přesně znamená? 

16. Stalo se vám po požití jídla ve stravovacích zařízeních, ve kterém neměl být 

lepek, laktóza nebo mléko, že jste měl/a určitou reakci, jako kdyby tyto látky 

obsahovalo? 

17. Pokud ano, stává se vám to často nebo zřídka?  

18. Setkal/a jste se s tím, že ve stravovacím zařízení nebyl seznam alergenů 

u příslušného jídla? (Často?) 

19. Jak moc vám vaše alergie/ intolerance komplikuje stravování mimo domov? 

20. Jaká je dostupnost dietních stravovacích zařízení (obchody se zdravou 

výživou, které zároveň připravují jídlo, specializované restaurace, dietní 

jídelny apod.) v místě bydliště? (Pokud ano, tak jaké?) 

21. Jaká je dostupnost dietních stravovacích zařízení v místě přechodného 

bydliště-v Praze (za předpokladu, že nebydlíte v Praze)?…Pokud ano, tak 

jaké?  

22. restaurace CountryLife- Dejvice, Jungmannova, Melantrichova 

23. Navštěvujete školní bufet? (Pokud ne, tak z jakého důvodu? Pokud ano, tak 

víte, jaké změny proběhly za posledních pár měsíců?) 

24. Myslíte si, že jsou v obchodech bezlepkové/bezlaktózové/bezmléčné výrobky 

nabízeny tak, aby je kupující našel? 



25. Jak hodnotíte dostupnost bezlepkových/bezlaktózových/bezmléčných 

výrobků? (Musíte navštěvovat speciálně určené obchody nebo vám přijde 

nabídka ve velkoobchodních řetězcích dostatečná?) 

26. Jaké velkoobchodní řetězce za tímto účelem navštěvujete nejčastěji? 

27. Je vaše „omezení“ finančně náročnější? Jestli ano, můžete porovnat přibližně 

o kolik? (Než jste byli diagnostikováni, pokud už to nebylo v dětství, či 

v porovnání se zbytkem rodiny apod.) 

28. Co byste doporučil/a obecně lidem, kteří se právě o své diagnóze dozvěděli? 

29. Co byste doporučil/a lidem za obchod (y)/výrobek (y)/knihu (y)/internetový (é) 

portál (y)? 

     C2) Část-laktóza: 

a) Jaké jste měl/a potíže, než vám intolerance byla zjištěna? 

b) Pamatujete si, po jak dlouhé době vám byla určena správná diagnóza? 

c) Jakým způsobem vám intoleranci diagnostikovali? 

d) Víte o bezlaktózových výrobcích případně o tabletách s enzymem laktázy? 

Pokud ano, tak využíváte možností, které tyto výrobky nabízejí, nebo držíte 

dietu bez mléčných výrobků? 

e) Co se Vám nejvíce osvědčilo (preparáty s enzymem laktázy např. Lactanon, 

bezlaktózové výrobky nebo dieta bez mléčných výrobků)? 

f) Dokážete říct, v jakém výrobku vás obsah laktózy nejvíce překvapil? 



Příloha 2.1 

A) Část-obecné údaje: 

1. „Máte alergii na mléko, celiakii nebo intoleranci laktózy? Jakou?” 

„Ano mám. Intoleranci na laktózu.” 

2. „Jste studentem vysoké školy? 

„Ano jsem.” 

3. „Máte prezenční nebo kombinované studium? 

„Prezenční.” 

4. „Jaký ročník studujete? 

„Druhý ročník.” 

5. „Studujete v Praze? 

„Ano.” 

6. „V jakém městě máte trvalé bydliště? 

„Děčín.” 

B) Část-potravinové alergie/intolerance: 

1. „Máte nějakou další potravinovou alergii/intoleranci? (Jakou?)” 

„Špatně snáším rajčata.” 

2. „Potravinovou alergii/ intoleranci Vám diagnostikovali v předškolním věku, 

na základní, střední nebo až na vysoké škole?”  

„Na střední škole.” 

3. „Kolik let máte potravinovou alergii/intoleranci ?” 

„Čtyři.” 

4. „Věděl/a jste nějaké informace o intoleranci laktózy, alergii na mléko a celiakii 

už před diagnózou? (Pokud ji nemáte již od raného dětství.)” 

„Myslím, že jen o celiakii.” 

5. „Má někdo z rodiny potravinovou alergii/intoleranci? (Jakou?)” 

„Ne.” 

6. „Kde jste především získal/a informace o vašem stravovacím „omezení“? 

(Například u lékaře, z knih, internetu, od rodiny, přátel, atd.)” 



„Z internetu.” 

7. „Dodržujete správnou dietu, dle vašich vědomostí o této problematice?” 

„Snažím se, ale vždy je tu ta možnost vzít si prostě prášek.“ 

8. „Jak byste hodnotil/a nabídku potravin s ohledem na vaši dietu: dostatečná 

nebo je výběr značně omezený, případně žádný?” 

„Nabídka je omezenější, chtěj za to velký prachy, asi si myslí, že kradu!” 

9. „Jste dostatečně informován/a o Vaší dietě? (Pokud ne, stál/a byste o více 

přehledných informací?)”  

„Doufám, že ano.” 

10. „Je o vašem omezení dostatečně informované vaše nejbližší okolí (rodina, 

přátelé)?” 

„Většina okolí už to ví, ale stejně na to třeba zapomenou.” 

11. „Zjistil/a jste někdy, že informace o vašem „omezení“ byly nějakým způsobem 

nesprávné/nepřesné apod.? (Jaká informace to byla, od koho jste ji dostal/a?)” 

„Asi nejvíc mě zaskočil pan doktor, kdy mě jako náhradu za uzeniny doporučil paštiky, 

kde ale v některých laktóza normálně je.“  

12. „Stravujete se i mimo domov? (Pokud ano, tak otázky 13. -22., jinak přeskočit 

na 23.)” 

„Ano jim i mimo domov.” 

13. „Navštěvujete menzu? (Pokud ne, tak z jakého důvodu. Pokud ano, tak uvítal/a 

byste změny?“ 

„Ano, mám tu možnost si vzít prášky plus občas je něco i vyloženě bez mlíka. Tak 

mohlo by toho být i víc.“ 

14. „Myslíte si, že lidé pracující ve stravovacích zařízeních (jídelny, menzy, 

restaurace) jsou dostatečně informováni o problematice potravinových alergií?” 

„Už víc, než před pár lety, ale ne všude. Musí se psát ty alergeny a tak.” 

15. „Setkali jste se v takovýchto zařízeních, že by nevěděli, co vaše „omezení“ přesně 

znamená?” 

„Vědí, že se jedná o mléko, ale netušej, že jsou tím myšleny i mléčné výrobky.” 



16. „Stalo se vám po požití jídla ve stravovacích zařízeních, ve kterém neměl být 

lepek, laktóza nebo mléko, že jste měl/a určitou reakci, jako kdyby tyto látky 

obsahovalo?” 

„Určitě víckrát.” 

17. „Pokud ano, stává se vám to často nebo zřídka?“ 

„Zas tak často ne.” 

18. „Setkal/a jste se s tím, že ve stravovacím zařízení nebyl seznam alergenů 

u příslušného jídla? (Často?)” 

„Když já už do moc stravovacích zařízení nechodím.” 

19. „Jak moc vám vaše alergie/ intolerance komplikuje stravování mimo domov?” 

„No asi hodně, člověk musí přemejšlet, jestli je v tom laktóza a musí si brát ty prášky 

nebo ne.” 

20. „Jaká je dostupnost dietních stravovacích zařízení (obchody se zdravou výživou, 

které zároveň připravují jídlo, specializované restaurace, dietní jídelny apod.) 

v místě bydliště? (Pokud ano, tak jaké?)” 

„Tady nějaké jsou? Možná jen Grešík.” 

21. „Jaká je dostupnost dietních stravovacích zařízení v místě přechodného bydliště-

v Praze (za předpokladu, že nebydlíte v Praze)?…Pokud ano, tak jaké?“ 

„Speciální restaurace nevyhledávám, kupuju si v supermarketu a tak.” 

22. „Navštěvujete školní bufet? (Pokud ne, tak z jakého důvodu? Pokud ano, tak víte, 

jaké změny proběhly za posledních pár měsíců?)“ 

„Když nestíhám menzu, tak tam skočím. Je super, že mají u jídla označené, že je 

bez mlíka, ale tolik toho není, takže kdyžtak prášky. Všimla jsem si, že nový bufet má 

víc zdravých a dietních jídel.” 

23. „Myslíte si, že jsou v obchodech bezlepkové/bezlaktózové/ bezmléčné výrobky 

nabízeny tak, aby je kupující našel?” 

„No můj táta například nevyjde hodinu z obchodu, protože je nemůže najít.” 

24. „Jak hodnotíte dostupnost bezlepkových/bezlaktózových/ výrobků? (Musíte 

navštěvovat speciálně určené obchody nebo vám přijde nabídka ve 

velkoobchodních řetězcích dostatečná?)” 

„Jak kde no…” 



25. „Jaké velkoobchodní řetězce za tímto účelem navštěvujete nejčastěji?” 

„Asi ten Albert, Tesco. Občas je i něco v Bille.” 

26. „Je vaše „omezení“ finančně náročnější? Jestli ano, můžete porovnat přibližně 

o kolik? (Než jste byli diagnostikováni, pokud už to nebylo v dětství, 

či v porovnání se zbytkem rodiny apod.)” 

„Cena je většinou podstatně dražší, ale zlepšuje se to. Většinou tak dvojnásobek.” 

27. „Co byste doporučil/a obecně lidem, kteří se právě o své diagnóze dozvěděli?” 

„Pečlivě si čtěte etikety a hodně štěstí. :-)“ 

28. „Co byste doporučil/a lidem za obchod (y)/výrobek (y)/knihu (y)/internetový (é) 

portál (y)?” 

„Výrobky třeba: LACtosefrei, nebo Minus L a nejlevnější je asi Albert.” 

     C2) Část-laktóza: 

a) „Jaké jste měl/a potíže, než vám intolerance byla zjištěna?” 

„(smích), To nechcete vědět, takové ty střevní potíže a nevolnost.” 

b) „Pamatujete si, po jak dlouhé době vám byla určena správná diagnóza?” 

„Přesně už si nepamatuju, ale několik měsíců to bylo.” 

c) „Jakým způsobem vám intoleranci diagnostikovali?” 

„Žádné speciální testy mi nedělali, krom teda odběru krve, jestli náhodou nemám spíš 

alergii na mlíko. Ale nakonec jsem zkoušela vyřadit jen mléčný výrobky s laktózou 

a obtíže přestaly, takže to alergie naštěstí nebyla.“ 

d) „Víte o bezlaktózových výrobcích případně o tabletách s enzymem laktázy? Pokud 

ano, tak využíváte možností, které tyto výrobky nabízejí, nebo držíte dietu 

bez mléčných výrobků?” 

„Ano, používám je často, bez mléka to fakt nejde.” 

e) „Co se Vám nejvíce osvědčilo (preparáty s enzymem laktázy např. Lactanon, 

bezlaktózové výrobky nebo dieta bez mléčných výrobků)?” 

„To nevím, lepší jsou asi prášky, ale bezlaktózové výrobky taky nejsou špatná volba.“ 

f) „Dokážete říct, v jakém výrobku vás obsah laktózy nejvíce překvapil?” 

„Nedávno mě překvapil obsah laktózy v paštice.” 



Příloha 2.2 

A) Část-obecné údaje: 

1. „Máte alergii na mléko, celiakii nebo intoleranci laktózy? (Jakou?)” 

„Jo, intoleranci.” 

2. „Jste studentem vysoké školy? 

„Jsem.” 

3. „Máte prezenční nebo kombinované studium? 

„Kombinované.” 

4. „Jaký ročník studujete? 

„První ročník magistra.” 

5. „Studujete v Praze? 

„Ano.” 

6. „V jakém městě máte trvalé bydliště? 

„Praha.” 

B) Část-potravinové alergie/intolerance: 

1. „Máte nějakou další potravinovou alergii/intoleranci? (Jakou?)” 

„Nemám.” 

2. „Potravinovou alergii/ intoleranci Vám diagnostikovali v předškolním věku, 

na základní, střední nebo až na vysoké škole?”  

„Na vysoké škole.” 

3. „Kolik let máte potravinovou alergii/intoleranci ?” 

„Už to budou dva roky.” 

4. „Věděl/a jste nějaké informace o intoleranci laktózy, alergii na mléko a celiakii 

už před diagnózou? (Pokud ji nemáte již od raného dětství.)” 

„Asi jenom o celiakii.” 

5. „Má někdo z rodiny potravinovou alergii/intoleranci? (Jakou?)” 

„Nejspíš ne.” 

6. „Kde jste především získal/a informace o vašem stravovacím „omezení“? 

(Například u lékaře, z knih, internetu, od rodiny, přátel, atd.)” 



„Z internetu.” 

7. „Dodržujete správnou dietu, dle vašich vědomostí o této problematice?” 

„V rámci možností, snažím se jíst bezlaktózový výrobky, ale hlavně ty prášky…takže 

můžu prakticky cokoliv.” 

8. „Jak byste hodnotil/a nabídku potravin s ohledem na vaši dietu: dostatečná nebo 

je výběr značně omezený, případně žádný?” 

„Dostatečná.” 

9. „Jste dostatečně informován/a o Vaší dietě? (Pokud ne, stál/a byste o více 

přehledných informací?)”  

„Určitě bych stál o více přehledných informací.” 

10. „Je o vašem omezení dostatečně informované vaše nejbližší okolí (rodina, 

přátelé)?” 

„Jo.” 

11. „Zjistil/a jste někdy, že informace o vašem „omezení“ byly nějakým způsobem 

nesprávné/nepřesné apod.? (Jaká informace to byla, od koho jste ji dostal/a?)” 

„Nejspíš ne.” 

12. „Stravujete se i mimo domov? (Pokud ano, tak otázky 13. -22., jinak přeskočit 

na 23.)” 

„Často.” 

13. „Navštěvujete menzu? (Pokud ne, tak z jakého důvodu. Pokud ano, tak uvítal/a 

byste změny?)“ 

„Často. Asi spíš pro lidi s horší dietou něco.“ 

14. „Myslíte si, že lidé pracující ve stravovacích zařízeních (jídelny, menzy, 

restaurace) jsou dostatečně informováni o problematice potravinových alergií?” 

„Doufám.” 

15. „Setkali jste se v takovýchto zařízeních, že by nevěděli, co vaše „omezení“ přesně 

znamená?” 

„Někdy jo.” 



16. „Stalo se vám po požití jídla ve stravovacích zařízeních, ve kterém neměl být 

lepek, laktóza nebo mléko, že jste měl/a určitou reakci, jako kdyby tyto látky 

obsahovalo?” 

„Jo.” 

17. „Pokud ano, stává se vám to často nebo zřídka?“ 

„Výjimečně.” 

18. „Setkal/a jste se s tím, že ve stravovacím zařízení nebyl seznam alergenů 

u příslušného jídla? (Často?)” 

„Ne.” 

19. „Jak moc vám vaše alergie/ intolerance komplikuje stravování mimo domov?” 

„Člověk musí o tom, co sní, pořád přemýšlet.” 

20. „Jaká je dostupnost dietních stravovacích zařízení (obchody se zdravou výživou, 

které zároveň připravují jídlo, specializované restaurace, dietní jídelny apod.) 

v místě bydliště? (Pokud ano, tak jaké?)” 

„Dostupnost je, ale nechodím tam.” 

21. „Jaká je dostupnost dietních stravovacích zařízení v místě přechodného bydliště-

v Praze (za předpokladu, že nebydlíte v Praze)?…Pokud ano, tak jaké?“ 

„Bydlím v Praze.” 

22. „Navštěvujete školní bufet? (Pokud ne, tak z jakého důvodu? Pokud ano, tak víte, 

jaké změny proběhly za posledních pár měsíců?)“ 

„Ale jo občas. Bez tý cedule bych ani nevěděl, že je. No maj i sójový dezerty a tak.” 

23. „Myslíte si, že jsou v obchodech bezlepkové/bezlaktózové/ bezmléčné výrobky 

nabízeny tak, aby je kupující našel?” 

„Myslím, že jo.” 

24. „Jak hodnotíte dostupnost bezlepkových/bezlaktózových/ výrobků? (Musíte 

navštěvovat speciálně určené obchody nebo vám přijde nabídka 

ve velkoobchodních řetězcích dostatečná?)” 

„Stačí ze supermarketu.” 

25. „Jaké velkoobchodní řetězce za tímto účelem navštěvujete nejčastěji?” 

„Kaufland.” 



26. „Je vaše „omezení“ finančně náročnější? Jestli ano, můžete porovnat přibližně 

o kolik? (Než jste byli diagnostikováni, pokud už to nebylo v dětství, či 

v porovnání se zbytkem rodiny apod.)” 

„Může to být levnější.” 

27. „Co byste doporučil/a obecně lidem, kteří se právě o své diagnóze dozvěděli?” 

„Hlavně si včas zjistit správné informace.“ 

28. „Co byste doporučil/a lidem za obchod (y)/výrobek (y)/knihu (y)/internetový (é) 

portál (y)?” 

„Kaufland.” 

     C2) Část-laktóza: 

a) „Jaké jste měl/a potíže, než vám intolerance byla zjištěna?” 

„Bylo mi blbě.” 

b) „Pamatujete si, po jak dlouhé době vám byla určena správná diagnóza?” 

„Dva nebo tři měsíce.” 

c) „Jakým způsobem vám intoleranci diagnostikovali?” 

„Metodou pokus-omyl.“ 

d) „Víte o bezlaktózových výrobcích případně o tabletách s enzymem laktázy? Pokud 

ano, tak využíváte možností, které tyto výrobky nabízejí, nebo držíte dietu 

bez mléčných výrobků?” 

„Vím a využívám je.” 

e) „Co se Vám nejvíce osvědčilo (preparáty s enzymem laktázy např. Lactanon, 

bezlaktózové výrobky nebo dieta bez mléčných výrobků)?” 

„Nejvíc asi preparáty.“ 

f) „Dokážete říct, v jakém výrobku vás obsah laktózy nejvíce překvapil?” 

„V některých lécích.” 



Příloha 2.3 

A) Část-obecné údaje: 

1. „Máte alergii na mléko, celiakii nebo intoleranci laktózy? Jakou?” 

„Ano, na laktózu.” 

2. „Jste studentem vysoké školy? 

„Jo.” 

3. „Máte prezenční nebo kombinované studium? 

„Prezenční.” 

4. „Jaký ročník studujete? 

„Čtvrtý.” 

5. „Studujete v Praze? 

„Jo.” 

6. „V jakém městě máte trvalé bydliště? 

„Pardubice.” 

B) Část-potravinové alergie/intolerance: 

1. „Máte nějakou další potravinovou alergii/intoleranci? (Jakou?)” 

„Nemám, snad. Nic dalšího mi nevadí.” 

2. „Potravinovou alergii/ intoleranci Vám diagnostikovali v předškolním věku, 

na základní, střední nebo až na vysoké škole?”  

„Už na gymplu.” 

3. „Kolik let máte potravinovou alergii/intoleranci ?” 

„Šest.” 

4. „Věděl/a jste nějaké informace o intoleranci laktózy, alergii na mléko a celiakii 

už před diagnózou? (Pokud ji nemáte již od raného dětství.)” 

„Tak jako věděl jsem, že něco takového aspoň existuje, ale to je asi tak všechno no.” 

5. „Má někdo z rodiny potravinovou alergii/intoleranci? (Jakou?)” 

„Nevim o tom.” 

6. „Kde jste především získal/a informace o vašem stravovacím „omezení“? 

(Například u lékaře, z knih, internetu, od rodiny, přátel, atd.)” 



„Z netu a tak různě no.” 

7. „Dodržujete správnou dietu, dle vašich vědomostí o této problematice?” 

„Tak jako jó, ale nijak to nehrotim. Prášky to jistěj.” 

8. „Jak byste hodnotil/a nabídku potravin s ohledem na vaši dietu: dostatečná nebo 

je výběr značně omezený, případně žádný?” 

„Nabídka různých výrobků jako podle mě i je, ale chtělo by to zpřístupnit i na více 

místech.” 

9. „Jste dostatečně informován/a o Vaší dietě? (Pokud ne, stál/a byste o více 

přehledných informací?)”  

„Tak asi jo. Prostě to co nevím, tak prostě nevím a to mě jako nijak zvlášť netrápí, 

žejo.” 

10. „Je o vašem omezení dostatečně informované vaše nejbližší okolí (rodina, 

přátelé)?” 

„Spíš naši no, jinak ani zas tak ne.” 

11. „Zjistil/a jste někdy, že informace o vašem „omezení“ byly nějakým způsobem 

nesprávné/nepřesné apod.? (Jaká informace to byla, od koho jste ji dostal/a?)” 

„Teď si ani na nic nevzpomínám.” 

12. „Stravujete se i mimo domov? (Pokud ano, tak otázky 13. -22., jinak přeskočit 

na 23.)” 

„Jasně.” 

13. „Navštěvujete menzu? (Pokud ne, tak z jakého důvodu. Pokud ano, tak uvítal/a 

byste změny?)“ 

„Jo, když to stíhám ze školy. Ve většině polívek je třeba mlíko, takže si ty prášky beru, 

i když nemusím, kvůli hlavnímu, tak to třeba dělat bez toho no.“ 

14. „Myslíte si, že lidé pracující ve stravovacích zařízeních (jídelny, menzy, 

restaurace) jsou dostatečně informováni o problematice potravinových alergií?” 

„Jak na co no.” 

15. „Setkali jste se v takovýchto zařízeních, že by nevěděli, co vaše „omezení“ přesně 

znamená?” 



„Párkrát, ale když jsem vysvětlil, že to je prostě něco jako alergie na mlíko, tak 

v poho.” 

16. „Stalo se vám po požití jídla ve stravovacích zařízeních, ve kterém neměl být 

lepek, laktóza nebo mléko, že jste měl/a určitou reakci, jako kdyby tyto látky 

obsahovalo?” 

„Myslim, že ne. Navíc, tohle se tak jako blbě určuje podle mě, protože když už se 

po něčem s prominutim poseru, tak prostě nevim úplně po čem naposled, že jo.” 

17. „Pokud ano, stává se vám to často nebo zřídka?“ 

„Moc často ne.” 

18. „Setkal/a jste se s tím, že ve stravovacím zařízení nebyl seznam alergenů 

u příslušného jídla? (Často?)” 

„U obsluhy je vždycky, mi přijde.” 

19. „Jak moc vám vaše alergie/ intolerance komplikuje stravování mimo domov?” 

„Tak jasně že to je starost navíc, ale už tak nějak vím, co kde můžu sežrat.” 

20. „Jaká je dostupnost dietních stravovacích zařízení (obchody se zdravou výživou, 

které zároveň připravují jídlo, specializované restaurace, dietní jídelny apod.) 

v místě bydliště? (Pokud ano, tak jaké?)” 

„No, tak něco tady ve městě jako máme. Docela jsem si oblíbil veřejnou jídelnu 

Pohanku nebo Karlovinu, kde vám jako aspoň seznam alergenů minimálně všude 

uvádí, ale nabízí i právě dost často jídla pro nás alergiky.” 

21. „Jaká je dostupnost dietních stravovacích zařízení v místě přechodného bydliště-

v Praze (za předpokladu, že nebydlíte v Praze)?…Pokud ano, tak jaké?“ 

„Tak jako v Praze je toho o dost víc než u nás doma, to jako jo, ale zrovna tady tak 

nějak chodim hlavně spíš do menz a tam si prostě z jídel vybírám podle toho, které 

můžu, nebo si prostě vezmu lactanon. Ale třeba nedávno jsem byl i v Countrylifu a až 

na dražší ceny jako pohoda, vařej dobře.” 

22. „Navštěvujete školní bufet? (Pokud ne, tak z jakého důvodu? Pokud ano, tak víte, 

jaké změny proběhly za posledních pár měsíců?)“ 

„Jo, ale někdy ve druháku myslím? Takže nevím.“ 

23. „Myslíte si, že jsou v obchodech bezlepkové/bezlaktózové/ bezmléčné výrobky 

nabízeny tak, aby je kupující našel?” 



„Jak v kterým obchoďáku no, spíš většinou hledám.” 

24. „Jak hodnotíte dostupnost bezlepkových/bezlaktózových/ výrobků? (Musíte 

navštěvovat speciálně určené obchody nebo vám přijde nabídka 

ve velkoobchodních řetězcích dostatečná?)” 

„Nevim, jestli dostatečná, ale tak nějak mi to stačí.” 

25. „Jaké velkoobchodní řetězce za tímto účelem navštěvujete nejčastěji?” 

„Albert, rozhodně. Mám ho nejblíž a už přesně vim, kde tam co mají.” 

26. „Je vaše „omezení“ finančně náročnější? Jestli ano, můžete porovnat přibližně 

o kolik? (Než jste byli diagnostikováni, pokud už to nebylo v dětství, 

či v porovnání se zbytkem rodiny apod.)” 

„Asi jo, tak jako řekl bych, že dvojnásob, ale jak co no.” 

27. „Co byste doporučil/a obecně lidem, kteří se právě o své diagnóze dozvěděli?” 

„Že než zjistěj, co nesměj, ať se vybavěj černým uhlím.“ 

28. „Co byste doporučil/a lidem za obchod (y)/výrobek (y)/knihu (y)/internetový (é) 

portál (y)?” 

„Teď zrovna nevim tyjo. Ať nakupujou v Albertu, ten cenově ujde a pak že mi možná 

můžou napsat, jestli chtěj. Zvlášť pokud to sou pěkný blonďatý holky.” 

     C2) Část-laktóza: 

a) „Jaké jste měl/a potíže, než vám intolerance byla zjištěna?” 

„Tak hlavně sračku, že jo.” 

b) „Pamatujete si, po jak dlouhé době vám byla určena správná diagnóza?” 

„Tyjo nevim už, ale tak půl rok?” 

c) „Jakým způsobem vám intoleranci diagnostikovali?” 

„Krevním a vodíkovým testem.“ 

d) „Víte o bezlaktózových výrobcích případně o tabletách s enzymem laktázy? Pokud 

ano, tak využíváte možností, které tyto výrobky nabízejí, nebo držíte dietu 

bez mléčných výrobků?” 

„Jasně že vím a taky je používám!” 

e) „Co se Vám nejvíce osvědčilo (preparáty s enzymem laktázy např. Lactanon, 

bezlaktózové výrobky nebo dieta bez mléčných výrobků)?” 



„Tak nějak mi to je asi jedno co z toho. Nemám potíže ani u jedné varianty, takže to tak 

nějak kombinuju.“ 

f) „Dokážete říct, v jakém výrobku vás obsah laktózy nejvíce překvapil?” 

„Nejvíc asi v párcích, ale víc mě štve čokoláda.” 



Příloha 3 

A) Část-obecné údaje: 

1. Máte alergii na mléko, celiakii nebo intoleranci laktózy? Jakou? 

2. Jste studentem vysoké školy? 

3. Máte prezenční nebo kombinované studium? 

4. Jaký ročník studujete? 

5. Studujete v Praze? 

6. V jakém městě máte trvalé bydliště? 

B) Část-potravinové alergie/intolerance: 

1. Máte nějakou další potravinovou alergii/intoleranci? (Jakou?) 

2. Potravinovou alergii/ intoleranci Vám diagnostikovali v předškolním věku, 

na základní, střední nebo až na vysoké škole?  

3. Kolik let máte potravinovou alergii/intoleranci? 

4. Věděl/a jste nějaké informace o intoleranci laktózy, alergii na mléko a celiakii 

už před diagnózou? (Pokud ji nemáte již od raného dětství.) 

5. Má někdo z rodiny potravinovou alergii? (Jakou?) 

6. Kde jste především získal/a informace o vašem stravovacím „omezení“? 

(Například u lékaře, z knih, internetu, od rodiny, přátel, atd.) 

7. Dodržujete správnou dietu, dle vašich vědomostí o této problematice? 

8. Jak byste hodnotil/a nabídku potravin s ohledem na vaši dietu: dostatečná 

nebo je výběr značně omezený, případně žádný? 

9. Jste dostatečně informován/a o Vaší dietě? (Pokud ne, stál/a byste o více 

přehledných informací?)  

10. Je o vašem omezení dostatečně informované vaše nejbližší okolí (rodina, 

přátelé)? 

11. Zjistil/a jste někdy, že informace o vašem „omezení“ byly nějakým způsobem 

nesprávné/nepřesné apod.? (Jaká informace to byla, od koho jste ji dostal/a?) 



12. Stravujete se i mimo domov? (Pokud ano, tak otázky 13. -22., jinak přeskočit 

na 23.) 

13. Navštěvujete menzu? (Pokud ne, tak z jakého důvodu. Pokud ano, tak uvítal/a 

byste změny?) 

14. Myslíte si, že lidé pracující ve stravovacích zařízeních (jídelny, menzy, 

restaurace) jsou dostatečně informováni o problematice potravinových 

alergií? 

15. Setkali jste se v takovýchto zařízeních, že by nevěděli, co vaše „omezení“ 

přesně znamená? 

16. Stalo se vám po požití jídla ve stravovacích zařízeních, ve kterém neměl být 

lepek, laktóza nebo mléko, že jste měl/a určitou reakci, jako kdyby tyto látky 

obsahovalo? 

17. Pokud ano, stává se vám to často nebo zřídka?  

18. Setkal/a jste se s tím, že ve stravovacím zařízení nebyl seznam alergenů 

u příslušného jídla? (Často?) 

19. Jak moc vám vaše alergie/ intolerance komplikuje stravování mimo domov? 

20. Jaká je dostupnost dietních stravovacích zařízení (obchody se zdravou 

výživou, které zároveň připravují jídlo, specializované restaurace, dietní 

jídelny apod.) v místě bydliště? (Pokud ano, tak jaké?) 

21. Jaká je dostupnost dietních stravovacích zařízení v místě přechodného 

bydliště-v Praze (za předpokladu, že nebydlíte v Praze)?…Pokud ano, tak 

jaké?  

22. restaurace CountryLife- Dejvice, Jungmannova, Melantrichova 

23. Navštěvujete školní bufet? (Pokud ne, tak z jakého důvodu? Pokud ano, tak 

víte, jaké změny proběhly za posledních pár měsíců?) 

24. Myslíte si, že jsou v obchodech bezlepkové/bezlaktózové/bezmléčné výrobky 

nabízeny tak, aby je kupující našel? 



25. Jak hodnotíte dostupnost bezlepkových/bezlaktózových/bezmléčných 

výrobků? (Musíte navštěvovat speciálně určené obchody nebo vám přijde 

nabídka ve velkoobchodních řetězcích dostatečná?) 

26. Jaké velkoobchodní řetězce za tímto účelem navštěvujete nejčastěji? 

27. Je vaše „omezení“ finančně náročnější? Jestli ano, můžete porovnat přibližně 

o kolik? (Než jste byli diagnostikováni, pokud už to nebylo v dětství, či 

v porovnání se zbytkem rodiny apod.) 

28. Co byste doporučil/a obecně lidem, kteří se právě o své diagnóze dozvěděli? 

29. Co byste doporučil/a lidem za obchod (y)/výrobek (y)/knihu (y)/internetový (é) 

portál (y)? 

     C3) Část-mléko: 

a) Jaké jste měli potíže, než vám alergie byla zjištěna? 

b) Pamatujete si nebo Vaši rodiče, jak dlouho tyto obtíže trvaly? 

c) Máte u sebe nějaké léky na potlačení alergické reakce v případě pozření (ať už 

záměrnému či nedopatřením) mléka? 

d) Dodržujete striktně dietu bez mléčných výrobků?  

e) Víte o dalších zdrojích vápníku kromě mléka? Pokud ano, jaké využíváte? 

(mořské řasy, mandle, sezam, mák, fazole, melasa, brokolice, květák, fíky, 

amarant …) 

f) Je pro vás řešením nedostatek mléčných bílkovin nahrazovat rostlinnými 

zdroji, vejci, masem apod.? 

g) V jakém výrobku vás obsah mléka ve složení nejvíce překvapil? 



Příloha 3.1 

A) Část-obecné údaje: 

1. „Máte alergii na mléko, celiakii nebo intoleranci laktózy? (Jakou?)” 

„Alergii.” 

2. „Jste studentem vysoké školy? 

„Ano.” 

3. „Máte prezenční nebo kombinované studium? 

„Prezenční.” 

4. „Jaký ročník studujete? 

„Třetí.” 

5. „Studujete v Praze? 

„Ano.” 

6. „V jakém městě máte trvalé bydliště? 

„Ústí nad Labem.” 

B) Část-potravinové alergie/intolerance: 

1. „Máte nějakou další potravinovou alergii/intoleranci? (Jakou?)” 

„Ne.” 

2. „Potravinovou alergii/ intoleranci Vám diagnostikovali v předškolním věku, 

na základní, střední nebo až na vysoké škole?”  

„V předškolním věku.” 

3. „Kolik let máte potravinovou alergii/intoleranci ?” 

„Asi sedmnáct let.” 

4. „Věděl/a jste nějaké informace o intoleranci laktózy, alergii na mléko a celiakii 

už před diagnózou? (Pokud ji nemáte již od raného dětství.)” 

„Nevěděla.” 

5. „Má někdo z rodiny potravinovou alergii/intoleranci? (Jakou?)” 

„Nevím o tom.” 

6. „Kde jste především získal/a informace o vašem stravovacím „omezení“? 

(Například u lékaře, z knih, internetu, od rodiny, přátel, atd.)” 



„Od lékaře.” 

7. „Dodržujete správnou dietu, dle vašich vědomostí o této problematice?” 

„Asi ano.” 

8. „Jak byste hodnotil/a nabídku potravin s ohledem na vaši dietu: dostatečná nebo 

je výběr značně omezený, případně žádný?” 

„Značně omezený.” 

9. „Jste dostatečně informován/a o Vaší dietě? (Pokud ne, stál/a byste o více 

přehledných informací?)”  

„Ano, jsem.” 

10. „Je o vašem omezení dostatečně informované vaše nejbližší okolí (rodina, 

přátelé)?” 

„Myslím, že jsou.” 

11. „Zjistil/a jste někdy, že informace o vašem „omezení“ byly nějakým způsobem 

nesprávné/nepřesné apod.? (Jaká informace to byla, od koho jste ji dostal/a?)” 

„Nevím o tom.” 

12. „Stravujete se i mimo domov? (Pokud ano, tak otázky 13. -22., jinak přeskočit 

na 23.)” 

„Ano.” 

13. „Navštěvujete menzu? (Pokud ne, tak z jakého důvodu. Pokud ano, tak uvítal/a 

byste změny?)“ 

„Navštěvuju minimálně, protože není pro mě moc výběr. Chtěla bych ten větší výběr.“ 

14. „Myslíte si, že lidé pracující ve stravovacích zařízeních (jídelny, menzy, 

restaurace) jsou dostatečně informováni o problematice potravinových alergií?” 

„Vcelku to jde.” 

15. „Setkali jste se v takovýchto zařízeních, že by nevěděli, co vaše „omezení“ přesně 

znamená?” 

„Nesetkala.” 

16. „Stalo se vám po požití jídla ve stravovacích zařízeních, ve kterém neměl být 

lepek, laktóza nebo mléko, že jste měl/a určitou reakci, jako kdyby tyto látky 

obsahovalo?” 



„Nemyslím si.” 

17. „Pokud ano, stává se vám to často nebo zřídka?“ 

„Vůbec.” 

18. „Setkal/a jste se s tím, že ve stravovacím zařízení nebyl seznam alergenů 

u příslušného jídla? (Často?)” 

„Občas.” 

19. „Jak moc vám vaše alergie/ intolerance komplikuje stravování mimo domov?” 

„Hodně.“ 

20. „Jaká je dostupnost dietních stravovacích zařízení (obchody se zdravou výživou, 

které zároveň připravují jídlo, specializované restaurace, dietní jídelny apod.) 

v místě bydliště? (Pokud ano, tak jaké?)” 

„Jsou, ale nechodím tam.” 

21. „Jaká je dostupnost dietních stravovacích zařízení v místě přechodného bydliště-

v Praze (za předpokladu, že nebydlíte v Praze)?…Pokud ano, tak jaké?“ 

„Asi jich je víc, ale nechodím tam.” 

22. „Navštěvujete školní bufet? (Pokud ne, tak z jakého důvodu? Pokud ano, tak víte, 

jaké změny proběhly za posledních pár měsíců?)” 

„Ano, mají dobře označené alergeny, takže se člověk nemusí nepříjemně ptát té 

obsluhy.“ 

23. „Myslíte si, že jsou v obchodech bezlepkové/bezlaktózové/ bezmléčné výrobky 

nabízeny tak, aby je kupující našel?” 

„Ano.” 

24. „Jak hodnotíte dostupnost bezlepkových/bezlaktózových/ výrobků? (Musíte 

navštěvovat speciálně určené obchody nebo vám přijde nabídka 

ve velkoobchodních řetězcích dostatečná?)” 

„Supermarkety stačí.” 

25. „Jaké velkoobchodní řetězce za tímto účelem navštěvujete nejčastěji?” 

„Nejblíž mam Billu.” 



26. „Je vaše „omezení“ finančně náročnější? Jestli ano, můžete porovnat přibližně 

o kolik? (Než jste byli diagnostikováni, pokud už to nebylo v dětství, či 

v porovnání se zbytkem rodiny apod.)” 

„To určitě a o dost.” 

27. „Co byste doporučil/a obecně lidem, kteří se právě o své diagnóze dozvěděli?” 

„Číst si pečlivé složení potravin.“ 

28. „Co byste doporučil/a lidem za obchod (y)/výrobek (y)/knihu (y)/internetový (é) 

portál (y)?” 

„Značku Alpro.” 

     C3) Část-mléko: 

a) „Jaké jste měli potíže, než vám alergie byla zjištěna?“ 

„Kožní vyrážka.“ 

b) „Pamatujete si nebo Vaši rodiče, jak dlouho tyto obtíže trvaly?“ 

„Dva měsíce.“ 

c) „Máte u sebe nějaké léky na potlačení alergické reakce v případě pozření (ať už 

záměrnému či nedopatřením) mléka?“ 

„Ne.“ 

d) „Dodržujete striktně dietu bez mléčných výrobků?“ 

„Nic jiného mi nezbývá.“ 

e) „Víte o dalších zdrojích vápníku kromě mléka? Pokud ano, jaké využíváte? 

(mořské řasy, mandle, sezam, mák, fazole, melasa, brokolice, květák, fíky, 

amarant …)“ 

„Z rostlinných zdrojů.“ 

f) „Je pro vás řešením nedostatek mléčných bílkovin nahrazovat rostlinnými zdroji, 

vejci, masem apod.?“ 

„Ano, jak jinak?“ 

g) „V jakém výrobku vás obsah mléka ve složení nejvíce překvapil?“ 

„Teď už nikde.“ 



Příloha 3.2 

A) Část-obecné údaje: 

1. „Máte alergii na mléko, celiakii nebo intoleranci laktózy? (Jakou?)” 

„Alergii na mléko.” 

2. „Jste studentem vysoké školy? 

„Ano.” 

3. „Máte prezenční nebo kombinované studium? 

„Prezenční.” 

4. „Jaký ročník studujete? 

„První.” 

5. „Studujete v Praze? 

„Ano.” 

6. „V jakém městě máte trvalé bydliště? 

„České Budějovice.” 

B) Část-potravinové alergie/intolerance: 

1. „Máte nějakou další potravinovou alergii/intoleranci? (Jakou?)” 

„Ano, na sóju a vaječnej bílek.” 

2. „Potravinovou alergii/ intoleranci Vám diagnostikovali v předškolním věku, 

na základní, střední nebo až na vysoké škole?”  

„V předškolním věku.” 

3. „Kolik let máte potravinovou alergii/intoleranci ?” 

„Mám ji skoro devatenáct let.” 

4. „Věděl/a jste nějaké informace o intoleranci laktózy, alergii na mléko a celiakii 

už před diagnózou? (Pokud ji nemáte již od raného dětství.)” 

„V tom roce ještě ne.” 

5. „Má někdo z rodiny potravinovou alergii/intoleranci? (Jakou?)” 

„Mamka má taky alergii na mléko.” 

6. „Kde jste především získal/a informace o vašem stravovacím „omezení“? 

(Například u lékaře, z knih, internetu, od rodiny, přátel, atd.)” 



„Od rodiny, konkrétně mamky.” 

7. „Dodržujete správnou dietu, dle vašich vědomostí o této problematice?” 

„Ano, jen občas si nejsem jistý stopami mléka v potravinách. Někdy je to bez problému 

a jindy ne.” 

8. „Jak byste hodnotil/a nabídku potravin s ohledem na vaši dietu: dostatečná nebo 

je výběr značně omezený, případně žádný?” 

„Nic speciálního pro nás není. Sójovou alternativu bohužel taky nemůžu, takže jen 

mandlové a rýžové mléko a podobně.” 

9. „Jste dostatečně informován/a o Vaší dietě? (Pokud ne, stál/a byste o více 

přehledných informací?)”  

„Ano, jen nevím, jak to je s těma stopama.” 

10. „Je o vašem omezení dostatečně informované vaše nejbližší okolí (rodina, 

přátelé)?” 

„Ano, jsou.” 

11. „Zjistil/a jste někdy, že informace o vašem „omezení“ byly nějakým způsobem 

nesprávné/nepřesné apod.? (Jaká informace to byla, od koho jste ji dostal/a?)” 

„Že sójové mléko je OK, ale vznikla ta přecitlivělost.” 

12. „Stravujete se i mimo domov? (Pokud ano, tak otázky 13. -22., jinak přeskočit 

na 23.)” 

„Jasně.” 

13. „Navštěvujete menzu? (Pokud ne, tak z jakého důvodu. Pokud ano, tak uvítal/a 

byste změny?)“ 

„Občas. Bez sóji i mlíka je těžký něco najít. Vždycky je mlíko minimálně v polívce, 

takže jdu třeba se spolužákama a vezmu si vlastní jídlo, když nic není nebo salát třeba 

mrkvovej.“ 

14. „Myslíte si, že lidé pracující ve stravovacích zařízeních (jídelny, menzy, 

restaurace) jsou dostatečně informováni o problematice potravinových alergií?” 

„Občas nevědí, že mléko znamená i mléčné výrobky.” 

15. „Setkali jste se v takovýchto zařízeních, že by nevěděli, co vaše „omezení“ přesně 

znamená?” 



„Asi by toho mohli vědět více.” 

16. „Stalo se vám po požití jídla ve stravovacích zařízeních, ve kterém neměl být 

lepek, laktóza nebo mléko, že jste měl/a určitou reakci, jako kdyby tyto látky 

obsahovalo?” 

„Ne nestalo, když jsem jim to vysvětlil, bylo to OK.” 

17. „Pokud ano, stává se vám to často nebo zřídka?“ 

„Nestává se mi to.” 

18. „Setkal/a jste se s tím, že ve stravovacím zařízení nebyl seznam alergenů 

u příslušného jídla? (Často?)” 

„Teď už skoro ne.” 

19. „Jak moc vám vaše alergie/ intolerance komplikuje stravování mimo domov?” 

„Docela dost, protože zrovna ty stopy jsou skoro všude.“ 

20. „Jaká je dostupnost dietních stravovacích zařízení (obchody se zdravou výživou, 

které zároveň připravují jídlo, specializované restaurace, dietní jídelny apod.) 

v místě bydliště? (Pokud ano, tak jaké?)” 

„O žádné takové zařízení jsem se nezajímal.” 

21. „Jaká je dostupnost dietních stravovacích zařízení v místě přechodného bydliště-

v Praze (za předpokladu, že nebydlíte v Praze)?…Pokud ano, tak jaké?“ 

„Nenavštěvuju.” 

22. „Navštěvujete školní bufet? (Pokud ne, tak z jakého důvodu? Pokud ano, tak víte, 

jaké změny proběhly za posledních pár měsíců?)“ 

„O bufetu teď už vím, ale nechodím tam, protože nevím, jestli bych si něco vybral. 

Nevim.” 

23. „Myslíte si, že jsou v obchodech bezlepkové/bezlaktózové/bezmléčné výrobky 

nabízeny tak, aby je kupující našel?” 

„Už vím, pokud to nepřestěhují.” 

24. „Jak hodnotíte dostupnost bezlepkových/bezlaktózových/bezmléčných výrobků? 

(Musíte navštěvovat speciálně určené obchody nebo vám přijde nabídka 

ve velkoobchodních řetězcích dostatečná?)” 

„Už to mají normálně v supermarketech, takže v pohodě.” 



25. „Jaké velkoobchodní řetězce za tímto účelem navštěvujete nejčastěji?” 

„Nejvíc po ruce mám Globus.” 

26. „Je vaše „omezení“ finančně náročnější? Jestli ano, můžete porovnat přibližně 

o kolik? (Než jste byli diagnostikováni, pokud už to nebylo v dětství, 

či v porovnání se zbytkem rodiny apod.)” 

„Ty náhrady mléka jsou docela hodně drahý, až čtyřikrát.” 

27. „Co byste doporučil/a obecně lidem, kteří se právě o své diagnóze dozvěděli?” 

„Asi se o tom dobře poučit.“ 

28. „Co byste doporučil/a lidem za obchod (y)/výrobek (y)/knihu (y)/internetový (é) 

portál (y)?” 

„Výrobky od Alpra a rýžové jogurty, ale značku nevím.” 

     C3) Část-mléko: 

a) „Jaké jste měli potíže, než vám alergie byla zjištěna?“ 

„Mamka říkala, že jsem ubýval na váze a měl kožní ekzém.“ 

b) „Pamatujete si nebo Vaši rodiče, jak dlouho tyto obtíže trvaly?“ 

„Asi měsíc, než to zjistili.“ 

c) „Máte u sebe nějaké léky na potlačení alergické reakce v případě pozření (ať už 

záměrnému či nedopatřením) mléka?“ 

„Nemám.“ 

d) „Dodržujete striktně dietu bez mléčných výrobků?“ 

„Ano, snažím se.“ 

e) „Víte o dalších zdrojích vápníku kromě mléka? Pokud ano, jaké využíváte? 

(mořské řasy, mandle, sezam, mák, fazole, melasa, brokolice, květák, fíky, 

amarant …)“ 

„Užívám jen ve formě potravinových doplňků a v potravinách, kde je uměle dodaný 

vápník.“ 

f) „Je pro vás řešením nedostatek mléčných bílkovin nahrazovat rostlinnými zdroji, 

vejci, masem apod.?“ 

„Ano.“ 

g) „V jakém výrobku vás obsah mléka ve složení nejvíce překvapil?“ 



„Nečekal jsem, že je to skoro všude.“ 

  



Příloha 3.3 

A) Část-obecné údaje: 

1. „Máte alergii na mléko, celiakii nebo intoleranci laktózy? (Jakou?)” 

„Alergii.” 

2. „Jste studentem vysoké školy? 

„Ano.” 

3. „Máte prezenční nebo kombinované studium? 

„Kombinované.” 

4. „Jaký ročník studujete? 

„Druhý.” 

5. „Studujete v Praze? 

„Ano.” 

6. „V jakém městě máte trvalé bydliště? 

„Praha.” 

B) Část-potravinové alergie/intolerance: 

1. „Máte nějakou další potravinovou alergii/intoleranci? (Jakou?)” 

„Na sóju.” 

2. „Potravinovou alergii/ intoleranci Vám diagnostikovali v předškolním věku, 

na základní, střední nebo až na vysoké škole?”  

„V předškolním věku.” 

3. „Kolik let máte potravinovou alergii/intoleranci ?” 

„Sedmnáct let.” 

4. „Věděl/a jste nějaké informace o intoleranci laktózy, alergii na mléko a celiakii už 

před diagnózou? (Pokud ji nemáte již od raného dětství.)” 

„Nevěděl.” 

5. „Má někdo z rodiny potravinovou alergii/intoleranci? (Jakou?)” 

„Jo, taky alergii na mléko.” 

6. „Kde jste především získal/a informace o vašem stravovacím „omezení“? (Například 

u lékaře, z knih, internetu, od rodiny, přátel, atd.)” 



„Od rodiny.” 

7. „Dodržujete správnou dietu, dle vašich vědomostí o této problematice?” 

„Ano.” 

8. „Jak byste hodnotil/a nabídku potravin s ohledem na vaši dietu: dostatečná nebo je 

výběr značně omezený, případně žádný?” 

„Možností je málo.” 

9. „Jste dostatečně informován/a o Vaší dietě? (Pokud ne, stál/a byste o více 

přehledných informací?)”  

„Ano, jsem.” 

10. „Je o vašem omezení dostatečně informované vaše nejbližší okolí (rodina, přátelé)?” 

„Jo, taky jsou.” 

11. „Zjistil/a jste někdy, že informace o vašem „omezení“ byly nějakým způsobem 

nesprávné/nepřesné apod.? (Jaká informace to byla, od koho jste ji dostal/a?)” 

„Už nevím, ale slyšel jsem pár věcí od kamarádů, co nebyly správně.” 

12. „Stravujete se i mimo domov? (Pokud ano, tak otázky 13. -22., jinak přeskočit 

na 23.)” 

„Ano.” 

13. „Navštěvujete menzu? (Pokud ne, tak z jakého důvodu. Pokud ano, tak uvítal/a 

byste změny?)“ 

„Jo, když se najde něco bez mlíka, což většinou jedno jídlo je, ale třeba se sójovým 

masem. Což bych nejedl, nejspíš ani, kdybych mohl. Dám si třeba salát no. Asi to mlíko 

nelejt všude.“ 

14. „Myslíte si, že lidé pracující ve stravovacích zařízeních (jídelny, menzy, restaurace) 

jsou dostatečně informováni o problematice potravinových alergií?” 

„Snad jó.” 

15. „Setkali jste se v takovýchto zařízeních, že by nevěděli, co vaše „omezení“ přesně 

znamená?” 

„Párkrát.” 

16. „Stalo se vám po požití jídla ve stravovacích zařízeních, ve kterém neměl být lepek, 

laktóza nebo mléko, že jste měl/a určitou reakci, jako kdyby tyto látky obsahovalo?” 

„Nepamatuju se.” 



17. „Pokud ano, stává se vám to často nebo zřídka?“ 

„Nevím.” 

18. „Setkal/a jste se s tím, že ve stravovacím zařízení nebyl seznam alergenů 

u příslušného jídla? (Často?)” 

„Jen výjimečně.” 

19. „Jak moc vám vaše alergie/ intolerance komplikuje stravování mimo domov?” 

„Celkem hodně.“ 

20. „Jaká je dostupnost dietních stravovacích zařízení (obchody se zdravou výživou, 

které zároveň připravují jídlo, specializované restaurace, dietní jídelny apod.) 

v místě bydliště? (Pokud ano, tak jaké?)” 

„Jsou, ale názvy nevím.” 

21. „Jaká je dostupnost dietních stravovacích zařízení v místě přechodného bydliště-

v Praze (za předpokladu, že nebydlíte v Praze)?…Pokud ano, tak jaké?“ 

„Moc tam nechodím.” 

22. „Navštěvujete školní bufet? (Pokud ne, tak z jakého důvodu? Pokud ano, tak víte, 

jaké změny proběhly za posledních pár měsíců?)“ 

„Ne, asi bych tam ale už mohl zajít, když tu jsem 2 roky, ale nevím, jestli maj něco 

bez mlíka i sóji.” 

23. „Myslíte si, že jsou v obchodech bezlepkové/bezlaktózové/bezmléčné výrobky 

nabízeny tak, aby je kupující našel?” 

„Myslím, že jo.” 

24. „Jak hodnotíte dostupnost bezlepkových/bezlaktózových/bezmléčných výrobků? 

(Musíte navštěvovat speciálně určené obchody nebo vám přijde nabídka 

ve velkoobchodních řetězcích dostatečná?)” 

„V pohodě stačí velkoobchody.” 

25. „Jaké velkoobchodní řetězce za tímto účelem navštěvujete nejčastěji?” 

„Nevím, třeba Albert a Billa.” 

26. „Je vaše „omezení“ finančně náročnější? Jestli ano, můžete porovnat přibližně 

o kolik? (Než jste byli diagnostikováni, pokud už to nebylo v dětství, či v porovnání 

se zbytkem rodiny apod.)” 

„Rozhodně je.” 



27. „Co byste doporučil/a obecně lidem, kteří se právě o své diagnóze dozvěděli?” 

„Pozor na stopy.“ 

28. „Co byste doporučil/a lidem za obchod (y)/výrobek (y)/knihu (y)/internetový (é) 

portál (y)?” 

„Takhle z hlavy nevím.” 

     C3) Část-mléko: 

a) „Jaké jste měli potíže, než vám alergie byla zjištěna?“ 

„Střevní potíže.“ 

b) „Pamatujete si nebo Vaši rodiče, jak dlouho tyto obtíže trvaly?“ 

„Pár týdnů.“ 

c) „Máte u sebe nějaké léky na potlačení alergické reakce v případě pozření (ať už 

záměrnému či nedopatřením) mléka?“ 

„Speciálně na alergii ne.“ 

d) „Dodržujete striktně dietu bez mléčných výrobků?“ 

„Ano.“ 

e) „Víte o dalších zdrojích vápníku kromě mléka? Pokud ano, jaké využíváte? (mořské 

řasy, mandle, sezam, mák, fazole, melasa, brokolice, květák, fíky, amarant …)“ 

„Ty, kde je dodaný vápník.“ 

f) „Je pro vás řešením nedostatek mléčných bílkovin nahrazovat rostlinnými zdroji, 

vejci, masem apod.?“ 

„Ano, je to řešení.“ 

g) „V jakém výrobku vás obsah mléka ve složení nejvíce překvapil?“ 

„V hořké čokoládě.“ 

 


