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Příloha č. 1 Dotazník k průzkumnému šetření 

Dobrý den Vážená paní/Vážený pane,  

jsem studentkou 1. LF UK v Praze oboru Všeobecná setra. Tento dotazník je vytvořen  

pro účely mé bakalářské práce na téma Názory laické veřejnosti na alternativní medicínu. 

Dotazník je zcela anonymní. Pokud by Vás zajímaly výsledky či konečná práce obraťte se na 

mě, prosím, přes e-mailovou adresu humpalova.marie@seznam.cz. Ráda Vám poskytnu 

informace, které by Vás zajímaly. 

  

Děkuji předem za vyplnění dotazníku.  

 

1. Máte v oboru alternativní medicíny nějaké vzdělání (např. kurz, škola, …)?  

a. ano (děkuji Vám za vyplnění – dále prosím již nevyplňujte) 

b. ne  

2. Jste:  

a. muž  

b. žena  

3. Kolik je Vám let? 

a. 18 – 24 

b. 25 – 34  

c. 35 – 44  

d. 45 – 54  

e. 55 a více  

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  

a. základní  

b. střední bez maturity  

c. střední s maturitou  

d. vyšší odborné,  

e. vysokoškolské  

5. Znáte pojem alternativní medicína?  

a. ano  

b. nevím  

c. ne  

6. Uznáváte alternativní způsoby léčby?  

a. určitě ano  

b. spíše ano  

c. nevím  

d. spíše ne  

e. určitě ne  



7. Myslíte si, že alternativní medicína je lákání peněz z nemocných lidí?  

a. určitě ano  

b. spíše ano  

c. nevím  

d. spíše ne  

e. určitě ne  

8. Má podle Vašeho názoru alternativní medicína vědecky prokázaný účinek?  

a. určitě ano  

b. převažují metody, které mají prokázaný účinek  

c. nevím  

d. převažují metody, které nemají prokázaný účinek  

e. určitě ne  

9. Myslíte si, že některé metody alternativní medicíny mohou fungovat, i když nejsou  

 vědecky dokázány?  

a. určitě ano  

b. spíše ano  

c. nevím  

d. spíše ne  

e. určitě ne  

10. Měly by být některé metody alternativní medicíny propláceny pojišťovnami?  

a. ano, ale pouze pokud by je poskytoval lékař  

b. ano, mohl by je poskytovat lékař nebo léčitel s příslušným certifikátem  

c. neumím posoudit  

d. ne, tyto metody by měly zůstat mimo oficiální zdravotnictví  

11. Znáte fytoterapii (tj. léčba pomocí rostlin)?  

a. znám a uznávám tuto metodu  

b. znám, ale neuznávám tuto metodu  

c. nevím  

d. neznám, ale zajímala by mě  

e. vůbec neznám a nezajímá mě  

12.  Znáte akupunkturu (tj. léčba pomocí jehliček, které se aplikují na určité body na těle)?  

a. znám a uznávám tuto metodu  

b. znám, ale neuznávám tuto metodu  

c. nevím  

d. neznám, ale zajímala by mě  

e. vůbec neznám a nezajímá mě  

13. Znáte akupresuru (tj. léčba pomocí tlaku na určité body na těle)? 

a. znám a uznávám tuto metodu  

b. znám, ale neuznávám tuto metodu  

c. nevím  



d. neznám, ale zajímala by mě  

e. vůbec neznám a nezajímá mě  

14. Znáte Chiropraxi (tj. léčba kloubů, zejména páteře)?  

a. znám a uznávám tuto metodu  

b. znám, ale neuznávám tuto metodu  

c. nevím  

d. neznám, ale zajímala by mě  

e. vůbec neznám a nezajímá mě  

15. Znáte bioterapii (tj. léčba pomocí světla)? 

a. znám a uznávám tuto metodu  

b. znám, ale neuznávám tuto metodu  

c. nevím  

d. neznám, ale zajímala by mě  

e. vůbec neznám a nezajímá mě  

16. Znáte homeopatii (tj. léčba pomocí podávání nepatrných dávek léků vycházející ze  

 zásady léčení podobného podobným)? 

a. znám a uznávám tuto metodu  

b. znám, ale neuznávám tuto metodu  

c. nevím  

d. neznám, ale zajímala by mě  

e. vůbec neznám a nezajímá mě  

17. Znáte aromaterapii (tj. léčba pomocí vůní získaných z rostlin)?  

a. znám a uznávám tuto metodu  

b. znám, ale neuznávám tuto metodu  

c. nevím  

d. neznám, ale zajímala by mě  

e. vůbec neznám a nezajímá mě  

18. Znáte Psychotroniku (tj. léčba pomocí práce s psychickou energií)?  

a. znám a uznávám tuto metodu  

b. znám, ale neuznávám tuto metodu  

c. nevím  

d. neznám, ale zajímala by mě  

e. vůbec neznám a nezajímá mě  

19. Vyzkoušel/a jste některou metodu alternativní medicíny? 

a. ne (děkuji Vám za vyplnění – dále prosím již nevyplňujte) 

b. ano 

20. Jakou metodu alternativní medicíny jste vyzkoušel/a? (možnost více odpovědí)  

o fytoterapie  

o akupunktura  

o akupresura  



o chiropraxe  

o bioterapie  

o reflexní terapie  

o reflexologie  

o homeopatie  

o aromaterapie  

o psychotronika  

o jiné:………………………………………………………… (prosím doplňte)  

21. Pokud jste vyzkoušel/a některou z metod alternativní medicíny, jaké potíže jste léčil/a?  

 (možnost více odpovědí)  

a. Dýchací potíže (alergie, nachlazení, astma, apod.)  

b. Trávicí potíže (žaludeční, střevní, apod.)  

c. Bolesti hlavy (migréna) 

d. Neurologické potíže (obtíže s nervovou skupinou)  

e. Kožní problémy (atopický ekzém, lupénka, bércové vředy, chronické rány apod.) 

f. Gynekologické potíže (záněty rodidel, endometrióza, obtíže s početím, potíže s 

kojením) 

g. Urologické potíže (obtíže s ledvinami, močovými cestami) 

h. Obtíže pohybového aparátu (bolesti kloubů, zad) 

i. Psychické potíže (deprese, úzkostné stavy, apod.) 

j. jiné:…………………………………………………………(prosím doplňte)  

22. Kdy, ve které fázi Vašich obtíží, jste se Vy rozhodl/a využít metody alternativní  

 medicíny?  

a. možnost první volby  

b. současně s léčbou klasické medicíny  

c. když selhala léčba klasické medicíny  

d. jiné:…………………………………..(prosím doplňte)  

23. Byl/a jste spokojena s metodami alternativní medicíny, které jste využila?  

a. ano, se všemi, které jsem využil/a 

b. ano, ale pouze s některými, které jsem využil/a 

c. ne 

d. neumím ohodnotit 

24. Doporučil/a byste metody alternativní medicíny svým známým?  

a. ano  

b. nevím  

c. ne 

 


