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Příloha č. 1 - dotazník
Vážená paní/ Vážený pane,
jmenuji se Jitka Laštovičková, jsem studentkou navazujícího magisterského oboru
Specializace ve zdravotnictví - Nutriční specialista na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy.
V rámci svého studia se zabývám průzkumem informovanosti pacientů o výživových a
zdravotních tvrzeních na obalech potravin. Výživová a zdravotní tvrzení patří mezi
dobrovolná značení uváděná na obalech potravin, která podléhají pravidlům stanoveným
Evropskou unií. Zdravotní tvrzení se vztahují k vlivu živin na zdraví, vývoj a růst organismu
dospělých i dětí, snížení rizika onemocnění (např. vápník přispívá k normální činnosti svalů,
aj.). Výživová tvrzení se vztahují k nutričnímu složení potraviny, obsahu živin (např. zdroj
omega3 mastných kyselin, bez přídavku soli, zdroj bílkovin, aj.).
Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku pro potřeby tohoto průzkumu. Dotazník je
zcela anonymní, získaná data budou použita pouze pro zpracování diplomové práce.
U každé otázky prosím zaškrtněte jen jednu odpověď (políčko po pravé straně
odpovědí).
Předem Vám děkuji za ochotu se výzkumu zúčastnit a věnovat mu svůj čas. Pokud budete mít
zájem o výsledky výzkumu, kontaktujte mne prosím na emailové adrese:
jitkalastovickova@seznam.cz
Mgr. Jitka Laštovičková, nutriční terapeutka

1) Vaše pohlaví:
muž □
žena □
2) Váš věk:
méně než 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
více než 60 let

□
□
□
□
□
□

3) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:
2

základní
střední odborné
střední odborné s maturitou
středoškolské
vyšší odborné
vysokoškolské

□
□
□
□
□
□

4) Vaše bydliště se nachází v kraji:
Hlavní město Praha □
Jihočeský kraj
□
Jihomoravský kraj □
Karlovarský kraj
□
Královéhradecký kraj □
Liberecký kraj
□
Moravskoslezský kraj □

Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj

□
□
□
□
□
□
□

5) Velikost Vašeho místa bydliště (počet obyvatel):
méně než 3000 obyvatel
□
3000 - 5000 obyvatel
□
5000 - 10 000 obyvatel
□
10 000 - 50 000 obyvatel
□
50 000 - 100 000 obyvatel □
více než 100 000 obyvatel □
6) Informace uváděné na obalech potravin jsou dle Vašeho názoru:
pravdivé, důvěryhodné
□
nepravdivé, nedůvěryhodné
□
7) Potraviny, které jsou dostupné na trhu v České republice, pokládáte za:
stejně kvalitní jako potraviny dostupné na trhu v jiných zemích Evropské unie
více kvalitní než potraviny dostupné na trhu v jiných zemích Evropské unie
méně kvalitní než potraviny dostupné na trhu v jiných zemích Evropské unie

□
□
□

8) Při nákupu potravin, které neznáte, čtete jejich etiketu:
ano
□
ne
□
(Pokud odpovíte ne, pokračujte prosím otázkou č. 10.)
9) Při čtení etikety si všímáte na výrobku:
složení
původu výrobku
tabulky s nutričními hodnotami
tvrzení

□
□
□
□
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10) Při výběru potravin preferujete nebo vyhledáváte výrobky, které na svém obale mají
uvedeno zdravotní/ výživové tvrzení:
vždy
□
téměř vždy □
občas
□
téměř nikdy □
nikdy
□
11) Při výběru potravin je pro Vás nejdůležitějším faktorem:
vzhled (design) obalu potraviny
□
cena potraviny
□
složení potraviny (nutriční hodnoty)
□
původ potraviny
□
reklama týkající se této potraviny
□
12) Potraviny, které mají na svém obale uvedeno tvrzení "s nízkým obsahem živiny/s
vysokým obsahem živiny/ je zdrojem živiny" považujete za:
více zdravé než potraviny, které na své etiketě toto tvrzení nemají
□
stejně zdravé jako potraviny, které na své etiketě toto tvrzení nemají
□
méně zdravé než potraviny, které na své etiketě toto tvrzení nemají
□
13) Tvrzení "se sníženým obsahem sodíku" patří mezi:
výživová tvrzení
zdravotní tvrzení
nepatří mezi výživová ani zdravotní tvrzení

□
□
□

14) Tvrzení „vápník je potřebný pro udržení normálního stavu kostní hmoty“ patří mezi:
výživová tvrzení
zdravotní tvrzení
nepatří mezi výživová ani zdravotní tvrzení

□
□
□

15) Kde jste se o zdravotních/výživových tvrzeních dozvěděl/a:
v tisku (noviny, časopisy, aj.)
□
na internetu (webové stránky Ministerstva zemědělství, Potravinářské komory ČR,
aj.)
□
v rozhlasovém vysílání (rádia)
□
nikde jsem se o zdravotních/výživových tvrzeních nedozvěděl/a
□
16) Nejčastěji se se zdravotními/výživovými tvrzeními na obalech potravin setkáváte ve svém
životě:
u potravin s vyšším obsahem vlákniny (knäckebrot, celozrnné cereálie, aj.)
□
u potravin s nižším obsahem tuku či cukru (tzv. light potraviny)
□
u potravin, které jsou zdrojem živin (např. mléčné výrobky jako zdroj vápníku) □
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u doplňků stravy (přípravků obsahujících vitamíny, minerální látky, aj.)

□

17) Je podle Vašeho názoru nezbytné do stravy zařazovat vedle běžných potravin také
doplňky stravy (přípravky obsahující vitamíny, minerální látky, aj.) :
ano
ne

□
□

18) Doplňky stravy (přípravky obsahující vitamíny, minerální látky, aj.) považujete za:
stejně kvalitní a účinné jako léky
□
více kvalitní a účinné než léky
□
méně kvalitní a účinné než léky
□
19) Doplňky stravy (přípravky obsahující vitamíny, minerální látky, aj.) považujete za:
důvěryhodné výrobky
□
nedůvěryhodné výrobky
□

Děkuji Vám za čas, který jste dotazníku věnovali.

5

6

