Přílohy
Příloha A – dotazník
Dobrý den,
jmenuji se Andrea Mokrejšová a jsem studentka 3. ročníku oboru nutriční terapeut na 1.
lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Právě pracuji na své bakalářské práci s
názvem; Alternativní směry stravování a jejich vnímání lidmi ve věku 18-27 let. Pokud
je Vám tedy mezi 18 a 27 lety věnujte prosím 5-10 minut svého času
na vyplnění mého dotazníku. Dotazník je zcela anonymní a od jeho vyplňování můžete
kdykoliv odstoupit.
S poděkováním
Andrea Mokrejšová
1. Kolik je vám let?
….
2. Pohlaví
žena/muž
3. Zaměstnání
Studuji SŠ/studuji VŠ/pracuji/jsem nezaměstnaný
4. Jaký máte postoj ke stravování?
a) Zajímám se o to co jím, z důvodu udržení štíhlé linie.
b) Zajímám se o to co jím, z důvodu podpory/udržení zdraví.
c) Svůj jídelníček sleduji ze zdravotních důvodů (př. celiakie, intolerance laktózy)
d) O zdravou stravu/aktuální trendy ve výživě se zajímám, ale příliš je nedodržuji.
e) Nezajímá mě, co jím.
5. Sportujete?
f) Ano, hýbu se 5-7x týdně.
g) Ano, hýbu se 3-4x týdně.
h) Ano, 1x týdně nebo příležitostně.
i) Ne.
6. Kouříte cigarety?
a. Ano, 1-3 cigarety denně.
b. Ano, 10 cigaret denně.
c. Ano, 20 a více cigaret denně.
d. Ne.
7. Stravujete se ve fastfoodech?
a. Ano, několikrát do týdne.
b. Ano, jednou týdně.
c. Ano, jednou měsíčně.
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d. Nenavštěvuji je, nebo výjimečně.
8. Znáte nějaký alternativní směr stravování?
a. Ne
b. Ano, prosím uveďte jaký/é …
9. Myslíte si, že by se lidé měli stravovat podle zásad alternativních způsobů stravování?
a) Ano.
b) Spíše ano.
c) Spíše ne.
d) Ne.
10. Praktikujete nějaký alternativní způsob stravování?
a. Ano, úplně.
b. Ano, částečně.
c. Ne.
11. Pokud ano, o jaký styl se jedná?
a. Vegetariánství
i. Semivegetariásntví
ii. Lakto-ovo-vegetariánství
iii. Ovo-vegetariánství
iv. Lakto-vegetariánství
v. Veganství
vi. Vitariánství
vii. Frutariánství
b. Paleolitická dieta
c. Makrobiotika
d. Bezlepková dieta
e. Jiné, prosím uveďte…
f. Nestravuji se tak.
12. Pokud praktikujete některý z alternativních směrů stravování, jaký je hlavní důvod
dodržování?
a. Zdraví
b. Finance
c. Náboženství
d. Etické důvody
e. Módní trend
f. Redukce hmotnosti
g. Vliv rodiny/přátel/blízkých osob
h. Nepraktikuji
13. Pozorujete změny od té doby, co jste začal/a dodržovat alternativní stravování?
a. Ano, zhubl/a jsem.
b. Ano, cítím se méně unavený/á.
c. Ano, cítím se bez energie.
d. Nepociťuji změny.
e. Nepraktikuji.
14. Pokud nepraktikujete alternativní druhy stravování, jaký je hlavní důvod?
a. Finanční náročnost
b. Neatraktivnost stravy
c. Nedostatečný příjem potřebných živin
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d. Nevidím v tom zisk, protože se stravuji pestře.
e. O výživu se nezajímám.
f. Stravuji se dle alternativního směru
15. Stravujete se ve školní jídelně/kantýně v práci apod.? Pokud ano, jsou v nabídce jídla
alternativních diet?
a. Ano, stravuji se.
i. V nabídce jsou vegetariánská jídla.
ii. V nabídce jsou bezlepková jídla.
iii. V nabídce jsou jídla jiných alternativních diet.
iv. V nabídce nejsou jídla alternativních diet.
b. Nestravuji se v jídelnách.
16. Jak vnímáte podniky, které se zaměřují na alternativní stravu (př. veganské restaurace, raw
kavárny)?
a. Kladně, sám/a je navštěvuji.
b. Kladně, ale nenavštěvuji je.
c. Kladně, ale stále jich je málo.
d. Negativně, v takovém podniku si nevyberu chutné jídlo.
e. Nevím.
17. Jaký je váš názor na finanční náročnost alternativních druhů stravy?
a. Výrobky jsou drahé.
b. Finančně podobné běžnému stravování
c. Levnější
18. Co si myslíte, že znamená raw strava.
a. Strava složená pouze z ovoce a zeleniny.
b. Syrová strava.
c. Strava založená na konzumaci obilovin a luštěnin.
d. Nevím.
19. Víte co je lepek?
a. Tělu škodlivá látka vyskytující se v pečivu.
b. Bílkovina objevující se v některých obilovinách.
c. Látka, která se pouze uměle přidává do pečiva za účelem lepší soudržnosti těsta.
d. Nevím.
20. Co si myslíte, že je hlavní princip paleolitické diety?
a. Zvýšit množství sacharidů ve stravě
b. Zvýšit množství bílkovin ve stravě
c. Nevím
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