Příloha 1 - Dotazník:
1. Vaše pohlaví?
a. Muž
b. Žena
2. Co je pro vás na stravování nejdůležitější?
a. Stravování určuje zdraví mého těla
b. Jde mi hlavně o chuť
c. Jím jen pro zahnání hladu
d. Strava je mou životní filozofií
e. Jde o společenskou aktivitu
3. Co považujete za alternativní stravování?
a. Vynechávání určité potraviny
b. Stravu jinou než racionální
c. Konzumaci biopotravin
d. Jiné…….
4. Co si myslíte o alternativním stravování?
a. Podporuji ho
b. Nezajímám se o něj, je to věc každého člověka
c. Věřím, že každému vyhovuje něco jiného
d. AS je špatné pro tělo
e. Jsem odpůrce
5. Vynecháváte cíleně nějakou potravinu ze svého jídelníčku?
a. Jen pokud mi nechutná
b. Ano, pokud se domnívám, že je potravina pro mé tělo nezdravá
c. Ano, stravuji se alternativně
d. Ano, ze zdravotních důvodů
e. Nevynechávám
6. Víte, jestli vám vynecháním některé potraviny mohou vzniknout obtíže
z nedostatku některé důležité živiny?
a. Ano, vím jak tuto živinu nahradit jinou potravinou
b. Ano, ale nevím, jak tento problém vyřešit
c. Nikdy jsem o tom nepřemýšlel/a
d. Nevím

7. Jaký má vaše stravování vliv na váš život (fyzicky, psychicky)?
a. Jím racionálně a mám energii a zdravou psychiku
b. Jím racionálně a pociťuji únavu, mám zdravou psychiku
c. Jím racionálně, mám energii, ale psychické výkyvy
d. Jím racionálně, pociťuju únavu a mám psychické výkyvy
e. Jím alternativně a mám energii a zdravou psychiku
f. Jím alternativně a pociťuji únavu, mám zdravou psychiku
g. Jím alternativně, mám energii, ale psychické výkyvy
h. Jím alternativně, pociťuju únavu a mám psychické výkyvy
8. Jakým způsobem se stravujete?
a. Racionálně
b. Nepřemýšlím o tom
c. Vegetariánsky
d. Vegansky
e. Podle krevních skupin
f. Bez lepku
g. Bez laktózy
h. Vitariánsky (raw)
i. Makrobiotická strava
j. Paleo
k. Nízkosacharidově
l. Cukrfree
9. Z jakého důvodu se takto stravujete?
a. Kvůli chuti
b. Etické důvody
c. Zdravotní důvody
d. Náboženské důvody
e. Vliv mého okolí
f. Jiné….
10. Kde obědváte?
a. Nosím si jídlo z domova
b. V menze, splňuje mé nároky
c. Ve školním bistru, splňuje mé nároky
d. Jiné ………

11. Chodíte s kamarády na jídlo do restaurace?
a. Nechodím
b. Ano, stravujeme se stejně/velmi podobně
c. Ano, přizpůsobují se mým nárokům
d. Ano, v restauraci většinou vyhoví změnám vzhledem k mému stravování
e. Jiné…….
12. Jsou vaše pokrmy složité/časově náročné na přípravu?
a. Ano, přizpůsobuji jejich přípravě svůj denní rozvrh
b. Jak kdy, záleží na zvoleném výběru jídla
c. Nejsou
d. Nevím, vaří mi rodiče/někdo jiný
13. Je nákup potravin pro alternativní stravování dražší, než když jste se stravovali
racionálně?
a. Není
b. Ano, jen nepatrně
c. Ano, výrazně
14. Když si nestihnete jídlo připravit, je pro vás obtížné se najíst?
a. Ano, málo kde splňují mé nároky
b. Ano, v okolí, kde se pohybuji, to problém je
c. Není, v mém okolí splňují mé nároky
d. Není, mému stravování se lze lehce přizpůsobit
15. Co nejvíce ovlivnilo ve vašem životě přechod na alternativní stravování?
a. Můj denní rozvrh
b. Celkový pohled na stravování
c. Můj fyzický stav
d. Lidi se kterými se stýkám
e. Celkový životní styl
16. Co pro vás bylo při přechodu na alternativní stravu nejnáročnější?
a. Naučit se nakupovat
b. Příprava pokrmů
c. Naučit se doplňovat živiny z jiných poživatin
d. Reakce okolí
e. Jiné……

17. Stačí vám pro nákup na domácí přípravu pokrmů nákup v supermarketu?
a. Ano
b. Ano, s menším omezením
c. Ne, nakupuji navíc ne specializovaných obchodech
d. Ne, nakupuji jen ve specializovaných obchodech
18. Máte v domácnosti všichni stejné stravovací návyky?
a. Ano
b. Ne, ale často se vzájemně přizpůsobujeme
c. Ne, každý si vaří sám

