
Přílohy 

Příloha č. 1 Vzor předkládaného dotazníku 

Vážená paní, Vážená slečno, 

jsem studentkou 3. ročníku oboru Nutriční terapeut na 1. lékařské fakultě Univerzity 

Karlovy. Nyní pracuji na bakalářské práci na téma „Změna stravování během těhotenství 

s diagnózou gestační diabetes mellitus (těhotenská cukrovka) a bez“. 

Prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro mou 

bakalářskou práci.  

Vaše účast na tomto projektu je dobrovolná. Získané údaje budou zpracovány anonymně a 

budou použity výhradně pro účely mé bakalářské práce. 

Předem Vám děkuji za Váš čas. 

Jitka Plasová 

3. ročník, obor Nutriční terapeut, 1. LF UK Praha 

E-mail: jplasova@centrum.cz 

1. Kolik je Vám let?  

 

 

2. Jaká je Vaše výška? 

 

 

3. Vaše váha před otěhotněním? 

 

 

4. Vaše váha v době testu na 

těhotenskou cukrovku (vypití 

sladkého roztoku), tj. 24 – 28 

týden těhotenství? 

 

 

5. Kolik jste vážila na konci 

těhotenství? 

 

 

6. Byla Vám diagnostikována 

těhotenská cukrovka? 

(pokud ne, přejděte prosím na 

otázku č. 9) 

 

ANO                NE 

7. Dodržujete doporučenou 

diabetickou dietu? 

 

ANO     Většinou ano     Občas      NE 

8. Co bylo pro Vás nejtěžší v rámci 

dodržování diabetické diety? 

a) Vynechat sladká jídla 

b) Jíst pravidelně 

c) Počítat/odhadovat množství sacharidů 
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d) NIC, vše se dalo zvládnout 

 

9. Měla jste v předchozím 

těhotenství těhotenskou 

cukrovku? 

 

ANO                NE 

10. Léčí se ve Vaší rodině někdo pro 

cukrovka 2. typu („stařeckou 

cukrovku“)? 

 

ANO (kdo: ____________)               NE 

11. Sportovala jste před 

otěhotněním? 

 

a) NE 

b) Pouze chůze:  

- méně než 30min/denně 

- více než 30min/denně 

c) Nějaký sport (uveďte jaký): ____________ 

Denně    3 – 5x týdně   1 – 2x týdně    Vůbec 

 

12. Sportovala jste během 

těhotenství? 

 

a) NE 

b) Pouze chůze:  

- méně než 30min/denně 

- více než 30min/denně 

c) Nějaký sport (uveďte jaký): ____________ 

Denně    3 – 5x týdně   1 – 2x týdně    Vůbec 

 

13. Kouříte? 

 
ANO                NE 

14. Kouřila jste v minulosti? 

 
ANO                NE 

15. Léčíte/léčila jste se pro vysoký 

krevní tlak? 

 

ANO                NE 

16. Byla jste sledována pro PCOsy 

(syndrom polycystických 

ovarií)? 

ANO                NE 

 

 



 

17. Jak často jste před otěhotněním jedla: 

 denně 3-5x týdně 1-2x týdně vůbec 

sladká jídla 

(dorty, sladké 

pečivo, 

čokoláda, 

cukrovinky) 

    

sladké nápoje 

(limonády, 

džusy, šťáva) 

    

fast food 

(hranolky, 

hamburgery, 

pizza, 

brambůrky) 

    

ovoce     

zelenina     

luštěniny     

mléčné a 

zakysané 

výrobky 

    

ryby     

 

18. Jak často jste jedla v těhotenství před testem na těhotenskou cukrovku (vypití 

sladkého roztoku): 

 denně 3-5x týdně 1-2x týdně vůbec 

sladká jídla 

(dorty, sladké 

pečivo, 

čokoláda, 

cukrovinky) 

    

sladké nápoje 

(limonády, 

džusy, šťáva) 

    



fast food 

(hranolky, 

hamburgery, 

pizza, 

brambůrky) 

    

ovoce     

zelenina     

luštěniny     

mléčné a 

zakysané 

výrobky 

    

ryby     

 

  



Příloha č. 2 Souhlas etické komise 

 



 



Příloha č. 3 Protokol o úplnosti náležitostí bakalářské práce 

 

Protokol o úplnosti náležitostí bakalářské práce 

Titul, jméno, příjmení: Jitka Plasová 

Název práce: Změna stravování během těhotenství s diagnózou gestační diabetes mellitus a bez 

Vedoucí práce: MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D. 

Prohlašuji, že jsem odevzdal (a) vysokoškolskou kvalifikační práci v souladu s:  

Opatřením rektora č. 6/2010 (dostupné z http://www.cuni.cz/UK-3470.html) 

Opatřením rektora č. 8/2011 (dostupné z http://www.cuni.cz/UK-3735.html) 

Opatřením děkana č. 10/2010 (dostupné http://www.lf1.cuni.cz/file/21321/opad10_10.pdf) 

Zároveň prohlašuji, že jsem do Studijního informačního systému vložil (a) plný text vysokoškolské 

kvalifikační práce včetně všech povinných souborů podle typu práce: 

- abstrakt ČJ 

- abstrakt AJ 

Při vkládání textu práce a všech souborů jsem postupoval (a) podle návodu dostupného z 

http://www.lf1.cuni.cz/file/25838/navod_vkladani_prace.pdf . 

Nahrané soubory jsem následně zkontroloval (a). 

Odpovídám za správnost a úplnost elektronické verze práce a všech dalších vložených elektronických 

souborů. 

1 exemplář práce svázaný v pevné plátěné vazbě + CD ROM s e-verze práce v příloze obsahuje všechny 

povinné náležitosti: 

Příloha č. 1 – Titulní strana, Prohlášeni diplomanta, Identifikační záznam, abstrakt v ČJ a AJ - 

http://www.lf1.cuni.cz/file/21323/opad10_10_pril1.pdf  

Příloha č. 6 – Prohlášení zájemce o nahlédnutí - http://www.lf1.cuni.cz/file/21329/opad10_10_pril6.pdf  

Datum: 

Podpis studenta       

 

Kontrolu úplnosti náležitostí provedla osoba pověřená garantem: 

http://www.cuni.cz/UK-3470.html
http://www.cuni.cz/UK-3470.html
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