
Příloha 1 - Dotazník 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

jsem Bc. Natália Palugová, studentka 2. ročníku oboru Nutriční specialista na 1. lékařské 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Chtěla bych Vás požádat o spolupráci při vyplnění 
dotazníku, který je součástí mé diplomové práce na téma: Vliv nutriční edukace na hladinu 
vitaminů u pacientů s idiopatickými střevními záněty. Otázkami se dotazuji na to, jaké jídlo jíte 
a také na míru Vašich vědomostí o výživě a vitaminech. Dotazník není anonymní, Vaše jméno 
však slouží jenom pro mé srovnání a vyhodnocení laboratorních hodnot a v mé diplomové práci 
se vyskytovat nebude. Zpracování je zcela anonymní. Všechny dotazníky budou v době 
zpracování uchovávány u mě společně se všemi mými ostatními studijními materiály k mé 
diplomové práci. Následně po vyhodnocení dat budou dotazníky skartovány. Zajímají nás 
statistické výsledky celé vzorky dotazovaných pacientů, které budou použity na potvrzení nebo 
vyvrácení hypotézy v diplomové práci.  

Žádám Vás o souhlas se zpracováním a dalšímu použitím údajů získaných z dotazníku 
v rámci diplomové práce.   

Svým podpisem dávám souhlas ke zpracování dat získaných z dotazníku v diplomové práci.  

Jméno pacienta…………………………..  

Podpis …………………………………...    

 

Podpis zkoušejícího ..................................   v Praze, dne………………. 

  

Dotazník  

(Vliv nutriční edukace na hladinu vitaminů u pacientů s idiopatickými střevními záněty) 

 

Datum: ……………………………………………………………….….. 

Jméno: …………………………………………………………………… 

(Tel. Číslo.:) …………………………………………………………….. 

Věk:  …………………………………………………………………..… 

BMI: ………………………………………………………………….. 

 Výška: ………………………………………………………… 
 Váha: …………………………………………………………. 

Choroba 

 Crohnova choroba 
 Ulcerózní kolitída 

 



1.) Víte o důležitosti příjmu vitaminů u Vašeho onemocnění? 
 Ano 
 Ne 

 
2.) Víte, které potraviny jsou zdrojem vitaminů skupiny B? 

 Ano: ………………………………………………………… 
 Ne 

 
3.) Víte, které potraviny jsou zdroje vitaminu D?  

 Ano: ………………………………………………………… 
 Ne 

 
4.) Suplementujete (některé) vitaminy? Které? 

 Ne 
 Nevim 
 Ano: ………………………………………………………. 

 
5.) Farmaceutická léčba 

 Cholestyramin 
 Sulfasalazin 

 
6.) Byla u Vás v minulosti vykonávana střervní resekce (vyjmutí části střeva) ?  

 Ano 
 Ne 

 
7.) Konzumujete mléčné výrobky?  

 Ne 
 Mléko 
 Smetana 
 Jogurty 
 Sýry tvrdé 
 Sýry čerstvé (cottage) 

Jak často konzumujete mléčné výrobky? (x krát týdně, měsíčně) 

……………………………………………………………………. 

8.) Konzumujete maso?  
 Ne 
 Drůběž 
 Hovězí 
 Vnitřnosti (játra, ledviny, paštiky) 

Jak často konzumujete maso? (x krát týdně, měsíčně) 

……………………………………………………………………. 

9.) Konzumujete ryby a rybí výrobky?  
 Ne 
 Ryby (losos, makrela, sardinky, tuňák) 
 Rybí konzervy 



Jak často konzumujete ryby a rybí výrobky? (x krát týdně, měsíčně) 

……………………………………………………………………. 

10.)  Konzumujete zelenou (listovou) zeleninu?  
 Ne  
 Listová zelenina (špenát, hlávkový salát, kapusta) 
 Brokolice, zelená paprika 

Jak často konzumujete zelenou zeleninu? (x krát týdně, měsíčně) 

……………………………………………………………………. 

11.)  Konzumujete ovoce? 
 Ne 
 Citrusové plody 
 Banány 

Jak často konzumujete ovoce? (x krát týdně, měsíčně) 

……………………………………………………………………. 

12.)  Konzumujete luštěniny? (čočka, hrách, cizrna, fazole, sója) 
 Ano 
 Ne 

Jak často konzumujete luštěniny? (x krát týdně, měsíčně) 

……………………………………………………………………. 

13.)  Konzumujete semínka a ořechy?  
 Ne 
 Mák 
 Slunečnicové, tekvicové semínka 
 Liskové, vlašské ořechy 

Jak často konzumujete semínka / ořechy ? (x krát týdně, měsíčně) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 2 – Souhlas Etické komise 

 



 



 



 

 


