
Příloha 1 – Použité zkratky 
 

Ca2+ - chemická značka vápníku 

pH – power of hydrogen 

ATP – adenosintrifosfát 

PTH – parathormon 

CT – kalcitonin 

preproPTH – preproparathormon 

proPTH – proparathormon 

CaSr – kalcium senzitivní receptor 

D3 – cholekalciferol 

D2 – ergokalciferol 

EKG - elektrokardiografie 

BMI  - body mass index 

RTG – rentgenové záření (radioizotopový termoelektrický generátor) 

DXA - dvouenergiová kostní absorpcimetrie 

QCT – kvantitativní počítačová tomografie 

HRT – hormonální substituční terapie 

TC – tyrokalcitonin 

SZÚ – Státní zdravotní ústav 

RDA – recommended dietary allowance 

PRI – population reference intake 

FNB – Food and nutrition board 

VFN – Všeobecná fakultní nemocnice 

CHOPN – chronická obstrukční plicní nemoc 

DDD – doporučená denní dávka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 2 – Dotazník 
 

DOTAZNÍK 

 
Vážená paní/slečno,  

 

v tomto akademickém roce budu obhajovat svoji bakalářskou práci na téma „Příjem 

vápníku ve stravě u zdravotnických pracovníků VFN “. 

K zajištění dostatečných a relevantních informací pro svoji práci jsem se rozhodla 

připravit následující dotazník, týkající se příjmu vápníku ve stravě, a prosím Vás o 

spolupráci při jeho vyplnění. Ujišťuji Vás, že tento dotazník je dobrovolný a zjištěné 

výsledky budou prezentovány zcela anonymně. Dotazník slouží výhradně jako podklad 

k mé bakalářské práci. 

 

Tímto Vám vřele děkuji a doufám, že pro Vás bude dotazník co nejvíce srozumitelný. 

 

Sandra Figalová,  

 

studentka 3. ročníku oboru Nutriční terapie, 1. LF UK 

 

1) Věk ................. let 

 

2) Váha ............... kg 

 

3) Výška .............. cm 

 

4) Prodělala jste již menopauzu? (přechod) 

 

a) ano – před kolika lety? ..... 

b) ne 

 

5) Pokud ne, máte pravidelný menses? 

 

a) ano 

b) ne 

 

6) Pijete alkohol? Pokud ano, jak často? 

 

a) ano – příležitostně 

b) ano – často (téměř denně) 

c) ne – jsem abstinent 

 

 

 

7) Kouříte? Pokud ano, prosím, napište jak dlouho a kolik cigaret za den vykouříte. 



 

a) ano - ..... let/roky ..... cigaret denně 

b) ne 

c) ne – přestala jsem před ..... lety, kouřila jsem .....let 

 

8) Prodělala jste za svůj život nějaké zlomeniny? Pokud ano, kolik a čeho? 

 

1) ano - ........................................................................... 

2) ne 

 

9) Utrpěla jste některou ze zlomenin bez vyšší zátěže kosti? 

 

a) ano 

b) ne 

 

10) Máte dostatek pohybu? Sportujete? 

 

a) ano, občas sportuji 

b) ano, pravidelně sportuji (alespoň 2-3 krát týdně) 

c) nesportuji, ale mám fyzicky náročné zaměstnání 

d) ne, nemám dostatek pohybu 

 

11) Jaké máte zaměstnání?  

 

a) sedavé 

b) středně fyzicky náročné 

c) aktivní 

 

12) Trpíte některým z následujících onemocnění?  

 

a) Diabetes mellitus 1. typu 

b) Diabetes mellitus 2. typu 

c) Onemocnění štítné žlázy 

d) Revmatoidní artritida 

e) CHOPN (Chronická obstrukční plicní nemoc) 

f) Chronické selhávání srdce 

g) Ledvinová nedostatečnost 

h) Ne, žádným z těchto onemocnění netrpím  

 

 

 

 

 

 

13) Berete nějaké z následujících léků/doplňků stravy? 

Pokud ano, uveďte konkrétně jaký to je přípravek a jakou dávku užíváte.  



a) kortikoidy 

b) vápník (kalcium) 

c) vitamín D 

d) antikoncepce (v jakékoliv formě) 

 

14) Víte, kolik vápníku byste měla denně přijmout? Pokud ano, napište kolik. 

a) ano ..... 

b) ne 

 

15) Máte pocit, že máte ve stravě dostatek vápníku? 

a) ano  

b) ne 

 

U níže vypsaných potravin prosím zaškrtněte, kolik jich denně zkonzumujete. Pokud je 

to více nebo méně, napište prosím kolik. Nezapomeňte zohlednit, kolikrát za týden. 

(Například dvě sklenice mléka, třikrát týdně.) 

 

Mléko 

a) 0 sklenic  b) 1 sklenice  c) 2 sklenice d) více? .... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Kefírové/Acidofilní mléko 

a) 0 sklenic  b) 1 sklenice  c) 2 sklenice d) více? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Jogurt bílý 

a) 0  b) 1 (150g)  c) 2  d) více? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Jogurt ovocný 

a) 0  b) 1 (150g)  c) 2  d) více? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Zmrzlina mléčná 

a) 100 ml b) 200 ml c) 300 ml d) více nebo žádnou? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Tvaroh měkký tučný 

a) 100g  b) 200g c) 300g d) více nebo žádný? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Tvaroh tvrdý 

a) 100g  b) 200g c) 300g d) více nebo žádný? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

Tavený sýr 

a) 1 porce (cca 20g) b) 2 porce  c) 3 porce  



d) více nebo žádný? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Sýr Lučina nebo žervé 

a) 1 porce (cca 20g) b) 2 porce  c) 3 porce   

d) více nebo žádný? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Sýr Ementál (1 plátek cca 15g) 

a) 1-2 plátky b) 2-3 plátky c) 3-4 plátky d) více nebo žádný? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Sýr Eidam 30% tuku v sušině 

a) 1-2 plátky b) 2-3 plátky c) 3-4 plátky  d) více nebo žádný? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Sýr Niva 

a) 20g b) 30g c) 40g d) více nebo žádný? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Sýr Hermelín, Encián 

a) 20g b) 30g c) 40g d) více nebo žádný? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Sýr Parmazán 

a) 20g b) 30g c) 40g d) více nebo žádný? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Těstoviny (porce cca 80g) 

a) 0 porce b) 1 porce c) 2 porce d) více nebo méně? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Rýže (porce cca 80g) 

a) 0 porce b) 1 porce c) 2 porce d) více nebo méně? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Brambory (porce cca 250g) 

a) 0 porce b) 1 porce c) 2 porce d) více nebo méně? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Luštěniny (porce cca 120-150g) 

a) 0 porce b) 1 porce c) 2 porce d) více nebo méně? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

 

Sardinky v oleji 



a) 0 konzerv b) 1 konzerva (cca 120-150g)   c) půl konzervy d) více nebo méně? 

..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Vejce 

a) 0 kusů  b) 1 kus c) 2 kusy d) 3 kusy e) více nebo méně?..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Mák  

a) 0g  b) 20g (cca 2 lžíce) c) 30g (cca 3 lžíce)            d) více nebo méně? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Mandle  

a) 0g  b) 20g (cca 2 lžíce) c) 30g (cca 3 lžíce)            d) více nebo méně? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Ořechy para nebo lískové 

a) 0g  b) 20g (cca 2 lžíce) c) 30g (cca 3 lžíce)            d) více nebo méně? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Pomeranče 

a) 1 kus b) 2 kusy c) 3 kusy d) více nebo žádný? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Čokoláda mléčná 

a) 25g (cca 4 dílky) b) 50g c) 75g        d) více nebo žádnou?..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Brokolice 

a) 0g  b) 100g c) 200g d) více nebo méně? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Hořčice plnotučná (1 lžíce cca 15g ) 

a) 1 lžíce b) 2 lžíce c) 3 lžíce d) více nebo žádná? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Káva (šálky) 

a) 0  b) 1  c) 2  d) 3  e) více? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Příloha 3 – Žádost o provedení výzkumného šetření a 

souhlas etické komise s provedením výzkumného 

šetření 
 



 

Etická komise 

Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 

Na Bojišti 1 

128 08 Praha 2 

 

 

 

 

 

 

 

ŽÁDOST O PROVEDENÍ VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

 

 

Vážení členové Etické komise, 

 

jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia oboru Nutriční terapeut na 1. lékařské fakultě UK 

v Praze. K ukončení studia potřebuji napsat a obhájit bakalářskou práci. Součástí práce je výzkum, který 

bych ráda zrealizovala ve vašem lékařském zařízení, konkrétně na III. interní klinice VFN. Práce ponese 

název: Příjem vápníku ve stravě u zdravotnických pracovníků VFN. Cílem praktické části mé práce 

bude zjistit, jaký příjem vápníku ve stravě mají zdravotní sestry 3. interní kliniky a porovnat výsledky 

šetření s doporučenými hodnotami s ohledem na věk či zdravotní stav. Pro získávání dat bude použit 

anonymní dotazník, který zabere zhruba 20-40 minut. Dotazník bude zcela dobrovolný a získaná data 

budou použita výhradně jako podklady k mé bakalářské práci. Výzkum bych ráda realizovala v době od 

1. 12. 2015 do 31. 3. 2016. 

 

 

Prosím Vás o kladné vyřízení mé žádosti. 

 

Děkuji, 

 

 

 

 

V Praze dne 2. 11. 2015                   Sandra Figalová 

          U Sluncové 21/612 

          186 00 Praha 8 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


