
 

 

 

Příloha 1 – dotazník pro skupinu s nutriční intervencí 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

● Muž 

● Žena 

2.  Kolik je Vám let? (Vyberte jednu odpověď) 

● méně než 21 let 

● 21- 40 let 

● 41- 60 let 

● 61- 80 let 

● 81 let a více 

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (Vyberte jednu odpověď) 

● Základní vzdělání 

● Střední odborné vzdělání s výučním listem 

● Střední všeobecné vzdělání 

● Vyšší odborné vzdělání 

● Vysokoškolské vzdělání 

4. Jaké je Vaše zaměstnání? (Vyberte jednu odpověď) 

● Sedavé 

● Fyzicky náročné 

● Nepracuji 

5. Kolikrát denně se stravujete? (Napište odpověď) 

6. Kolik tekutin vypijete v průběhu dne? (Napište odpověď) 

7. Dodržujete nízkobílkovinnou dietu? (Vyberte jednu odpověď) 

● Ano 

● Ne  

8. Jaké jsou podle Vás hlavní zásady diety nízkobílkovinné diety? (Napište odpověď) 

 

9. Jaký vliv má podle Vás nízkobílkovinná dieta na průběh chronického onemocnění ledvin? 

(Napište odpověď) 

 

 



 

 

 

 

10. Jaké složky potravy se sledují při chronickém onemocnění ledvin? (Vyberte jednu nebo 

více odpovědí) 

● Bílkoviny 

● Draslík 

● Sodík 

● Fosfáty 

● Vápník 

● Jiné (vypište prosím jaké) 

11. Jaký je Váš denní příjem bílkovin ve stravě? (Uveďte v g/kg hmotnosti za den) 

12. Doplňujete důležité bílkoviny pomocí užíváním lékařských přípravků (ketoanalog)? 

(Vyberte jednu odpověď) 

● Ano 

● Ne 

● Nevím, co jsou to ketoanaloga 

13. Jaké nízkobílkovinné potraviny konzumujete? (Vyberte jednu nebo více odpovědí) 

● Bezlepkový chléb a pečivo 

● Nízkobílkovinné masné výrobky 

● Nízkobílkovinné mléčné výrobky 

● Bezlepkové těstoviny 

● Jiné 

14. Jaké ovoce a zeleninu zařazujete do Vašeho jídelníčku? (Napište odpověď) 

15.  Myslíte si, že nadměrný příjem sodíku v potravě má vliv na Vaše zdraví? (Vyberte jednu 

odpověď) 

● Ano 

● Ne 

● Nevím 

 

 

 



 

 

 

 

16. Jaký je podle Vás hlavní zdroj sodíku ve stravě? (Vyberte jednu nebo více odpovědí) 

● Stolní sůl 

● Konzervované potraviny  

● Pochutiny (brambůrky, oříšky, preclíky a další) 

● Uzeniny 

● Jiné (vypište prosím jaké) 

17. Čtete při nakupování informace ohledně obsahu soli uvedené na etiketách? (Vyberte 

jednu odpověď) 

● Ano 

● Spíše ano 

● Spíše ne 

● Ne 

18. Jakým způsobem si ochucujete/dochucujete pokrmy? (Napište odpověď) 

19. Jaké nízkobílkovinné pokrmy připravujete nejčastěji? (Napište odpověď) 

20. Používáte při přípravě nízkobílkovinných pokrmu speciální recepty pro danou dietu? 

(Vyberte jednu odpověď) 

● Ano 

● Ne 

21. Připravujete si nízkobílkovinné pokrmy s sebou do Vašeho zaměstnání? (Vyberte jednu 

odpověď) 

● Ano 

● Spíše ano 

● Spíše ne 

● Ne 

22. Co je pro Vás složité při dodržování diety při chronickém onemocnění ledvin? (Vyberte 

jednu nebo více odpovědí) 

● Časová náročnost 

● Finanční náročnost 

● Příprava potravin 



 

 

 

● Jiné (napište prosím co) 

23. Jaká je podle Vás úloha nutričního terapeuta při chronickém onemocněním ledvin? 

(Napište odpověď) 

24. Poskytl/a Vám Váš/e nutriční terapeut/ka dostatek informací ohledně nízkobílkovinné 

diety? 

● Ano 

● Ne 

25. Jste soběstačný při běžných denní aktivitách? (Vyberte jednu odpověď) 

● Ano 

● Spíše ano 

● Spíše ne 

● Ne 

26. Je některá z uvedených denních aktivit, které nejste schopni zvládnout samostatně? 

(Vyberte jednu nebo více odpovědí) 

● Osobní hygiena (mytí obličeje, česání, čištění zubů) 

● Koupání nebo sprchování 

● Chůze do schodů nebo ze schodů 

● Oblékání včetně nazouvání obuvi a zavazování tkaniček 

● Domácí práce a nakupování  

● Jsem schopný/á zvládnout všechny uvedené aktivity samostatně 

27. Jste schopný/á vykonávat nějakou pohybovou aktivitu a sport? (Vyberte jednu odpověď) 

● Ano 

● Ne (pokud ne, proč) 

28. Jakou pohybovou aktivitu děláte nejčastěji? (Napište odpověď) 

 

29. Věnujete pohybové aktivitě (sportu) dostatek času? (Vyberte jednu odpověď) 

● Ano 

● Ne 

30. Je něco, co Vás limituje při pohybové aktivitě? (Napište odpověď) 

31. Cítíte se unavený/á v průběhu dne? (Vyberte jednu odpověď) 

● Ano 

● Spíše ano 

● Spíše ne 



 

 

 

● Ne 

 

32. Myslíte si, že má pravidelná pohybová aktivita pozitivní vliv na Vaše zdraví při 

onemocnění ledvin? (Vyberte jednu odpověď) 

● Ano 

● Spíše ano 

● Spíše ne 

● Ne 

33. Jaká je podle Vás vhodná pohybová aktivita při chronickém onemocnění ledvin? 

(Napište odpověď) 

34. Kolikrát týdně je podle Vás vhodné vykonávat sportovní aktivitu při chronickém 

onemocnění ledvin? (Napište odpověď) 

35. Jak dlouho by podle Vás měla trvat takováto pohybová aktivita? (Vyberte jednu odpověď)  

● Méně jak 30 minut 

● 30 minut a více  

36. Máte dostatek informací ohledně správné pohybové aktivitě a vlivu pohybu na Vaše 

onemocnění? (Vyberte jednu odpověď) 

● Ano 

● Spíše ano 

● Spíše ne 

● Ne 

37. Navštěvujete fyzioterapeuta? (Vyberte jednu odpověď) 

● Ano 

● Ne 

38. Chtěl/a byste získat více informací ohledně nízkobílkovinné diety a pohybové aktivity? 

(Vyberte jednu odpověď) 

● Ano 

● Spíše ano 

● Spíše ne 

● Ne 

39. Z jakých zdrojů v současné době čerpáte nejvíce informací ohledně pohybové aktivity a 

diety při chronickém onemocnění ledvin? (Vyberte jednu nebo více odpovědí) 

● Internet 



 

 

 

● Tištěné materiály (letáky, knihy a další) 

● Zdravotnický personál 

● Jiné (napište prosím jaké) 

Příloha 2 – dotazník pro skupinu bez nutriční intervence 

1. Jaké je Vaše pohlaví? (Vyberte jednu odpověď) 

● Muž 

● Žena 

2. Kolik je Vám let? (Vyberte jednu odpověď) 

● méně než 21 let 

● 21- 40 let 

● 41- 60 let 

● 61- 80 let 

● 81 let a více 

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (Vyberte jednu odpověď) 

● Základní vzdělání 

● Střední odborné vzdělání s výučním listem 

● Střední všeobecné vzdělání 

● Vyšší odborné vzdělání 

● Vysokoškolské vzdělání 

4. Jaké je Vaše zaměstnání? (Vyberte jednu odpověď) 

● Sedavé 

● Fyzicky náročné 

● Nepracuji 

5. Kolikrát denně se stravujete? (Napište odpověď) 

6. Kolik tekutin vypijete v průběhu dne? (Napište odpověď) 

7. Dodržujete nízkobílkovinnou dietu? (Vyberte jednu odpověď) 

● Ano 

● Ne (Pokud ne, proč?) 

8. Dodržujete nějaká jiná dietní opatření týkající se chronického onemocnění ledvin? 

(Vyberte jednu odpověď) 

● Ano (Pokud ano, jaké?) 

● Ne 

10. Jaké jsou podle Vás hlavní zásady diety při onemocnění ledvin?(Napište odpověď) 



 

 

 

11. Jaký vliv má podle Vás nízkobílkovinná dieta na průběh chronického onemocnění 

ledvin? (Napište odpověď) 

 

12. Jaké složky potravy se sledují při chronickém onemocnění ledvin? (Vyberte jednu nebo 

více odpovědí) 

● Bílkoviny 

● Draslík 

● Sodík 

● Fosfor 

● Vápník 

● Jiné (napište prosím jaké) 

13. Jaký je Váš denní příjem bílkovin ve stravě? (Uveďte v g/kg hmotnosti za den) 

14. Doplňujete důležité bílkoviny pomocí užíváním lékařských přípravků (ketoanalog)? 

(Vyberte jednu odpověď) 

● Ano 

● Ne 

● Nevím, co jsou to ketoanaloga  

15. Konzumujete některé z uvedených alternativních potravin místo klasických? (Vyberte 

jednu nebo více odpovědí) 

● Bezlepkový chléb a pečivo 

● Nízkobílkovinné masné výrobky 

● Nízkobílkovinné mléčné výrobky 

● Bezlepkové těstoviny 

● Žádné z uvedených 

16. Jaké ovoce a zeleninu zařazujete do Vašeho jídelníčku? (Napište odpověď) 

17. Jaký je podle Vás hlavní zdroj sodíku ve stravě? (Vyberte jednu nebo více odpovědí) 

● Stolní sůl 

● Konzervované potraviny  

● Pochutiny (brambůrky, oříšky, preclíky a další) 



 

 

 

● Uzeniny 

● Jiné (vypište prosím jaké) 

 

18. Čtete informace ohledně obsahu soli uvedené na etiketách? (Vyberte jednu odpověď) 

● Ano 

● Spíše ano 

● Spíše ne 

● Ne 

19. Jakým způsobem si ochucujete/dochucujete pokrmy? (Napište odpověď) 

20. Jaké dietní pokrmy připravujete nejčastěji? (Napište odpověď) 

21. Používáte při přípravě dietních pokrmu speciální recepty pro danou dietu? (Vyberte jednu 

odpověď) 

● Ano 

● Ne 

22. Připravujete si dietní pokrmy s sebou do Vašeho zaměstnání? (Vyberte jednu odpověď) 

● Ano 

● Spíše ano 

● Spíše ne 

● Ne 

23. Co je pro Vás složité při dodržování diety při chronickém onemocnění ledvin? (Vyberte 

jednu nebo více odpovědí) 

● Časová náročnost 

● Finanční náročnost 

● Příprava potravin 

● Jiné (napište prosím co) 

24. Jaká je podle Vás úloha nutričního terapeuta při chronickém onemocněním ledvin? 

(Napište odpověď) 

25. Byla Vám nabídnuta možnost navštěvovat nutričního terapeuta? (Vyberte jednu odpověď) 

● Ano 

● Ne 



 

 

 

26. Chtěl/a byste docházet do ambulance nutričního terapeuta? (Vyberte jednu odpověď) 

● Ano 

● Ne 

27. Bylo Vám poskytnuto dostatek informací ohledně diety při chronickém onemocnění 

ledvin? (Vyberte jednu odpověď) 

● Ano 

● Ne 

28. Kdo Vám poskytl informace ohledně diety při onemocnění ledvin? (Napište odpověď) 

29. Jste soběstačný při běžných denní aktivitách? (Vyberte jednu odpověď) 

● Ano 

● Spíše ano 

● Spíše ne 

● Ne 

30. Je některá z uvedených denních aktivit, které nejste schopni zvládnout samostatně? 

(Vyberte jednu nebo více odpovědí) 

● Osobní hygiena (mytí obličeje, česání, čištění zubů) 

● Koupání nebo sprchování 

● Chůze do schodů nebo ze schodů 

● Oblékání včetně nazouvání obuvi a zavazování tkaniček 

● Domácí práce a nakupování  

● Jsem schopný/á zvládnout všechny uvedené aktivity samostatně 

31. Jste schopný/á vykonávat nějakou pohybovou aktivitu a sport? (Vyberte jednu odpověď) 

● Ano 

● Ne (pokud ne, proč) 

32. Jakou pohybovou aktivitu děláte nejčastěji? (Napište odpověď) 

 

33. Věnujete pohybové aktivitě (sportu) dostatek času? (Vyberte jednu odpověď) 

● Ano 



 

 

 

● Ne 

34. Je něco, co Vás limituje při pohybové aktivitě? (Napište odpověď) 

 

 

35. Cítíte se unavený/á v průběhu dne? (Vyberte jednu odpověď) 

● Ano 

● Spíše ano 

● Spíše ne 

● Ne 

36. Myslíte si, že má pravidelná pohybová aktivita pozitivní vliv na Vaše zdraví při 

onemocnění ledvin? (Vyberte jednu odpověď) 

● Ano 

● Spíše ano 

● Spíše ne 

● Ne 

37. Jaká je podle Vás vhodná pohybová aktivita při chronickém onemocnění ledvin? 

(Napište odpověď) 

 

38. Kolikrát týdně je podle Vás vhodné vykonávat sportovní aktivitu při chronickém 

onemocnění ledvin? (Napište odpověď) 

 

39. Jak dlouho by podle Vás měla trvat takováto pohybová aktivita? (Vyberte jednu odpověď)  

● Méně jak 30 minut 

● 30 minut a více  

40. Máte dostatek informací ohledně správné pohybové aktivitě a vlivu pohybu na vaše 

onemocnění? (Vyberte jednu odpověď) 

 

● Ano 

● Spíše ano 

● Spíše ne 



 

 

 

● Ne 

41. Navštěvujete fyzioterapeuta? (Vyberte jednu odpověď) 

 

● Ano 

● Ne 

 

 

 

42. Chtěl/a byste získat více informací ohledně nízkobílkovinné diety a pohybové aktivity? 

(Vyberte jednu odpověď) 

 

● Ano 

● Spíše ano 

● Spíše ne 

● Ne 

43. Z jakých zdrojů v současné době čerpáte nejvíce informací ohledně pohybové aktivity a 

diety při chronickém onemocnění ledvin? (Vyberte jednu nebo více odpovědí) 

● Internet 

● Tištěné materiály (letáky, knihy a další) 

● Zdravotnický personál 

● Jiné (napište prosím jaké) 

  



 

 

 

Příloha 3 – stanovisko Etické komise 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha 4 – edukační materiál Nízkobílkovinná dieta a pohybová aktivita v predialýze 



 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha 5 – edukační materiál Bezlepkové a nízkobílkovinné těstoviny 

Bezlepkové těstoviny 

 

Internetový obchod Košík (www.kosik.cz) 

 

Značka Název B/100g Cena/100g 
Cena  
celkem 

Granoro Bezlepkové lasagne rovné (250g) 6,7g 30,70 Kč 
76, 90 

Kč 

Lucka Nudle rýžové bezlepkové (300g) 4,81g 12,63 Kč 37,90 Kč 

Lucka Vřetena rýžová bezlepková (300g) 3,42g 12,63 Kč 37,90 Kč 

Lucka Rýžové bezlepkové těstoviny do polévky (300g) 3,42g 12,63 Kč 37,90 Kč 

Rapunzel Bio rýžové špagety (250g) 8 g 34,36 Kč 85,90 Kč 

Rapunzel Bio rýžové spirálky (250g) 8 g 34, 36 Kč 
85, 90 

Kč 

Risolino Premium rýžové nudle vřetena (300g) 3g 15,3 Kč 45,90 Kč 

Risolino Premium rýžové těstoviny kolínka (300g) 7,3g 15,3 Kč 45,90 Kč 

 

Internetový obchod Rohlík (www.rohlik.cz) 

 

Risolino Rýžové těstoviny penne (300g) 3 g 13,3 Kč 39,90 Kč 

Rummo Fusilli bezlepkové (400g) 6 g 17,47 Kč 69,90 Kč 

Rummo Spaghetti Bezlepkové (400g) 6 g 17,47 Kč 69,90 Kč 

Rummo Penne Rigate bezlepkové (400g) 6 g 17,47 Kč 69,90 Kč 

Shirataki Konjak nudle ve tvaru rýže (270g) 0,5 g 14,78 Kč 39,90 Kč 

Lucka 
Rýžové těstoviny nudle vlasové bezlepkové 
(240g) 

3,42 g 14,52 Kč 34,90 Kč 

Orient 
Gourmet 

Skeleněné nudle (100g) 0,5 g 17,90 Kč 17,90 Kč 

Schär  Fusilli bezlepkové těstoviny (250g) 7,3 g 19,96 Kč 49, 9, Kč 

Seitz  Bezlepkové nudle do polévky (500g) 6,4 g 17,98 Kč 89,90 Kč 

Schär Spaghetti bez lepku (250g) 6,6 g 19,96 Kč 49, 90 Kč 

Šmajstrla  Pohankové těstoviny vlnky (250g) 6,9 g 14,76 Kč 36, 90 Kč 

 

Racionální výživa na Černá mostě (www.dietyinshop.cz) 

 

Safoco Rýžové makaróny bezlepkové (200g) 1,1 g 13,75 Kč 27,50 Kč 

Natural  Těstoviny kukuřičné – mušle (300g) 2,80g 9,2 Kč 27,60 Kč 



 

 

 

Lucka Rýžové těstoviny- polévkové hvězdičky (300g) 3,4g 9,6 Kč 29,00 Kč 

Jizerka Vlasové nudle bezlepkové (250g) 4,9g 12 Kč 29,86 Kč 

SamMills Kukuřičné těstoviny- Fettucine (500g) 5,5g 6,27 Kč 31,39 Kč 

SamMills Kukuřičné těstoviny – Penne rigate (500g) 5,5g 6,27 Kč 31,39 Kč 

SamMills Kukuřičné těstoviny – Fusilli (500g) 5,5 g 6,27 Kč 31,39 Kč 

Šmajstrla Pohankové vlnky (250g) 6,9g 6,27 Kč 31,66 Kč 

Bezgluten  Filini bezlepokové (vlasové nudle) (250g) 6,63 g 15,38 Kč 38,46 g 

Bezgluten Conchiglie bezlepkové (mušličky) (250g) 6,63 g 15,38 Kč 38,46 g 

Natural  
Bucatini (makarony)- Kukuřičné těstoviny 
(500g) 

2,80g 10,73 Kč 53,67g 

 

Nízkobílkovinné (PKU) těstoviny 

 

Racionální výživa na Černá mostě (www.dietyinshop.cz) 

 

Značka Název B/100g Cena/100g 
Cena  
celkem 

Poděbradské 
těstoviny 

Fleky PKU (250g) 0,4 g 16,8 Kč 42 Kč 

Poděbradské 
těstoviny 

Hvězdice PKU (250g) 0,4g 16,8 Kč 42 Kč 

Poděbradské 
těstoviny 

Kolečka PKU (250g) 0,4 g 16,8 Kč 42 Kč 

Poděbradské 
těstoviny 

Kolínka PKU (250g) 0, 4 g 16,8 Kč 42 Kč 

Poděbradské 
těstoviny 

Vřetena PKU (250g) 0,4 g 16,8 Kč 42 Kč 

Glutenex Tagliatelle PKU (250g) 0,84 g 23,6 Kč 59 Kč 

Glutenex Vřetena PKU (250g) 0,84 g 23,6 Kč 59 Kč 

Mevelia Těstoviny Ditali PKU (500g) 0,5 g 25 Kč 125 Kč 

Mevelia Těstoviny Fusilli PKU (500g) 0,5 g 25 Kč 125 Kč 

Mevelia Těstoviny Penne PKU (500g) 0,5 g 25 Kč 125 Kč 

Amino Těstoviny Makarony PKU (500g) 0,5 g 27,5 Kč 139 Kč 

Amino Těstoviny Penne PKU (500g) 0,5 g 27,5 Kč 139 Kč 

Amino Těstoviny Špagety PKU (500g) 0,5 g 27,5 Kč 139 Kč 

Balviten Drobení do polévky PKU (500g) <0,3 g 27,5 Kč 139 Kč 

LP Těstoviny Fusilli  PKU (500g) 0,4 g 39,8 Kč 199 Kč 

LP Těstoviny Lasagne PKU (500g) 0,4 g 39,8 Kč 199 Kč 

 

 



 

 

 

Příloha 6 – vzorový jídelníček nízkobílkovinné diety (B 0,8 g) 

Vzorový jídelníček (B 0,8g) 

 

Pacient 70kg (B 54g) 

Snídaně 
8:00 

Bezlepkový chléb se šunkou  
120 g jablko 
250 ml ovocný čaj 
15 g med do čaje 

Chléb se šunkou: 
80 g BLP kmínový chléb 
40 g lučina na pomazání 
50 g krůtí prsní šunka (90 % 
masa) 
 

Energie: 414 kcal 
Bílkoviny: 14 g 
Sodík: 201 mg 
Draslík: 168 mg 
Fosfor: 14 mg 

Přesnídávka 
10:00 

Rohlík s džemem 
250 ml ovocný čaj 

Rohlík s džemem: 
40 g bílý rohlík 
10 g rostlinný tuk 
25 g jahodový džem 

Energie: 257 kcal 
Bílkoviny: 4 g 
Sodík: 239 mg 
Draslík: 62 mg 
Fosfor: 51 mg 

Oběd 
12:30 

Polévka: 
250 ml květáková 
Hlavní chod: 
Pečená vepřová krkovice 
250 g vařený brambor  
50 g salátové okurky 
200 ml voda se sirupem 

Květáková polévka: 
50 g květák 
10 g cibule 
15 g rostlinný tuk 
sůl 
Pečená vepřová krkovice: 
55g vepřová krkovice 
20 g červená cibule 
15 g rostlinný tuk 
pepř, sůl 

Energie: 681 kcal 
Bílkoviny: 15,5 g 
Sodík: 1 286 mg 
Draslík: 1345 mg 
Fosfor: 268 mg 

Svačina 
15:30 

Jogurt s kompotovaným 
ovocem a piškoty 
200 ml černého čaje  

Jogurt s kompotovaným 
ovocem a piškoty:  
150 g kompotované 
mandarinky (bez nálevu) 
150 g bílý jogurt 
30 g piškoty 

Energie: 316 kcal 
Bílkoviny: 11 g 
Sodík: 21 mg 
Draslík: 157 mg 
Fosfor: 54,9 mg 

Večeře 
19:00 

Špagety s rajčatovou salsou 
250 ml vody se sirupem 
 

Špagety s rajčatovou salsou: 
100 g NB špagety 
40 g rajčata 
5 g cibule 
2 g česnek 
20 ml smetana 
5 g petrželka 
5 g bazalka 
2 g celerová nať 
pepř, sůl 
20 g parmezán na posypání 

Energie: 477 kcal 
Bílkoviny: 9 g 
Sodík: 351 mg 
Draslík: 249 mg 
Fosfor: 211 mg 

 

 Energie Bílkoviny Tuky Sacharidy Sodík Draslík Fosfor 

Celkem 2 200 kcal 54 g 80 g 319 g 2 100 mg 1 983 mg 600 mg 

 


