
 

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1 – Dotazník 

Vážená paní, vážený pane, 

jmenuji se Tereza Kafková a jsem studentka 3. ročníku na 1. lékařské fakultě Univerzity 

Karlovy oboru Nutriční terapeut. Tématem mojí bakalářské práce je Dietní prevence 

diabetes mellitus 2. typu. Proto bych Vás tímto chtěla poprosit o vyplnění mého dotazníku, 

který mi pomůže s výzkumem v praktické části bakalářské práce. 

 

Dotazník je anonymní a získané informace budou použity pouze pro účely mé bakalářské 

práce. Naleznete v něm otázky týkající se převážně onemocnění diabetes mellitus 2. typu 

(neboli cukrovky) a Vašich stravovacích zvyklostí. Dotazník se skládá ze 30 otázek, na 

které prosím odpovídejte intuitivně a odpovědi si nevyhledávejte na internetu nebo 

v jiných zdrojích.  

Pokud není uvedeno jinak, vyberte vždy jednu odpověď. 

 

Předem Vám velmi děkuji za Váš čas a ochotu. 

 

1) Jaké je Vaše pohlaví?  

a) muž 

b) žena 

 

2)  Váš věk:………… 

 

3) Vaše současná výška (v cm):………… 

 

4) Vaše současná váha (v kg):………… 

 

5) Dosáhl/a jste v posledních zhruba 5 letech váhového úbytku nebo přírůstku? 

Vyplňte prosím kolik kilogramů jste shodil/a nebo přibral/a (může se jednat o rozdíl 

od Vaší celoživotní průměrné váhy). 

a) váhový přírůstek: ……….. kg 

b) váhový úbytek:………….kg 

c) držím si pořád stejnou váhu 

 

6) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) nedokončené základní 

b) základní 

c) střední odborné bez maturity 

d) střední s maturitou 

e) vyšší odborné 

f) vysokoškolské 

 



 

 

 

7) Trpí/trpěl někdo z Vaší rodiny cukrovkou (diabetem)?  

a) ano 

b) ne  

Pokud ano, uveďte prosím příbuzenský vztah, který k Vám daná osoba má/měla 

(např. matka, otec, prarodiče, sourozenec) a dále, pokud víte, uveďte o jaký typ 

cukrovky se jedná/jednalo (diabetes mellitus 1. typu, 2. typu, těhotenská cukrovka). 

Diabetes mellitus 1. typu – charakteristický vznik v dětství 

Diabetes mellitus 2. typu – převažující forma diabetu, vzniká nejčastěji v dospělosti 

příbuzenský vztah:………………………………………………………………… 

typ diabetu:………………………………………………………………………… 

 

8) Vyskytuje se ve Vaší rodině obezita?  

Pokud ano, uveďte prosím příbuzenský vztah (např.: rodiče, prarodiče, 

sourozenci). 

a) ano 

b) ne 

příbuzenský vztah: ………………………………………………………………… 

 

9) Trpíte nějakým onemocněním? 

Zakroužkujte jednu či více odpovědí, pokud chcete, můžete vyplnit i jiné 

onemocnění. 

a) diabetes 1. typu 

b) diabetes 2. typu 

c) těhotenská cukrovka (gestační diabetes) 

d) vysoký krevní tlak 

e) vysoký cholesterol 

f) onemocnění srdce a cév (např.: ateroskleróza, prodělaný infarkt myokardu) 

g) onemocnění ledvin 

h) žádným onemocněním netrpím 

 

i) jiné: ………………………………………………………………………… 

 

10) Byl/a jste v posledních 2 letech na preventivní prohlídce u Vašeho praktického 

lékaře? 

a) ano 

b) ne 

 

11) Pokud jste byl/a na preventivní prohlídce v posledních 2 letech, máte hladinu 

cukru v krvi v pořádku? 

a) ano 

b) ne (zvýšená hladina) 

c) nevím 



 

 

 

d) na preventivní prohlídce jsem nebyl/a 

 

12) Jste kuřák/kuřačka? (klasické cigarety, dýmky, elektronické cigarety) 

a) ano 

b) ne 

 

13) Pokud kouříte, snažíte se s tím přestat? 

Vyplňují pouze kuřáci. 

a) ano 

b) ne 

 

14) Dodržujete aktuálně nějakou dietu? (redukční dieta, nízkosacharidová, paleo, 

keto dieta, bezlepková, veganská, vegetariánská) 

a) ano 

b) ne 

 

Pokud ano, uveďte o jakou dietu se jedná: ………………………………………. 

 

15)  Kolikrát týdně snídáte? 

a) nikdy 

b) 1x týdně 

c) 2x týdně 

d) 3x týdně 

e) 4x týdně 

f) 5x týdně 

g) 6x týdně 

h) 7x týdně 

  



 

 

 

16) Jak často zařazujete do svého jídelníčku určité skupiny potravin? 

Svou odpověď vyznačte v následující tabulce křížkem a to u každé skupiny potravin 

(v závorce jsou uvedeny pouze příklady potravin). 

Potravina 

nikdy  

nebo  

1x 

měs. 

1x-

3x  

měs. 

1x  

týdně 

2x-4x  

týdně 

5x-6x  

týdně 

1x  

denně 

2x-3x  

denně 

4x-5x  

denně 

6x  

denně  

a více 

bílkoviny (maso, 

vejce, mléčné 

výrobky)                   

červené maso 

(vepřové, hovězí, 

telecí, skopové)                   

masné výrobky 

(uzeniny, paštiky, 

sekaná)                   

ryby (pstruh, losos, 

tuňák z konzervy)                   

pečivo a cereálie 

(chléb, rohlík, 

ovesné vločky)                   

sladkosti (čokoládu, 

bonbony, sušenky)                   

ořechy (arašídy, 

vlašské ořechy, 

kešu)                   

luštěniny (čočka, 

hrách, fazole)                   

zelenina (rajče, 

okurka, salát)                   

ovoce (jablko, 

banán, jahody)                   

smažená jídla 

(řízek, hranolky, 

brambůrky)                   

káva 
                  

 

17) Jaké pečivo preferujete? 

a) bílé, necelozrnné 

b) celozrnné 

 

18) Co používáte na smažení? 

Můžete zakroužkovat více odpovědí, případně vyplnit jiný druh preferovaného tuku 

na smažení. 

a) máslo 

b) margarín 



 

 

 

c) olivový olej 

d) řepkový olej 

e) slunečnicový olej 

f) kokosový olej 

g) jiný druh tuku: ………………………………………………………………. 

 

19) Jaké preferujete mléčné výrobky? 

a) plnotučné 

b) polotučné 

c) netučné 

d) nejím mléčné výrobky 

 

20) Jaký typ nápojů převažuje ve Vašem pitném režimu? 

a) pitná voda (sycená, nesycená, minerální), neslazený čaj 

b) sladké minerálky, limonády 

c) džusy, šťávy 

 

21) Jak často pijete alkohol? 

a) alkohol nepiji vůbec 

b) méně než 1x měsíčně 

c) několikrát měsíčně 

d) 1x týdně 

e) 2x-3x týdně 

f) 4x-5x týdně 

g) 6x-7x týdně 

h) několikrát denně 

 

Pokud pijete alkohol, uveďte jaký druh a množství pijete nejčastěji (př.: 0,5 l 

piva): 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

22) Jak často vykonáváte nějakou pohybovou aktivitu (alespoň 30 minut v kuse – 

svižnější chůze, běh, cvičení, jízda na kole apod.)? 

a) nikdy nebo méně než 1x měsíčně 

b) 1x-3x měsíčně 

c) 1x týdně 

d) 2x-4x týdně 

e) 5x-6x týdně 

f) 1x denně a více 

Uveďte, jakou pohybovou aktivitu vykonáváte:……………………………………... 

 

23) Je Vaše zaměstnání, pokud pracujete, spíše sedavé nebo fyzicky náročnější? 

a) sedavé 

b) fyzicky náročnější 



 

 

 

c) jsem v důchodu / nepracuji 

 

24) Myslíte si, že má člověk s příbuzným, který má/měl diabetes (např. rodiče) 

vyšší riziko vzniku tohoto onemocnění, než člověk u kterého se v rodině 

diabetes nevyskytuje? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

25) Myslíte si, že má obézní člověk vyšší riziko vzniku diabetu než člověk, který 

obezitou netrpí? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

26) Myslíte si, že se dá určitou prevencí, jako je strava a pohyb předejít vzniku 

diabetu 2. typu? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

27) Co si myslíte, že se podílí na rozvoji diabetu 2. typu více? 

a) nadměrný příjem cukru ve stravě 

b) nadměrný příjem tuku ve stravě 

c) obojí stejně 

 

28) Co má podle Vás větší význam v prevenci vzniku diabetu 2. typu? 

a) zdravá strava 

b) pohybová aktivita 

c) obojí stejně 

 

29) Víte jak se vznik diabetu 2. typu projevuje? 

Můžete zakroužkovat více odpovědí. 

a) únavou 

b) nadměrnou žízní 

c) nadměrným močením 

d) průjmem 

e) hubnutím 

 

30) Co si myslíte, že by se ve Vašem jídelníčku dalo vylepšit, abyste vzniku diabetu 

předcházeli? 

Můžete zakroužkovat více odpovědí a případně odpovědět vlastními slovy. 

a) myslím, že svůj jídelníček nepotřebuji upravit 

b) snížit příjem energie (stravy) 

c) zvýšit konzumaci ovoce a zeleniny 

d) zvýšit konzumaci především celozrnných obilovin 



 

 

 

e) zvýšit příjem nenasycených tuků (rostlinné oleje, ryby, ořechy) 

f) snížit konzumaci cukru a sladkého jídla 

g) snížit pití kávy 

h) snížit konzumaci červeného masa 

i) snížit konzumaci masných výrobků 

 

j) jiné:…………………………………………………………………………... 
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