
Seznam příloh: 

Příloha č. 1 Dotazník 

 

1. Pohlaví: muž / žena 

 

 

2. Věk: 

 

 

3. Vaše váha: 

 

     a výška:  

 

                                        → BMI: 

 

 

4. Vaše nynější zdravotní potíže: 

 

o obezita 

o cukrovka    (nebo vyšší hladina cukru v krvi či užívání léků na cukrovku) 

o vysoký krevní tlak    (nebo užívání léků na tlak) 

o vyšší hladina cholesterolu    (nebo užívání léků na cholesterol) 

 

MS 

KVO 

 

5. Vaše hmotnost – je to momentálně nejvyšší dosažená váha během Vašeho 

života, nebo byla někdy i vyšší? 

 

ANO, je nejvyšší 

NE, byla už i vyšší  

 

     

     Pokud bývala i vyšší, v čem nastala změna, že je momentálně nižší? 

o zhubnutí díky nějaké dietě  

o zhubnutí jako následek nějakého onemocnění (nevolnost kvůli nemoci či 
lékům, zažívací potíže dlouhodobé taktéž z nemoci či léků apod.) 

o zhubnutí na základě předchozí úpravy životního stylu (doporučené např. 
v odborné ambulanci) 
 

o jiný důvod: 

 

 



6. Změna Vaší hmotnosti za posledních 12 měsíců: 

 

 

 

 

7. Zkoušel/a jste v minulosti nějaké diety či pokusy s cílem zhubnout? 

 

ANO 

NE 

 

8. Kouříte? 

 

o ano 

o nyní už ne, ale v minulosti jsem kouřil/a 

o ne a nikdy jsem nekouřil/a      

 

9. Má nebo měl někdo z Vašich blízkých příbuzných (rodiče, sourozenci, děti) 

aspoň jedno z uvedených onemocnění?  

 

 diabetes mellitus 2. typu (cukrovka)  jeden rodič  

       oba rodiče 

       sourozenec/i 

       mé dítě / děti 

 obezita       jeden rodič  

       oba rodiče 

       sourozenec/i 

       mé dítě / děti 

 vysoký krevní tlak     jeden rodič  

       oba rodiče 

       sourozenec/i 

       mé dítě / děti 

 vysoké hladiny tuků v krvi     jeden rodič  

   (vyšší cholesterol)     oba rodiče 

       sourozenec/i 

       mé dítě / děti 

 kardiovaskulární onemocnění (infarkt   jeden rodič  

myokardu, mozková mrtvice…)   oba rodiče 

       sourozenec/i 

       mé dítě / děti 

 

 

 



10. Pijete alkohol a zhruba v jakém množství? 

o ANO, téměř každý den a ve větším množství (více jak 200 ml vína nebo více jak 500 

ml piva 

    nebo více jak 50 ml tvrdého alkoholu) 

o ANO, téměř každý den, ale malé množství (méně jak 200 ml vína nebo  

    méně jak 500 ml piva) 

o ANO, ale příležitostně (párkrát do měsíce např. na oslavě) 

o NE, alkohol nepiji vůbec 

 

11. Hýbete se (běh, svižnější chůze, plavání, cvičení, tancování, jízda na kole či 

rotopedu atd.) pravidelně (to znamená alespoň 30-45 minut minimálně 3-4x týdně)? 

                                 ANO 

                                 NE 

 

Pokud byla na předchozí otázku odpověď NE – jaký je hlavní důvod? 

 

o nemám na to čas (kvůli práci, péči o rodinu apod.) 

o nebaví mě to a představa pravidelného pohybu se mi nelíbí 

o rád/a bych se hýbal/a, ale můj zdravotní stav mi to nedovoluje (zadýchávání se, 

problémy s klouby nebo se zády, trvalé následky po úraze, deprese atd.) 

o rád/a bych se hýbal/a, ale nemám s kým a sám/sama se nedokážu přinutit  

o jiný důvod:  

 

 

 

12. Uveďte prosím zhruba Vaše denní rozložení jídla, kolikrát denně jíte?: 

 

o pravidelně 5x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře)  

o pravidelně 3x denně (snídaně, oběd, večeře) 

o celkem pravidelně, ale nesnídám 

o nepravidelně (jiný počet jídel během týdne za den i co se týče velikostí porcí) 

 

 

 



Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a, že nepravidelně nebo že nesnídáte, jaký je 

důvod? 

 

o nestíhám si připravovat jídlo dopředu a během dne už si ho nestihnu přichystat či 

koupit 

o příprava a vaření jídla mě nebaví  

o ze zdravotních důvodů nemám chuť k jídlu 

o jiný důvod: 

 

 

13. Jak jste na tom s pitným režimem? Zhruba jaké množství tekutin za den 

vypijete? 

(nepočítá se do toho káva a alkohol) 

 

o vůbec netuším, kolik toho za den vypiju 

o piju málo, více jak 1 litr tekutin to nebude 

o denně vypiju tak 1 – 2 litry tekutin 

o vypiju za den více jak 2 litry  

 

14. Z následujících druhů potravin - co jíte a jak často?  

                                     denně    2-3x týdně    2-3x měsíčně    párkrát ročně   vůbec  

 

uzeniny (salámy, párky, vepřová       ⃝             ⃝                      ⃝                       ⃝                      ⃝ 

šunka, uzené maso…), paštiky... 

 

sladkosti (sušenky, bonbóny,            ⃝             ⃝                      ⃝                       ⃝                      ⃝ 

čokolády, zákusky, dorty...) 

 

slazené nápoje (limonády, kola,        ⃝             ⃝                      ⃝                       ⃝                      ⃝ 

energetické nápoje, džusy...) 

 

bílé a kynuté pečivo a přílohy            ⃝             ⃝                      ⃝                       ⃝                      ⃝ 

(rohlíky, knedlíky, buchty,  

koblihy, koláče, bílý chléb...) 

 

smažené (řízky, brambůrky,               ⃝             ⃝                      ⃝                        ⃝                     ⃝ 

hranolky, smažený sýr atd.)  

 

tuky (ve smyslu tučné maso,              ⃝             ⃝                      ⃝                        ⃝                     ⃝ 

polevy, majonézy, smetana…) 

 

 



zpracované potraviny                       ⃝             ⃝                     ⃝                        ⃝                     ⃝ 

(instantní polévky a omáčky,  

pomazánky, polotovary, bujóny,  

tavené sýry atd.) 

 

ryby (treska, tuňák, losos, pstruh)      ⃝             ⃝                      ⃝                        ⃝                   ⃝ 

 

ovoce a zelenina (myšleno                ⃝             ⃝                      ⃝                        ⃝                   ⃝ 

alespoň 3 porce/kusy za den) 

 

rostlinné tuky (olivový olej,                ⃝             ⃝                      ⃝                        ⃝                    ⃝ 

avokádo, semínka a oříšky  

 

celozrnné výrobky a přílohy               ⃝              ⃝                      ⃝                        ⃝                   ⃝ 

(tmavá rýže, luštěniny, celozrnné  

těstoviny a pečivo...) 

 

zakysané mléčné výrobky                ⃝              ⃝                      ⃝                        ⃝                   ⃝ 

(bílé neochucené jogurty,  

acidofilní mléko / kefír...) 

 

káva                                                    ⃝              ⃝                      ⃝                         ⃝                  ⃝ 

 

Pokud častěji konzumujete položky označené červenou barvou a méně ty zelené,  

jaký je myslíte důvod? 

červené - uzeniny, sladkosti, slazené nápoje, bílé a kynuté, smažené, tuky, zpracované potr. 

zelené - ryby, ovoce a zelenina, rostlinné tuky, celozrnné, zakysané mléčné výrobky, káva 

 

o nemám dostatek informací o rizicích spojených s konzumací těchto potravin,  

tudíž mi nepřijde, že jím nezdravě  

o vím, že jím méně zdravě, ale tato jídla mi chutnají a neumím si představit je nejíst  

nebo hodně omezit nebo nemám dostatek pevné vůle to vydržet dlouhodobě 

o zdravější potraviny mi přijdou dražší a z finančních důvodů si to tedy nemohu dovolit 

o nemám podporu v rodině (pokud rodina nechce jíst zdravě a vyžaduje např. přípravu 

méně zdravých jídel a Vám se nechce vařit pro sebe zvlášť, takže se přizpůsobíte 

ostatním) 

o jiný důvod: 

 

 

 

 



15. Solení – kolik a jak často? 

 

o používám sůl (přidanou) denně, na většinu pokrmů – přisolování polévek, příloh, 
masa, vajec, namazaného chleba apod. 
 

o konzumuji častěji slané potraviny – slané pochutiny (brambůrky, slané tyčinky a 
solené oříšky), solené pečivo (krystalová sůl na povrchu), instantní polévky a omáčky, 
kupované pomazánky, ochucovadla (bujóny, maggi, sójová omáčka…), zelenina ve 
slaném nálevu, uzené masné výrobky, tavené a tvrdé sýry, kořenící směsi (grilovací 
koření, kupované marinády apod.) a další) 
 

o solím velmi málo, slané potraviny mi tolik nechutnají 
 

o ze zdravotních důvodů (např. vysoký krevní tlak) už sůl velmi omezuji 
 
 

 

16. Přijde Vám / myslíte si, že jste měl/a doteď ze strany zdravotnického personálu 

(lékaři, sestry, nutriční terapeuti) dostatek informací a podpory co se týče změny 

životního stylu? (např. doporučení na vhodné a nevhodné potraviny, vzorový 

jídelníček, rada jak vůbec začít se změnou životního stylu, podpora a rada 

v zanechání kouření, informace o pohybových aktivitách – jaké by byly pro Vás 

vhodné atd.) 

ANO 

             NE  

 

 

 

Pokud byla Vaše odpověď na předchozí otázku NE, čím si myslíte, že je to dané? 

 

o nezájem ze strany zdravotnického personálu (pokud máte pocit, že Vám tyto 

informace 

   byla možnost sdělit – byl čas a prostor, ale přesto Vám nikdo informace nedal) 

o nezájem z mé strany (neprojevil/a jsem zájem se dozvědět více a spolupracovat,  

   nechodím na pravidelné kontroly, prohlídky apod.) 

o časová vytíženost zdravotnického personálu (pokud máte pocit, že by Vám lékaři,  

   sestry a další zdravotníci rádi informace sdělili, ale kvůli nedostatku času  

   (hodně pacientů a práce) na to není časový prostor) 

o jiný důvod: 

 

 

 

 

 



17. Z jakého důvodu jste tady?  Co Vás sem přivádí? 

 

o sám/sama jsem chtěla a chci pouze, hlavně zhubnout (spíše tedy estetický důvod) 
 

o sám/sama jsem chtěla, protože chci zhubnout a chci se také cítit lépe  
po zdravotní stránce (pro zlepšení cukrovky, vysokého tlaku, lepší fyzická kondice…) 
 

o poslal mě sem lékař (praktický lékař, kardiolog atd.) 
 

o na základě přání někoho z rodiny (manžel/ka, děti apod.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 Souhlas etické komise 

 

 



 

 

 



Příloha č. 3 Edukační letáček pro pacienty 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 


