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13.3 Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS S VYUŽITÍM VÝZKUMNÉHO 

ROZHOVORU a SBĚRU DAT POMOCÍ TÝDENNÍCH ZÁZNAMŮ 

JÍDELNÍČKŮ a JEJICH NÁSLEDNÝM VYUŽITÍM PRO ÚČELY 

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE   

zaznamenaného pro účely výzkumného projektu bakalářské práce 

Analýza stravování seniorů ve vlastním prostředí 

Držitel souhlasu: Iveta Kaiserová, studentka 1. LF UK Praha, obor Nutriční terapeut 

Výzkum probíhá pro účely zpracování bakalářské práce vedené na 1. lékařské fakultě UK 

v Praze, specializace ve zdravotnictví, studijní plán Nutriční terapeut. Bakalářská práce je 

psána na oboru nutriční terapie Ivetou Kaiserovou. 

Cílem tohoto výzkumu je analyzovat situaci ohledně stravování seniorů ve vlastním 

prostředí. Pro účely analýzy je klíčové získat informace o faktorech ovlivňujících stravování 

seniorů. Předpokládaným výstupem rozhovoru jsou informace, které se týkají témat jako 

anamnéza respondenta, financování, nákup surovin a vaření. 

Pro účely analýzy nejsou důležité osobní údaje respondentů (jako je například jméno, 

bydliště či organizace, ve které jsou zaměstnáni). Rozhovor, který s Vámi bude zaznamenán, 

bude ihned po jeho pořízení anonymizován. Všechny veřejně přístupné výstupy z výzkumu 

a jeho analýzy budou citovány anonymně a bude s nimi nakládáno bez vazby na Vaši osobu 

či organizaci, ve které pracujete. 

Prohlášení: 

• Souhlasím s poskytnutím rozhovoru a dalších souvisejících informací Ivetě 

Kaiserové pro účely bakalářské práce. 

• Rozumím výše uvedenému textu a souhlasím s jeho obsahem. 

• Rozumím tomu, že obsahem rozhovoru a dalších souvisejících informací mohou 

být i osobní a citlivé záležitosti a obtížná témata. 

• Rozumím tomu, že nemusím odpovídat na obtížné nebo nepříjemné otázky. 

• Rozumím tomu, že mohu úplně zrušit moji účast na výzkumu. 

 

V ....................................... 

Dne ................................... 

 

Podpis:       Podpis výzkumníka: 

        Iveta Kaiserová 

        [Telefonní číslo cenzurováno] 
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13.4  Instrukce rozdané informantům 

Instrukce: 

Vážení informanti, 

předně bych Vám chtěla poděkovat za Vaši spolupráci. Dále bych Vás chtěla ujistit, že data, 

která od Vás získám, budou v bakalářské práci uvedena anonymně.  

Obecné údaje 

K vyplnění obdržíte 14 listů pro zapisování denního příjmu potravy a tekutin. 7 bude 

označeno písmenem A (= jídelníček ženy) a 7 bude označeno písmenem B (= jídelníček 

muže). Přičemž 1 list = 1 den. 

Do kolonky „Čistý měsíční příjem“ vyplňte průměrný údaj za měsíc, nechcete-li toto uvádět, 

stačí pokud procentuálně či pomocí zlomku vyplníte kolonku "Měsíční výdaje na jídlo". 

Den 

Kolonky "Datum" "Den" "Denní režim" vyplňujte každý den. V kolonce denní režim 

zakroužkujte „Zvláštní“ v případě, že se liší od běžného dne. To je v případě, že jste na 

dovolené (zájezd se stravou all inclusive / pobyt na chatě, kdy máte jiný přístup k 

potravinám…). V takovémto případě do závorky uveďte důvod zvláštního režimu. Pokud 

trpíte náhlými zdravotními obtížemi, které ovlivňují Vaše stravování, uveďte toto v 

poznámce. 

Denní záznam 

K jídelníčkům předkládám vzorově vyplněný jeden den. 

Do kolonky "Co bylo konzumováno/vypito a v jakém množství (g,ml)/receptura" budete 

chronologicky (od rána do večera) psát všechno, co jste snědli a vypili v průběhu celého dne. 

Recepturu prosím přikládejte u Vámi připravovaných jídel (oběd, večeře...), tzn. vypíšete 

jednak z jakých surovin jste pokrm připravovali a kolik jste jich použili (např.: obalovaný 

řízek s brambory: 40 g strouhanky, 40 g hladké bílé mouky, 60 g vejce podestýlkové, 200 g 

kuřecího prsa, 400 g brambor, 10 g soli). Jednak zvážíte a zaznamenáte gramáž vaší porce 

(100 g obalovaný prsní kuřecí řízek, 200 g vařené brambory se slupkou). Pokud jde o nápoje, 

vypište je buď k denním chodům nebo jednotlivě (v případě, že jste pili a nejedli), 

nezapomínejte uvádět množství a druh, toto platí i u alkoholických nápojů. Pokud jde o 

koření, není třeba jeho gramáž zaznamenávat v případě, že ho použijete „špetku“. 

Do kolonky "Kde" napíšete místo konzumace pokrmu (doma, v restauraci, apod…).  
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Do kolonky "Pohybová aktivita" piště pohybovou aktivitu a dobu jejího trvání (9:30-10:30 

procházka v parku).  

Do kolonky "Potravinové doplňky (vitamíny, minerální látky), léky" pište i množství a čas, 

ve kterém jste je pozřeli (metformin 1tbl. po snídani). 

Do kolonky "Poznámka" napište, co považujete za důležité a pro co jste nenašli kolonku v 

tabulce. 

Návod na vážení 

Pro zjištění přesných údajů připojuji pár rad, jak vážit pokrmy. Pokud konzumujete tentýž 

chléb celý týden, který je plátkový, stačí zvážit plátek jednou a tento údaj používat dokola. 

Když budete vážit své porce, zvažte nejprve prázdný talíř, později zvažte plný talíř a první 

hodnotu od této odečtěte. Pokud se budete stravovat v restauraci, vyfoťte si gramáž z 

jídelního lístku restaurace, tuto pak do jídelníčku opište. Malé množství koření není třeba 

vážit. 

Kontakt: 

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat. 

Mé jméno: Iveta Kaiserová 

Číslo: [cenzurováno] 

E-mail: [cenzurováno] 

Přeji hezký den, a ještě jednou Vám mnohokrát děkuji za spolupráci, vážím si toho,  

Iveta Kaiserová (Studentka 1. lékařské fakulty v Praze, Univerzity Karlovy, obor Nutriční 

terapeut) 
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13.5 Vzor jídelníčku 

Obecné údaje (stačí vyplnit pro první den) 

Rodina: I. 

Rodinný člen*:  Manžel/Manželka 

Váha: 70 kg 

Výška: 170 cm 

Věk: 70 let 

Čistý měsíční příjem: 15 000 Kč 

Měsíční výdaje na jídlo: 5 000 Kč 
 

Den  

Datum: 19. 8. 19 

Den: Pondělí (1.) 

Denní 

režim*:  

Běžný/ 

Zvláštní 

 

* Nehodící se škrtněte. 

 

Denní záznam  

Denní 

chod 

Hodina 

konzu-

mace 

Co bylo konzumováno/ 

vypito a v jakém 

množství (g, 

ml)/receptura 

Kde 
Pohybová 

aktivita 

Potravinové 

doplňky 

(vitamíny, 

minerální 

látky), léky 

Poznámka 

Snídaně 8:00 

rohlík tukový 43 g, 

jihočeské máslo Madeta 

10 g, černý čaj 330 ml, 

cukr krystal 5 g 

Doma X 

1 tbl. 

Metformin 

500 mg, 1 

tbl. 

Prestarium 5 

mg (po 

snídani) 

X 

Svačina 10:30 
selský jogurt Kunín 

s lesními jahodami 200 g 
Doma X X X 

X 
11:00 až 

12:00 
kohoutková voda 500 ml Park Procházka X X 

Oběd 13:00 

zeleninová polévka 250 

ml, brambory 250 g, 

vepřová kýta 150 g, salát 

100 g, pomerančový džus 

Relax 100 % 330 ml 

Doma X X X 
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Svačina 14:00 
lískooříšková tatranka 

Sedita 33 g 

Doma 

u TV 
X X X 

Mezi 

chody 
15:30 jablko Pink lady 330 g Doma X X X 

X 
16:00 až 

17:00 

minerální voda Magnesia 

500 ml 
Bazén Plavání X X 

Večeře 18:00 

Penam chléb 

Zábrdovický (balený 

krájený) 80 g, eidamský 

sýr Madeta 30 % t.v.s. 10 

g, máslo Milko 5 g, 

keříkové rajče 70 g, 

kravské polotučné mléko 

Tatra 300 ml 

X X X X 

 

Receptura polévky: 

Zeleninový bujón Vitana 1 kostka (12 g), Mochovská zeleninová směs 350 g, Zátkovy vaječné 

těstoviny zavářka 50 g, kohoutková voda 2 000 ml, libeček čerstvý 5 g, kmín celý 2 g, černý mletý 

pepř 2 g 

Postup: 1) Do 2 000 ml vroucí vody přidám bujón. 2) Následně vysypu do hrnce zeleninovou směs. 

3) Nakonec vmíchám těstoviny, které povařím na mírném ohni, a polévku okořením. 

Receptura salátu: 

Zelený hlávkový salát 200 g, keříková rajčata 150 g, Franz Josef Kaiser Extra panenský olivový olej 

15 g, Franz Josef Kaiser balzamikový ocet 15 g, cukr bílý krupice 15 g, kohoutková voda 20 ml, 

čerstvý kopr 5 g, černý mletý pepř 2 g 

Postup: 1) Nakrájenou zeleninu ochutím balsamicem, olivovým olejem, pepřem, cukrem 

rozmíchaným ve vodě a koprem, zeleninu promíchám. 

Receptura hlavního chodu: 

Brambory konzumní pozdní 500 g, vepřová kýta bez kosti 300 g, Fabio Produkt Manka řepkový olej 

100 g, Bad Reichenhaller Alpská sůl s jodem 5 g, pepř černý mletý 3 g, drcený rozmarýn 5 g 

Postup: 1) Brambory uvařím ve slupce. 2) Podávám je s okořeněnou kýtou smaženou na oleji.  
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13.6  Formulář jídelníčku 

Obecné údaje (stačí vyplnit pro první den) 

Rodina:  

Rodinný člen*:  Manžel/Manželka 

Váha:  

Výška:  

Věk:  

Čistý měsíční příjem:  

Měsíční výdaje na jídlo:  

 

Den  

Datum:  

Den:  

Denní 

režim*:  

Běžný/ 

Zvláštní 

 

* Nehodící se škrtněte. 

 

Denní záznam  

Denní 

chod 

Hodina 

konzu-

mace 

Co bylo 

konzumováno/vypito 

a v jakém množství 

(g, ml)/receptura 

Kde  
Pohybová 

aktivita 

Potravinové 

doplňky 

(vitamíny, 

minerální 

látky), léky 

Poznámka 

       

       

       

       

       

       


