
Přílohy 

Příloha 1: Stanovisko etické komise VFN k provedení individuálního výzkumu 

 

  



 

 

 

  



Příloha 2: Dotazník 

Dobrý den, 

jmenuji se Lenka Mahnelová a jsem studentkou 3. ročníku oboru Nutriční terapeut na 

1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Prosím Vás o vyplnění dotazníku určeného pro 

dospělé pacienty s atopickým ekzémem. Dotazník je anonymní a dobrovolný a bude sloužit 

pouze pro účely mé bakalářské práce, která se zabývá problematikou výživy  

u pacientů s atopickým ekzémem. 

Děkuji za Váš čas, který jste věnovali vyplnění tohoto dotazníku.  

Pohlaví (zakroužkujte):    ŽENA  -  MUŽ 

Věk:  

U níže uvedených otázek zakroužkujte, prosím, všechny vyhovující odpovědi. 

1. V jakém věku se u Vás poprvé objevily projevy atopického ekzému? 

a) 0 – 1 rok 

b) 1 – 5 let 

c) 5 – 10 let 

d) 10 – 20 let 

e) 20 – 30 let 

f) 30 – 40 let 

g) 40 + let  

 

2. Nyní projevy atopického ekzému stále přetrvávají: 

a) ano 

b) ne 

 

3. Projevy atopického ekzému konzultuji a řeším nebo jsem řešila s: 

a) praktickým lékařem pro děti a dorost 

b) praktickým lékařem pro dospělé 

c) dermatologem 

d) alergologem – imunologem 

e) jiné  

f) lékařskou péči jsem zatím nevyhledal/a 

 

4. Pokud jsem lékaře vyhledal/a, byla jsem jím informován/a o správném 

stravování při atopickém ekzému: 

a) ano 

b) ne 

 

5. Jaký způsob léčby a zmírnění příznaků atopického ekzému využíváte? 

a) individuální dietu s vyloučením dráždivých potravin 

b) kortikosteroidové masti 

c) kalcineurinové inhibitory (např. cyklosporin) 



d) fototerapii 

e) emoliencia (látky změkčující a zvláčňující kůži) – masti k promazávání kůže, 

ovesná koupel,… 

f) homeopatii 

g) akupunkturu 

h) lázeňskou léčbu 

i) jiné 

 

6. Zhoršení projevů atopického ekzému pociťuji v tomto ročním období: 

a) jaro 

b) léto 

c) podzim 

d) zima  

e) nepociťuji zhoršení v souvislosti s určitým ročním obdobím 

 

7. Zároveň mám projevy: 

a) průduškového astmatu 

b) senné rýmy 

c) zánětu spojivek 

d) ničím z výše uvedeného netrpím 

 

8. Projevy atopického ekzému, průduškového astmatu, senné rýmy nebo zánětu 

spojivek se objevily i u těchto rodinných příslušníků: 

a) matky 

b) otce 

c) sourozenců 

d) dětí 

e) u nikoho z výše uvedeného 

 

9. Při projevech atopického ekzému mám postižena tato místa: 

a) obličej 4,5 

b) krk 1 

c) hrudník 9 

d) břicho 9 

e) záda a hýždě 18 

f) dlaně a hřbet ruky, prsty 4 

g) předloktí 6 

h) paže 6 

i) zákolenní jamky 2 

j) stehna 15 

k) lýtka 15 

l) ploska a hřbet chodidla, prsty 4 

m) loketní jamky 2 

n) jiné 4,5 



10. Byl/a jsem kojena od narození do ukončených: 

a) 6 týdnů 

b) 4 měsíců 

c) 6 měsíců 

d) 12 měsíců  

e) déle než 1 rok 

f) nebyl/a jsem vůbec kojen/a 

g) nemohu určit 

 

11. Při léčbě atopického ekzému užívám tyto potravinové doplňky: 

a) probiotika 

b) kolostrum 

c) jiné 

d) žádné neužívám 

 

12. Vyberte potraviny a pokrmy, které u Vás projevy atopického ekzému zhoršují: 

a) vejce 

b) kravské mléko a mléčné výrobky 

c) obiloviny obsahující lepek – pšenice, žito, ječmen, oves 

d) sója 

e) arašídy 

f) ryby 

g) cizokrajné ořechy 

h) mandle 

i) lískové ořechy 

j) vlašské ořechy 

k) mák 

l) mořské plody 

m) citrusy 

n) ostatní tropické ovoce 

o) rajčata 

p) avokádo 

q) cukrovinky 

r) kakao a čokoláda 

s) jahody 

t) hořčice 

u) celer 

v) sezam 

w) vlčí bob 

x) pohanka 

y) pikantní a silně kyselé pokrmy 

z) žádné potraviny mi projevy atopického ekzému nezhoršují  

 



13. Za jak dlouho po konzumaci dráždivé potraviny se obvykle dostaví zhoršení 

projevů atopického ekzému? 

a) ihned 

b) do 15 minut 

c) do 30 minut 

d) do 1 hodiny 

e) do 12 hodin 

f) do 24 hodin 

g) do 72 hodin 

h) za déle než 72 hodin 

i) žádné potraviny mi projevy atopického ekzému nezhoršují 

 

14. Jakou metodou bylo prokázáno, že je daná potravina dráždivá? 

a) kožním prick testem 

b) atopickým epikutánním testem 

c) vyšetřením hladiny alergen-specifických IgE protilátek 

d) testem aktivace bazofilů 

e) eliminačně-expozičním testem 

f) na základě vlastního vypozorování 

g) jiným způsobem 

h) žádné potraviny projevy nezhoršují 

 

15. I přes to, že mi některé potraviny atopický ekzém zhoršují, nedokážu se jich 

vzdát a do svého jídelníčku je občas zařadím: 

a) ano 

b) ne 

c) žádné potraviny projevy nezhoršují 

 

16. Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhl/a? 

a) ZŠ 

b) SŠ 

c) VŠ 

 

17. Na stupnici od 1 do 10 označte, do jaké míry se cítíte atopickým ekzémem 

omezeni při běžných denních činnostech (1 – nepociťuji žádné omezení, 10 – 

atopický ekzém mě výrazně omezuje) 

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

  



Příloha 3: Doporučení ohledně stravování pro dospělé pacienty s AE 

Doporučení ohledně stravování 

1. Nedodržujte restrikční diety, pokud k tomu není důvod, tj. bez diagnostikované alergie 

nebo intolerance (např. neopodstatněná dieta bezlepková, bezvaječná, nemléčná, 

nízkohistaminová atd.). Restrikční dieta by měla být určena na základě komplexního 

imunologicko-alergologického vyšetření vedeného alergologem. Při neopodstatněném 

vyřazování základních potravin ze stravy hrozí vznik podvýživy, nedostatek vitaminů 

a minerálů.  

2. Potřebujete-li vyřadit ze stravy určité potraviny, zejména týká-li se to základních 

potravin (vejce, mléko, obiloviny obsahující lepek, ryby apod.), kontaktujte nutričního 

specialistu nebo terapeuta, kteří Vám pomohou sestavit individualizovaný jídelníček, 

který bude nutričně vyvážený. Neexistuje jednotný stravovací plán vhodný pro 

všechny pacienty s atopickým ekzémem.  

3. Máte-li diagnostikovanou histaminovou intoleranci, vyhýbejte se konzumaci potravin 

kvašených, fermentovaných, uzených a plísňových – např. kysané zelí, jogurt, 

ementál, čedar, parmezán, camembert. Také potravinám, které snadno podléhají zkáze, 

jako jsou ryby (zejména tuňák, sardinky, makrely, herynek)  

a kuřecí maso. Dále potravinám, které způsobují uvolnění histaminu – jahody, citrusy, 

rajčata, kakao, čokoláda, vaječný bílek, vlašské ořechy, mořské plody. Stupeň 

reaktivity na tyto potraviny většinou závisí na aktuálním stavu kůže  

a zkonzumovaném množství.  

4. Nakupujte a vařte ze základních potravin. Snažte se vyhýbat polotovarům  

a průmyslově zpracovaným potravinám, zejména těm s dlouhou trvanlivostí, které 

obsahují různá aditiva, která také mohou nepříznivě ovlivňovat stav atopického 

ekzému.  

5. Omezte konzumaci velkého množství cukrovinek.  

6. Vyvarujte se konzumaci hodně kořeněných, pikantních a silně kyselých pokrmů. Tyto 

druhy potravin mohou zvyšovat svědění kůže a často tak vyvolávat oživení vyrážky.  

Čím lze nahradit vyřazené potraviny a co je dobré si uvědomit: 

- alternativní potraviny mají často zásadně odlišné nutriční složení ve srovnání 

s potravinou, kterou nahrazujeme, což z dlouhodobého hlediska může vést ke 

sníženému příjmu bílkovin, vlákniny, vápníku a dalších minerálů a vitaminů (viz 

doporučení bod 2) 

- alternativní potraviny většinou obsahují ještě více soli, koření, cukru a dalších 

aditiv než běžné potraviny 

Kravské mléko a mléčné výrobky  

 mezi kravským mlékem a kozím či ovčím mlékem existuje často zkřížená 

reaktivita, tudíž nejsou vhodnou náhradou při alergii na BMK 

 kravské mléko lze nahradit rostlinnými nápoji (rýžový, kokosový, jáhlový, 

popř. pokud nemáte další alergie, tak ořechovými, sójovým, ovesným nebo 

špaldovým) 



- nevýhodou je jejich vysoká cena, lze si je však snadno připravit i doma 

- často mívají nasládlou chuť, ne všechna se tak hodí k přípravě slaných jídel 

- nepoužívejte sušené rostlinné nápoje – základem bývá glukózo-fruktózový 

sirup nebo ztužené rostlinné tuky (to nejsou nutričně kvalitní složky) 

 máslo lze nahradit margaríny bez mléčných složek, kokosovým olejem, 

avokádem 

 smetana lze nahradit kokosovou nebo rýžovou alternativou, pokud nemáte 

další alergie, lze použít i ovesnou, špaldovou nebo sójovou variantu 

 k dostání jsou veganské sýry, které jsou vyrobeny ze škrobu a rostlinných 

olejů, pokud nemáte alergii na sóju, lze konzumovat tofu, tempeh 

 nabídka alternativ jogurtů je velmi omezená – většinou pouze sójové, naopak 

nabídka pudingových dezertů je poměrně široká – nejen sójové, ale  

i rýžové, kokosové, ovesné 

Vejce 

 existují rostlinné náhražky – např. Vajahit (výrobce TOPNATUR, pozor – 

nevhodné při alergii na BMK, obsahuje syrovátku), Hraška (výrobce Ceria), 

Vegavajo (výrobce Adveni) 

 při pečení je lze nahradit bramborovým nebo kukuřičným škrobem nebo 

použitím většího množství tuku 

 do lívanců či palačinek můžeme místo vejce přidat banán 

 náhradou mohou být i lněná nebo chia semínka, která předtím necháme 

nabobtnat ve vodě 

 místo bílkového sněhu můžeme použít kypřící prášek do pečiva 

Obiloviny obsahující lepek 

 lepek je často obsažen i ve výrobcích, kde bychom ho nečekali a kde funguje 

jako levné pojidlo (uzeniny, jogurty, polotovary, hotové pokrmy, bonbóny, 

zmrzliny aj.) 

 dnes je dostupný poměrně široký sortiment bezlepkových potravin, které jsou 

označeny logem s přeškrtnutým klasem (nevýhodou je poměrně vysoká cena) 

 při vlastní přípravě pokrmů je možné místo obilovin obsahujících lepek použít 

v různých formách např. rýži, kukuřici, pohanku, jáhly, amarant, cizrnu, fazole, 

hrách, sóju, kokos 

 


