
Přílohy  

 

Příloha č. 1 – Pokyny pro správný zápis jídelníčku  

 

• Jídelníček, prosím, zapisujte alespoň celé 3 dny. Vždy zapište, o jaký den se jedná, 

včetně data. 

• Zapisujte IHNED po jídle (vyhněte se večernímu zpětnému vzpomínání celého dne, 

nejpřesnější je zápis HNED po každém jídle; noste s sebou kousek papíru a doma přepište, 

popř. s sebou noste rovnou vyhrazený notýsek či formulář pro zapisování jídelníčku). 

• Zapisujte ČAS, kdy jste jedli.  

• Je nutné zapsat výrobek a firmu, která výrobek vyrobila – pokud napíšete pouze jogurt, 

nelze přesně určit, o jaký jogurt se jedná. Pokud uvedete jogurt, uveďte firmu – např. 

Activia, Hollandia. Uveďte i příchuť – jahodový, čokoládový, bílý… Uvádějte výrobce 

u všeho, kde je napsaný na produktu.  

• Důležité je uvést i množství, které jste snědli (plátek šunky, plátek sýra, 1 kelímek, jeden 

kus houska, 1 jablko, hmotnost v gramech…).  

• Hmotnost surovin, u kterých se používá jen část z balení, je potřeba zvážit. Suroviny  

se váží vždy před uvařením (syrová rýže, syrové těstoviny, syrové brambory), i maso  

se váží v syrovém stavu.  

• Pokud nevíte hmotnost produktu, nic se neděje, zapište alespoň odhad – 1 kopeček rýže, 

tlustý krajíc chleba, větší jablko, střední banán, 2 plátky šunky, půlka kelímku… 

• Nezapomínejte na pitný režim – voda, džusy, mléko… uvádějte i zkonzumovaný alkohol 

a druh alkoholu (pivo světlé/tmavé, víno červené suché…) 

• Pokud sladíte čaj, kávu, uveďte množství cukru.  

• Pokud si jídlo připravujete sami, zapište všechny jednotlivé suroviny, které jste použili, 

ne celé jídlo. Př. zapečené brambory zapište následně: 2 větší brambory (nebo hmotnost, 

např. 120 g) – uvařené/smažené/pečené, olej slunečnicový (1 čajová lžička, 5 gramů),  

1 cibule střední, 4 plátky Eidam 30 % tuku v sušině, 4 plátky šunky, 200 ml smetany  

na vaření 12 % tuku.  

• Prosím, vždy se snažte poskytnout co nejvíce informací o dané potravině. Zapisujte 

vše, co jste snědli. Pokud nevíte hmotnost, je lepší alespoň přibližný odhad, než vůbec 

nezapsat potravinu.  

• Zapište i sipping (Nutridrinky), název a příchuť.  

 

Příklad zápisu jídelníčku najdete na další straně.  



 
  



Příloha č. 2 – Formulář pro zápis jídelníčku  

 
 

  

  



Příloha č. 3 – Souhlasné stanovisko etické komise 

 

  



  



Příloha č. 4 – Informovaný souhlas se všemi informacemi o výzkumu pro 

pacienty  
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