
Příloha 1: Úvodní sdělení 

 

Dobrý den, milí respondenti, 

 mé jméno je Ivona Fiurášková a jsem studentkou oboru psychologie Univerzity Karlovy 

v Praze.  Ráda bych Vás touto cestou požádala o vyplnění dvou dotazníků, které jsou 

podkladem pro mou diplomovou práci s názvem „Souvislost ortorexie nervosa a projevů OCD 

u sportovců“. Informace získané z dotazníku použiji v rámci praktické části této práce. 

Vyplnění dotazníků Vám zabere přibližně 10-15 minut.  

 Spolupráce na výzkumu je zcela dobrovolná a anonymní. Vámi vyplněné dotazníky 

budou užity výhradně pro účely diplomové práce. S veškerými daty bude manipulováno dle 

zákona o č. 101/200 Sb. O ochraně osobních údajů. 

 Dovoluji si Vás také požádat o co nejpřesnější vyplnění dotazníku, jestliže budete mít 

jakékoliv dotazy, neváhejte mě kontaktovat na emailové adrese iwu.fiuraskova@seznam.cz. 

Předem velice děkuji za Váš čas, který mému výzkumu věnujete. 

S pozdravem  

Bc. Ivona Fiurášková 
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Příloha 2: Informovaný souhlas, demografické údaje a osobní dotazník 

 

Informovaný souhlas s účastí ve výzkumu 

 Prohlašuji a níže uvedeným podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí ve 

výzkumu zabývající se vztahem ortorexie nervosa a obsedantně – kompulzivní poruchy. Byl/a 

jsem poučena o záměru tohoto projektu, který je realizován v rámci diplomové práce Bc. Ivony 

Fiurášková. Byl/a jsem informována, že mohl kdykoliv v průběhu odstoupit. Beru na vědomí, 

že veškeré údaje budou zpracovány anonymně a výhradně pro účel diplomové práce. 

Jméno a příjmení: …………………………………………. 

V…………………………………………………………    Dne …………………………. 

Podpis ………………………………………. 

 

Demografické údaje a osobní dotazník (zaškrtněte, případně napište odpověď, která Vás 

vystihuje) 

Pohlaví: muž – žena 

Věk:  

Fitness centrum navštěvuji: 1 - 2x týdně 

                                                3 - 4x týdně 

                                                5 a vícekrát týdně 

Typ stravování: běžné stravování – vegetariánství – veganství – keto strava – low carb – raw 

strava – paleo strava – jiné ……………… 

Trpíte nějakou potravinovou alergií: Ano-Ne; v případě kladné odpovědi 

jakou:……………………. 

Trpěl/a jste v minulosti poruchou příjmu potravy: Ano – Ne; v případě kladné odpovědi 

jakou:………………………… 

 

 



Příloha 3: ORTO - 15, přeložená verze 

 

ORTO - 15, přeložená verze 

1) Věnujete pozornost kalorické hodnotě jídla, které jíte?  

2) Cítíte se rozpačitě či zmateně, když nakupujete jídlo?  

3) Dělaly Vám během posledních tří měsíců starosti myšlenky týkající se zdravého stravování? 

4) Je výběr jídla ovlivněn Vaší starostí o zdraví?  

5) Je pro vás důležitější chuť jídla než jeho kvalita?  

6) Jste ochoten/ochotna utratit více peněz za zdravější jídlo?  

7) Znepokojují Vás myšlenky týkající se jídla více než tři hodiny denně?  

8) Dovolujete sami sobě jídelní prohřešky?  

9) Myslíte si, že Vaše nálada ovlivňuje Váš způsob stravování?  

10) Myslíte si, že přesvědčení jíst pouze zdravé jídlo zvyšuje vaši sebeúctu?  

11) Myslíte si, že zdravá strava mění Váš životní styl (například frekvence stravování mimo 

domov, s přáteli...)? 

12) Myslíte si, že konzumace zdravého jídla může vylepšit Váš vzhled?  

13) Cítíte vinu, když porušíte své pravidla zdravého stravování?  

14) Myslíte si, že jsou na trhu dostupná také nezdravá jídla? 

15) Stravujete se v současné době o samotě? 

 

 

 

 

 



Příloha 4 : Obsessive – Compulsive Inventory, přeložená verze 

 

Obsessive – Compulsive Inventory, přeložená verze 

1) Napadají mě nepříjemné myšlenky, kterých se nemohu zbavit.  

2) Myslím si, že dotyk s tělními tekutinami (pot, sliny, krev, moč a další) může kontaminovat 

mé oblečení nebo mě poškodit. 

3) Žádám lidi, aby mi několikrát zopakovali informace, přestože jsem je pochopil/a napoprvé.  

4) Obsesivně umývám a čistím věci.  

5) V hlavě si několikrát musím přehrávat minulé události, rozhovory a aktivity, abych se 

ujistil/a, že jsem neudělal/a něco nesprávně.  

6) Nashromáždil/a jsem tolik věcí, že mi nyní překážejí. 

7) Kontroluji věci častěji, než by bylo nutné.  

8) Vyhýbám se použití veřejných WC, protože se obávám onemocnění a kontaminace.  

9) Opakovaně kontroluji dveře, okna, skříně atd. 

10) Opakovaně kontroluji plyn, vodovodní kohoutky, vypínače i když jsou vypnuté. 

11) Sbírám věci, které nevyužívám. 

12) Přemýšlím, zda jsem někoho nezranil/a, aniž bych si to uvědomoval/a. 

13) Přemýšlím o tom, že bych mohl/a zranit sebe nebo jiné lidi.  

14) Rozčílí mě, pokud nejsou věci správně srovnány.  

15) Pociťuji povinnost oblékat se, svlékat se a mýt se ve stanoveném pořadí.  

16) Pociťuji potřebu počítat, když vykonávám činnosti.  

17) Obavám se, že impulzivně provedu něco ostudného či zraňujícího.  

18) Musím prosit za zmizení mých nevhodných myšlenek či pocitů.  

19) Opakovaně kontroluji dokumenty nebo jiné věci, které jsem napsal/a.  



20) Jsem rozrušená/ý při pohledu na nože, nůžky a ostatní ostré předměty, když nad nimi 

ztratím kontrolu. 

21) Mám nutkavou potřebu zaobírat čistotou.  

22) Je mi nepříjemné dotýkat se předmětu, kterých se dotýkali jistí lidé nebo cizinci. 

23) Vyžaduji, aby byly věci uspořádány ve stanoveném pořadí.  

24) Zpožďuji se se svou prací, protože úkony opakuji stále dokola.  

25) Pociťuji potřebu opakovat určitá čísla.  

26) Mám pocit, že jsem nedokončil/a nějakou aktivitu i když, jsem jí udělal/a velice pečlivě.  

27) Je pro mě obtížné sahat na odpadky či jiné špinavých věcí.  

28) Je pro mě obtížné kontrolovat své myšlenky.  

29) Mám potřebuje opakovat věci stále dokola, dokud nemám pocit, že jsem je udělal/a dobře. 

30) Rozrušují mě nepříjemné myšlenky, které mě napadají proti mé vůli.  

31) Než jdu spát, musím udělat vykonat určitě aktivity jasně stanoveném způsobem.  

32) Vracím se na místa, abych se ověřil/a, že jsem nikomu neublížil/a.  

33) Často mám škaredé myšlenky a je pro mě obtížné se jich zbavit.  

34) Odmítám vyhazovat věcí, protože se obávám, že je budu později potřebovat.  

35) Zneklidňuje mě, pokud jiní lidé mění způsob, kterým jsem uspořádal/a své věci.  

36) Mám pocit, že musím v mysli opakovat určitá slova či fráze, abych se zbavila nepříjemných 

myšlenek, pocitů nebo činností. 

37) Po dokončení jednání mám stále pochybnosti o tom, zda jsem je opravdu udělal/a. 

38) Občas se musím jít umýt nebo očistit jen proto, že se cítím kontaminovaná/ý.  

39) Mám pocit, že existují dobrá a špatná čísla.  

40) Několikrát kontroluji všechno, co by mohlo zapříčinit požár.  

41) I když něco provedu velmi důkladně, mám pocit, že to není zcela v pořádku.  



42) Ruce si myji častěji či delší dobu, než je opravdu nutné.   

 


