
PRILOHY 

Příloha č. 1 Souhlas Etické komise s dotazníkovým šetřením v Odběrovém centru VFN 

 



 

 
  



Příloha č. 2 Souhlas Etické komise s dotazníkovým šetřením v Gynekologicko-porodnické 
klinice 1.LF UK a VFN 

 



 



Příloha č. 3 Dotazník 

DOTAZNÍK  
Gestační diabetes mellitus a jeho vliv na stravování žen po porodu 

Dobrý den, milé maminky,  
jmenuji se Klára Kadečková a jsem studentkou 3. ročníku oboru Nutriční terapeut na 1. 
lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění dotazníku, 
které Vám zabere nanejvýš 10 minut. Tento dotazník je součástí mé bakalářské práce 
„Gestační diabetes mellitus a jeho vliv na stravování žen po porodu“. Cílem dotazníku je 
zjistit, zda diagnostikovaná těhotenská cukrovka ovlivňuje stravovací návyky žen po porodu. 
Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění dobrovolné. Vaše odpovědi budou využity pro 
praktickou část mé bakalářské práce.  
Dotazník obsahuje 30 otázek, u každé zakroužkujte prosím pouze jednu odpověď, pokud 
není uvedeno jinak.  
Děkuji Vám za Váš čas, který věnujete vyplnění mého dotazníku. 

1. Váš věk 

………………………… 

2. Výška (cm) 

………………………… 

3. Kolik kg jste vážila před otěhotněním? 

………………………… 

4. Kolik kg jste přibrala během těhotenství? 

………………………… 

5. Kolik vážíte nyní (kg)? 

………………………… 

6. Počet těhotenství? 

………………………… 

7. Počet porodů? 

………………………… 

8. Jak dlouho jste po porodu? 

………………………… 

9. Kojíte? Případně v kolika měsících dítěte jste přestala kojit?  

………………………… 



10. Byla u Vás těhotenská cukrovka diagnostikována poprvé? 

ANO - NE 

11. Byla pro Vás dieta při GDM velkou změnou ve stravování?   

ANO - NE 

12. Dodržovala jste dietu během těhotenství?  

ANO - NE  
13. Zaškrtněte, co jste shledávala nejtěžším/nejnáročnějším  

(můžete vybrat i více možností) 

Jíst pravidelně – Omezení jednoduchých cukrů – Vynechání uzenin  

14. Dodržujete diabetickou dietu i po porodu? 

Ano – Většinou ano- Spíše ne -Ne 

15. Kolikrát denně jíte?  

3x – 4x – 5x – Vícekrát – Méně než 3x 
16. Kolikrát týdně zařazujete sladké potraviny  
(sladké pečivo, zákusky, slazené mléčné výrobky, atd.) 

Každý den – 4-6x týdně - 2-3x týdně – Méně než 2x týdně – Méně než 1x týdně 

17. Preferujete pečivo 

BÍLÉ – CELOZRNNÉ NEBO KVÁSKOVÉ 
18. Jak často se ve Vašem jídelníčku objevují uzeniny?  
(salámy, párky, klobásy, paštiky) 

Každý den – 4-6x týdně - 2-3x týdně – Méně než 2x týdně – Méně než 1x týdně  
19. Jakou tepelnou úpravu preferujete? 

(můžete vybrat více odpovědí) 

Vaření – Smažení – Pečení – Fritování - Grilování 

20. Pijete sladké nápoje?  

ANO - NE 

21. Pokud jste odpověděla ano, jak často je pijete? 

Každý den – 4-6x týdně - 2-3x týdně – Méně než 2x týdně – Méně než 1x týdně 

22. Doslazujete si čaj/kávu? 

ANO - NE 



23. Objevují se ve Vašem jídelníčku hotové či instantní pokrmy? 

ANO - NE 

24. Konzumujete tzv. fast food?   

ANO – VYJÍMEČNĚ - NE 

25. Jak často jíte zeleninu?  

Každý den – 4-6x týdně - 2-3x týdně – Méně než 2x týdně – Méně než 1x týdně 

26. Ovoce a zeleninu jím ve srovnání s obdobím před diagnostikováním těhotenské 

cukrovky 

Častěji – Méně často – Jedla jsem dost ovoce i zeleniny předtím i teď 

27. Zařazujete celozrnné výrobky?  

ANO - NE 

28. Fyzickou aktivitu vykonáváte  

1-2x týdně -  3-4 x týdně - Více než 5x týdně - Méně než 1x týdně  

29. Jakou fyzickou aktivitu? 

………………………… 

30. Proč si myslíte, že je důležité dodržovat dietu i po porodu? 

………………………… 
 
 

 


