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Příloha č. 2 

 

  



 

  



  



Příloha č. 3 

Dobrý den, 

jmenuji se Jana Dittrichová a jsem studentkou 3. ročníku oboru nutriční terapeut na 
1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Ve spolupráci s diabetologickou ordinací na 
Gynekologicko – porodnické klinice VFN pracuji na své závěrečné bakalářské práci, jejímž 
tématem je vliv životního stylu žen s diagnózou gestačního diabetu na manifestaci diabetu 
mellitu 2. typu. 

Abych získala data, ze kterých budu moci vycházet, chtěla bych Vás poprosit o vyplnění 
krátkého anonymního dotazníku. 

Jeho vyplněním pomůžete poodhalit souvislosti mezi těhotenskou cukrovkou a cukrovkou 
vznikající v pokročilém věku. 

Dotazník najdete zde: https://www.survio.com/survey/d/S2Z4D7U2S1A8P9I3Y 

Dotazník má 20 otázek a nezabere Vám více než 5–10 minut.  

Dotazník můžete vyplnit do 11. 4. 2021.  

Na tento e-mail prosím neodpovídejte, stačí vyplnit přes odkaz výše samotný dotazník 
(ten bude využit pouze pro účely této práce). 

Vaší spolupráce si velmi cením a výsledky svého zkoumání vám ráda 
poskytnu. V případě zájmu o výsledky mi můžete napsat na 
email: ja.dittrichova@gmail.com. 

Děkuje a zdraví 

Jana Dittrichová 

  

https://www.survio.com/survey/d/S2Z4D7U2S1A8P9I3Y
mailto:ja.dittrichova@gmail.com


Příloha č. 4 

Vztah stravy a pohybu s dalšími faktory 

Tabulka č. 1 

Pravidelnost stravovacího režimu a změna hmotnosti 

Následující tabulka zobrazuje, kolik žen, co od porodu s diagnostikou GDM zhublo, 

si váhu drží nebo přibralo a jak pravidelný má stravovací režim. Tzn. má snídani, oběd, 

večeři, případně svačiny.  

 zredukovala Váhu si držím přibrala celkem 

Pravidelný 61 (11 %) 101 (19 %) 59 (11 %) 221 (41 %) 

Nepravidelný 16 (3 %) 21 (4 %) 15 (3 %) 52 (10 %) 

Většinou 

pravidelný 

48 (9 %) 86 (16 %) 68 (13 %) 202 (38 %) 

Většinou 

nepravidelný 

9 (2 %) 28 (5 %) 25 (5 %) 62 (12 %) 

celkem 134 (25 %) 236 (44 %) 167 (31 %) 537 

 

Tabulka č. 2 

Pravidelná pohybová aktivita a nárůst hmotnosti 

Následující tabulka uvádí, jak často se věnují respondentky pohybové aktivitě ve 

vztahu k navýšení, redukci či udržování své tělesné hmotnosti.  

 zredukovala Hmotnost si 

držím 

přibrala celkem 

Každý den. 85 (16 %) 143 (27 %) 67 (12 %) 295 (55 %) 

3x týdně 35 (7 %) 60 (11 %) 52 (10 %) 147 (27 %) 

Jednou týdně. 9 (2 %) 23 (4 %) 26 (5 %) 58 (11 %) 

Jednou za 14 dní. 2 (0 %) 2 (0 %) 10 (2 %) 14 (3 %) 

Nepravidelně 1–6× do roka. 2 (0 %) 7 (1 %) 11 (2 %) 20 (4 %) 

Vůbec. 1 (0 %) 1 (0 %) 1 (0 %) 3 (1 %) 

Celkem 134 (20 %) 236 (44 %) 167 (31 %)  

Tabulka č. 3 

BMI u respondentek s genetickou predispozicí 

Následující tabulka označuje, jaké BMI mají respondenty, které mají příbuznou ve 

své linii, která měla diagnostikovanou GDM. Takovýchto respondentek bylo 76 (100 %).  

podváha norma nadváha Obezita I.st. Obezita II. st. Obezita III.st. 

4 (5 %) 38 (50 %) 17 (22 %) 11 (14 %) 4 (5 %) 3 (4 %) 

 



Tabulka č. 4 

Vztah mezi věkem a BMI respondentek.  

Věk 

(roky) 

podváha norma nadváha Obezita I. 

stupně 

Obezita 

II. stupně 

Obezita 

III. stupně 

Počet 

nadváha 

– 

obezita 

III 

Do 24  1 (0 %) 1 (0 %)    1 

25–29  11 (2 %) 4 (1 %) 2 (0 %)  2 (0 %) 8 

30–34 5 (1 %) 40 (8 %) 23 (4 %) 11 (2 %) 4 (1 %) 3 (1 %) 41 

35–39 12 (2 %) 108 (21 %) 32 (6 %) 27 (5 %) 14 (3 %) 5 (1 %) 78 

40–54 5 (1 %) 108 (21 %) 61 (12 %) 34 (7 %) 9 (2 %) 11 (2 %) 115 

55 a 

více 

 1 (0 %) 1 (0 %)    2 

 

Tabulka č. 5 

Hmotnost novorozence a míra dodržování dietních opatření nařízených 

lékařem 

Následující graf zobrazuje, kolik procent respondentek odpovědělo, že dietními 

opatřeními se řídilo, neřídilo a řídilo se jimi jen někdy v závislosti na hmotnosti 

novorozence.  

 Hypotrofní (%) Normotrofní (%) Hypertrofní (%) 

Ano. 7 79 5 

Ne. 0 1  

Někdy. 0 7 1 

 

Tabulka č. 6 

Konzumace mléka a jogurtu/zakysaného mléčného výrobku 

Mléko: 

 

Jogurty: 

denně Ob den Týdně příležitostně vůbec 

denně 126 13 14 18 10 

Ob den 84 34 12 28 7 

týdně 54 11 18 12 9 

příležitostně 24 5 2 21 9 

vůbec 4 0 0 7 13 

 


