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Já, ……………………………………………..…, níže podepsaný/á souhlasím s poskytnutím informací k výzkumné 

části bakalářské práce Sabiny Salivarové s názvem Výživa u vrcholově sportujících dívek. Byl/a jsem 

obeznámen/a s podmínkami výzkumu a tímto způsobem dávám výzkumníkovi souhlas s použitím 

získaných dat, které jsem poskytl/a, za účelem sepsání výzkumu bakalářské práce. Dávám tím také 

souhlas, že autor práce může v odborné publikaci anonymně citovat informace, které mu poskytnu. 

Zároveň souhlasím se zachování anonymity  během i po skončení  výzkumu. Autor se zavazuje, že 

nahraný rozhovor neposkytne další osobě. 

Jsem si vědom/a práva, že mohu odmítnout odpovídat na jakoukoli otázku a kdykoli rozhovor 

ukončit.  

V ………………………., dne …………………… 

Podpis respondenta:………………….……...…. 

 

  



Okruhové otázky závodnice, rodič 

1. Jaké potraviny závodnice nejčastěji volí ve dni se sportovní zátěží? Můžete prosím uvést, 

jaká jídla obvykle vaříte? 

2. Naopak jakou stravu převážně preferuje ve dni volna? Můžete prosím opět uvést několik 

konkrétních příkladů? 

3. Kolikrát denně běžně závodnice jí ve dni se sportovní zátěží a kolikrát ve dni volna? (stejné 

množství pokrmů, pokračování na otázku č. 5) 

4. Jaké jídlo (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední, večeře) do svého jídelníčku 

nejčastěji přidá? 

5. Větší množství sacharidů (cukrů) konzumuje závodnice spíše v jaké dny? A z jakého jídla je 

nejčastěji získává? 

6. Konzumuje povětšinou jídlo během tréninku či během vícehodinového soustředění? Pokud 

ano jaké? 

7. Popište, jak zpravidla vypadá jídelníček závodnice ve dni s tréninkem? 

8. Přizpůsobuje sportovkyně svůj jídelníček závodu i den předem? Pokud ano, jaká jídla zvláště 

preferuje? 

9. Popište, jak zhruba vypadá jídelníček v den, kdy ji čeká závod. 

10. Liší se nějak strava sportující dívky ve dnu prvního závodu sezóny, během sezóny a na jejím 

konci?   

11. Různí se den volna a den tréninku, co se týče množství přijatých tekutin? Pokud ano, kdy má 

ponejvíce nutkání pít? 

12. Uveďte konkrétně, co sportovkyně zpravidla pije ve dnu volna a ve dnu se sportovním 

výkonem? 

13. Konzumuje standardně stejné tekutiny na tréninku i na závodě nebo se výběr tekutin nějak 

podstatně liší? 

 

  



Okruhové otázky výživový poradce, trenér 

1. Jaké potraviny by závodnice nejčastěji měly volit ve dni se sportovní zátěží? Můžete prosím 

uvést, jaká jídla by měly vařit? 

2. Naopak jakou stravu volit ve dni volna?  

3. Kolikrát denně by běžně závodnice měla jíst ve dni se sportovní zátěží a kolikrát ve dni 

volna? Může to být stejně?  

4. Větší množství sacharidů (cukrů) by závodnice měla konzumovat spíše v jaké dny? A 

z jakého jídla je získávat? 

5. Měla by konzumovat jídlo během tréninku či během vícehodinového soustředění? Pokud 

ano jaké? 

6. Popište, jak by měl zpravidla vypadat jídelníček závodnice ve dni s tréninkem? 

7. Měla by sportovkyně přizpůsobovat svůj jídelníček závodu i den předem? Pokud ano, jaká 

jídla zvláště preferovat? 

8. Popište, jak by zhruba měl vypadat jídelníček v den, kdy ji čeká závod. 

9. Měla by se strava sportující dívky lišit, co se týče prvního závodu sezóny, během sezóny a na 

jejím konci nebo to přizpůsobovat i mistroství? 

10. Měl by se různit den volna a den tréninku, co se týče množství přijatých tekutin? Pokud ano, 

kdy má více pít? 

11. Uveďte konkrétně, co by sportovkyně měla pít ve dni volna a ve dni se sportovním 

výkonem? Je v tom je nějaký rozdíl nebo by to mělo být stejné? 

12. Měla by konzumovat standardně stejné tekutiny na tréninku i na závodě nebo by se výběr 

tekutin měl nějak podstatně lišit? 

 


