
 

 - 76 -   

8. Přílohy 

Příloha 1 

Dotazník vlastní konstrukce pro respondenty trpící urolitiázou 

Dobrý den, jmenuji se Helena Černá a studuji 3. ročník Pedagogické fakulty 

Karlovy univerzity v Praze. Obracím se na Vás s prosbou o pomoc při realizaci výzkumu 

pro mou bakalářskou práci, týkající se lidí trpící urolitiázou. 

Dotazník je zcela anonymní, čistě pro potřeby mé práce. Odpovídejte prosím 

podle svého přesvědčení. V odpovědích můžete zakroužkovat jednu i více možností 

nebo odpověď dopište podle svého uvážení. 

Předem děkuji za Váš čas a přeji mnoho štěstí při Vaší léčbě. 

 

I. Jste:        žena / muž 

zdravý / nemocný 

II. Kolik je Vám let?       .................... 

III. Vaše národnost:       .................... 

IV. Vaše zaměstnání:       .................... 

V. Vypijete denně aspoň 2 - 2,5 litru vody?     ano / ne / občas 

VI. Pijete denně vodu s citronem?     ano / ne / občas 

VII. Pijete džusy?        ano / ne / občas  

Pokud ano jaké?       

□ pomerančový 
□ jablečný 
□ jahodový 
□ černorybízový 
□ brusinkový 

 
VIII. Pijete cocacolu?       ano / ne / občas 

IX. Pijete kávu?       ano / ne / občas 
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X. Pijete alkohol?       ano / ne / občas 

XI. Jíte ovoce?       ano / ne / občas 

Pokud ano jaké? 

□ meruňky 
□ ostružiny 
□ hroznové víno 
□ angrešt 
□ jahody 

 
XII. Jíte zeleninu?       ano / ne / občas 

Pokud ano jakou? 

□ rebarbora 
□ fazole 
□ chřest 
□ špenát 
□ mrkev 

 
XIII. Kolik sníte průměrně denně masa?    .................... 

XIV. Solíte hodně?       ano / ne 

XV. Jíte často čokoládu?      ano / ne 

XVI. Jíte pravidelně ořechy?      ano / ne 

XVII. Jíte pravidelně sójové výrobky?      ano / ne 

XVIII. Používáte potravinové doplňky?     ano / ne 

Jaké?        .................... 

XIX. Používáte byliny nebo bylinné výrobky?    ano / ne 

Jaké? 

□ kopřiva 
□ jinan  
□ vodilka 
□ vojtěška 

 
XX. Jíte hodně vitamínu C v ovoci nebo v tabletách?   ano / ne 
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Příloha 2 

Seznam zkoumaných zařízení 

 

1. Nemocnice České Budějovice, a.s. 

                B. Němcové 585/54 

                370 01 České Budějovice 

 

2. Nemocnice Tábor, a.s. 

    Kapitána Jaroše 2000/10 

    Tábor - 381 608 111 

 

3. Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou 

                Vídeňská 800 

                140 59 Praha 4 – Krč 

 

 

 


