
Přílohy

Příloha č. 1 - Zásady zapisování jídelníčku

Dobrý den, 

jmenuji se Kristýna Ježková a studuji na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy obor Nutriční 

terapeut. V současné době píšu bakalářskou práci na téma Srovnání příjmu potravy obézních a 

neobézních diabetiků, posouzení vlivu nutriční intervence na kompenzaci diabetu a změny 

tělesné hmotnosti. Součástí práce je i praktická část, ve které budu hodnotit Váš jídelníček 

před nutriční intervencí. Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny pro správné zapisování 

jídelníčku. 

Účast na této studii je dobrovolná, anonymní a v žádném případě Vaše odpovědi nebudou 

použity k jinému účelu. 

Pokyny:

1. Zapisujte vše okamžitě po konzumaci – jen tak docílíte přesného zápisu jídelníčku. 

Pozdější zápisy vedou k opomíjení některých zkonzumovaných potravin.

2. Zapisujte i nápoje – např. slazené limonády, ovocné džusy, pivo, víno atd.

3. Zapisujte čas konzumace – rozložení stravy během dne je také důležité.

4. Zapisujte přesný název a druh potraviny – např. bílý jogurt Activia 3% tuku, sýr 

Eidam 30% t.v.s., šunka vepřová výběrová atd.

5. Zapisujte hmotnost konzumovaných potravin – snažte se co nejpřesněji. Pokud není 

možné vážení, pokuste se o odhad. Ve volném čase si cvičně odvažte pečivo, plátek 

sýra či uzeniny, porci brambor a další potraviny, které běžně používáte, aby jste měli 

představu o jejich váze. 

6. Zapisujte pečlivě 5 dní – 3 dny všední a 2 dny víkendové. 

Hotový jídelníček můžete předat osobně MUDr. T. Vařekovi. 

Děkuji Vám za spolupráci

Kristýna Ježková, studentka 3. ročníku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy



Příloha č. 2 – Vyjádření Etické komise





EVIDENCE VÝPŮJČEK

Prohlášení:

Beru na vědomí, že odevzdáním této závěrečné práce poskytuji svolení ke zveřejnění a 

k půjčování této závěrečné práce za předpokladu, že každý, kdo tuto práci použije pro svou 

přednáškovou nebo publikační aktivitu, se zavazuje, že bude tento zdroj informací řádně 

citovat.

V Praze, 27.4.2015

......................................................

Jako uživatel potvrzuji svým podpisem, že budu tuto práci řádně citovat v seznamu 

použité literatury.

Jméno Ústav / pracoviště Datum Podpis
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