
Přílohy 

 

Příloha č. 1 - Dotazník 

 

Dotazník k bakalářské práci 

Téma : Dietní prevence diabetes mellitus 2. typu  
 

 

Dobrý den, 

jmenuji se Jana Dejmalová a jsem studentkou 3. ročníku 1. lékařské fakulty Univerzity 

Karlovy obor Nutriční terapeut. Tématem mojí závěrečné bakalářské práce je dietní prevence 

diabetes mellitus 2. typu (neboli cukrovky). Součásti práce je i část praktická, ve které budu 

zpracovávat výsledky výzkumu vedeného formou dotazníku. 

 Dotazník je určen osobám, nacházejícím se v rizikové skupině ohrožené vznikem 

onemocnění cukrovky a je zaměřen především na stravovací návyky těchto osob a 

informovanost z oblasti dietní prevence cukrovky 2. typu.  

 

Ráda bych Vás tímto požádala o trochu Vašeho času a o pomoc s vyplněním tohoto 

dotazníku, který mi zásadně umožní vypracování mojí bakalářské práce při ukončení studia 

zvoleného oboru.  

Dotazník je zcela dobrovolný. Je striktně anonymní a odpovědi budou zpracovány hromadně 

spolu s odpověďmi dalších dotázaných, a to pouze pro účely výzkumu.  

 

Předem Vám velmi děkuji za Vaši spolupráci při vyplňování dotazníku a i při jeho následném 

navrácení.  

Navrácení dotazníku: 

 

Pokud Vám dotazník předal Váš lékař, je možné ho přinést vyplněný při další návštěvě lékaře 

nejpozději do konce března 2014 nebo ho už vyplnit v čekárně, když budete například čekat 

na výsledky vyšetření apod. Pokud se ale do dané doby k lékaři nedostavíte, měli byste trochu 

času a vlastníte emailovou adresu, je možné odpovědi z dotazníku poslat mailem na adresu: 

dotaznik.prevence@seznam.cz 

(stačí poslat pouze číslo otázky a k tomu příslušné písmenko Vámi vybrané odpovědi – 

např.7c, pokud má otázka ještě podotázku tak přidat za první odpověď čárku a připsat další 

Vámi vybrané písmenko – např. 8c,b. U otázek otevřených stačí připsat odpověď 

k příslušnému číslu otázky). 

V případě, že se rozhodnete vyplnit dotazník přímo v počítači, nevhodné odpovědi škrtněte na 

záložce Domů, ikona abc.  Také je možné ručně vyplněný formulář naskenovat a zaslat 

v běžných formátech. 

 

Ještě jednou Vám děkuji za Vaši ochotu a za jak doufám i prospěšnou spolupráci. 

 

Jana Dejmalová, studentka 3. ročníku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy   



1. Pohlaví  

A) Muž 

B) Žena 

 

2. Věk  

A) 18-31 let 

B) 31-40 let 

C) 41-60 let 

D) 61 let a více 

 

3. Dosažené vzdělání 

A) Základní 

B) střední s maturitou 

C) vyučen/a 

D) Vyšší odborné 

E) Vysokoškolské 

F) Nedokončené základní 

 

4. Vaše současná hmotnost: 

 

5. Vaše současná výška: 

 

6. Výrazné změny váhy za poslední půl rok?  Pokud ano, kolik kilogramů (úbytek nebo nárůst 

na váze) 

A) Ano, ………………................................( nárůst/ úbytek v kg) 

B) Ne 

 

7. Kouříte?  

A) Ano 

B) Ne 

 

8. Konzumujete alkohol? Pokud ANO, jak často alkohol konzumujete?  

 Doplňte prosím následně i přibližné množství na den a jaký druh alkoholu (např. pivo, víno, 

tvrdý   alkohol, ….) nejčastěji pijete. 

A) Ne, alkohol nepiji 

B) Ano, denně 

C) Ano,  4x až 5x týdně 

D) Ano, 2x až 3x týdně 

E) Ano, 1x týdně 

F) Ano, příležitostně, párkrát do měsíce 

 

Druh alkoholu a množství: 

 

……………………………………………………………….......................................................

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



 

 

 

9. Konzumujete zpracované maso jako jsou uzeniny, salámy, párky apod. ? 

A) Vůbec 

B) Občas 

C) Několikrát do týdne 

D) Každý den 

 

10. Upřednostňujete bílé maso ( drůbeží, ryby) před masem tmavým a červeným (vepřové , 

hovězí, zvěřina, ..)? 

A) Ano 

B) Ne 

 

11. Kolikrát týdně konzumujete ryby? 

A) Vůbec 

B) 1x až 2x týdně 

C) 3x týdně a více 

 

12. Dáváte přednost rostlinným tukům typu Flora, Rama a rostlinným olejům (slunečnicový, 

sójový kukuřičný, řepkový,  ..) před klasickým máslem v kostce?  

A) Ano 

B) Ne 

 

13. Pijete kávu? Pokud ano, kolik šálků kávy denně vypijete? 

A) Občas 

B) Ano, jeden šálek denně                           

C) 2 denně 

D) 3 denně 

E) 4 denně 

F) 5 denně a více 

G) Kávu nepiji 

 

14. Konzumujete celozrnné výrobky a celozrnné pečivo? Pokud jste odpověděl/a  

OBČAS/ANO/KAŽDÝ DEN, nakupujete pečivo, které je skutečně celozrnné?   

A) Ne, mám raději pečivo bílé (rohlíky, housky) 

B) Občas 

C) Ano, několikrát do týdne 

D) Každý den 

 

Podotázka: Je Vámi nakupované pečivo skutečně celozrnné?  

A) Ano, myslím si to 

B) Ne, myslím si, že je spíše obarvené a jen posypané semínky 

 

15. Konzumujete denně alespoň 500 g ovoce a zeleniny?  



A) Ano 

B) Ne 

 

16. Najdou se ve vašem jídelníčku často luštěniny?  

A) Ne, luštěniny nejím 

B) Ano, občas 

C) Snažím se je zařadit alespoň 1x do týdne 

D) 2x týdně i více 

 

17. Máte rád/a sladké? Konzumujete sladké nápoje, sušenky, oplatky apod.? 

A) Ano, denně 

B) Ano, několikrát do týdne 

C) Ano, občas 

D) Ne 

 

18. Jíte ořechy? Pokud ano, jak často? 

A) Ne, nejím 

B) Ano, občas 

C) Ano, několikrát týdně 

D) Ano, denně 

 

19. Dáváte přednost výrobkům označených názvem Light?  

A) Ano 

B) Ne 

C) Občas 

 

20. Kolikrát denně se stravujete? 

A) 2x denně-většinou nesnídám, ale obědvám a večeřím velkou večeři 

B) 2x denně – snídám, obědvám a už nevečeřím 

C) 3x denně-snídaně, oběd, večeře 

D) 4x denně- jím snídani, oběd i večeři a svačinu 

E) 5x denně- snídaně, oběd, večeře a odpolední a dopolední svačina 

F) 6x denně a více 

 

21. Myslíte si, že se stravujete pravidelně během dne?  

A) Ano 

B) Ne 

 

22. Dostanete se během týdne k větší pohybové aktivitě? (cvičení, běh, svižná chůze a další 

sporty trvající alespoň po dobu 30 minut) 

A) Ne 

B) Ano, snažím se alespoň 1x týdně 

C) 2x týdně 

D) 3x až 4x týdně 

E) 5x až 6x týdně 



F) Denně 

 

23. Máte příbuzného v rodině, u kterého byla diagnostikována cukrovka jakéhokoliv typu? 

Pokud ano, uveďte příbuzenský vztah. (např. rodiče, sourozenci) 

A) Ano – příbuzenský vztah s nemocným: ………………………………………… 

B) Ne 

 

 

24. Byla u Vás diagnostikována hypertenze (zvýšený tlak) a zahájena farmakologická léčba? 

A) Ano 

B) Ne 

 

25. Byl Vám diagnostikován zvýšený cholesterol nebo triglyceridy? 

A) Ano 

B) Ne 

 

 

26.Chodíte pravidelně na vyšetření hodnoty glykémie (hladina cukru v krvi)? 

A) Ano 

B) Ne 

 

 

 

27. Myslíte si, že pokud obézní jedinec v riziku výskytu onemocnění diabetem mírně redukuje 

svoji váhu, docílí tak i k výraznému časovému oddálení výskytu toho onemocnění? 

A) Ano, i mírná redukce váhy má výrazný vliv 

B) Ne, nemyslím si 

 

28. Myslíte si, že cukrovku lze zařadit mezi jednu z hlavních komplikací obezity? 

A) Ano, myslím si to 

B) Ne, nemyslím si 

 

29. Víte co je obezita androidního typu? 

A) Ano, jde o typ obezity typu hruška, tuk se ukládá především v oblasti stehen  

B) Ano, jde o typ obezity typu jablko, tuk se ukládá především v centrální oblasti břicha 

C) Ne, nevím 

 

30. Myslíte si, že vznik cukrovky je spojen s nadměrným příjmem cukrů? 

A) Ano, když se jimi člověk přejídá neustále si tak zvyšuje hladinu cukrů v krvi 

B) Ano, člověk tak přijímá více energie vedoucí k obezitě, která je spojována se 

zvýšeným výskytem cukrovky 

C) Ne, nemyslím si. Myslím, že cukrovka je spojena především s vysokým příjmem tuků 

D) Ne, nemyslím si 

 

 



 

31. Myslíte si, že změna životního stylu, zahrnující především dietní opatření a zvýšení 

fyzické aktivity, má výrazný vliv v prevenci výskytu diabetu 2. typu?  

A) Ano, určitě to hraje velkou roli, především v časnosti výskytu onemocnění 

B) Ne, genetická predispozice nelze ovlivnit 

C) Ne, myslím, že v prevenci lze uplatnit především léky 

 

 

32. Myslíte si, že žijete zdravě? 

A) Ano 

B) Spíše ne 

 

33. Vyberte z následujících odpovědí tu/ty, o které/kterých si myslíte, že patří mezi výrazné 

dietní opatření v prevenci diabetu. 

A) Upřednostnění především rostlinných tuků a olejů (slunečnicový olej, tuk Flora, ..) 

před tuky živočišnými (máslo, sádlo) 

B) Zvýšení příjmu druhotně zpracovaného masa 

C) Příjem potravin, které nasytí jen krátkodobě, způsobující rychlý vzestup hladiny cukru 

v krvi (tzv. potraviny s vysokým glykemickým indexem)  

D) Příjem ořechů  

E) Příjem kávy 

F) Zábrana vzniku obezity resp. redukce hmotnosti alespoň o 5% 

G) Snížení příjmu vlákniny 

 

34. Myslíte si, že konzumace druhotně zpracovaného masa (uzeniny, salámy, párky, paštiky 

apod.) má vliv na vznik cukrovky?  

A) Ano, myslím si to 

B) Ne, nemyslím si 

 

35. Myslíte si, že častý příjem ořechů  je zdravý prospěšný? Pokud NE, doplňte prosím pár 

slovy proč. 

A) Ano 

B) Ne, protože: 

…………………………………………………………………………………………

………………….................................................................. 

 

36. Myslíte si, že zvýšený příjem vlákniny má výrazný vliv v prevenci vzniku cukrovky? 

A) Vláknina má vliv na vstřebávání některých živin ve střevě, může tak regulovat i 

rychlost vzestupu cukru v krvi 

B) Vláknina působí pouze jako „čistič“ střev 

C) Myslím si, že vláknina nemá výrazný vliv v prevenci cukrovky 

 

37. Myslíte si, že mírná konzumace alkoholu má prospěšný vliv v prevenci vzniku cukrovky? 

A) Ano, myslím si to 

B) Ne, nemyslím si 



Příloha č. 2 - Zdravá 13 

 

Zdravá 13 

1. Udržujte si přiměřenou stálou tělesnou hmotnost charakterizovanou BMI (18,5-25,0) 

kg/m2 a obvodem pasu pod 94 cm u mužů a pod 80 cm u žen. 

2. Denně se pohybujte alespoň 30 minut např. rychlou chůzí nebo cvičením. 

3. Jezte pestrou stravu, rozdělenou do 4-5 denních jídel, nevynechávejte snídani. 

4. Konzumujte dostatečné množství zeleniny (syrové i vařené) a ovoce, denně alespoň 500 

g (zele-niny 2x více než ovoce), rozdělené do více porcí; občas konzumujte menší 

množství ořechů. 

5. Jezte výrobky z obilovin (tmavý chléb a pečivo, nejlépe celozrnné, těstoviny, rýži) nebo 

brambory nejvýše 4x denně, nezapomínejte na luštěniny (alespoň 1 x týdně). 

6. Jezte ryby a rybí výrobky alespoň 2x týdně. 

7. Denně zařazujte mléko a mléčné výrobky, zejména zakysané; vybírejte si přednostně 

polotučné a nízkotučné. 

8. Sledujte příjem tuku, omezte množství tuku jak ve skryté formě (tučné maso, tučné 

masné a mléčné výrobky, jemné a trvanlivé pečivo s vyšším obsahem tuku, chipsy, 

čokoládové výrobky), tak jako pomazánky na chléb a pečivo a při přípravě pokrmů. 

Pokud je to možné nahrazujte tuky živočišné rostlinnými oleji a tuky. 

9. Snižujte příjem cukru, zejména ve formě slazených nápojů, sladkostí, kompotů a 

zmrzliny. 

10. Omezujte příjem kuchyňské soli a potravin s vyšším obsahem soli (chipsy, solené tyčinky 

a ořechy, slané uzeniny a sýry), nepřilosujte hotové pokrmy. 

11. Předcházejte nákazám a otravám z potravin správným zacházením s potravinami při 
nákupu, uskladnění a přípravě pokrmů; při tepelném zpracování dávejte přednost šetrným 

způsobům, omezte smažení a grilování. 

12. Nezapomínejte na pitný režim, denně vypijte minimálně 1,5 I tekutin (voda, minerální 

vody, slabý čaj, ovocné čaje a štávy, nejlépe neslazené). 

13. Pokud pijete alkoholické nápoje, nepřekračujte denní příjem alkoholu 20 g(200 ml vína, 

0,51 piva, 50 ml lihoviny). 

 

  



Příloha č. 3 - Vyjádření Etické komise VFN v Praze



 

 


