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Příloha A – Vzor dotazníku 
 

 

DOTAZNÍKOVÁ STUDIE 

Autor: Jana Šťovíčková 

Vážená paní/pane, 

jsem studentkou 3. ročníku bakalářského oboru nutriční terapeut na 1. lékařské fakultě 

Univerzity Karlovy a ráda bych Vás požádala o spolupráci na anonymní dotazníkové 

studii, která je součástí mé bakalářské práce na téma Hodnocení spotřeby živočišných 

tuků u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním, diabetu mellitu. 

V dotazníku je celkem 22 otázek a jeho vyplněním mi pomůžete získat velice cenné 

informace a podněty týkající se této problematiky.  

U některých otázek je možné zaškrtnout více odpovědí, případně můžete doplnit Vaši 

vlastní a přesnější formu odpovědi. 

Poskytnuté informace budou sloužit pouze pro zpracování bakalářské práce a nebudou 

zneužity na žádné jiné účely. 

Děkuji Vám za Váš čas a spolupráci. 

1) Jste: a) muž   b) žena 

2) Jaká je Vaše tělesná hmotnost, výška a jaký je Váš věk? 

 a) hmotnost:  b) výška:   c) věk: 

3) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 a) základní    b) střední bez maturity 

 c) střední s maturitou  d) vyšší odborné 

 e) vysokoškolské  f) žádné 

4) Jakým onemocněním trpíte? 

 a) diabetes (cukrovka) b) srdečně-cévní onemocnění 

5) Máte zvýšený cholesterol nebo cukr v krvi? Pokud ano, jaká byla  

     poslední hodnota? 

 a) cholesterol   b) cukr 



6) Užívate inzulín nebo nějaké jiné léky? 

 a) ano – jaké? 

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

b) ne  

7)  Byl(a) jste poučen (a) o dietním režimu, který je třeba dodržovat? 

 a) ano    b) ne 

8) Kým jste byl(a) poučen (a) o dietním režimu? 

 a) ošetřujícím lékařem  b) zdravotní sestrou   

 c) nutričním terapeutem  d) nikým     

 e) jiná varianta........................................................ 

9) Jakým způsobem jste byl(a) poučen(a) o dietním režimu? 

 a) písemné materiály (brožurka, leták, edukační materiály) 

 b) rozhovorem s odborníkem 

 c) odkazem na internet 

 d) žádným 

 e) jiná varianta......................................................... 

10) Myslíte si, že daný dietní režim dodržujete správně? 

 a) ano  b) ne   c) nevím 

11) Připravujete si pokrmy doma? 

 a) ano    b) ne 

12) Jakým tukům dáváte přednost při konzumaci a přípravě pokrmů? 

 a) rostlinným (oleje, margaríny) 

 b) živočišným (máslo, sádlo, mléčné výrobky, vejce, uzeniny) 

13) Sledujete při nákupu potravin množství a složení cukrů a tuků? 

 a) ano    b) ne 

Pokud ne, napište, prosím, 

proč....................................................................................................... 

 

14) Sledujete při nákupu potravin přítomnost trans-mastných kyselin? 

 a) ano    b) ne 



Pokud ne, napište, prosím, 

proč........................................................................................................ 

15) Jak často se stravujete: 

 a) v závodní jídelně/menze: 

 b) v restauraci/hospodě 

 c) ve stáncích rychlého občerstvení 

 d) doma 

16) Víte, kolik denně spotřebujete tuku a cukru? Pokud ano, kolik? 

17) Jakým způsobem nejčastěji připravujete pokrmy? 

 a) vařením   b) pečením   c) smažením 

 d) grilováním  e) dušením 

 f) jiným........................................................................... 

18) Jaké maso nejčastěji konzumujete? 

 a) kuřecí  b) vepřové  c) hovězí 

 d) drůbeží  e) rybí  f) králičí 

 e) zvěřina  f) jiné...........................................  

19. Jak často používáte ke konzumaci a přípravě pokrmů tyto potraviny?  

 1xdenně více 

než 

1x 

denně 

1xtýdně více 

než 

1xtýdně 

1xměsíčně více než 

1xměsíčně 

vůbec 

sádlo        

živočišné 

máslo 

       

ryby        

maso        

uzeniny        

mléko        

mléčné 

výrobky 

       

vejce        

 

20) Jak často konzumujete tyto masné výrobky (MV)? 

 a) sekané MV (párky, klobásy, špekáčky) ........................................ 

 b) měkké salámy (gothaj, junior, šunkový) ...................................... 

 c) speciální MV (slanina, šunka, rolády) .......................................... 



 d) vařené MV (jitrnice, tlačenka, paštiky) ........................................ 

 e) pečené MV (pečená masa, sekaná) ............................................... 

 f) trvanlivé MV (vysočina, turistický s.) ........................................... 

 g) fermentované MV (poličan, lovecký s.) ....................................... 

 i) konzervované MV ......................................................................... 

 j) nekonzumuji  

 

21) Jak často konzumujete tyto druhy sýrů? 

 a) měkké s. (Romadur, brynza, smetanový s.) .................................. 

 b) polotvrdé s. (Gouda, Eidam, Madeland) ...................................... 

 c) tvrdé s. (Parmezán, Čedar, Ementál) ............................................ 

 d) čerstvé s. (Lučina, Cottage, Žervé) ............................................... 

 e) plísňové s. (Camembert, Hermelín) .............................................. 

 f) tavené sýry (Apetito, Lipno, Veselá kráva) ................................... 

 g) bílé s. (Balkánský s., Jadel) .......................................................... 

 h) nekonzumuji 

 

22) Jak často konzumujete tyto druhy jogurtů? 

 a) bílý jogurt .................................. + jaký? ..................................... 

 b) ochucené jogurty ....................... + jaký? ..................................... 

 c) nízkotučné (do 0,5 % tuku) ........................................................... 

 d) se sníženým obsahem tuku (0,5-3 % tuku) ................................... 

 e) klasické (více než 3 % tuku) ......................................................... 

 f) smetanové (nad 10 % tuku) ........................................................... 

 g) nekonzumuji 

 

Ještě jednou Vám děkuji za pečlivě zodpovězené otázky. 

 

 

 

 



Příloha B – Schválení dotazníkové studie Etickou komisí VFN 
 

 

 

 

 

 



 


