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Příloha 2 

Dotazník 

Vážená paní/ vážený pane, jmenuji se Veronika Kuncířová a jsem studentkou 3. ročníku na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy oboru nutriční 

terapeut. V rámci své bakalářské práce provádím výzkum týkající se pacientů s metabolickým onemocněním. Dotazník je zcela dobrovolný a 

anonymní a data z něj budou sloužit pouze pro odborné zpracování. 

Prosím o vyplnění všech otázek. 

Děkuji, 

Veronika Kuncířová 

1. Pohlaví: 

a) Žena 

b) Muž 

 

2. Věk: 

Prosím uveďte:………. 

 

3. Vzdělání: 

a) základní vzdělání 

b) učební obor 

c) středoškolské s maturitou 

d) vyšší odborné 

e) vysokoškolské 

 

4. Jak často konzumujete maso? 

a) Výjimečně či nikdy 

b) 1-2x týdně 

c) 3-4x týdně 

d) 5x týdně a více 

5. Jaký typ masa upřednostňujete? 

a) Kuřecí, krůtí 

b) Vepřové, hovězí, jehněčí 

c) Kachnu, husu 

d) Ryby a mořské plody 

 

6. Jakou úpravu masa preferujete? 

a) Vaření, dušení 

b) Pečení,  

c) Grilování 

d) Smažení 

 

7. Jak často konzumujete uzeniny? 

a) Výjimečně či nikdy 

b) 1-2x týdně 

c) 3-4x týdně 

d) 5x týdně a více 

  



 

8. Ryby a rybí výrobky jíte: 

a) Výjimečně či nikdy 

b) 1-2x týdně 

c) 3-4x týdně 

d) 5x týdně a více 

 

9. S jakým obsahem tuku preferujete mléko a mléčné výrobky? 

a) Nekonzumuji 

b) Light výrobky či nízkotučné  

c) Polotučné  

d) Plnotučné  

 

10. Kolikrát za týden jíte zakysané mléčné výrobky (jogurt, 

tvaroh..)? 

a) Výjimečně či nikdy 

b) 1-2x týdně 

c) 3-4x týdně 

d) 5x týdně a více 

 

11. Zeleninu a ovoce jíte čerstvé či v tepelně upravené formě: 

a) Nejím či výjimečně 

b) 1-3x týdně 

c) 1x denně 

d) 3x a vícekrát během dne 

 

12. Jaký druh pečiva obvykle konzumujete? 

a) Bílé pečivo (tj. z bílé mouky) 

b) Spíše bílé pečivo, občas celozrnné/tmavé 

c) Celozrnné/tmavé pečivo, občas bílé 

d) Pouze celozrnné/tmavé pečivo 

 

13. Které tuky používáte při přípravě jídel a na pečivo? 

a) Máslo, sádlo, vypečený tuk 

b) Máslo 

c) Rostlinné tuky, oleje, margaríny, občas máslo 

d) Pouze rostlinné tuky, oleje a margaríny 

 

14. Kolikrát týdně jíte samostatně vejce? 

a) Výjimečně či nikdy 

b) 1-3x týdně 

c) 4-5x týdně 

d) denně 

 

15. Jak často konzumujete sladkosti (bonbony, čokoláda, tyčinky) 

a cukrářské výrobky? 

a) Výjimečně či nikdy 

b) 1-3x týdně 

c) 1x denně 

d) 2x a vícekrát za den 

 

16. Které nápoje pijete nejvíce? 

a) Slazené limonády, energetické nápoje 

b) Spíše slazené limonády, minerálky, čaje, výjimečně  

neslazené nápoje 

c) Light nápoje, slazené minerálky, džusy 

d) Pitnou vodu, neslazené minerálky a čaje 

  



 

17. Jak často pijete alkoholické nápoje? 

a) Abstinuji či výjimečně 

b) 1-3x týdně malé množství (1 velké pivo, 0,2 l vína, 

0,02 tvrdého alkoholu) 

c) 1-3x týdně větší množství (několik piv, přes 0,5 l vína, 0,08 

tvrdého alkoholu) 

d) Každý den alespoň jedno a více piv, skleniček vína či 

tvrdého alkoholu 

 

18. Ovlivňuje Vás reklama při koupi potravin? 

a) Ne, mám vybrané potraviny, které kupuji pravidelně 

a neměním je 

b) Občas. Zvlášť když na ni slyším kladné reference od 

známých 

c) Ano, ale vždy si nejprve prostuduji složení či ji 

prokonzultuji se svým lékařem 

d) Ano, nejprve vyzkouším, zda mi vůbec chutná a poté se 

rozhoduji dál 

 

19. Zajímáte se aktivně o zdraví životní styl? 

a) Ne, mám již dost problémů dodržovat režim a doporučení 

od svého lékaře 

b) Spíše ne, ale občas si přečtu nějaký článek na internetu 

c) Spíše ano, sleduji nové trendy a občas něco prokonzultuji 

se svým lékařem 

d) Ano, sleduji nové trendy, občas chodím na semináře k 

tématu či čtu odbornou literaturu 

 

 

 

 

 

20. Jak často jíte během dne? 

a) 1x denně. Jím až večer po práci nebo když mám čas. 

b) 2x denně. Jím pouze obědy a večeře, snídat nestíhám. 

c) 3-4x denně. Kromě snídaně, obědu a večeře si většinou dám 

odpolední svačinu. 

d) 5-6x denně. Jím pravidelně- snídani, dopolední svačinu, 

oběd, odpolední svačinu, večeři a někdy i druhou večeři. 

 

21. Kde se nejčastěji stravujete? 

a) Doma a během pracovního týdne v jídelně/restauraci 

b) V jídelně/restauraci a o víkendu doma 

c) V restauraci/jídelně/ kavárně, doma si nevařím 

d) Doma. I do práce si nosím své připravené obědy. 

 

 

Děkuji Vám za ochotu při vyplňování dotazníku. 

Pokud chcete něco uvést, uveďte to zde: 

 

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



 

Příloha 3 

5 pravidel pro zdraví 

1. Vyvážený a pestrý jídelníček je základ! 

2. Konzumujte jídlo podle pravidla: „ Jezte střídmě z bohatého stolu.“  

3. Pravidelná fyzická aktivita (každý den aspoň 30 minut). 

4. Ke každému jídlu konzumujte zeleninu nebo ovoce. 

5. Omezte uzeniny, sladkosti, limonády, vnitřnosti, tučná masa a sýry. 

 

  



 

 


