
Přílohy

Příloha	č.	1	-Dotazník

Vážená paní, Vážený pane,

jmenuji se Zuzana Hrdinová a jsem studentkou 3. ročníku oboru Nutriční terapeut 
na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Součástí mé závěrečné práce je výzkum 
na téma prevence diabetu 2. typu. Tímto bych Vás chtěla poprosit o vyplnění krátkého 
dotazníku. Dotazník je zcela anonymní. Odpovědi budou zpracovány hromadně spolu 
s odpověďmi dalších respondentů a výsledky budou použity pouze pro účely mé 
bakalářské práce. 

Návod k samotnému vyplnění dotazníku: Pokud není uvedeno jinak, vyberte vždy 
jednu správnou odpověď. Nad odpověďmi prosím zbytečně dlouho nepřemýšlejte, 
nevyhledávejte je např. na internetu nebo v jiných zdrojích, zvolte spíše variantu, která 
se Vám zdá dle Vašeho úsudku nejlogičtější. K otázkám se zbytečně nevracejte 
a neopravujte je. Cílem není, abyste odpověděli správně, ale spíše zjištění obecného 
povědomí o diabetu a jeho prevenci. Správné odpovědi Vám po dokončení výzkumu ráda 
podám. Za vyplnění dotazníku předem děkuji.

1) Jaké je Vaše pohlaví?

a) Muž

b) Žena

2) Jaký je Váš věk?

a) 18-29 let

b) 30-39 let

c) 40-49 let

d) 50-59 let

e) 60-69 let

f) 70 let a více

3) Uveďte prosím Vaši výšku a váhu:

Výška …….. cm

Váha ……… kg



4) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

a) Nedokončené základní

b) Dokončené základní

c) Střední odborné bez maturity

d) Střední s maturitou

e) Vyšší odborné

f) Vysokoškolské

5) Vyskytuje se u Vás v rodině diabetes (cukrovka) jakéhokoli typu? Pokud ano, 

uveďte Váš příbuzenský vztah (např. sestra, prarodiče...)

a) Ano – výskyt u ……………………..

b) Ne

6) Vyskytují se u Vás v rodině některé z těchto onemocnění? (Možnost více 

odpovědí)

a) Vysoký krevní tlak

b) Ateroskleróza (kornatění tepen)

c) Obezita

d) Nádorová onemocnění

e) Ne, žádná z těchto onemocnění se v naší rodině nevyskytují

7) Kouříte?

a) Ano

b) Ne

8) Jakou roli na vzniku diabetu 2. typu hraje podle Vás alkohol?

a) Příjem alkoholu nehraje žádnou roli

b) Příjem alkoholu v jakémkoli množství může být příčinou vzniku diabetu

c) Mírná dávka alkoholu denně může působit protektivně (ochranně)

9) Jakou roli na vzniku diabetu 2. typu hraje podle Vás káva?

a) Příjem kávy nehraje žádnou roli

b) Příjem kávy může být jednou z příčin vzniku diabetu

c) Příjem kávy může působit protektivně (ochranně)



10) Jednou z hlavních příčin vzniku diabetu 2. typu je podle Vás:

a) Vysoký obsah cukrů ve stravě

b) Vysoký obsah tuků ve stravě

c) Vysoký obsah vlákniny ve stravě

11) Z níže uvedených vyberte potraviny, které podle Vás mohou mít větší vliv na vznik 

diabetu: (Možnost více odpovědí)

a) Ořechy

b) Káva

c) Uzeniny, paštiky

d) Luštěniny

e) Slazené limonády

f) Máslo, sádlo

12) DIA potraviny, tedy např. sušenky a oplatky pro diabetiky, jsou podle Vás:

a) Vhodnou alternativou pro diabetiky

b) Vhodnou alternativou i pro osoby bez diabetu, neobsahují cukr, a tudíž mají 

méně energie

c) Nevhodnou součástí diabetické stravy, obsahují příliš mnoho tuků a energie

13) Co má podle Vás větší význam pro prevenci diabetu?

a) Zdravé stravování

b) Fyzická aktivita

14) Jak vnímáte vliv spotřeby masných výrobků na možný vznik cukrovky? Ohodnoťte 

prosím číslicí od 0 do 5 (0 – žádný, 5 – velký)

0     1     2     3     4     5

15) Jak vnímáte vliv konzumace slazených limonád na možný vznik cukrovky? 

Ohodnoťte prosím číslicí od 0 do 5 (0 – žádný, 5 – velký)

0     1     2     3     4     5

16) Myslíte si, že redukce váhy kolem 5-10 % může snížit riziko vzniku diabetu?

a) Ano, ale velmi málo

b) Ano, může to mít velký vliv

c) Ne, cukrovka je geneticky daná a redukcí váhy ji nelze ovlivnit



17) Myslíte si, že vyšší příjem vlákniny může mít nějaký vliv na prevenci vzniku 

diabetu? Pokud ano, uveďte prosím proč.

a) Ano, protože …………………………………………………………………………………….

b) Ne

18) Trpí-li žena v těhotenství tzv. gestačním diabetem (těhotenskou cukrovkou), může 

to pro ni podle Vás znamenat nějaké riziko do budoucna?

a) Ano, tato žena bude mít vyšší pravděpodobnost vzniku diabetu

b) Ne, po skončení těhotenství diabetes vymizí a tato žena není nijak více

ohrožena

19) Které onemocnění může být podle Vás rizikovým faktorem pro vznik diabetu 2. 

typu? (Možnost více odpovědí)

a) Osteoporóza

b) Vysoký krevní tlak

c) Vysoký cholesterol

d) Obezita

e) Vředová choroba žaludku

20) Jaké jsou podle Vás typické příznaky diabetu?

a) Bolest hlavy, časté zvracení

b) Velká žízeň, časté močení, únava

c) Přibírání na váze

21) Jak podle Vás můžete cíleně snížit riziko vzniku diabetu? (Pokud Vás nic nenapadá, 

otázku vynechejte)

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

22) Kolik procent populace v ČR podle Vás trpí diabetem?

a) 1 %

b) 2-3 %

c) 5-6 %

d) 8-10 %



23) Kdo je podle Vás více ohrožen diabetem 2. typu?

a) Těžce fyzicky pracující člověk

b) Člověk se sedavým zaměstnáním

24) Výskyt diabetu 2. typu má v ČR podle Vás:

a) Klesající tendenci

b) Spíše stagnující charakter

c) Stoupající tendenci

25) Má podle Vás obézní člověk vyšší riziko, že onemocní cukrovkou 2. typu?

a) Ano

b) Ne

26) Jaký typ cukrovky je podle Vás celosvětově rozšířenější?

a) Cukrovka 1. typu – manifestující se nejčastěji v dětství a rané dospělosti

b) Cukrovka 2. typu – manifestující se nejčastěji v pozdní dospělosti a starším 

věku

c) Obě zhruba stejně
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