
16.Prílohy 

Príloha 1 – Dotazník 

Dobrý den,   

jsem Natália Palugová, studentka 3. ročníku nutriční terapie na 1. lékařské fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který je součástí mé 

bakalářské práce na téma: Nutriční stav u idiopatických střevních zánětů. Otázkami se 

dotazuji na to, jaké jídlo jíte, jaké činí potíže a do jaké míry se zabýváte stravováním.  

Dotazník je naprosto anonymní a dobrovolný. 

V závěru Vám chci poděkovat za Vaši ochotu a čas, který jste věnovali mému dotazníku. 

V případě jakýchkoliv otázek, případně dalšího zájmu o průběh a výsledek dotazníku se na 

mně můžete obrátit, ráda Vám odpovím.  

Natália Palugová, mail: n.palugova@yahoo.com, tel.: +421 944167736 

 

DOTAZNÍK 

(Nutriční stav u idiopatických střevních zánětů) 

1. Pohlaví  

 Muž 

 Žena 

2. Věk (volná odpověď) 

…………………………………… let 

3. Aktuální hmotnost (volná odpověď) 

………………………………….. kg 

4. Výška (volná odpověď) 

………………………………….. cm 

5. Hmotnostní úbytek za poslední 3. měsíce (volná odpověď) 

………………………………….. kg  

6. Diagnóza 

 Crohnova nemoc 

 Ulcerózní kolitída 

 



7. Farmaceutická léčba (více možných odpovědí) 

 Kortikosteroidy 

 Imunosupresiva 

 Antibiotiká 

 Sedativa 

 Protiprůjmové 

 Biologická léčba 

8. Byla u Vás v minulosti vykonávaná střevní resekce (vyjmutí části střeva)? 

 Ano 

 Ne 

 

9. Konzumujete mléčné výrobky? 

 Vůbec 

 Omezeně 

 Přiměřeně 

10. Jaké tolerujete mléčné výrobky? (více možných odpovědí) 

 Zakysané (jogurty, jogurtové nápoje) 

 Čerstvé mléko 

 Tvarohy 

 Tvrdé sýry 

11. Jaké obtíže Vám činí konzumace mléčných výrobků? (více možných odpovědí) 

 Komplikace nemám 

 Průjem 

 Zácpy 

 Křečovité bolesti v břiše 

 Pocit plnosti břicha 

 Nepříjemný tlak v podbřišku 

12. Kolikrát týdně konzumujete následovné ? (volná odpověď) 

 Mléčné výrobky : …………………………    

 Maso: …..…………………………………….. 

 Ryby: …………………………………………… 

 Luštěniny a semínka: …………………… 

 Vejce: …………………………………………. 

13. Zabýváte se správným příjmem vápníka? 



 ano 

 ne 

14. Pokud ano, v jakých případech? (více možných odpovědí) 

 Vždy 

 Průjmy 

 Zácpy 

 Zhoršení nemoci 

 Nemožnost příjmu mléčných výrobků 

15. Železo (červené maso, vnitřnosti) a kyselina listová -vitamin B9 (listová zelenina,  

rajčata, pomeranče, banány, vlašské ořechy, celozrnné výrobky, plísňové sýry a měkké 

sýry) jsou důležité pro naše tělo, jakým způsobem je doplňujete? (více možných 

odpovědí) 

 Červené maso 

 Vnitřnosti 

 Listová zelenina 

 Ovoce 

 Ořechy 

 Celozrnné obiloviny 

 Mléčné výrobky 

 

 

16.  Jaké druhy pečiva jíte? (více možných odpovědí) 

 Bezlepkové 

 Bílé 

 Žitné 

 Pšeničně-žitné 

 Bez omezení 

17. V jaké formě běžně jíte ovoce? (více možných odpovědí) 

 nejím 

 kompoty 

 sušené ovoce 

 čerstvé ovoce 

 

18.  V jaké formě běžně jíte zeleninu? (více možných odpovědí) 

 Nejím 

 Součást pokrmů (brokolicový krém) 



 Nakládaná zelenina 

 Čerstvá zelenina 

19. Užíváte některé z následovných? (více možných odpovědí) 

 Potravinové doplňky (vitamíny, minerály, vláknina) 

 Potravinové doplňky pro sportovce (proteíny) 

 Popíjení (Nutridrink, Resource) 

 


