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Příloha č. 1 – dotazník  

 

 

 

 

 

Dotazník na téma Znalosti diabetiků diabetické diety a zásad při 

léčbě diabetu mellitu 2. typu 

 

Dobrý den, 

Jmenuji se Lucie Barcalová a jsem studentkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovi v Praze. 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila Problematika edukace pacientů s diabetem 

mellitem 2. typu. Tím, že vyplníte tento průzkumný dotazník mi velmi pomůžete při 

realizaci mé práce.  

Dotazník má 22 otázek týkajících se znalostí diabetické diety a doporučení pro diabetiky. 

Dotazník je samozřejmě anonymní a proto Vás velmi prosím o věrohodné vyplnění pouze 

na základech vlastních aktuálních znalostí.  

Cílem práce je zjistit jak kvalitně jsou pacienti s diabetem mellitem (cukrovkou) 2. typu 

poučeni lékaři či zdravotním personálem a nakolik informacím které pro ně mají zásadní 

vliv při léčbě cukrovky rozumí. 

Lucie Barcalová 

 

1) Osobní údaje 

Věk 

a) 18-30let 

b) 31-45let 



 
 

c)46-60let 

d)61-70let 

e) Více jak 70 let 

Pohlaví 

a)žena 

b)muž 

Vaše váha a výška 

…………….     …………… 

 

Jak dlouho víte o tom, že trpíte cukrovkou? 

a)méně než 1 rok 

b)2-5 let 

c)6-10let 

d)11-20let 

e)více jak 20let 

 

Jakou formou jste z hlediska diabetu kompenzován? 

a)jen na dietě 

b)na lécích 

c)na inzulinu 

d)kombinace výše zmíněných 

 

2)Edukace (poučení) 

Kde jste byl edukován o diabetické dietě? 

a)u lékaře diabetologa 

b)nutriční terapeut 

c)neuvědomuji si, že bych byl/a poučena 



 
 

d)jinde (prosím popište kde 

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

 

Jakým způsobem jste byl/a edukován/a 

a)obdržení informačního letáku (materiálů) 

b)ústní  konzultace 

c) neuvědomuji si, že bych byl/a poučena 

d)jinak (prosím popište jak) 

 

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

 

Kolikrát jste byl/a edukován? 

a)1x 

b)opakovaně (reedukace) 

c) neuvědomuji si, že bych byl/a poučena 

 

jak by jste zhodnotil/a kvalitu edukace? 

a)jasná a srozumitelná 

b)z větší části pochopitelná 

c)obtížněji pochopitelná 

d)naprosto nesrozumitelná 

 

Jsou Vám zásady diabetické diety naprosto jasné? 

a) ano zcela 

b)spíše ano 

c)spíše ne 

d) vůbec ne 



 
 

Myslíte si, že dodržujete správně zásady diabetické diety? 

a)ano  

b)ne 

3)Diabetes a jeho komplikace 

Znáte svou běžnou glykémii? 

a)ano (prosím napište kolik) 

…………… 

b)ne 

 

Víte co patří mezi pozdní komplikace diabetu? 

a)onemocnění srdce a cév 

b)hyperglykemické kóma 

c)žlučníkový záchvat 

d)postižení oční sítnice, ledvin 

e) postižení nervů 

f)nejsem si jist/a 

 

víte, který/é z následujících faktorů podporuje vznik komplikací cukrovky? 

a)nadměrná konzumace tučných potravin živočišného původu (např. tučné maso, uzeniny, mléčné 

výrobky) 

b)obezita 

c)zvýšená fyzická aktivita 

d)kouření 

e)hubnutí 

f) zvýšená hladina krevních tuků 

g)nejsem si jist/a 

 



 
 

Víte který/é z následujících faktorů prokazatelně zlepšuje prognózu cukrovky? 

a)zvýšená konzumace potravin bohatých na bílkoviny 

b)snížení hmotnosti alespoň o 5% 

c)úplné vyloučení cukrů ve stravě 

d)hodnoty krevního tlaku pod 130/80 

e)častý odpočinek v průběhu dne 

f)vyšší příjem rostlinných a rybích tuků (olejů) 

 

4)Diabetická dieta 

víte, co udává glykemický index (GI)? 

a)obsah sacharidů v potravině 

b) rychlost využití glukosy z potraviny 

c)obsah glukosy v potravině 

d) poměr sacharidů a tuků v potravině 

e)nejsem si jist/a 

 

Víte, kde najdete jednoduché (rychlé cukry)? (jedna nebo více možností) 

a)ovoce 

b)pečivo a výrobky z mouky 

c)cukrovinky 

d)bílá rýže 

e)mléko 

f) nejsem si jist/a 

 

 

 

 



 
 

Víte, kde najdete složené (pomalé cukry)? 

a)mrkev 

b)pečivo a výrobky z mouky 

c)luštěniny 

d)med 

e)jogurt 

f)nejsem si jist/a 

 

víte, která z následujících potravin obsahuje nejvíce sacharidů? 

a)100g vařené čočky 

b)100g bramborové kaše 

c)100g kukuřičných lupínků (corn flakes) 

d)100g houskového knedlíku 

e)100g vařené bílé rýže 

f) nejsem si jist/a 

 

Vláknina 

a)urychluje trávení a vstřebávání glukosy do krve 

b)také zvyšuje glykémii  

c)dokáže zpomalit přechod glukosy do krve 

d) nemá žádný vliv na glykémii po jídle 

e)má vliv na snížení hladiny cholesterolu 

f)nejsem si jist/a 

 

 

 

 



 
 

Dia výrobky 

a)jsou často zdrojem pro zdraví nevhodných tuků 

b)neobsahují žádné sacharidy a proto jsou pro diabetiky vhodné 

c)mají nižší obsah tuku 

d)vzhledem k tomu že neobsahují žádný cukr,  nemají vliv na glykemii 

e) nejsem si jist/a 

 

Víte, jaká jsou další důležitá doporučení pro diabetika?  

a) dostatek pohybu 

b) vyhýbat se všemu cukru 

c)jíst v pravidelných dávkách 

d)nekouřit 

e)využívat diabetická sladidla 

f)omezit spotřebu živočišných tuků  

g)nejsem si jist/a 

 

Děkuji velmi za Váš čas věnovaný vyplněním dotazníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 2 – schválení žádosti o provedení průzkumu 

 

 



 
 

 

 



 
 

Seznam použitých zkratek 
 

AK – aminokyseliny 

ČDS – Česká diabetologická společnost 

ČIMS – Český institut metabolického syndromu 

ČSÚ – Český statistický úřad 

DM- diabetes mellitus 

HGL – hraniční glykémie nalačno 

IDF – international diabetes federation 

MK – mastné kyseliny 

NAD – nikotinamid adenin dinukleotid 

oGTT –orální glukózový toleranční test 

PCOS – syndrom polycystických ovarií 

PGT – porucha glukózové tolerance 

PHG - porucha glukózové homeostázy 

RF – revmatoidní faktor 

ÚZIS – ústav zdravotnických informací a statistiky 
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