
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Příloha A 

 

 

 



 
 
 

Příloha B 

 

 



 
 
 

Příloha C 

Dotazník 

Univerzita Karlova v Praze, 1 lékařská fakulta 

RACIONÁLNÍ VÝŽIVA ZDRAVOTNÍKŮ PŘI PRÁCI VE SMENNÉM PROVOZU 

Autor: Dagmar Hillová, 2016 

Dobrý den, 

jmenuji se Dagmar Hillová a jsem studentkou 1. lékařský fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který je součástí bakalářské práce. Dotazník je 

anonymní a týká se stravovacích návyků sester. Všechny získané informace jsou důvěrné a 

budou sloužit jen na školní účely. Za Vaši spolupráci Vám předem děkuji. 

Oddělení, na kterém pracujte: 

a) Standartní odd. 

b) Intenzivní péče 

c) Jiné (prosím uveďte)…………………………………………………………………. 

 

1. Kolik tekutin vypijete obvykle během denní služby? 

a) Méně než litr 

b) 1-2l 

c) Více než 2l 

 

2. Kolik tekutin standardně vypijete během noční služby? 

a) Méně než litr 

b) 1-2l 

c) Více než 2l 

 

3. Jaké tekutiny během služeb nejvíc upřednostňujete? (Prosím vyberte jednu) 

a) Vodu z kohoutku 

b) Minerální vody (neslazené), neslazené čaje 

c) Slazené minerální vody 

d) Slazené čaje 

e) Ovocné šťávy, džusy 

f) Limonády (Coca-Cola, sprite,…) 

 

4. Poskytuje Vám zaměstnavatel v pracovní době služby týkající se pitného režimu? (např.:. 

balenou vodu, minerální vody atd) 

a) Ano (prosím definujte)……………………………………………………………… 

b) Ne 

 

5. V kolik hodin od probuzení jíte první jídlo v pracovní den?  

a) Do 1 hodiny od probuzení 

b) Do méně než 3 hodin 

c) 3 a více hodiny 

 



 
 
 

6. V kolik hodin od probuzení jíte první jídlo v den, kdy nepracujete?  

d) Do 1 hodiny od probuzení 

e) Do méně než 3 hodin 

f) 3 a více hodiny 

 

7. První jídlo dne jíte: (během služeb) 

a) Doma 

b) V práci 

c) Jiné (prosím uveďte)………………………………………………………………... 

 

8. Pokud nepracujete a máte volno, snídáte? 

a) Ano pravidelně 

b) Většinou ano 

c) Většinou ne 

d) Nesnídám vůbec 

 

9. Z následujících vyberte, které jídlo preferujete ke snídani v pracovní den. 

a) Pečivo se šunkou a sýrem, zelenina  

b) Müsli s jogurtem  

c) Vejce (omeleta, praženice, ham and eggs, vejce na tvrdo…) s pečivem 

d) Ovoce s jogurtem a oříšky 

e) Pečivo s máslem a džemem 

f) Pečivo s pomazánkou a zeleninou 

g)  Moučné výrobky- dort, muffin, palačinky 

h) Jiné (prosím uveďte)……………………………………………………………… 

 

10. Když máte volno, tj. nepracujete, svačíte? 

a) Ano vždy 

b) Většinou ano 

c) Většinou ne 

d) Nesvačím 

 

11. Během služeb obvykle svačíte: 

a) Pečivo se šunkou/sýrem/pomazánkou 

b) Ovoce nebo zeleninu 

c) Mléčné výrobky (neslazené) 

d) Mléčné výrobky (slazené) 

e) Sušenky, pochutiny 

f) Jiné (prosím uveďte)…………………………………………………………… 

g) Nesvačím 

 

12. Poskytuje Vám zaměstnavatel zvýhodněné ceny v nemocniční kantýně? 

a) Ano, ale nevyžívám to 

b) Ano, ale využívám toho pouze výjimečné 

c) Ano, využívám toho často 

d) Neposkytuje 

 



 
 
 

13. Máte v nemocniční kantýně k dispozici některé z vybraných potravin? (můžete označit víc 

položek): 

a) Čerstvé ovoce/zeleninu 

b) Mléčné výrobky (jogurty, kefíry, sýry, tvaroh…) 

c) Celozrnné pečivo 

d) Celiatické výrobky 

e) Diabetické výrobky 

f) Ořechy, semena 

g) Rybí výrobky (např.:. tuňák v konzervě) 

h) Cereální výrobky (kaše, vločky…) 

  

14. Nejčastěji během služby obědváte: 

a) V nemocniční jídelně 

b) Jídlo si kupuji v kantýně 

c) Jídlo si nosím z domova 

d) Objednávám jídlo donáškou z restaurace 

e) Jiné (prosím specifikujte)…………………………………………………………… 

f) Neobědvám 

 

15. Stává se Vám během služeb, že vynecháváte oběd? 

a) Ano, velmi často 

b) Ano, ale pouze výjimečně 

c) Ne, obědvám vždy 

 

16. Jíte během služeb odpolední svačinu? 

a) Ano, vždy 

b) Většinou ano 

c) Většinou ne  

d) Ne 

 

17. Jíte odpolední svačinu, když nepracujte? (Tj.: máte volný den) 

a) Ano, vždy 

b) Většinou ano 

c) Většinou ne  

d) Ne 

 

18. Během denních služeb většinou večeříte: 

a) V práci 

b) Doma 

c) Cestou domů si často něco koupím 

d) Po práci v restauraci 

e) Jiné (prosím specifikujte)…………………………………………………………… 

 

19. Poskytuje Vám zaměstnavatel možnost objednání teplého jídla na noční směnu? 

a) Ano a využívám to 

b) Ano, ale využívám toho pouze občas 

c) Ano, ale nevyužívám tuto službu 



 
 
 

d) Neposkytuje 

 

20. Během noční služby standardně jíte hlavní jídlo (podobné obědu)?  

a) Ano, vždy 

b) Většinou ano 

c) Většinou ne 

 

21. Jestli jste v předchozí otázce odpovídal/-a ne, tak během služby standardně jíte: (Když jste 

označil/-a ano, nemusíte na otázku odpovídat) 

a) Preferuji ovoce/zeleninu 

b) Mléčný výrobky (jogurt, kefír, sýry, tvaroh…) 

c) Pečivo  

d) Müsli 

e) Tyčinky (müsli, proteinové, raw…) 

f) Moučné výrobky (pizza, koblihy, pirohy…) 

g) Jiné (prosím uveďte)……………………………………………………………………. 

h) Během noční služby nejím  

 

22. Po denní směně máte obvykle pocit: 

a) Hladu 

b) Po stravovací stránce se cítím se dobře 

c) Plnosti 

 

23. Po noční směně máte obvykle pocit: 

d) Hladu 

e) Po stravovací stránce se cítím se dobře 

f) Plnosti 

 

24. Kouříte? 

a) Ano (kolik cigaret denně)…………………………………………………………… 

b) Ne 

 

25. Jestli jste v předchozí otázce odpovídal/-a ANO, kouříte i během služeb v pracovních 

přestávkách? (Jestli jste odpovídal/-a NE, prosím pokračujte na další otázku) 

a) Ano (kolik cigaret během služby)…………………………………………………... 

b) Ne 

 

26. Jaké je Vaše BMI?  

(Pozn.: Výpočet BMI: Váha v kg děleno výškou² v metrech) 

a) 18 a méně kg/m² 

b) 19-25 kg/m² 

c) 25-30  kg/m² 

d) 30-35 kg/m² 

e) 35-40 kg/m² 

f) 40 a víc kg/m² 

 

 



 
 
 

 

27. Držel/-a jste někdy nebo držíte nějakou dietu? 

a) Ano (jakou)…………………………………………………………………………… 

b) Ne 

 

28. Hlídáte si nějakým způsobem svůj jídelníček? 

a) Využívám mobilní aplikace (kalorické tabulky, nutriservis…) 

b) Zapisuji si svůj jídelníček, abych kontroloval/-a svůj příjem 

c) Využívám krabičkových diet/Služeb nutričního terapeuta 

d) Zajímám se o zdravou výživu, svůj jídelníček přizpůsobuju zásadám racionální výživy 

e) Zdravá výživa mě moc nezajímá, jím, co mám rád/-a co mi chutná 

f) Jiné (prosím definujte)………………………………………………………………… 

 

 

 

29. Věnujete se pravidelně nějaké sportovní aktivitě alespoň 30 min? (Např.: běh, plavání, 

skupinová cvičení…, nepočítá se venčení psa atd.) 

a) Víc než 5x týdně 

b) 3-5x týdně 

c) 2-3x týdně 

d) 1x týdně 

e) Necvičím pravidelně 

 

30. Vy sám/-a jste spokojen/-a s Vašimi stravovacími návyky? 

a) Ano, nechtěl/-a bych nic měnit 

b) Více-méně ano, ale rád/-a bych změnil/-a pár věcí 

c) Nejsem spokojen/-a 

 

31. Kdybyste měl/-a od zaměstnavatele možnost, využil/-a byste služeb nutričního terapeuta?  

a) Ano, zcela určitě 

b) Ne, nemám zájem o tuto službu 

 

32. Je něco, co byste chtěl/-a změnit na Vašem stravování během pracovní doby? Případně máte 

nějaký návrh pro zlepšení stravování sester? 

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

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

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

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

………………………………………………………. 

Pohlaví: 

a) Muž    b) Žena 

Věk: 

a) Do 30 let   b) 30-50  d) 51 a víc 



 
 
 

 JAK SE STRAVOVAT V NOČNÍ 

SLUŽBĚ? 

 

Příloha D 



 
 
 

Pitný režim 

 

Jedním z nejdůležitějších aspektů výživy v noční 

službě je pitný režim. Uvědomte si, že Vaše tělo 

potřebuje stejné množství tekutin jako během 

běžného dne, tj. min 2,5l denně.  

Dbejte na pravidelný pitný režim, i během noční 

služby! Hned po vzbuzení před nástupem do noční 

služby vypijte alespoň 1 skleničku (3dl) vody a 

v noci mějte vždy připravenou láhev s vodou nebo 

skleničku na dosah ruky. Také před odchodem 

z práce vypijte jednu velkou sklenici vody. 

Nejvhodnějšími tekutinami jsou právě voda, jemně 

mineralizovaná voda, čaje – nejlépe neslazené a také 

menší množství 100% šťáv nebo džusů –ideálně 

ředit vodou.  

Uvědomte si, že už 2% dehydratace organizmu 

zhoršují výkon v činnostech, které vyžadují 

pozornost, psychomotorické a okamžité reakce, i 

schopnost vlastního úsudku.  

Pokud máte problém se sledováním příjmu tekutin, zapisujte si počet skleniček, které jste vypili. 

Když si na normální příjem tekutin zvyknete, nebudete potřebovat dál pitný režim zapisovat. 

Pozor také na množství kávy, které během noci vypijete! Nenahrazujte tekutiny kávou, raději 

vypijte v klidu a s požitkem 1-2 šálky kvalitní kávy. 

 

 

 



 
 
 

Jak často mám jíst? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S otázkou, jak často jíst během noci, má problém většina směnových pracovníků. Záleží 

samozřejmě, jestli je den před noční službou, nebo jste „mezi nočními službami“ anebo je den 

po noční službě. Správný stravovací režim chce trochu praxe, takže ze začátku budete muset 

svůj energetický příjem plánovat, ale když si zvyknete na určitý stravovací režim, bude Vám to 

přirozené a už jej nebudete muset tolik hlídat.  

Základem je nosit si jídlo pokud možno z domova a vyhnout se rychlému nákupu v kantýně, 

kde je větší pravděpodobnost, že koupíte nevhodné jídlo. Můžete si tak svůj příjem nastavit a 

všechno předem naplánovat. Zjistěte, jestli Váš zaměstnavatel neposkytuje možnost objednání 

si jídla na noční směnu. Tato služba by Vám mohla usnadnit a urychlit přípravu na noční 

službu. 

Radvanová (2006) uvádí následná doporučení pro racionální stravování u lidí pracujících ve 

směnném provozu: 

 

Před noční směnou 

do 8.00 hodin snídaně 

10.00-10.30 hodin přesnídávka (dopolední svačina) 

12.00-13.00 hodin oběd 

15.00-15.30 hodin svačina 

18.00 hodin večeře ještě před odchodem do práce 

 

 



 
 
 

V době noční směny 

 

22.00 hodin něco malého (jogurt, celozrnný rohlík namazaný nízkotučným sýrem a zeleninou 

apod.) 

2.00 hodin porce ovoce 

5.00-6.00 hodin snídaně 

***Doba spánku*** 

 

 

Po noční směně 

 

14.00-15:00 hodin oběd (podle doby spánku, nejlépe po 7 až 8 hodin, velice individuální)  

Podle délky spánku je možné zařadit mezi obědem a večeří lehčí svačinu cca v 16:00-16:30, 

případně pokračovat večeří v čase cca 18:00. Jestli následuje další noční směna, tak opět 

pokračovat v nočním režimu stravování, jestli následuje volný den nebo denní služba, po večeři 

možno konzumovat ještě druhou večeři (menší lehké jídlo), jinak pokračovat snídaní na druhý 

den.  

U jedinců, kteří nemají problémy s nadváhou nebo obezitou, je doporučováno jíst v průběhu 

noční směny zcela obvykle jako přes den - je však dobré „hlídat si“ energetickou hodnotu 

nočního jídla, např. nedávat si v 22.00 hodin „klasický smažený řízek s bramborovým salátem“ 

apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Jaká jídla připravit na noční směnu? 

 

Margolis a Reinagel (2012) uvádí, že vhodnými potravinami na noční službu se považuje 

hlavně ovoce, zelenina, potraviny s obsahem 

proteinů (vejce, šunka, tuňák) a olejnatých plodů 

(oříšky, semena). Po noční službě ještě před 

spánkem se doporučuje menší jídlo bohaté na 

sacharidy a naopak s menším obsahem proteinů a 

tuků. 

 

 

 

Vhodné potraviny na noční službu: 

 Maso: libové maso (kuřecí, krůtí, králičí, libové vepřové), méně často červené maso 

(hovězí, divina), ryby a rybí výrobky (tuňák ve vlastní šťávě), mastné výrobky – nejlépe 

šunka (vařená, dušená) 

 Vejce, potraviny z vaječných bílků- šmakoun, bílkoun 

 Sójové výrobky: tofu, tempeh, robi 

 Sýry: do 30 % tuku v sušině- eidam, olomoucké tvarůžky, cottage cheese, mozzarella, 

žervé 

 Kysané mléčné výrobky: jogurty, jogurtové mléka, kefíry, acidofilní mléka, podmáslí, 

tvaroh 

 Zelenina: všechny druhy 

 Ovoce: všechny druhy 

 Ořechy, semena olejnatých plodin: dle doporučené množství, všechny druhy 

 Pečivo: v omezeném množství, vhodnějšími alternativy jsou druhy s vyšším obsahem 

vlákniny- celozrnné, žitné, špaldové, grahamové, vícezrnné atd. 

 Cereální výrobky: kaše, vločky, müsli 

Technologická úprava se neliší od obecných doporučení. Nejvhodnější je vaření, dušení, 

dušení v páře, blanšírovaní nebo také pečení v alobalu.  

 



 
 
 

 

Vzorový jídelníček: 

 

Den 1 (před noční službou) 

8:00 snídaně: pečivo (1-2ks) se šunkou, sýrem, a zeleninou (ředkvičky, okurka, rajče) 

10:00-10:30 svačina: šlehaný tvaroh s ovocem (banán, borůvky, jahody, maliny, nebo dle 

sezóny)  

12:00-13:00 oběd: polévka (dle chuti), kuřecí 

prsa (opečené na pánvi s bylinkami) s pečenými 

batáty a grilovanou zeleninou (fazolové lusky, 

lilek, cuketa, chřest, cibule, mrkev) 

15:00-15:30 svačina: celozrnné pečivo (½-1 ks) 

s Cottage cheesem, cherry rajčátky a čerstvým 

nasekaným oreganem 

18:00 večeře: grilovaný pstruh s vařenými 

brambory ve slupce s dušenou brokolicí a 

dušeným květákem 

22:00: malý řecký salát se sýrem feta  

02:00: exotický ovocný salát (mango, ananas, 

kiwi, granátové jablko) s oříšky (para, kešu, 

sušené plátky kokosu) 

05:00-06:00 snídaně: ovesná kaše se strouhaným jablkem a skořicí 

 

Den 2 (mezi službami) 

14:00-15:00: Těstovinový salát s tuňákem a zeleninou (hrášek, kukuřice, fazolové lusky, zelená 

paprika, rajče, okurka) 

16:00-16:30: Kefírové mléko + ½ grahamového pečiva (Individuální, dle režimu spánku) 

18:00-18:30: Krůtí prsa pečené ve vlastní šťávě s celozrnným bulgurem a avokádovým salátem 

(avokádo, sušené rajče, cherry rajčátka, černé olivy, limetková šťáva a čerstvá bazalka) 

22:00: Carpaccio z červené řepy s rukolou  

02:00: ovocný salát (banán, broskve, kiwi, maliny nebo sezónní ovoce) s bílým jogurtem a 

semínky (chia, slunečnicové, lenové) 

05:00-06:00: Žitný chléb s tofu paštikou a zeleninou (rajče, paprika, okurka, řeřicha) 



 
 
 

 

Den 3 (po noční službě) 

14:00-15:00: Salát Caesar s grilovanými kuřecími prsy a opečeným toastem 

16:00-16:30: celozrnný rohlík s domácí tvarohovou pomazánkou (tvaroh, bílý jogurt, červená 

paprika, koření, bylinky, cibule?) zelenina dle chuti  

18:00-18:30: Vepřová panenka pečená v alobalu s vařenými rozmarýnovými brambory a 

zeleninou (dušená brokolice, vařená řepa, sušené rajčata, olivy) 

20:00: bílý jogurt + ovoce dle chuti 

 

 

 

 

Směnný provoz a sportovní aktivita 

 

Uvědomte si, že směnný provoz ovlivňuje nejenom 

Vaše zdraví, ale ovlivňuje také psychickou pohodu 

člověka. Jedinec, který pracuje v noci, méně odpočívá 

a rychleji podléhá stresu. Kebza (2003) ve své 

publikaci zmiňuje, že stresu je možné předejít. V 

současné společnosti je sice velmi obtížné se mu zcela 

vyhnout, lze však zvýšit schopnost vyrovnávat se s 

ním. Základem zvyšování osobní odolnosti vůči stresu 

je pravidelná životospráva s dostatkem aktivního 

odpočinku, jehož ústředním principem je dostatek 



 
 
 

přirozeného pohybu. Pravidelný tělesný pohyb snižuje duševní napětí, a dokonce se může 

podílet i na formování osobnosti. Sportovci a pohybově aktivní lidé mají obvykle vyšší 

sebedůvěru, snadněji zvládají problémy, které život přináší, a jsou tvořivější ve všech druzích 

činnosti, tedy i v duševní práci. 

Pohyb je obzvláště důležitý u jedinců pracujících ve směnném provozu. Zlepšuje fyzickou 

kondici, ale také Vám pomůže zvládat střídající se režim a paradoxně pomůže k lepšímu 

odpočinku. Zkuste si najít alespoň 30 minut 3x týdně na pohybovou aktivitu.  

Nemusíte být na to sám, motivujte svojí rodinu, přátele nebo kolegy z práce ke společné 

aktivitě. Prospějete nejenom svému zdraví a váze, ale také svým mezilidským vztahům. 

Vymyslete společnou teambuildingovou akci, kde si všichni zaměstnanci společně zasportujete. 

Pamatujte si, že sportovní aktivita pro Vás má být hlavně zábava.  

         Autor: Dagmar Hillová 
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