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Příloha č. 1 Dotazník 

Milé kolegyně a kolegové, 

jmenuji se Anna Neradová a jsem studentkou 1. lékařské fakulty University Karlovy, obor: 

Všeobecná sestra. Obracím se na vás s prosbou o vyplnění dotazníku pro moji bakalářskou práci 

„Stravovací a pitný režim u všeobecných sester na vybraných pracovištích“. Cílem mého výzkumu 

je zmapovat stravovací a pitný režim všeobecných sester ve směnném provozu a jejich podmínky ke 

stravování. Prosím zaškrtněte odpověď, která nejlépe odpovídá skutečnosti. 

Chtěla bych upozornit, že dotazník je anonymní a veškeré informace budou použity pouze pro 

vypracování bakalářské práce. 

 Děkuji za Vaši spolupráci a čas, který věnujete vyplnění dotazníku. 

Anna Neradová 

Údaje o respondentovi 

 

1) Pohlaví? 

 

 Žena   

 Muž   

 

2) Kolik vám je let? 

 

 18 – 20 let  

 21 – 30 let  

 31 – 40 let  

 41 – 50 let  

 Nad 50 let  

 

3) Prosím uveďte, kolik měříte? 

 

_________ cm 

 

4) Prosím uveďte, kolik vážíte? 

 

_________ kg 

 

5) Uveďte vaše stávající pracoviště? 

 

 Lůžková část Standard   

 ARO     

 JIP     

 

6) Počet odpracovaných let ve zdravotnictví? 

 



 

 

 < 1 rok 

 < 3 roky 

 < 5 let   

 < 10 let  

 < 20 let  

 < 30 let  

 Nad 31 let 

 

Výzkumné otázky 

 

7) Pracujete v dvousměnném 12h provozu? U této otázky je možné zvolit pouze jednu 

odpověď. 

 

 Ano, pracuji v denním i nočním provozu 

 Ne, pracuji pouze v denním provozu 

 

8) Kolikrát denně jíte, když máte denní pracovní směnu (12h)? U této otázky je možné zvolit 

pouze jednu odpověď. 

 

 1 x denně 

 2 x denně  

 3 x denně  

 4 x denně  

 5 x a více    

 

9) Kdy nejčastěji snídáte, když máte denní pracovní směnu? U této otázky je možné zvolit 

pouze jednu odpověď. 

 

 Ráno, před odchodem z domova  

 Snídám v zaměstnání    

 Nesnídám vůbec    

 

10) V kolik hodin obvykle obědváte, když máte denní pracovní směnu? U této otázky je možné 

zvolit pouze jednu odpověď. 

 11:00 – 12:00 h  

 13:00 – 14:00 h 

 15:00 a déle 

 

11) Kdy večeříte, když máte denní pracovní směnu? U této otázky je možné zvolit pouze jednu 

odpověď. 

 

 Na odpolední směně 

 Doma, po příchodu ze zaměstnání 



 

 

 Doma, v pozdních hodinách 

 

12)  Kdy večeříte, když máte noční pracovní směnu? U této otázky je možné zvolit pouze 

jednu odpověď. 

 

 Před noční směnou 

 Na noční směně 

 Nevečeřím 

 

13)  Kolikrát obvykle jíte po dobu noční pracovní směny? U této otázky je možné zvolit pouze 

jednu odpověď. 

 

 1 x za noc 

 2 x  za noc 

 3 x za noc  

 4 x za noc  

 5 x za noc 

 

14) Využíváte pravidelně přestávky na jídlo? U této otázky je možné zvolit pouze jednu 

odpověď. 

 

 Ano, minimálně 2 x za den 

 Ano, maximálně 1x za den 

 Ano, ale nepravidelně 

 

15)  Kde se nejčastěji stravujete? U této otázky je možné zvolit pouze jednu odpověď. 

 

 V místním stravovacím zařízením (např. závodní jídelně, bufetu)  

 Na pracovišti – jídlo si nosím připravené z domova 

 Na pracovišti – jídlo si nechám doručit např. z restaurace, fast – foodu 

 Na pracovišti – využívám rozvoz jídla z nemocniční jídelny 

 

16)  Máte na pracovišti k dispozici místo určené pro přípravu či ohřátí jídla a tekutin? 

 

 Ano 

 Ne 

 

17)  Máte na pracovišti prostor určený ke stravování či odpočinku? 

 

 Ano 

 Ne 

 

18)  Jste spokojen/á s vaším dosavadním stravovacím režimem? 

 

 Ano, jsem spokojen/á   

 Ne,  nejsem spokojen/á 



 

 

V případě, že jste odpověděl/a Ne uveďte proč? :  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

19)  Jak si zajišťujete tekutiny na směnu? U této otázky můžete zvolit více odpovědí. 

 

 Tekutiny si nosím z domova 

 Tekutiny mám k dispozici na pracovišti 

 

20)  Kolik litrů tekutin vypijete během pracovní směny? U této otázky je možné zvolit pouze 

jednu odpověď. 

 

 Méně než 1 l 

 1 – 2 l  

 Více než 2 l 

 

21)  Kolik litrů tekutin vypijete za 24 h? U této otázky je možné zvolit pouze jednu odpověď. 

 

 Méně než 1 l 

 1 – 2 l  

 Více než 2 l 

 

 

22) Kolik šálků (150 ml) kávy a kofeinových nápojů vypijete během pracovní směny? U této 

otázky je možné zvolit pouze jednu odpověď. 

 

 1 – 2 šálky 

 3 – 4 šálky 

 5 a více šálků 

 Kávu ani kofeinové nápoje nepiji  

 

23) Trpíte častými zažívacími nebo dyspeptickými obtížemi?  

 

 Ano 

 Ne 

 

24)  Zaznamenali jste výrazný nárůst / snížení tělesné hmotnosti (5 kg a víc) při výkonu 

profese všeobecné sestry od nástupu do současného zaměstnání? 

 

 Ano, zaznamenal/a jsem snížení tělesné hmotnosti 

 Ano, zaznamenal/a jsem zvýšení tělesné hmotnosti 

 Ne, nezaznamenala jsem snížení/zvýšení tělesné hmotnosti 

 

Ještě jednou děkuji za Vaši spolupráci a přeji krásný den! 

  



 

 

Příloha č. 2 Edukační materiál 

 

Zásady a časový harmonogram stravovacího a pitného 
režimu všeobecných sester pracujících na noční směně 

Zásady stravování a pitného režimu 

• Plánujte si stravu na vaší noční směnu dopředu  
• Jezte pravidelně v podobě menších porcí a svačin  
• Jezte alespoň pětkrát během noční směny 

(večeře, svačina, větší jídlo, svačina, snídaně) 
• Jezte různé druhy zeleniny a ovoce 
• Jezte vyváženou a pestrou stravu založenou více na potravinách rostlinného 

původu 
• Snižte konzumaci uzenin, tučných sýrů, čokolád, chipsů 
• Sladké nápoje nahraďte dostatečným množstvím neslazených nápojů 
• Vyhněte se využívání místní fast-food restaurace, jídelních automatů, pití 

kalorických nápojů a konzumaci sladkostí  
• Během noční směny pijte dostatečné množství tekutin (2 l) 

         Návrh stravovacího a pitného režimu s časovým harmonogramem 
 

 

  
 

18:00 večeře (před noční směnou)  

vydatněší (brambor, kuřecí steak), 

zeleninový salát 

pitný režim: 300 ml tekutin (voda nebo ovocná šťáva) 

21:00 1 kus ovoce, 

celozrnné pečivo, 

žervé  

pitný režim: 250ml tekutin (voda nebo ovocná šťáva) 

00:00 větší jídlo 

těstoviny se zeleninou 

rizoto 

pitný režim: 300 ml tekutin (voda nebo ovocná šťáva) 

03:00 svačina 

jogurt 

1 kus ovoce (banán, jablko, pomeranč apod.) 

Celozrnné pečivo 

Pitný režim: 250 ml tekutin (voda nebo ovocná šťáva) 

07:00 snídaně  

Kukuřičné lupínky 

ovesná kaše 

musli 

ovoce  

Pitný režim: bilinný čaj, 250 ml tekutin (voda nebo ovocná šťáva) 



 

 

Příloha č. 3 Prohlášení 

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta 

Kateřinská 32, Praha 2 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné práce absolventa studijního 

programu 

uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané 

nahlédnutím do zpřístupněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným 

účelům, ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné 

osoby než autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie 

závěrečné práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem a 

zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci. 

Příjmení, jméno  

(hůlkovým písmem) 

číslo dokladu totožnosti 

vypůjčitele  

(např. OP, cestovní pas) 

Signatura 

závěrečné 

práce 

Datum Podpis 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

 

          

 


