
 

7 Přílohy 

Příloha č.1: Použité zkratky a symboly 

 

CMP             cévní mozková příhody 

HDL             high density lipoproteins 

IM                 infarkt myokardu 

LDL             low density lipoproteins 

WHO           World Health Organization (Světová zdravotnická organizace) 

JIP               jednotka intenzivní péče 

BMI            body mass index 

ni                 absolutní četnost  

fi (%)          relativní četnost v procentech (zaokrouhlena na celé číslo) 

∑                celkový počet 
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Příloha č.3: Dotazník 

DOTAZNÍK 

Dobrý den 

Jsem studentkou Karlovy Univerzity v Praze oboru Nutriční terapeut a tímto bych Vás 

chtěla požádat o vyplnění dotazníku. Který bude sloužit k vypracování bakalářské práce a 

je zcela anonymní. Prosím o označení pouze jedné odpovědi. Předem děkuji za vyplnění 

dotazníků. 

Štěpinová Pavla 

1. Pohlaví 

a) Muž 

b) Žena 

2. Věk 

a) 18 – 29 

b) 30 – 39 

c) 40 – 50 

d) 51 a více 

3. Odpracované roky praxe 

a) 1 – 10 

b) 11 – 20 

c) 21 – 30 

d) 31 a více 

4. Oddělení 

a) JIP 

b) Standardní oddělení 

5. Váha a výška 

…………………………………………………………………………………… 

6. Jíte více bílkovinou stravu? 

a) Ano 

b) Ne 

7. Jíte spíše sacharidovou stravu? 

a) Ano 

b) Ne 



 

8. Jíte nějaký druh alternativní stravy? 

a) Vegetarianství 

b) Veganství 

c) Makrobiotika 

d) Dělená strava 

e) Jiné ……………………………… 

f) Žádnou 

9. Dodržujete nějakou dietu? 

a) Diabetickou 

b) Bezlepkovou 

c) S omezením tuků 

d) Jiné ………………………………… 

e) Žádnou 

10. Myslíte si, že sníte aspoň 500 g zeleniny a ovoce? 

a) Ano 

b) Ne 

11. Stravujete se převážně v závodním stravování? 

a) Ano 

b) Ne 

12. Pokud jste odpověděli v předchozí otázce NE tak proč se nestravujete v závodní 

kuchyni? 

…………………………………………………………………………… 

13. Jíte spíše jídlo z rychlého občerstvení? 

a) Fast food 

b) Lahůdkářství 

c) Kantýna 

14. Jíte spíše jídlo donesené z domu? 

a) Ano 

b) Ne 

15. Snídáte doma než jdete do práce ? 

a) Ano 

b) Ne 

 



 

16. Snídáte v práci? 

a) Ano 

b) Ne 

 

17. Kolik vypijete tekutin denně? 

……………………………………………………………………………. 

18. Co nejčastěji pijete za druh tekutin? 

………………………………………………………………………………… 

19. Kolikrát jíte za noční směnu? 

a) Jednou až dvakrát 

b) Více než dvakrát 

c) Ani jednou 

20. Co nejčastěji jíte o nočních směnách? 

………………………………………………………………………… 

21. Kolikrát jíte za denní směnu? 

……………………………………………………………………….. 

22. Jste kuřák/ka? 

a) Ano 

b) Ne 

23. Co nejčastěji jíte k obědu? 

a) Českou kuchyni 

b) Saláty 

c) Minutkou úpravy pokrmů 

d) Studené pokrmy (bagety, sendviče, chlebíčky) 

24. Jíte během směn sušenky, čokoládu a jiné pochutiny? 

a) Ano 

b) Ne 

25. Pokud ano, jak často jíte tyto pochutiny? 

…………………………………………………………………………… 

 


