Příloha 1: Dotazník hodnotící přístup respondentů k výživě a charakteristiku sportovní
aktivity

Vážení dobrovolníci,
Jsem studentkou oboru Nutriční specialista na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Pod vedením doc. MUDr. Zdeňka Vilikuse, CSc. v současné době pracuji na své diplomové
práci, jež se zabývá stravovacími zvyklostmi ve sportovním lezení. V praktické části budu
porovnávat stravu, tělesné proporce a fyzickou aktivitu české reprezentace oproti nezávodícím
lezcům. Cílem práce je najít rozdíly mezi oběma skupinami a na základě získaných poznatků
navrhnout zlepšení, která pozitivně ovlivní jejich výkon.
Obracím se na Vás s prosbou, zda byste byli tak laskaví a vyplnili následující dotazníky.
Veškeré pokyny týkající se výzkumu naleznete v následujícím textu.
Informace, jež mi poskytnete, budou sloužit výhradně pro účely této diplomové práce. Vaše
identita bude zachována v tajnosti, zjištěné výsledky budou prezentovány anonymně a /nebo
jako agregovaná (sdružená) data.
Předem děkuji za Váš čas a poskytnuté informace,
Bc. Veronika Kuncířová

Pohlaví: muž/žena
Věk:
Výška:
Váha (nalačno):
Úbytek váhy za poslední 1 - 3 měsíce:
Aktuální zdravotní obtíže / onemocnění:
Obtíže s trávicím traktem (nevolnost, plynatost, pálení žáhy apod.):
Návykové látky: ANO/NE


Pokud ano, jaké a jak často:

Doplňky stravy používám: ANO/NE


Pokud ano, jaké + dávkování:

Držel/a jsi někdy dietu: ANO/NE


Pokud ano, za jakým účelem, jakou, jak dlouho, jaký byl efekt:

Jaký způsob stravování preferuješ a jak dlouho? (racionální strava-jím vše,
vegetariánství, veganství, apod.)
Jak často se vážíš:
Snižoval/a jsi někdy svoji hmotnost pomocí diuretik (léky na zvýšení vylučování moči),
laxativ (projímadla), zvracení či radikálního omezení příjmu potravy (nejedl/a jsi,
i když jsi měl/a hlad): ANO/NE


Pokud ano, jakým způsobem, jak dlouho, jaký byl efekt:

Chodíš na pravidelné sportovní prohlídky a krevní testy? Kdy jsi byl/a naposledy?
Zabýváš se svojí výživou: ANO/NE




Pokud ano, jak konkrétně (odborná literatura, články na internetu, nutriční
terapeut, konzultace s trenérem apod.):
Je v týmu k dispozici nutriční terapeut: ANO/NE
Pokud ne, uvítali byste možnost, mít v týmu odborníka na výživu, se kterým bys
mohl/a svoje stravování konzultovat: ANO/NE

Druh sportu: sportovní lezení


Převažující typ (bouldering, lezení na obtížnost, vícedélky):

Nejtěžší cesta na OS:
Nejtěžší boulder na OS:
Nejtěžší cesta na RP:
Nejtěžší boulder RP:
Počet tréninků za týden:
1x

2x

3x

4x

5x

6x

6x
více

a

Kolik tréninků je z celkového počtu lezeckých (bouldering/lezení na laně na stěně/v
přírodě)?
Kolik tréninků je z celkového počtu „nelezeckých“ (campus, TRX, kompenzační cvičení
apod.) + uveď typ cvičení:

Další sport (je-li nějaký):
Počet tréninků za týden:
1x

2x

3x

4x

5x

6x

6x
více

a

Stravovací zvyklosti v den tréninku:
počet porcí
během dne 2 a méně

3

4

5

6 více jak 6

4

5

6 více jak 6

Kolik je z nich hlavních jídel?

Stravovací zvyklosti v den odpočinku:
počet porcí
během dne 2 a méně

Kolik je z nich hlavních jídel?

3

Příloha 2: Dotazník pro rozbor jídelníčku (návod)
1. Vše zapisuj IHNED po jídle. Ne až večer vzpomínat, co jsi jedl/a celý den. Zapisuj
do telefonu, bločku, na účtenku od oběda, do formuláře pro zapisování jídelníčku.
2. Zapisuj VŠECHNO. Ochutnání koláče, lžička burákového másla apod.
3. PITNÝ REŽIM patří do jídelníčku také. U tekutin zapisuj množství, obsah cukru
(250 ml čaje s jednou lžičkou cukru, 0,5 l vody s pomerančovým džusem v poměru
1:1). U alkoholických nápojů napiš i počet procent alkoholu v nápoji (2 x 12° pivo;
3 dl červeného suchého vína, 13 % alkoholu)
4. Zapisuj ČAS. V kolik hodin jaké jídlo jíš.
5. Uveď MNOŽSTVÍ. Opiš váhu potraviny z obalu, v restauraci si zapiš váhu pokrmu
z jídelního lístku, doma jídlo zvaž na váze. Je-li to možné, jídlo važ před tepelnou
úpravou. Pokud není možné zjistit hmotnost potraviny přesně, napiš alespoň přibližné
množství a slovně ji popiš (3 lžíce bílého nízkotučného jogurtu, jeden velký krajíc
žitného chleba, 2 kopečky rýže Basmati apod.).
6. Napiš DRUH ÚPRAVY pokrmu. Např. pečené brambory, grilovaný losos,
sterilovaná okurka.
7. U netypických potravin uveď ZNAČKU či celý NÁZEV produktu. U jídel
připravených doma, typicky koláč/buchta, ideálně uveď všechny suroviny, ze kterých
se jídlo skládá.
8. Konzumuješ – li nějaké doplňky stravy, nezapomeň je také uvést. Např. 20 g whey
proteinu.
9. Doplň SPORTOVNÍ AKTIVITU. Jaký druh sportu a jak dlouho byl prováděn.
Např. bouldering 1 h (silová vytrvalost-kolečka); 10 km běh, 1h 10 min.
10. Jídelníček zapisuj 5 dní. Z toho jeden den musí být víkendový.
11. Pokud něco zapomeneš, raději celý den vynechej a začni zapisovat od dalšího dne.
Nastane-li neobvyklá situace (nemoc, prázdniny, apod.), záznam jídelníčku přeruš.
Jídelníček opět zapisuj, až když budeš pokračovat ve svém obvyklém režimu.

