Dotazník
Vážené dámy, vážení pánové, obracím se na Vás s prosbou vyplnit tento dotazník, který
bude sloužit jako podklad pro mou diplomovou práci. Práce je zaměřena na problematiku
stravování seniorů. Dotazník je anonymní. Vaše odpovědi zakroužkujte, a pokud se
v odpovědích objeví pár teček, pokuste se, prosím, odpovědět co nejstručněji. Předem děkuji
za vyplnění. Kristýna Šaldová
Pro více informací: kristynasal@seznam.cz
Pohlaví: Žena/ Muž
Věk: …..
Pobývám v: domácím prostředí
rezidenční péči
Žiji:
sám
s partnerem/partnerkou
s rodinou
Druh postavy:
štíhlý
přiměřený
silnější
1. Kolik porcí jídla sníte za den?
a) 3
b) 4
c) 5
d) Jiné…………………………...
2. Kolik kusů ovoce sníte za den?
a) 1
b) 2
c) Jiné…………………………….
d) Žádné
3. Kolik porcí zeleniny sníte za den?
a) 1
b) 2
c) Jiné…………………………….
d) Žádné
4. Jak často konzumujete mléčné výrobky (mléko, sýry, tvaroh, jogurty, atd.)?
a)
b)
c)
d)

Každý den
Obden
Málokdy
Nejím

5. Jak často konzumujete maso?
a) Každý den

b) Obden
c) Málokdy
d) Nejím
6. Kolik litrů tekutin vypijete za den?
a) 1l
b) 1 ½
c) Jiné…………………………….
7. Užíváte doplňky stravy?
e) Ano
f) Ne
8. Dodržujete nějakou dietu pro zdravotní obtíže? (diabetickou, žlučníkovou, s
omezením tuků, kašovitou, jinou)
a) Ano
b) Ne
9. Jaké jídlo Vám dělá zdravotní obtíže? (nevolnost, průjem, nadýmání)
např.: čerstvé pečivo, mléčné výrobky, tučná jídla, kořeněná jídla, luštěniny ev.
jiné konkrétní jídlo
Odpověď…………………………….
10. Jíte rád/a ?
c) Ano
d) Ne
11. Chutnají Vám novodobá jídla? (bulgur, šmakoun, tofu)
a) Ano
b) Ne
12. Uvítal/a byste je v jídelníčku častěji?
a) Ano
b) Ne
13. Jaké jídlo nemáte rád/a?
Odpověď…………………………….
14. Jaké jídlo máte nejraději?
Odpověď…………………………….
15. Máte dostatečný výběr jídel?
a) Ano
b) Ne

16. Máte dostatek peněz na jídlo/ na dokupování potravin?
a) Ano
b) Ne
17. Kupujete si v obchodech potraviny typu pochutiny, sladkosti, slané?
a) Ano
b) Ne
18. Co si nejčastěji dokupujete?
např.: sladkosti, slané, mléčné výrobky, ovoce, jiné, nic, ev. vypsat
Odpověď…………………………….
19. Co je pro Vás rozhodující při koupi potravin obecně?
a) Cena
b) Kvalita
c) Dostupnost
d) Oblíbenost
e) Jiné…………………………….
20. Jste schopný/á najíst se sám?
a) Ano
b) Ne
21. S kým se stravujete?
a) Sám/sama
b) S rodinou
c) Jiné…………………………...
22. Stravujete se každý den ve stejný čas?
a) Ano
b) Ne
23. Ovlivňují některé uvedené faktory Vaše stravovací zvyklosti?
např.: omezený výběr jídla, špatný chrup, porucha polykání, osamělost, finance…
Odpověď…………………………….
+ otázka pro seniory z domácího prostředí
24. Kdo Vám zajišťuje stravu během dne?
a) Já sám/a
b) Rodina
c) Pečovatelská služba
d) Jiné………………………………

