Příloha č. 1 k bakalářské práci
Vážený pane, Vážená paní,
jsem studentkou oboru Nutriční terapeut na 1. lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze.
Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění přiloženého anonymního dotazníku. Ten je
zaměřen na stravovací návyky a celkový životní styl lidí, kteří mají sedavé zaměstnání.
Informace budou použity pro zpracování praktické části v mojí bakalářské práci na téma
„Výživa a sedavé zaměstnání“.
Děkuji za Váš čas,
Alena Soudková

1) Jste?
a. žena
b. muž
2) Kolik Vám je let?
a. do 25 let
b. 25 – 30 let
c. 30 – 40 let
d. 40 – 50 let
e. nad 50 let
3) Kolik hodin denně sedíte (v zaměstnání + doma)?
a. do 2 hodin
b. 2-4 hodiny
c. 4-6 hodin
d. 6-8 hodin
e. 8-10 hodin
f. více než 10 hodin
4) Máte sedavé zaměstnání (trávíte většinu pracovního času vsedě)?
a. ano
b. ne

5) Jak dlouho máte sedavé zaměstnání?
a. do 1 roku
b. 1 – 3 roky
c. 3 – 5 let
d. nad 5 let
6) Změnila se za tuto dobu Vaše váha?
a. ano zhubl/a jsem
b. ano přibral/a jsem
c. ne
d. nevím, váhu nesleduji
7) Jaká je vaše výška (v cm) a váha (v kg)?
………………………………………………….
8) Jste se svojí váhou spokojeni?
a. ano
b. ne
9) Pokoušeli jste se to někdy změnit?
a. ano
b. ne
10) S jakým výsledkem?
a. váhu se podařilo změnit pouze dočasně
b. váhu se změnit nepodařilo
c. zhubl/a jsem příliš
11) Zajímáte se o to, co jíte?
a. ano
b. ne
12) Zajímají Vás nutriční hodnoty potravin (složení bílkovin, tuků, sacharidů)?
a. ano
b. ne
13) Nakupujete podle toho?
a. ano
b. ne
c. záleží na ceně

14) Snídáte?
a. ano, každý den
b. pouze o víkendu
c. nepravidelně (3-4x v týdnu)
d. nesnídám
15) Kde nejčastěji snídáte?
a. doma
b. cestou do práce
c. v práci
16) Obědváte?
a. ano, každý den
b. pouze o víkendu
c. nepravidelně (3-4x v týdnu)
d. neobědvám
17) Co obědváte?
a. mám vlastní teplé jídlo
b. mám vlastní jídlo studené (saláty, pečivo…)
c. teplé jídlo ve firemní jídelně
d. chodím do restaurace / objednávám si teplé jídlo
e. kupuji si studené obědy (bagety…)
18) Máte na večeři větší jídlo než k obědu?
a. ano
b. ne
19) Svačíte?
a. ano, dopoledne i odpoledne
b. pouze dopoledne
c. pouze odpoledne
d. nesvačím
20) Vypijete denně alespoň 1,5 – 2 l tekutin (bez kávy, alkoholu)?
a. ano
b. ne

21) Co nejčastěji pijete?
a. čistou vodu (z kohoutku)
b. minerální vodu neslazenou
c. slazenou vodu (šťávy, sladké minerálky)
d. zelený/černý čaj
e. ovocný čaj
f. slazený čaj
g. kávu
h. jiné………..
22) Jak často pijete alkoholické nápoje?
a. Každý den
b. 4-6x týdně
c. 2-3x týdně
d. nepiji
23) Jak se dopravujete do zaměstnání?
a. autem
b. pěšky
c. MHD
d. na kole, brusle …
e. vlastní odpověď
24) Jak často sportujete?
a. nesportuji
b. nepravidelně 2-3x/měsíc
c. 1 týdně
d. 2-3x týdně
e. 4-6x týdně
f. každý den

