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Příloha 1 Dotazník pro respondenty

Dotazník
V rámci praktické části své bakalářské práce na téma „Stravování u sportů s váhovými kategoriemi“
si Vás dovoluji požádat o vyplnění anonymního dotazníku, jehož cílem je zjištění stravovacích návyků,
hubnoucích metod a případného výskytu zdravotních rizik u kategorií sportů, které jsou podmíněny
váhovými kategoriemi.
Prosím vždy vybírejte jen jednu odpověď, pokud není uvedeno jinak, a Vámi vybranou odpověď
zakroužkujte, případně dopište. Za vaši ochotu a čas, které jste vyplňováním dotazníku věnoval/a, děkuji.

1a. Jsem:
1b.Můj věk:

a) muž
b) žena
doplňte: _________

2. Sport, který vykonávám:

a) box
b) judo
c) veslování

3. v průběhu sezóny si:

a) váhu držím v limitu po celý rok
b) vždy hlídám 1-2 kg přes váhový limit
c) přiberu podle pocitu a před soutěží hubnu
d) snažím se hlídat 1-2 kg přes váhový limit, ale občas přiberu víc

d) teakwondo
e) kulturistika a fitness
f) doplňte jiné:___________

4. Váha, kterou jsem nejvíce 5 dní před závodním váženým shazoval/a:
a) váhu si držím v limitu po celý rok
b) 0,5-2 kg
c) 3-4 kg
d) 5-6 kg
e) více (doplňte:_____kg)
5. Pro shazování hmotnosti před soutěží používám nejčastěji (zakroužkuj i více možností):
a) saunování
b) pocení při sportování
c) pocení pomocí horké vody
d) omezení příjmu tekutin
e) omezení příjmu potravin
f) jiné (doplňte:
_______________________________________________ )
6. Dle mého subjektivního názoru se stravuji:
a) dodržuji nekompromisně všechny základy správné výživy
b) snažím se dodržovat základy správné výživy, občas mám volnější režim
c) základy správné výživy znám, ale spíše je nedodržuji
d) jím vždy co chci a kdy chci

7. Hubnout a stravovat v soutěžním období (zakroužkuj i více možností):
a) naučil jsem se sám pomocí knih a internetu
b) pomohli mi trenéři, starší závodníci a jejich zkušenosti
c) vyhledal jsem pomoc odborníka na výživu či lékaře
d) intuitivně sám dělám, co si myslím, že je správné
8. Jsem ve své váhové kategorii, protože:
a) váha mi nedělá žádný problém, vyhovuje mi to
b) váha není úplně ideální, ale vyhovuje mi to
c) váha není úplně ideální, ale jinak bych se ve svém sportu neuchytil
d) váha není úplně ideální, ale líbí se mi menší konkurence
e) doplňte jiný důvod ____________________
9. Pro shazování či udržení hmotnosti se nejvíce přikláním k tomuto stylu stravování (zakroužkujte i více
možností):
a) racionální stravování (jen snižování energetického příjmu)
b) nízkosacharidové diety
b) nízkotučné diety
c) vysokosacharidové diety
d) paleo stravování
e) bezlepkové stravování
f) doplňte jiné: _____________
10. Dle subjektivního pocitu můžu říci, že během svého působení ve váhové kategorii jsem pocítila/zažila
(zakroužkuj i více možností):
a) poruchy příjmů potravy (anorexie, bulimie, …)
b) dehydrataci (bolest hlavy, malátnost, pocity na omdlení)
c) přejídání (opravdu vysoký energetický příjem i několik dní po sobě)
d) zkolabování (po závodě, při hubnutí, v tréninku)
e) nadměrná únava
d) svalové křeče
f) poruchy spánku
g) depresi, pocit hladu či osobní selhání
11. Vypište, jaké potravinové doplňky využíváte (vitamíny, podpůrné prostředky, minerální látky,..)

Příloha 2 Informovaný souhlas

Informace pro subjekty hodnocení
Vážená paní/vážený pane,
děkuji Vám, že jste souhlasil/a se svojí účastí na výzkumu k mé práci s názvem „Stravování
sportovců s váhovými kategoriemi“, která bude sloužit jako závěrečná práce k ukončení mého
bakalářského studia Nutriční terapie na 1. lékařské fakultě v Praze. Prosím o pozorné přečtení níže
uvedených informací. Tento dokument bude sloužit jako informovaný souhlas a souhlas se
zpracováním osobních údajů podle GDPR.
Popis studie:
Po dobu tří dnů bude účastník zaznamenávat svůj jídelníček (čas, gramáž) a odtrénovaný čas
(množství hodin aktivního tréninku), následně bude zvážen na osobní váze iHealth CORE HS6,
kterou poskytne zkoušející. Budou zaznamenány informace o výšce, pohlaví, věku, hmotnosti,
procenta tělesného tuku, celková beztučná hmota, svalová hmota, kostní hmota, objem vody v
těle a poměr vnitřního orgánového tuku.
Toto měření proběhne celkem dvakrát, v mimosoutěžním (leden 2019) a soutěžním období
(březen 2019). Záznamy budou porovnány a zanalyzovány.
Souhlasím, že:
Při zařazení do studie budou moje osobní data uchována s plnou ochranou důvěrnosti dle
platných zákonů ČR a budou užita pouze pro účely bakalářské práce „Stravování u sportů s
váhovými kategoriemi“ v anonymizované podobě.
Souhlasím se zpracováním osobních dat podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR). Uvědomuji si, že zjištěná data z obou měření budou nejprve porovnány a zanalyzovány a
až následně do bakalářské práce pohlednou plné anonymizaci.
Svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s publikací dat
ve výše zmíněné bakalářské práci, a že jsem měl možnost si řádně a v dostatečném čase promyslet
všechny aspekty, který daný pokus obnáší a zeptat se na vše potřebné, co se mé účasti ve
výzkumu týče. Byl jsem poučen o právu odmítnout účast nebo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Datum podpisu:
Jméno a příjemní účastníka:
Podpis účastníka:
Jméno, příjemní a podpis řešitele studie:

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Kateřinská 32, Praha 2
Prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné práce absolventa studijního programu
uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.
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

