Příloha č. 1: Dotazník
Dobrý den,
věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, který
poslouží jako podklad pro bakalářskou práci na téma „Stravovací zvyklosti zdravotníků“.
Dotazník se skládá ze 16 otázek, účast ve výzkumu je anonymní.
Předem děkuji za spolupráci.
Stravovací zvyklosti zdravotníků
1. Váš vystudovaný obor je:
a. Nutriční terapeut
b. Všeobecná sestra
2. Kolik je vám let?
a. 18 – 30
b. 31 – 40
c. 41 – 50
d. 51 – 60
e. 61 a více
3. Jaká je vaše výška v centimetrech a váha v kilogramech?
a. Prosím, doplňte. __________
4. Jste spokojen/a se svou váhou?
a. Ano
b. Ne, přál/a bych si zhubnout
c. Ne, přál/a bych si přibrat
5. Máte nějakou dietu stanovenou lékařem?
a. Ne
b. Ano, diabetikou
c. Ano, bezlepkovou
d. Ano, bezlaktózovou
e. Ano, nízkocholesterolovou
f. Ano, jinou. Doplňte prosím jakou. __________
6. Kouříte cigarety?
a. Několikrát za den

b. Jednou za den a méně
c. Nikdy
7. Vyřazujete ze svého jídelníčku určité skupiny potravin?
a. Maso
b. Maso i živočišné produkty
c. Lepek
d. Mléčné výrobky
e. Sladké
f. Žádné nevyřazuji
8. Kolikrát denně jíte?
a. 1 – 2x
b. 3 – 4x
c. 5 – 6x
d. Vícekrát
9. Vynecháváte některá z jídel?
a. Nevynechávám žádné jídlo
b. Vynechávám jedno jídlo
c. Jím zcela nepravidelně
10. Jak často do svého jídelníčku zařazujete následující skupiny potravin?
Denně
Zelenina
Maso
Ryby
Mléčné výrobky
Sladkosti

Alespoň jednou

Méně než

týdně

jednou týdně

Nikdy

11. Jaký objem daných tekutin denně vypijete?
0 ml

100 – 500 ml

500 – 1000 ml

1000 – 2000 ml

Více

Voda
Colové nápoje a
slazené limonády
Energetické nápoje
Káva
Čaj

12. Monitorujete si nějakým způsobem svou stravu a její složení?
a. Počítám si příjem kalorií
b. Sleduji složení potravin
c. Vybírám si nízkotučné výrobky
d. Vybírám si výrobky bez přidaného cukru
e. Svou stravu si nijak nemonitoruji
f. Jinak. Napište prosím jak. __________
13. Jste spokojen/a se svou postavou?
a. Ano
b. Ne
Otázka pouze pro nutriční terapeuty
14. Co vás vedlo ke studiu vašeho oboru?
a. Zájem o práci v nemocnici
b. Mám onemocnění, při kterém je nutná úprava stravy a chtěl/a jsem pomoci
ostatním se stejným či podobným onemocněním
c. Chtěl/a jsem se dozvědět, které informace ohledně výživy jsou pravdivé a
které jsou mýty
d. Chtěl/a jsem začít jíst zdravěji
e. Chtěl/a jsem upravit svou váhu
f. Jiný důvod. Napište prosím jaký. __________
Otázky pouze pro všeobecné sestry

15. Pokud během služeb jíte nepravidelně, jaké jsou vaše důvody?
a. Nestíhám se najíst
b. Na jídlo si ani nevzpomenu
c. Nemám jídlo připravené s sebou
d. Jím pravidelně
e. Jiný důvod. Napište prosím jaký. __________
16. Kolikrát se najíte během noční služby?
a. Nepracuji na směnný provoz
b. Během noční služby nejím
c. Jednou
d. Dvakrát
e. Třikrát
f. Vícekrát

