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Příloha č. 2: E-mailová komunikace s Mgr. Košťálovou ze SZÚ ohledně oficiálně platné
potravinové pyramidy

Lucie Burdova <burdova.lucie@gmail.com>

Pyramida
1 zpráva

Košťálová Alexandra <alexandra.kostalova@szu.cz>

11. března 2019 12:55

Komu: burdova.lucie@gmail.com
Kopie: hana.janata@szu.cz

Dobrý den, v současné době pro MZČR zpracováváme nová výživová doporučení, kde
bude nová pyramida - budeme používat pyramidu MŠMT z Pokusného ověřování účinnosti
programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků ZŠ, autorek
Mužíková, Březková - www. pav.rvp.cz.
Dokud, ale tato doporučení nevyjdou oficiálně, pak stále platí oficiálně pyramida z roku
2005, i když my už s ní dávno nepracujeme jelikož již neodpovídá potřebám a vědeckým
zjištěním.

Mgr. Alexandra Košťálová
Koordinátor projektu Zdravá školní jídelna
Centrum podpory veřejného zdraví
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
Praha 10
605883418
267082553

Příloha č. 3: Dotazník, včetně úvodu

Vážená paní / vážený pane,
dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku k tématu příjmu přidaných cukrů v naší
stravě, který jsem sestavila pro účely zajištění relevantních informací pro svoji bakalářskou
práci, již v tomto akademickém roce budu obhajovat. Ubezpečuji Vás, že dotazník slouží
výhradně jako podklad k mé práci, je dobrovolný a zjištěné výsledky budou prezentovány
zcela anonymně.
S díky za Váš čas a ochotu
Lucie Burdová, studentka 3. ročníku oboru Nutriční terapeut 1. LF UK

DOTAZNÍK

1)

Věk: _____ let

2) Pohlaví:
a) Muž
b) Žena
3) Výška: _____ cm
4) Hmotnost: _____ kg
5) Dosažené vzdělání:
a) SOU
b) středoškolské s maturitou
c) vyšší odborná škola
d) vysokoškolské
6) Pijete slazené nápoje?
a) Ne
b) Ano
Pokud jste odpověděli ne, pokračujte prosím otázkou č. 9.
7) Jaké slazené nápoje preferujete? (možno označit více odpovědí)
a) Ovocné/zeleninové nápoje (džusy)
b) Ochucené minerální a pramenité vody
c) Ochucenou pitnou vodu (sirupem)
d) Limonády (Mirinda, Fanta apod.)
e) Kolové nápoje
f) Energetické nápoje

8) Jak často pijete slazené nápoje?
a) Výjimečně (1x měsíčně a méně)
b) Občas (max. 1x týdně)
c) Několikrát týdně
d) Denně do 0,5 l
e) Denně více než 0,5 l, cca ____ l
9) Sladíte čaj/kávu? (možno označit více odpovědí)
a) Ne
b) Ano, řepným bílým cukrem
c) Ano, řepným hnědým cukrem
d) Ano, tmavým třtinovým cukrem
e) Ano, umělým sladidlem
f) Jiným: _______________
10) Pijete ochucené jogurtové, acidofilní nebo kefírové mléko?
a) Ne
b) Výjimečně (1x měsíčně a méně)
c) Občas (max. 1x týdně)
d) Několikrát týdně
e) Denně do 0,5 l
f) Denně více než 0,5 l
11) Konzumujete čerstvé ovoce?
a) Ne
b) Výjimečně (1x měsíčně a méně)
c) Občas (max. 1x týdně)
d) Několikrát týdně
e) Denně
v množství ____ porce/í (1 porce = 150 g, tj. např. 1 středně velké jablko / hruška /
banán, 1 menší pomeranč)
12) Které z následujících výrobků z ovoce konzumujete více než 1x týdně? (možno
označit více odpovědí)
a) Džem/marmeláda/povidla, v množství ____ porce/í (1 porce = 1 čajová lžička, tj. 15
g)
b) Ovocná přesnídávka v množství ____ porce/í (1 porce = přesnídávka „do ruky“ tj.
100 g)
c) Sušené ovoce v množství ____ porce/í (1 porce = hrst, tj. 25 g)
d) Kompot v množství ____ porce/í (1 porce = menší miska, tj. 100 g)
e) Žádné z uvedených
13) Konzumujete snídaňové cereálie?
a) Ne
b) Výjimečně (1x měsíčně a méně)
c) Občas (max. 1x týdně)
d) Několikrát týdně
e) Denně

v množství ____ porce/í (1 porce = hrst)
Pokud jste odpověděli ne, pokračujte prosím otázkou č. 15.
14) Které ze snídaňových cereálií preferujete? (možno označit více odpovědí)
a) Corn flakes
b) muesli sypané
c) muesli zapékané
d) cerální polštářky s náplní
e) kakaové kuličky / mušličky / skořicové polštářky neplněné apod.
f) jiné _______________________________
15) Máte nějaká dietní omezení? (např. alergie či intolerance některých potravin)
a) Ne
b) Ano, uveďte prosím jaké/á: _______________________________
16) Sledujete složení jednotlivých potravin, včetně výživových hodnot?

a) Ne
b) Ano
17) Víte, kolik cukru max. byste měl/a denně přijmout?
a) Ne
b) Ano, ____ g
18) Myslíte, že máte ve stravě nadbytek cukru?
a) Ne
b) Ano
19) Víte, jaký je váš skutečný denní příjem cukru?
a) Ne
b) Ano

