
JAK SPRÁVNĚ ZAPISOVAT JÍDELNÍČEK? 
Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jak se liší stravovací návyky diabetiků 2. typu s neuropatií a bez 
neuropatie. Nikdo Vás nebude soudit za to, jakým způsobem se stravujete. Proto se prosím snažte 
zapisovat opravdu vše a poctivě. Velmi si vážím Vaší spolupráce. 

ZAPISUJTE VŠE IHNED PO KONZUMACI 
Když zapíšete, co jste snědli hned, je menší šance na chybovost, proto se snažte mít papír a tužku celý 
den u sebe, abyste to mohli následně zapsat do přiloženého jídelníčku k dotazníku. 

CO ZAPISOVAT? 
Zapisujte vše, co jste za celý den jedli a pili. Nestyďte se přiznat vše, co během dne konzumujete. 
Nikdo Vás nebude soudit. 

ZAPISUJTE PŘESNOU HMOTNOST POTRAVIN 
Nejlépe je stravu vážit, ale pokud nemáte možnost jídlo zvážit uveďte alespoň množství (1 krajíc – 
chléb Šumava, 1 menší jablko, 1 plátek sýru, 1 ks kaiserka, 1 ks jogurt). 

DŮLEŽITÉ INFORMACE O POTRAVINÁCH/POKRMECH 
Uveďte, v jakém stavu je množství uvedeno (100 g masa – po tepelné úpravě). U mléčných výrobků 
je vhodné použít specifikaci, zda se jedná o nízkotučný/polotučný/tučný výrobek, nebo u jogurtů se 
píší procenta (%). U sýrů se píší procenta tuku v sušině (Eidam 30 %, Gouda 45 % atd.). 

Můžete zapisovat i značku výrobku (př. Olma, Kostelecké uzeniny, Hamé, Le&Co, Opavia, Orion atd.). 
Pokud si kupujete hotová jídla, napište kde (McDonald’s, K-Jarmark apod.). 

ZAPISUJTE ČAS KONZUMACE JÍDLA 
Poznamenání času je minimální časová ztráta, můžete určit i místo. 

JAK SE U JÍDLA, NEBO PO JÍDLE CÍTÍTE? 
Můžete zapisovat i pocit, nebo náladu při jídle (stres, radost, špatná nálada apod.). Můžete také 
zapsat, zda cítíte nějakou bolest, která může ovlivňovat Vaše stravování. 

Pozn.: Pokud například nesvačíte, tak řádek nevyplňujte, nebo proškrtněte. 

Vzorový jídelníček (převyplněný – příklad zápisu) 
Den 1 Čas Množství (g, ml, ks) Potravina/pokrm, nápoje Pocit/nálada 

Snídaně 8:00 

2 krajíce (100 g) 
10 g 

1 plátek 
2 plátky 

1 hrnek (250 ml) 

chléb konzumní kmínový 
máslo 
eidam 30 % 
šunka Zvonařka 
ovocný čaj 

nechuť k jídlu – 
návštěva lékaře 

Dopolední 
svačina 10:00 

1 ks 
1 hrnek (250 ml) 

100 ml 
1 lžička 

smetanový jogurt – jahoda (Olma) 
káva 
mléko 
cukr 

 

Oběd 12:00 
300 g 
250 g 

300 g (po smažení) 

kuřecí polévka se zeleninou a nudlemi 
bramborová kaše (s mlékem, máslem) 
kuřecí řízek 

radost – oběd s 
dětmi/vnoučaty 

Odpolední 
svačina 

 
   

Večeře 18:00 

2 ks 
30 g 
30 g 

1 hrnek (250 ml) 
1 tableta 

rohlík bílý 
Choceňské pomazánkové máslo 
Mandlová paštika Pikok 
černý čaj 
DiaChrom (sladidlo) 

Klid – sledování TV 

2. večeře     

 


