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Příloha č. 1- Dotazníkový formulář 

Dobrý den, 

 jmenuji se Marcela Ledvinová a jsem studentkou oboru Všeobecná sestra, který je 

součástí bakalářského studijního programu Ošetřovatelství na Lékařské fakultě Univerzity 

Karlovy v Hradci Králové.  

Obracím se na Vás s prosbou o spolupráci při dobrovolném vyplnění anonymního 

dotazníku. Výsledky se stanou součástí mé bakalářské práce na téma: „Využití konceptu 

bazální stimulace v ošetřovatelství na odděleních intenzivní péče“ Dotazník je zaměřen na 

koncept bazální stimulace v intenzivní péči s cílem zmapovat, do jaké míry je koncept bazální 

stimulace na odděleních intenzivní péče využíván, případně proč využíván není. Jaké prvky 

jsou při aplikaci tohoto konceptu nejčastěji využívány, jaká je informovanost a vzdělanost 

v této oblasti a zda je aplikace konceptu bazální stimulace vnímána jako výhledově časově 

návratná v souvislosti s ošetřovatelskou péčí.  

Postup pro vyplnění: Správné odpovědi označte prosím křížkem X, nebo uveďte vlastní 

odpověď (pokud je uvedeno). Máte na výběr jednu nebo více odpovědí. 

Předem Vám děkuji za Vaši spolupráci a Váš čas.  

Marcela Ledvinová 

 

1) Kolik je Vám let? 

□ 18-25  

□ 26-35 

□ 36-45 

□ 46 a více 

 

2) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

□ střední zdravotnická škola 

□ vyšší odborná škola zdravotnická 

□ vysoká škola (Bc.) 

□ vysoká škola (Mgr.) 

□ specializace ve zdravotnictví, jaká? (prosím uveďte) 

…................................................................................. 

 

3) Kolik let pracujete ve zdravotnictví? 

□ méně než 1 rok 

□ 1-5 let 

□ 6-10 let 

□ 10 let a více 
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4) V jaké nemocnici pracujete? 

 

…………………………………………………………. 

 

5) Na jakém oddělení pracujete? 

□ Anesteziologicko-resuscitační oddělení 

□ Neurologická JIP 

□ Multidisciplinární JIP 

□ Chirurgická JIP 

□ Interní JIP 

□ Jiné………………………………………………………. 

 

6) Jak dlouho pracujete na oddělení ARO, JIP? 

□ méně než 1 rok 

□ 1-5 let 

□ 6-10 let 

□ 10 let a více 

 

7) Setkal/a jste se již s pojmem bazální stimulace? 

□ ano 

□ ne 

Pokud jste zvolil/a možnost NE, dále prosím nepokračujte. Děkuji Vám. 

8) Kde jste se s konceptem bazální stimulace poprvé setkal/a v praxi? 

□ během studia  

□ na současném pracovišti 

□ na kurzu  

□ na odborném semináři 

□ jinde (prosím napište, kde)………………………………………….. 

□ s konceptem Bazální stimulace jsem se v praxi ještě nesetkal/a 

 

9) Znáte (alespoň nějaké) centrální cíle konceptu bazální stimulace?  

□ ano, jaké? (prosím uveďte)  

.................................................................................................................. 

□ ne 

 

10)  Jak byste ohodnotil/a své znalosti v oblasti bazální stimulace?  

□ výborné 

□ velmi dobré 

□ dobré 

□ dostačující 

□ nedostačující 
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11)  Absolvoval/a jste kurz bazální stimulace? 

□ ano, základní kurz 

□ ano, nástavbový kurz 

□ nejsem absolventem žádného kurzu 

 

Pokud nejste absolventem kurzu bazální stimulace, chtěl/a byste kurz v budoucnu 

absolvovat? 

□ ano 

□ ne 

 

12)  Podporuje Vaše pracoviště (např. finančně, časově) možnost absolvování kurzu 

bazální stimulace?  

□ ano, plně 

□ ano, částečně 

□ ne 

 

13)  Využíváte na Vašem oddělení koncept bazální stimulace? 

□ ano  

□ ne 

Pokud jste odpověděl/a ANO, podílí se na Vašem pracovišti všichni členové týmu na aplikaci 

bazální stimulace? 

□ ano 

□ ne 

Pokud jste odpověděl/a NE, tak z jakého důvodu? 

□ časová náročnost 

□ nedostatek pomůcek 

□ nedostatek proškoleného personálu 

□ nedostatek informací 

□ jiný důvod (prosím uveďte)………………………………………………………… 

 

14)  Máte vlastní zkušenost s aplikací bazální stimulace v praxi? 

□ ano 

□ ne 

Pokud jste zvolil/a možnost NE, dále prosím nepokračujte. Děkuji Vám. 

15)  U jakých pacientů koncept bazální stimulace nejčastěji využíváte? (možnost výběru 

více odpovědí)  

□ u pacientů v komatózním stavu 

□ u pacientů na umělé plicní ventilaci 

□ u pacientů po cévní mozkové příhodě 

□ u pacientů po kraniocerebrálním poranění mozku 

□ u neklidných a dezorientovaných pacientů 
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□ u imobilních pacientů 

□ u hemiplegických pacientů 

□ u umírajících pacientů 

□ jiné (prosím uveďte)…………………………………………………………. 

 

16)  Jaké prvky při aplikaci konceptu bazální stimulace nejčastěji využíváte? (možnost 

výběru více odpovědí) 

□ somatická stimulace 

□ vestibulární stimulace 

□ vibrační stimulace 

□ optická stimulace 

□ auditivní stimulace 

□ orální stimulace 

□ olfaktorická stimulace 

□ taktilně-haptická stimulace 

 

17)  Je z Vašeho pohledu aplikace konceptu bazální stimulace v ošetřovatelské péči 

efektivní? 

□ ano  

□ ne 

 

18)  Máte vlastní zkušenost z praxe, kdy se pacientův stav zlepšil na základě využití 

konceptu bazální stimulace? 

□ ano 

□ ne 

 

19)  Vnímáte koncept bazální stimulace jako součást ošetřovatelské péče? 

□ ano 

□ ne 

 

20)  Je z Vašeho pohledu čas, který pacientovi věnujete aplikací bazální stimulace 

dostačující? 

□ ano 

□ ne  

□ nemohu posoudit 

 

21)  Vnímáte aplikaci konceptu bazální stimulace z hlediska péče o pacienta, jako časově 

návratnou? (čas, který pacientovi věnujete aplikací konceptu bazální stimulace se Vám 

výhledově vrátí v podobě zlepšení stavu pacienta a s tím související snížení celkové 

náročnosti ošetřovatelské péče)  

□ ano 

□ ne 

MOCKRÁT VÁM DĚKUJI ZA VYPLNĚNÍ 
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Příloha č. 2- Souhlas s průzkumným šetřením 
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Příloha č. 3- Záznam biografické anamnézy v ONN a.s.
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 Příloha č. 4- Záznam realizace výkonů BS v ONN a.s.
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