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Příloha č. 1 Otázky k rozhovoru 

Pohlaví: 

Věk: 

Druh operace: 

Déla: 

Počet dní na JIP: 

 

Okruh 1: 1.) Víte jak dlouho jste byl/a na umělé plicní ventilaci? 

                2.) Vnímal/a jste něco v průběhu umělého spánků? (vůně, hlasy, sny, nepříjemné věci) 

                3.) Pamatujete si první myšlenku, když jste se probudil/a z umělého spánku? 

                4. ) Pociťovala jste nějaké obavy, když jste se poprvé probudila?  

                 5.) Co Vám pomohlo se těchto obav zbavit? 

Okruh 2: 1.) Co pro Vás bylo největší motivací k tomu se uzdravit? 

               2.) Co Vás nejvíce motivovalo? 

Okruh 3: 1.) Jak by jste zhodnotil/a svůj fyzický stav před operací? 

                2.) Změnila se nějak Vaše kondice v nemocnicí? 

                3.) Byla pro Vás rehabilitace v nemocnici přínosná? 

                4.) Změnila by jste něco na systému rehabilitace v nemocnici? 

Okruh 4: 1.) Pociťujete nějaké fyzické nebo psychické problémy po pobytu v nemocnici? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 Čestné prohlášení konzultanta  

 

 



Příloha č, 3 Četné prohlášení konzultanta 

 



Příloha č. 4 Žádost o schválení výzkumu  

 

 

Věc: Žádost o schválení výzkumného šetření na pracovišti   

Žádám nemocnici …………………………..o souhlas s prováděním výzkumného šetření na téma: „Vliv 

plánované střevní resekce na pohyb a kvalitu života“.   

Jmenuji se Bc. Libuše Žánová. Dis, jsem studentkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

navazujícího magisterského studia oboru Intenzivní péče. Data získaná pomocí rozhovorů případně 

fotodokumentace, budou použita pro pouze tvorbu mé diplomové práce.   

Žadatelka se zavazuje, že zachová mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s 

prováděným výzkumem a sběrem dat a bude zachována anonymita respondentů dle zákona 101/2000 

Sb. O ochraně osobních údajů.   

Dne: 2. 5. 2018 žadatel: Bc. Libuše Žánová. Dis 

                                        Zahradní 687  

                                        Hrádek nad Nisou, 46334 

                                        Lzanova@seznam.cz   

  

Vyjádření souhlasu: Dle zákona 101/2000 Sb. O ochranně osobních údajů Vám uděluji souhlas – 

nesouhlas s výzkumnou činností a poskytnutí výzkumného materiálu na našem pracovišti.   

  

Dne……………. ……   

                                                                                             Razítko a podpis vedení nemocnice 

 

 


