
Přílohy 

Příloha č. 1: Anonymní dotazník 

 

Anonymní dotazník 

Vážená paní, vážený pane, 

 

jmenuji se Aneta Kalfařová a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského oboru Všeobecná sestra 

na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. 

V rámci ukončení tohoto studia pracuji v současné době na bakalářské práci na téma „Kvalita 

života po náhradě chlopně mechanickou protézou.“ 

Tímto si Vás dovoluji požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který je zcela anonymní 

a bude sloužit ke zpracování dat v mé bakalářské práci. 

Pokud není uvedeno jinak, zaškrtněte vždy pouze jednu odpověď, která je nejblíže Vaší situaci. 

Moc Vám děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování tohoto dotazníku. 

Aneta Kalfařová 

1) Jaké je Vaše pohlaví? 

a) muž 

b) žena 

2) Do jaké věkové kategorie patříte? 

a) 39 a méně 

b) 40–59 let 

c) 60–69 let 

d) 70–79 let 

e) 80 a více 

3) Jak dlouho jste po náhradě srdeční chlopně mechanickou protézou? 

a) méně než rok 

b) 1–5 let 

c) 6–10 let 

d) 11–20 let 

e) více jak 20 let 

 



4) Poskytl Vám lékař před operací dostatek informací o režimových opatřeních, které 

musíte dodržovat po operaci? (více správných možností) 

a) ano, informoval mě praktický lékař 

b) ano, informoval mě kardiolog 

c) ano, informoval mě kardiochirurg/operující lékař 

d) ano, informovala mě všeobecná sestra 

e) ne, nikdo mě neinformoval 

f) nevím 

5) Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a ANO, ovlivnily tyto informace Váš postoj 

k operaci? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) částečně 

d) spíše ne 

e) ne 

6) Jakým způsobem Vám byly poskytnuty informace o nutnosti dodržování 

režimových opatření? 

a) ústně 

b) písemně (edukační materiál, informační brožura) 

c) ústně i písemně 

d) informace mi nikdo neposkytl 

e) jiné možnosti:………………………………………… 

7) Snažil/a jste se získat informace o režimových opatřeních i z jiného zdroje? 

a) ano, z televize 

b) ano, z internetu 

c) ano, z odborné literatury 

d) ne, informace jsem nevyhledával/a 

8) Podstoupil/a jste po operaci lázeňskou terapii? 

a) ano 

b) ne 

  



9) Ovlivnila operace Vaše každodenní činnosti/ Váš běžný život? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) pouze dočasně 

d) spíše ne 

e) ne 

10) Došlo u Vás po operaci ke změně pracovního zařazení? 

a) ano, změna zaměstnání 

b) ano, ztráta zaměstnání 

c) ano, odchod do invalidního důchodu 

d) k žádné změně nedošlo 

e) jiné:….. 

11) Musel/a jste se po operaci vzdát svých volnočasových aktivit? 

a) zcela ano 

b) spíše ano 

c) částečně 

d) spíše ne 

e) vůbec ne 

12) Omezuje užívání Warfarinu Váš běžný denní život? 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) částečně 

d) spíše ne 

e) vůbec ne 

13) Vyskytují se u Vás nežádoucí účinky spojené s užíváním Warfarinu? 

a) ano– (uveďte prosím jaké):................................................. 

b) ne 

14) Ovlivňuje doporučený denní příjem vitaminu K Vaše stravovací návyky? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) částečně 

d) spíše ne 

e) ne 

 



15) Došlo po operaci ke změně Vašeho sexuálního života? 

a) ano, jsem méně sexuálně aktivní 

b) ano, jsem více sexuálně aktivní 

c) ne, ke změně nedošlo 

d) ne, nejsem již sexuálně aktivní 

16) Činí Vám některá režimová opatření problém? (více správných možností) 

a) ano, pravidelné užívání léků 

b) ano, doporučený denní příjem vitaminu K 

c) ano, pravidelné kontroly u kardiologa 

d) ne, nemám žádný problém 

e) jiné:…………………………………… 

17) Máte podle Vás dostatek energie pro každodenní život? 

a) určitě ano 

b) obvykle ano 

c) středně 

d) spíše ne 

e) ne 

18) Jaká součást Vašeho života byla po operaci nejvíce ovlivněna? 

a) běžný život 

b) pracovní pozice 

c) volnočasové aktivity 

d) stravovací návyky 

e) jiné:………………………………. 

  



 

19) Jak hodnotíte kvalitu Vašeho života? 

a) velice špatná 

b) špatná 

c) ani špatná ani dobrá 

d) dobrá 

e) výborná 

20) Jak jste spokojen/a se svým zdravím? 

a) velice spokojen/a 

b) spokojen/a 

c) ani spokojen/a ani nespokojen/a 

d) nespokojen/a 

e) velice nespokojen/a 

  



Příloha č. 2: Dotazník kvality života WHOQOL-BREF 

 

 



 

Zdroj: https://www.who.int/substance_abuse/research_tools/en/czech_whoqol.pdf 

https://www.who.int/substance_abuse/research_tools/en/czech_whoqol.pdf

