
Diplomová práce                      Šestinedělí z pohledu fyzioterapie 

 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 Dotazník 

Vážená paní, 

jsem studentkou 2. lékařské fakulty v oboru fyzioterapie a chtěla bych Vás požádat 

o vyplnění dotazníků v rámci mé diplomové práce. Zabývám se v ní vlivem fyzioterapie 

na průběh šestinedělí. 

 

Dotazníky budou anonymní, výsledky z hromadného sběru dat budou uvedeny  

v mé diplomové práci. Předem Vám děkuji za vyplnění a za Vaše odpovědi.  

 

Bc. Marie Šimánková 

Dotazník se týká pouze nynějšího fyziologického porodu a šestinedělí (ne císařský řez). 

 

1. Kolik je Vám let? 

a) 15–20 

b) 21–29 

c) 30–39  

d) 40 a výše 

2. Po kolikáté jste rodila?  

a) poprvé 

b) podruhé  

c) potřetí 

d) rodila jsem více než 3x 

3. Jaká byla váha a míra Vašeho dítěte po narození?  

a) …… kg 

b) …….cm 

4. Jaký byl průběh Vašeho porodu?  

(Pokud souhlasí, zaškrtněte více možností) 

a) porod byl bez problémů  

b) porod byl koncem pánevním (dítě šlo zadečkem napřed) 

c) byl mi proveden nástřih hráze (epiziotomie) 

d) při porodu došlo k poranění hráze – nutnost šití 

e) byly mi podány léky proti bolesti 

f) při porodu lékař použil kleště/vakuumextraktor 

g) jiné – vypište:  

…………………………………………………………………………… 

5. Byla jste informována, jak po porodu cvičit? 

(Pokud souhlasí, zaškrtněte více možností) 

a) ano, na předporodním kurzu 

b) ano, na oddělení šestinedělí 

c) ano, byla jsem informována o cvicích po porodu  

d) ano, byla jsem informována o cvicích a byly mi předvedeny 

e) ano, byla jsem poučena o péči o jizvu 

f) ne, nebyla jsem informována 

g) jiné – vypište: …………………………………………………………………………… 

6. Jak probíhalo prvních pár hodin po porodu v porodnici?  

(Pokud souhlasí, zaškrtněte více možností) 

a) ještě před prvním vstáváním z lůžka jsem se snažila lehce cvičit s nohama a rukama  

b) do 4 hodin od porodu jsem se vstala z lůžka s doprovodem  

c) po porodu jsem se bez problémů vymočila 

d) musela jsem být po porodu vycévkována, nešlo mi se vymočit 

e) jiné – vypište: …………………………………………………………………………… 
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7. Měla jste v průběhu šestinedělí potíže s močením/inkontinencí? 

(Pokud souhlasí, zaškrtněte více možností) 

a) ne, vše probíhalo v pořádku  

b) ano, několik dní po porodu jsem měla silné nutkání na močení 

c) ano, občas při kýchnutí, zasmání či zakašlání jsem pocítila malý únik moči 

d) jiné – vypište: …………………………………………………………………………… 

8. Pokud jste na předchozí otázku odpověděla kladně, jak jste problém řešila?  

(Pokud souhlasí, zaškrtněte více možností) 

a) neřešila jsem to 

b) cvičila jsem cviky na pánevní dno 

c) konzultovala jsem problém s odborníkem (lékař, fyzioterapeut, porodní asistentka) 

d) jiné – vypište: …………………………………………………………………………… 

9. Podporovala jste po porodu zavinování dělohy?  

(Pokud souhlasí, zaškrtněte více možností) 

a) ano, polohovala jsem se na břicho 

b) ne, nevěděla jsem jak 

c) jiné – vypište: …………………………………………………………………………… 

10. Pokud u Vás došlo k poranění hráze, nebo epiziotomii, jak jste se o jizvu starala v průběhu 

šestinedělí?  

(Pokud souhlasí, zaškrtněte více možností) 

a) pravidelně jsem ji sprchovala 

b) snažila jsem se, aby byla neustále větraná 

c) mazala jsem jizvu mastným krémem 

d) pravidelně jsem si prováděla masáž jizvy 

e) jiné – vypište: …………………………………………………………………………… 

11. Pro kojení jsem nejčastěji v šestinedělí využívala: 

(Pokud souhlasí, zaškrtněte více možností) 

a) poloha vleže (matka i dítě leží na boku) 

b) poloha vsedě – poloha Madony (dítě leží v ohbí paže matky) 

c) poloha vsedě – poloha tanečníka (dítě leží na matčině předloktí) 

d) poloha vsedě – poloha fotbalisty (dítě leží na předloktí matky, která rukou podpírá ramínka 

dítěte) 

e) poloha v polosedě s podloženýma nohama 

f) vzpřímená, vertikální poloha (dítě sedí obkročmo na dolní končetině matky) 

g) poloha vleže na zádech 

h) jiné – vypište: …………………………………………………………………………… 

12. Při kojení: 

a) jsem se cítila dobře 

b) občas mne bolela záda, pomohla změna polohy 

c) bolela mne záda ve všech polohách 

13. V šestinedělí mne začalo trápit:  

(Pokud souhlasí, zaškrtněte více možností) 

a) nic, co by mne netrápilo před těhotenstvím 

b) bolest zad v oblasti krční páteře 

c) bolest zad v oblasti hrudní páteře 

d) bolest zad v oblasti bederní páteře 

e) bolest kyčelních kloubů 

f) bolest chodidel (nohou) 

g) bolesti v oblasti lýtek (cévní komplikace) 

h) bolest hrudníku (oblast hrudní kosti) 

i) oblast břišní stěny, která byla ochablá 

j) potíže s vyprazdňováním (stolice) 

k) jiné – vypište: …………………………………………………………………………… 
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14. Pokud jste na předchozí otázku odpověděla kladně, jak jste problém/ problémy řešila?  

(Pokud souhlasí, zaškrtněte více možností) 

a) neřešila jsem to 

b) cvičila jsem cviky doporučené pro ženy po porodu 

c) konzultovala jsem problém s odborníkem (lékař, fyzioterapeut, porodní asistentka) 

d) jiné – vypište: …………………………………………………………………………… 

15. Po návratu z porodnice, jsem doma v období šestinedělí:  

(Pokud souhlasí, zaškrtněte více možností) 

a) pravidelně cvičila cviky pro ženy po porodu 

b) občasně cvičila cviky pro ženy po porodu 

c) necvičila 

d) chodila jsem na procházky 

e) vrátila jsem se ke své oblíbené pohybové aktivitě 

f) jiné – vypište: …………………………………………………………………………… 

16. Jaké jste měla pocity ze cvičení po porodu?  

a) příjemné, po cvičení jsem se cítila protažená 

b) příjemné, pozice při cvičení byly úlevové 

c) příjemné, po cvičení se mi ulevilo od bolesti/od problémů, co mne trápily 

d) ani příjemné, ani nepříjemné 

e) jiné – vypište: …………………………………………………………………………… 

Ještě jednou Vám děkuji za Váš čas a za vyplnění dotazníků.  

 

Vaše případné dotazy můžete zasílat na emailovou adresu simankova.maruska@gmail.com 

 
Pokud Vás napadá něco dalšího k Vašemu průběhu šestinedělí nebo porodu,  

zde je prostor pro Vaše vyjádření. 
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Příloha č. 2 Dotazník Edinburgská škála postnatální deprese 

Dotazník Edinburghská škála postnatální deprese 

Tento druhý dotazník se týká toho, jak se cítíte několik týdnů po porodu. Prosím, zaškrtněte tu odpověď, 

která nejlépe vystihuje, jak jste se cítila v minulých 7 dnech (nikoli jak se cítíte dnes). 
V minulém týdnu: 

1. Jsem byla veselá a viděla převážně humorné stránky života  

a) mnohem více než jindy 

b) většinou ano 

c) nepříliš často 

d) vůbec ne 

 

2. Hleděla jsem do budoucnosti s radostí a nadějí 

a) tak výrazně, jako málokdy dříve 

b) trochu více než obvykle 

c) méně než obvykle 

d) vůbec ne 

 

3. Zlobila jsem se nepřiměřeně, když se něco nedařilo 

a) ano většinu doby 

b) ano, ale jen někdy 

c) ne příliš často 

d) vůbec ne 

 

4. Byla jsem úzkostná a starostlivá, aniž by k tomu byly rozumné důvody 

a) ne, vůbec ne 

b) ne, jen výjimečně 

c) ano, někdy 

d) ano, velmi často 

 

5. Cítila jsem se vyděšená, až trochu v panice a to bez závažných důvodů 

a) ano, velmi často 

b) ano, někdy 

c) ne příliš 

d) ne, vůbec ne 

 

6. Mnoho věcí se mne nepříjemně dotýkalo 

a) ano, většinou jsem nebyla schopna se s nesnázemi vyrovnat 

b) ano, někdy jsem se s nesnázemi vyrovnávala hůře než obvykle 

c) ne, většinou jsem se se vším dobře vyrovnávala 

d) ne, vyrovnávala jsem se se vším bez potíží 

 

7. Byla jsem tak znepokojená, že jsem špatně spala 

a) ano, většinou  

b) ano, někdy 

c) ne příliš často 

d) ne, vůbec ne 

 

8. Měla jsem špatnou a mizernou náladu 

a) ano, většinou  

b) ano, někdy 

c) ne příliš často 

d) ne, vůbec ne 
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9. Byla jsem tak nešťastná, že jsem plakala 

a) ano, hodně času 

b) ano, častěji, než jindy 

c) ano, ale jen výjimečně 

d) ne, nikdy 

 

10. Napadaly mě myšlenky, které mne znepokojovaly 

a) ano, velmi často 

b) ano, ale jen někdy 

c) zcela výjimečně 

d) ne, nikdy 
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Příloha č. 3 Škála vlastní efektivity kojení – krátká forma (BSES-SF-CZ)  

Škála vlastní efektivity kojení – krátká forma (BSES-SF-CZ)  

Breastfeeding Self-Efficacy Scale – Short Form (BSES-SF)  

  

U každého z následujících tvrzení v tabulce vyberte, prosím,  

odpověď zakroužkováním čísla, které nejlépe popisuje, jak jste si jistá s kojením svého dítěte,  

a které nejlépe odpovídá Vašemu pocitu. Žádné odpovědi nejsou považovány za správné nebo špatné.  

  

1 = vůbec si nejsem jistá  

2 = nejsem si moc jistá  

3 = občas si nejsem jistá  

4 = jsem si jistá  

5 = jsem si zcela jistá  

 

 1 Dokážu vždy poznat, že se moje dítě dostatečně napilo  1 2 3 4 5 

 2 S kojením si dokážu vždy poradit, stejně jako s jinými náročnými úkoly  1 2 3 4 5 

 3 Běžně nakojím své dítě bez dokrmování (příkrmu)  1 2 3 4 5 

 4 Jsem si jistá, že je moje dítě správně přiloženo po celou dobu kojení  1 2 3 4 5 

 5 Běžně jsem s kojením spokojená  1 2 3 4 5 

 6 Zvládnu dítě nakojit, i když pláče  1 2 3 4 5 

 7 Vždy jsem připravená kojit  1 2 3 4 5 

 8 Dokážu vždy pohodlně nakojit i v přítomnosti členů mé rodiny  1 2 3 4 5 

 9 Kojení je pro mě uspokojivým zážitkem  1 2 3 4 5 

 10 Zvládám situaci, kdy je kojení časově náročné  1 2 3 4 5 

 11 Zvládnu uvolnit prs z úst dítěte  1 2 3 4 5 

 12 Jsem připravena nakojit svoje dítě, kdykoliv si řekne  1 2 3 4 5 

 13 Co se týče kojení, dokážu uspokojit potřeby svého dítěte  1 2 3 4 5 

 14 Dokážu vždy poznat, že už dítě nechce pít  1 2 3 4 5 

  

© Cindy-Lee Dennis  

Autorská práva k nástroji Breastfeeding Self-Efficacy Scale – Short Form (BSES-SF) vlastní Dr. Cindy-Lee Dennis (2003). 
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Příloha č. 4 Leták
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