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Příloha č. 1: Dotazník I. 

 

Dobrý den, 

Jmenuji se Marie Jančová, jsem studentkou 3. ročníku Adiktologie – bakalářského 

kombinovaného studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Touto cestou bych Vás 

ráda požádala o vyplnění dotazníku, který je anonymní. Výsledky budou použity výhradně ke 

zpracování praktické části mé bakalářské práce, jejímž tématem je Užívání tabáku u těhotných 

žen v Praze. 

Předem všem děkuji za spolupráci a přeji klidný průběh těhotenství. 

         Marie Jančová 

 

1.) Uveďte Váš věk, prosím.  Vyplňte číslem …………… 

 

2.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) základní 

b) střední bez maturity 

c) střední s maturitou 

d) vyšší odborné 

e) vysokoškolské 

 

       3.) Váš rodinný stav? 

 a) svobodná 

 b) vdaná 

 c) žiji v partnerském svazku 

 d) rozvedená 

 e) ovdovělá 

 

       4.) Kolikáté je to těhotenství ? 

 a) první 

 b) druhé 

 c) třetí 

 d) čtvrté 

 e) více 

 

        5.) Skončilo některé Vaše těhotenství potratem? 

 a) ne 

 b) ano, podstoupila jsem umělé přerušení těhotenství (UPT) 

 c) ano, prodělala jsem mimoděložní těhotenství (GEU) 

 d) ano, samovolným potratem 

 

        6.) V kolikátém týdnu těhotenství jste navštívila poprvé prenatální poradnu? 

 (příklad: 5., 8., 12., 14., 16., 18. týden těhotenství, nebo později – napište kdy) 

Vyplňte číslem ……………………………………………………………………   

/v případě, že jste nenavštěvovala v tomto těhotenství prenatální poradnu, zvolte variantu 

a)/ 

do prenatální poradny jsem nechodila vůbec 



        7.) Je Vaše těhotenství plánované? 

 a) ano 

 b) ne 

 

        8.) Jaký je důvod Vaší hospitalizace v nynějším těhotenství? Napište vlastními slovy. 

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

 …………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………. 

 

        9.) Myslíte si, že kouření má vliv na otěhotnění? 

 a) ano 

 b) ne 

 

        10.) Jaký máte názor na kouření v těhotenství? Napište vlastními slovy. 

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

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

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

 

        11.) Uveďte prosím, co považujete za nejvhodnější dobu pro zanechání užívání tabáku      u 

ženy, která plánuje těhotenství? 

a) 1 rok před plánovaným otěhotněním 

b) ½ roku před plánovaným otěhotněním 

c) 1. trimestr 

d) 2. trimestr 

e) 3. trimestr 

f) nemusí přestat vůbec 

g) jiné, uveďte …………………………………………………………….. 

        12.) Jaké následky pro plod, (dítě) má nikotin obsažený v cigaretách? (možnost více         

odpovědí)   

    a) potrat 

b) předčasný porod 

c)  nízká porodní hmotnost 

d) fetální tabákový syndrom, růstová retardace 

e) vyšší procento výskytu syndromu náhlého úmrtí (SIDS) 

f) alergie 

g) hyperaktivita (odlišnosti ve vývoji) 

h) vyšší procento výskytu nádorů u dětí 

          

 



13.) Byla jste informována o rizicích kouření v těhotenství? Pokud ano, odkud pocházel                                                    

        zdroj informací? 

3. ano – a) televize 

      b) rádio 

      c) tiskopisy, letáky, informační materiál v ordinaci lékaře 

      d) internet 

      e) kurz předporodní přípravy 

       f) lékař, zdravotní sestra       

     g) jiné, uveďte …............................................................................. 

3. ne – a) informace jsem nedostala 

          b) ne, nezajímám se o to 

 

  14.) Zajímal se Váš lékař / zdravotní sestra v prenatální poradně, zda kouříte? 

             a) ano 

       b) ne 

 

        15.) Pobývala jste během těhotenství v zakouřeném prostředí? 

             a) zřídka, jednou do měsíce 

             b) často, 2-3 krát týdně 

             c) ne, vůbec 

         16.) Jste kuřačka? 

    a) ano 

    b) jsem ex-kuřák 

    c) ne, nikdy jsem nekouřila 

   Ex-kuřačky přejděte k otázce č. 18 

 Nekuřačky přejděte k otázce č. 20 

17.) Přestala jste kouřit nebo omezila jste počet vykouřených cigaret, když jste zjistila,      

       že jste těhotná?  

     a) ano    

     b) ne    

    Při odpovědi ne, přejděte k otázce č. 19 

         18.) Jak / jakým způsobem se Vám podařilo přestat kouřit?  

             a) přestala jsem sama, bez pomoci 

               b) jednorázovou konzultací s lékařem a pomocí náhradní nikotinové terapie -      

žvýkačky, náplasti, inhalátory 

   c) docházela jsem pravidelně do centra pro odvykání kouření 

    d) jiné, uveďte …................................................................................. 



          19.) Pokud kouříte/kouřila jste v těhotenství, řekl Vám lékař/zdravotní sestra, že můžete        

kouřit dál? 

     a) ano 

    b) ne, bylo mi doporučeno hned přestat 

    c) ano, ale snížit počet vykouřených cigaret na minimum 

  d) ano, v těhotenství mi bylo doporučeno nepřestávat kouřit, kvůli možným          

abstinenčním příznakům (stresu) u dítěte i matky 

         20.) Je v domácnosti, kde bude vyrůstat dítě někdo kuřák? 

    a) ano 

    b) ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2: Fagerströmův test nikotinové závislosti 

  Dále odpovídají jen kuřačky; Fagerströmův test nikotinové závislosti 

1.) Jak brzy po probuzení si zapálíte svou první cigaretu? 

3. do 5 minut 

4. za 6 – 30minut 

5. za 31 – 60 minut 

6. po 60 minutách 

 

2.) Je pro Vás obtížné nekouřit v místech, kde není kouření dovoleno? 

a) ano 

b) ne 

 

3.) Kterou cigaretu byste nerada postrádala? 

4. první ráno 

5. kteroukoli jinou 

 

4.) Kolik cigaret denně kouříte? 

a) 0 – 10 

b) 11 – 20 

c) 21 – 30 

d) 31 a více 

 

5.) Kouříte častěji během dopoledne? 

4. ano 

5. ne 

 

6.) Kouříte, i když jste nemocná a upoutána na lůžko? 

a) ano 

b) ne 

 

 

 



Příloha č. 3: Dotazník II. 

 

Dobrý den, 

Gratuluji Vám k narození miminka. Jmenuji se Marie Jančová, jsem studentkou 3. ročníku 

Adiktologie – bakalářského kombinovaného studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v 

Praze.  Touto cestou bych Vás ráda požádala o vyplnění krátkého dotazníku, který je anonymní. 

Výsledky budou použity výhradně ke zpracování praktické části mé bakalářské práce, jejímž 

tématem je Užívání tabáku u těhotných žen v Praze. 

Předem děkuji za spolupráci.       Marie Jančová 

 

1.) V kolikátém týdnu těhotenství jste porodila? Doplňte číslem …………………… 

(pozn.: Napište prosím, pokud možno přesný týden a den těhotenství, příklad: 39+5) 

 

2.) Jak/jakým způsobem jste porodila? 

a) spontánně 

b) Císařským řezem 

c) porod s pomocí vakuumextraktoru (VEX) 

d) porod s pomocí porodnických kleští (Forceps) 

 

3.) Vyplňte, prosím: Narodil se mi:    

a) chlapec 

b) děvče 

 

4.) Napište prosím, porodní váhu novorozence …………………………………….. 

 

5.) Pokud víte, doplňte prosím, hodnoty Apgar skóre u novorozence (číselné hodnocení 

poporodní adaptace novorozence pediatrem v 1., 5. a 10. minutě po porodu) 

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

6.) Kouřila jste v tomto těhotenství? 

a) ano 

b) ne 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4: Informovaný souhlas s výzkumem 

 

Souhlas s výzkumem 

 

Já __________________________ souhlasím se svojí účastí na výzkumu pro účely bakalářské 

práce s názvem Užívání tabáku u těhotných žen v Praze. Souhlasím s vyplněním dotazníku a 

také souhlasím a rozumím, že veškeré informace i výsledky jsou důvěrné, budou použity 

výhradně ke studijním účelům a budou analyzovány a publikovány způsobem, který vylučuje 

moji identifikaci. 

 

Podpis: ______________________ 

 

V Praze, dne: _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5 Žádost o umožnění dotazníkového šetření ve FNKV 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 6: Žádost o umožnění dotazníkového šetření v FNM 

 


