
ABSTRAKT 
Ve své bakalářské práci se zaměřuji na problematiku předčasných porodů u všeobecných 

sester.  Mým hlavním cílem bylo zjistit, zda je větší výskyt předčasného porodu u profese 

všeobecná sestra ve srovnání s výskytem předčasného pordu u běžné populace. Dílčími cíly 

bylo ověřit je vyšší výskyt předčasného porodu u sester, které nejsou po otěhotnění 

přeřazeny na jinou práci a dále ověřit, zda je vyšší výskyt předčasného porodu u všeobecných 

sester, které po otěhotnění pracovaly na noční služby. 

 K vytvoření teoretické části jsem čerpala informace z odborné literatury, zahraničních 

studií a článků v odborných časopisech. Věnuji se zde těhotenství, porodu, předčasnému 

porodu, rizikovým faktorům v práci všeobecné sestry a pracovně - právní ochraně žen a 

těhotných žen. V části praktické provádím analýzu a vyhodnocení dat formou tabulek a 

grafů, které jsou zde okomentovány. Data, která vyhodnocuji, jsem získala z  dotazníkového 

šetření formou dotazníku vlastní konstrukce, které probíhalo na dvou klinikách Všeobecné 

fakultní nemocnice. 

Ve své bakalářské práci jsem došla k závěru, že nebyla prokázána statisticky významně 

vyšší prevalence předčasného porodu u všeobecných sester,  než u běžné populace. 

Prevalence byla stanovena na 13,0 % . 

 Dále se v rámci mnou provedené analýzy se ukázalo, že relativně velké množství 

těhotenství nebylo ukončena předčasně, ale skončily již jako spontánní potrat. Tento jev se 

ukázal již jako statisticky významný, kdy prevalence spontánního potratu byla 19,0 %. Ve 

srovnání se statistikou u celkové populace dle Ústavu zdravotnických informací v roce 2012, 

kdy byla prevalence 9,2%.  

Dalším výsledkem, ke kterému jsem došla, je, že pokud žena není po  otěhotnění 

přeřazena na jinou, jednodušší práci, je u ní vysoká pravděpodobnost,  že porodí předčasně. 

V mnou zkoumaném vzorku se vyskytlo 13 předčasných porodů, ze 81 celkem a z toho 12 

předčasných porodů se vyskytlo u respondentek, které nebyly  po otěhotnění přeřazeny na 

jinou jednodušší práci. 

Z mého výzkumného šetření vyplynulo, že u žen, které po otěhotnění pracovaly na 

noční služby, se vyskytl předčasný porod častěji, celkem 5x z 31 žen pracujících po 

otěhotnění na noční služby.  U žen, které po otěhotnění na noční služby nepracovaly (69 žen) 

se vyskytl celkem 8x.  

Z těchto závěrů vyplývá, že přeřazení těhotné na jinou jednodušší práci, jak je 

stanoveno v zákoníku práce, je nanejvýše vhodné,  stejně jako to, že těhotná by neměla 

pracovat v nočních službách. 
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