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Příloha č. 1 Dotazník 

Vážené kolegyně!  

Jsem studentkou 3. Ročníku 1. lékařské fakulty UK v Praze oboru všeobecná sestra. 

Pro svoji závěrečnou práci provádím dotazníkové šetření, jehož cílem je zjistit zda existuje 

větší riziko předčasného porodu u všeobecných sester. Mojí domněnkou je, že práce 

všeobecné sestry je velice náročné povolání a to jak po fyzické i psychické stránce a také 

pracovní prostředí může mít vliv na průběh pozdějšího těhotenství. I když vím, že některé 

otázky by se Vám mohly zdát velmi intimní, prosím Vás o jejich zodpovězení.  

Vyplněný dotazník je přísně anonymní a získané informace budou použity výhradně ke 

zpracování mé bakalářské práce.  

Velmi děkuji za Váš čas!  

Anna Havlíková 

  



 

1) Byla jste někdy gravidní? pokud ano kolikrát?  

a) 1x 

b) 2x 

c) 3x 

d) 4 a vícekrát 

2)  V kolika letech jste otěhotněla? Pokud bylo těhotenství více napiště ke každé správné 

odpovědi číslo pořadí těhotenství.  

a) do 20 let 

b) 21-30 let 

c) 31-40 let 

d) 40 a více 

3) Ve kterém roce jste otěhotněla? Pokud bylo těhotenství více napiště ke každé správné 

odpovědi číslo pořadí těhotenství. 

a) 1989 a dříve 

b) 1990 – 1999 

c) 2000 - 2009 

d) 2010 a později  

4) Kolik Vám je let? 

a) do 29 let 

b) 30 - 39 let 

c) 40 - 49 let 

d) 50 a více 

5) Potratila jste někdy? pokud ano, kolikrát? ? Pokud bylo potratů více napiště ke každé 

správné odpovědi číslo pořadí těhotenství. 

a) 1x 

b) 2x 

c) 3x 

d) 4x a vícekrát 

6) Porodila jste v gynekologem stanoveném termínu (+/-2týdny) Pokud bylo těhotenství více 

napiště ke každé správné odpovědi číslo pořadí těhotenství. 

a) Ano  

b) Ne 

7) Bylo vaše těhotenství rizikové, pokud ano, proč? Pokud bylo takovýchto těhotenství více, 

napište ke správné odpovědi číslo pořadí těhotenství. 

a) Inkopetence hrdla děložního (předčasné otevírání se) 

b) Vážné interní onemocnění 

c) Špinění či krvácení v průběhu I. a II. trimestru 

d) Špinění či krvácení během III. trimestru 

e) Trombofile  

f) Neurologické onemocnění 



 

g) Vícečetné těhotenství 

h) Jiné onemocnění, napište prosím jaké …… 

8) Porodila jste někdy předčasně? pokud ano, kdy? Pokud bylo takovýchto těhotenství více, 

napište ke správné odpovědi číslo pořadí těhotenství. 

a) Ve 35 . – 37. týdnu těhotenství 

b) Ve 32. – 34. týdnu těhotenství 

c) Ve 28. - 31. týdnu těhotenství  

d) Ve 24. – 27. týdnu těhotenství 

e) Před 24. Týdnem těhotenství 

9) Jaký byl důvod předčasného porodu? Pokud bylo takovýchto těhotenství více, napište ke 

správné odpovědi číslo pořadí těhotenství. 

a) Inkopetence hrdla děložního 

b) Odtok plodové 

c) Infekce 

d) Předčasné kontrakce 

e) Vaginální či děložní krvácení 

f) Vícečetné těhotenství 

g) Intrauterinní růstová retardace plodu 

h) Onemocnění matky, napište prosím jaké…….. 

10) Byl předčasný porod spontánní? Pokud bylo těhotenství více napiště ke každé správné 

odpovědi číslo pořadí těhotenství. 

a) Ano 

b) Ne 

11) Byl předčasný porod indukovaný? Pokud bylo těhotenství více napiště ke každé správné 

odpovědi číslo pořadí těhotenství. 

a) Ano 

b) Ne 

12) Na jaké pozici jste pracovala, když jste otěhotněla? Pokud bylo těhotenství více napiště 

ke každé správné odpovědi číslo pořadí těhotenství. 

a) Všeobecná setra 

b) Ošetřovatelka 

c) Sanitářka 

d) Vedoucí pracovník  

13) Na jakém oddělení jste v době otěhotnění pracovala. Pokud bylo těhotenství více napiště 

ke každé správné odpovědi číslo pořadí těhotenství.  

a) ARO 

b) JIP 

c) Standard 

d) Operační sály 

e) Jiné 



 

 

14) Pracovala jste ve směnném provozu v době, kdy jste otěhotněla? pokud bylo těhotenství 

více, napište ke každé správné odpovědi číslo pořadí těhotenství.  

a) Ano 

b) Ne 

 

15) Jak často jste byla nucena manipulovat s pacientem? (přesouvání, nadzvedávání atd.) 

Pokud bylo těhotenství více napiště ke každé správné odpovědi číslo pořadí těhotenství. 

a) Nemusela 

b) Do 10x za den 

c) 10 – 20x za den 

d) Více jak 20x za den 

16) Byl na oddělení přítomen sanitář či někdo jiný, kdo by vám s manipulací s pacienty 

pomohl? Pokud bylo těhotenství více napiště ke každé správné odpovědi číslo pořadí 

těhotenství. 

a) Ano téměř vždy 

b) Ano, ale jen ve dne 

c) Ano, ale musím si jej zavolat 

d) Ne nikdy 

17) V jakém týdnu těhotenství jste odešla na mateřskou dovolenou či  pracovní 

neschopnost? Pokud bylo těhotenství více napiště ke každé správné odpovědi číslo 

pořadí těhotenství. 

.............  

18) Byla jste poté, co jste otěhotněla přeřazena na jinou jednodušší práci? Pokud bylo 

těhotenství více napiště ke každé správné odpovědi číslo pořadí těhotenství 

a) Ano 

b) Ne  

19) Chodila jste i poté, co jste otěhotněla, na noční služby? Pokud bylo těhotenství více 

napiště ke každé správné odpovědi číslo pořadí těhotenství. 

a) Ano 

b) Ne 

  



 

Příloha č.2 Souhlasy s dotazníkovým šetřením



 

 
 


