
 

Příloha A 

Dotazník pro děti 

 

1) Kolik je Ti let  ?    

 a) 7-9 let 

           b) 10-12 let 

      c) 13-15 let 

2) Jseš ?           

 a) dívka 

      b) chlapec 

3) Trávíš noci mimo domov?    

      a) ne  

      b) ano      

4)  Kde trávíš noci mimo domov?   

      a) v širším rodinném kruhu 

   b) sportovní soustředění                                   

   c) letní tábor                                   

   d) škola v přírodě                                   

    f) jiné           

            e) přátelé                                               

    5) Jak často trávíš noci mimo domov?    

 a) 1x týdně                                                           

       b) 1x za měsíc                                                              

       c) 1x za půl roku                                                                

       d) 1x za rok                                                                

       e) netrávím                                                               

    6) Chodíš spát pravidelně v určitou dobu?  

           a) ano 

       b) ne                                                                

    7) Myslíš si, že jsi v kolektivu oblíbený?   

a) ano                                                                  

      b) ne                                                                    

      c) nevím                                                                      



8) Trestají Tě rodiče?      

          a) ano                                                           

      b) ne                                           

      c) někdy, občas              

9) Jak tě trestají rodiče?    

          a) netrestají 

      b) zlobí se na mě                                       

      c) fyzické tresty (facka)                                             

      d) udílení povinností (pomoc v domácnosti)                                             

      e) zákaz různých aktivit (počítač, televize, sportovní aktivity)                                                                   

10) Pokud si máš vybrat, kde budeš trávit volný čas?   

         a) doma (počítač, kniha) 

      b) mimo domov (s kamarády)         

          c) v širším rodinném kruhu (babička, děda, teta) 

11) Jaké máš mimoškolní aktivity?    

          a) sportovní aktivity 

       b) umělecké kroužky (keramika, hudební nástroj)                                                     

      c) jazykový kroužek                                                      

      d) jiné                                               

12) Považuješ pomočování za nemoc?    

          a) ano 

      b) ne                                                  

      c) nevím                                                                     

13) Bojíš se sám v noci?     

         a) ano             

     b) ne                                  

14) Myslíš si, že si bázlivý?    

     a) ano                                                  

         b) ne 

 

 15) Dělá ti problémy soustředit se při běžných denních aktivitách?    

 a) ano                                                                                                              

      b) ne 

16) Dostáváš pochvalu od svých blízkých?    



 a) často                                                                             

 b) někdy                                                                             

      c) nikdy 

17) Jakou formou dostáváš pochvalu?    

      a) slovní 

      b) sladkosti 

  c) peníze 

  d) hračky                                                                      

  e) jiné                                                                                                                                          

      f) nedostávám 

18) Myslíš si, že Tvůj prospěch ve škole je?    

      a) výborný 

  b) velmi dobrý                                                                               

  c) průměrný                                                                               

  d) podprůměrný                                                                               

19) Myslíš si, že jsi?    

      a) hodný a poslušný 

  b) normální                                      

  c) zlobivý a zlý                                     

20) Mají o Tebe rodiče strach?    

      a) ano velký 

  b) ano normální                                                            

  c) nebojí se o mně                                                        

  d) nevím           

 

 

                                              

21) Co si o Tobě myslí rodiče?   

      a) jsem hodný 

  b) jsem zlobivý                                          

      c) nevím              

22) Máš pocit, že se vyhýbáš svým kamarádům?   

 a) ano 

     b) ne                                                                           



 c) nevím                                                                                         

23) Byl si někdy středem posměchu?    

     a) ano 

     b) ne                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha B 

Dotazník pro rodiče 

 

1) Jste kompletní rodina?    

      a) ano 

      b) ne                                                            

 2) Jaká je Vaše rodinná situace?    

      a) úplná rodina 

      b) rozvedeni                                                             

      c) vdova/vdovec                                                             

      d) samoživitel/ ka                                                                        

4) Máte samostatné bydlení?     

      a) ano 

      b) ne  

 5) Jaké je Vaše bydlení?    

      a) byt 

      b) rodinný dům                                                            

      c) s rodiči                                                            

      d) s příbuznými                                                            

      E) podnájem                                                            

      f) azylový dům                                                            

      g) jiné                                                            

5) Kolik máte dětí?     

      a) 1 

      b) 2                                                   

      c) 3                                                   

      d) 4 a více                                                   

6) Jaké je Vaše zaměstnání?    

      a) soukromý sektor 

      b) státní sektor                                                                   

      c) invalidní důchodce                                                                   

     d) mateřská dovolená                                                                  

      e) jiné                                                                   



7) Jaká je ekonomická situace rodiny?    

  a) velmi dobrá 

      b) průměrná                                                                                    

      c) podprůměrná                                                                                    

8) Má Vaše dítě vlastní pokoj?    

      a) ano 

      b) ne                                                                    

9) Má Vaše dítě vlastní postel?    

      a ) ano 

      b) ne                                                             

10) Jaký má Vaše dítě prospěch ve škole?     

      a) výborný 

      b) velmi dobrý                                                                                           

      c) průměrný                                                                                           

      d) podprůměrný                                                                                           

11) Souhlasíte s anonymním výzkumným dotazníkovým šetřením u Vašeho dítěte?   

      a)ano  

      b) ne 

 

 

 

 

 

 



Příloha C 

Povolení výzkumného šetření ředitelstvím nemocnice  

 



Příloha D 

Souhlas etické komice  

 



 

 

 

 

 

 



Příloha E 

Pacient s nízkou kapacitou močového měchýře a s jeho hyperaktivitou (z naší 

nefrologické ambulance). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha F 

  

Etiologie noční enurézy je multifaktoriální 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha G 

 

Porucha rovnováhy tří kompártmentů 
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