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Příloha č. 1 

Vážení rodiče, 

dovoluji si Vás oslovit a požádat o laskavé vyplnění dotazníku. Veškeré údaje, které 

vyplníte, budou použity pouze pro účely diplomové práce s názvem: "Psychická zátěž 

a zvládání stresu u rodičů dětí se zevní komorovou drenáží" (dále jen ZKD), kde 

bych v případové studii chtěla zjistit, jak velkou roli hraje v psychické opoře rodiče, 

vedle podpory rodiny, přístup personálu. Výsledek bude použit k analýze současného 

stavu. Dotazník je anonymní, proto se nebojte vyjádřit svůj názor otevřeně. 

Předem děkuji za spolupráci  

 
                                                                                   Bc. Procházková Kateřina 

magisterské studium ošetřovatelství 
                                                                                   lékařské fakulty UK v Praze 

 



   

Dotazník se skládá z 30 otázek, které jsou zaměřeny na Vás, Vaše dítě a celkovou 

spokojenost během hospitalizace. Otázky jsou otevřené i uzavřené. U každé uzavřené 

otázky označte jednu možnost dle vlastního uvážení zakroužkováním. U otevřených 

otázek máte prostor pro vyjádření vlastního názoru, v případě nedostatku prostoru 

můžete psát na konec dotazníku. 

Ošetřovatelský personál – všeobecné sestry, sestry se specializací, zdravotničtí 

asistenti 

Vaše pohlaví: 

Muž    X    Žena    X    

Váš věk: 

Byl (a) jste hospitalizován (a) jako doprovod Vašeho dítěte? 

A – ano      B - ne 

1)Pokud jste byl (a) hospitalizována jako doprovod, bylo to pro Vás přínosné?  

A – ano, nedovedu si představit, že by to bylo jinak 

B – ano, hospitalizace spolu s dítětem pro mě byla po psychické stránce velmi 

přínosná 

C – ne, hospitalizace by byla v pořádku i bez mé přítomnosti   

2)Poskytl Vám lékař informace týkající se důvodu zavedení ZKD? 

A – ano, srozumitelně 

B – ano, nesrozumitelně 

C – ano, po osobním vyžádání 

D – ne  

3) Seznámil Vás ošetřovatelský personál s problematikou a nezbytnou péčí o 

ZKD? 

A – ano, srozumitelně 

B – ano, nesrozumitelně 

C – ano, po osobním vyžádání 

D – ne  

4) Byly pro Vás informace ohledně ZKD poskytnuté zdravotnickým personálem 

dostačující? (pokud jste byli informováni) 

A – nikdy   B – občas   C – často   D – vždy 



   

5) Měli jste dostatek informací, jak zvládnout danou situaci? (psychickou zátěž) 

A – ano B – ano, po osobním vyžádání C – ne 

6) Bylo Vašemu dítěti s ohledem na věk poskytnuto dostatečné množství 

informací? 

A – nikdy B – občas C – často D – vždy 

7) Existuje ve Vaší rodině někdo, kdo se již setkal s problematikou týkající se 

ZKD? 

A – ano B – ne 

8) Měli jste dostatek prostoru, ze strany ošetřovatelského personálu, pro Vaše 

dotazy? 

A – nikdy B – občas C – často D – vždy 

9) Dostali jste možnost vyjádřit své pocity a obavy? 

A – nikdy B – občas C – často D – vždy 

10) Pociťovali jste psychické zatížení, stres? 

A – nikdy B – občas C – často D – vždy 

11) Cítili jste se unavení, vyčerpaní v souvislosti s péčí o nemocné dítě? 

A – nikdy B – občas C – často D – vždy 

12) Cítili jste se být bezradní v souvislosti s péčí o vlastní dítě? 

                              A – nikdy        B – občas       C – často        D – vždy 

13) Byla Vám nabídnuta možnost odborné psychologické pomoci? 

A – ano B – ano, po osobním vyžádání C – ne D – ne, ale měl (a) bych velký 

zájem 

14) Dostávalo se Vám ze strany zdravotnického týmu dostatečné psychické 

podpory? 

A – nikdy B – občas C – často D – vždy 

15) Cítili jste, že ošetřovatelský personál byl vůči Vám i Vašemu dítěti 

empatický (chápe Vaše pocity)? 

A – nikdy B – občas C – často D – vždy 

16) Byla Vám v této stresové situaci oporou i rodina? 

                              A – nikdy        B – občas       C – často         D – vždy 



   

17) Byli jste spokojeni s přístupem lékařů k Vašemu dítěti? 

A – nikdy B – občas C – často D – vždy 

18) Byli jste spokojeni s přístupem a péčí poskytovanou ošetřovatelským 

personálem? 

A – nikdy B – občas C – často D – vždy 

19) Měli jste během hospitalizace dostatek času i pro své potřeby? (zájmy, 

koníčky) 

A – nikdy B – občas C – často D – vždy 

20) Měli jste během hospitalizace pocit, že velká část péče o dítě je vyžadována 

po Vás? 

A – nikdy B – občas C – často D – vždy 

21) Setkali jste se během hospitalizace s doprovodným programem pro děti 

(klauni)? 

                              A – nikdy        B – občas       C – často        D – vždy 

22) Byli jste spokojeni s prostředím, kde bylo Vaše dítě léčeno? (hluk, čistota) 

                              A – nikdy        B – občas       C – často        D – vždy 

23) Jak velkou roli pro Vás měla v psychické opoře rodina? 

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

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

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

24) Co konkrétně jste sami cítili jako nejdůležitější pro svou psychickou 

pohodu? 

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

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

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

25) Co Vás během hospitalizace dovedlo nejvíce rozzlobit, rozladit? 

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

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



   

26) Napadá Vás něco, co by mohlo zlepšit současný stav poskytované péče a 

spokojenost rodičů hospitalizovaných jako doprovod dítěte? (co byste si přáli) 

Podpůrné skupiny (vzájemná organizovaná podpora)  X 

Místnost pro odreagování s kinem     X 

Masáže        X 

Posilovna nebo jiný druh cvičení     X 

Něco jiného, třeba i  bláznivého: 

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

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

27) Věk Vašeho dítěte v období hospitalizace:  



   

Příloha č. 2 

Kateřina Procházková 
Letecká 384/10 
28923 Milovice 
 
 
Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči   

            ORIGINÁL U AUTORA 

V Praze 21. prosince 2015 

Žádost o povolení dotazníkového šetření 

 
Vážená paní náměstkyně, 

jmenuji se Kateřina Procházková, studuji 2. rokem navazující magisterský obor 

Intenzivní péče na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Tímto se na Vás obracím s žádostí o povolení dotazníkového průzkumu na 

NEJMENOVANÉM PRACOVIŠTI. Dotazník bude určen pro rodiče dětí. Výsledky šetření 

budou součástí mé diplomové práce na téma Psychická zátěž a zvládání stresu u 

rodičů dětí se zevní komorovou drenáží. Tento průzkum bude zcela anonymní. 

 

Zároveň přikládám dotazník, pomocí kterého budu získávat potřebné informace.  

 

Předem Vám velice děkuji za kladné vyřízení žádosti. S pozdravem 

Procházková Kateřina 

Vyjádření:  SOUHLASÍM 

V Praze dne: 04.01.2016 
 



   

Příloha č. 3 - Seznam tabulek, grafů a obrázků 

Tabulka č. 1 Zastoupení respondentů podle pohlaví ....................... Chyba! Záložka není 
definována. 
Tabulka č. 2 Zastoupení respondentů podle věku .. Chyba! Záložka není definována. 
Tabulka č. 3 Zastoupení respondentů dle hospitalizace ................. Chyba! Záložka není 
definována. 
Tabulka č. 4 Pocit přínosnosti doprovodu ................. Chyba! Záložka není definována. 
Tabulka č. 5 Zastoupení respondentů dle pocitu informovanosti lékařem .......... Chyba! 
Záložka není definována. 
Tabulka č. 6 Seznámení s péčí o ZKD ........................... Chyba! Záložka není definována. 
Tabulka č. 7 Dostatečnost poskytnutých informací týkajících se ZKD . Chyba! Záložka 
není definována. 
Tabulka č. 8 Informovanost pro zvládnutí psychického zatížení Chyba! Záložka není 
definována. 
Tabulka č. 9 Poskytnutí informací dítěti .................... Chyba! Záložka není definována. 
Tabulka č. 10 ZKD v rodině ............................................. Chyba! Záložka není definována. 
Tabulka č. 11 Prostor pro dotazy .................................. Chyba! Záložka není definována. 
Tabulka č. 12 Prostor pro vyjádření pocitů a obav Chyba! Záložka není definována. 
Tabulka č. 13 Pocit psychické zátěže, stresu ............ Chyba! Záložka není definována. 
Tabulka č. 14 Pocit vyčerpání a únavy ........................ Chyba! Záložka není definována. 
Tabulka č. 15 Pocit bezradnosti .................................... Chyba! Záložka není definována. 
Tabulka č. 16 Možnost psychologické pomoci ......... Chyba! Záložka není definována. 
Tabulka č. 17 Psychická podpora zdravotnickým týmem.............. Chyba! Záložka není 
definována. 
Tabulka č. 18 Empatie personálu.................................. Chyba! Záložka není definována. 
Tabulka č. 19 Opora v rodině ......................................... Chyba! Záložka není definována. 
Tabulka č. 20 Přístup lékařů k dítěti ........................... Chyba! Záložka není definována. 
Tabulka č. 21 Spokojenost s přístupem ošetřovatelského personálu .. Chyba! Záložka 
není definována. 
Tabulka č. 22 Čas na potřeby a zájmy ......................... Chyba! Záložka není definována. 
Tabulka č. 23 Pocit vyžadování péče ........................... Chyba! Záložka není definována. 
Tabulka č. 24 Setkání s doprovodným programemChyba! Záložka není definována. 
Tabulka č. 25 Spokojenost s prostředím .................... Chyba! Záložka není definována. 
Tabulka č. 26 Pocit psychické opory v rodině ......... Chyba! Záložka není definována. 
Tabulka č. 27 Konkrétní výčet faktorů ovlivňujících psychickou pohodu ............ Chyba! 
Záložka není definována. 
Tabulka č. 28 Pocit rozladění ......................................... Chyba! Záložka není definována. 
Tabulka č. 29 Návrh na zlepšení poskytované péče ......................... Chyba! Záložka není 
definována. 
Tabulka č. 30 Věk dítěte ................................................... Chyba! Záložka není definována. 
 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf č. 1 Zastoupení respondentů podle pohlaví ..... Chyba! Záložka není definována. 
Graf č. 2 Zastoupení respondentů podle věku .......... Chyba! Záložka není definována. 
Graf č. 3 Zastoupení respondentů dle hospitalizace Chyba! Záložka není definována. 
Graf č. 4 Pocit přínosnosti doprovodu ......................... Chyba! Záložka není definována. 
Graf č. 5 Zastoupení respondentů dle pocitu informovanosti lékařem Chyba! Záložka 
není definována. 



   

Graf č. 6 Seznámení s péčí o ZKD ................................... Chyba! Záložka není definována. 
Graf č. 7 Dostatečnost poskytnutých informací týkajících se ZKD .......... Chyba! Záložka 
není definována. 
Graf č. 8 Informovanost pro zvládnutí psychického zatížení ......... Chyba! Záložka není 
definována. 
Graf č. 9 Poskytnutí informací dítěti ............................. Chyba! Záložka není definována. 
Graf č. 10 ZKD v rodině ...................................................... Chyba! Záložka není definována. 
Graf č. 11 Prostor pro dotazy .......................................... Chyba! Záložka není definována. 
Graf č. 12 Prostor pro vyjádření pocitů a obav......... Chyba! Záložka není definována. 
Graf č. 13 Pocit psychické zátěže, stresu ..................... Chyba! Záložka není definována. 
Graf č. 14 Pocit vyčerpání a únavy ................................ Chyba! Záložka není definována. 
Graf č. 15 Pocit bezradnosti ............................................. Chyba! Záložka není definována. 
Graf č. 16 Možnost psychologické pomoci ................. Chyba! Záložka není definována. 
Graf č. 17 Psychická podpora zdravotnickým týmem ...................... Chyba! Záložka není 
definována. 
Graf č. 18 Empatie personálu .......................................... Chyba! Záložka není definována. 
Graf č. 19 Opora v rodině .................................................. Chyba! Záložka není definována. 
Graf č. 20 Přístup lékařů k dítěti .................................... Chyba! Záložka není definována. 
Graf č. 21 Spokojenost s přístupem ošetřovatelského personálu Chyba! Záložka není 
definována. 
Graf č. 22 Čas na potřeby a zájmy .................................. Chyba! Záložka není definována. 
Graf č. 23 Pocit vyžadování péče .................................... Chyba! Záložka není definována. 
Graf č. 24 Setkání s doprovodným programem ....... Chyba! Záložka není definována. 
Graf č. 25 Spokojenost s prostředím ............................ Chyba! Záložka není definována. 
Graf č. 26 Návrh na zlepšení poskytované péče ....... Chyba! Záložka není definována. 
Graf č. 27 Věk dítěte ............................................................ Chyba! Záložka není definována. 
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Příloha č. 4 - Seznam zkratek a symbolů 

% - procento 

cca – cirka 

CNS – centrální nervová soustava 

CT – počítačová tomografie 

č. – číslo 

Dopl. – doplněné 

et al – a kolektiv 

JIP – jednotka intenzivní péče 

MR – magnetická rezonance 

n – absolutní četnost 

např. – na příklad 

Prep. – přepracované 

Příl. - příloha 

Roč. – ročník 

s. - strana 

Tj. – to jako 

Vyd. – vydání 

ZKD – zevní komorová drenáž 

 



   

Příloha č. 5 

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta 
Kateřinská 32, Praha 2 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí 
do závěrečné práce absolventa studijního programu 

uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané 
nahlédnutím do zpřístupněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným 
účelům, ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost 
jiné osoby než autora.  

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie 
závěrečné práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem a 
zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci. 

Příjmení, 
jméno 

(hůlkovým 
písmem) 

 

Číslo 
dokladu 

totožnosti 
vypujčitele 
(napr. OP, 
cestovní 

pas) 
 

Signatura 
záverečné 

práce 
 

Datum Podpis 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


