
PŘÍLOHA A 

Povolení hlavní sestry Fakultní nemocnice v Motole k provedení průzkumného šetření. 

 
 
 
 



 
 

PŘÍLOHA B 

Struktura rozhovoru pro rodiče 

Úvodní informace: věk rodiče, pohlaví, počet dětí + krátké zhodnocení zdravotního stavu 

dítěte, proč bylo přivezeno záchrannou službou, věk dítěte, celková doba pobytu na Oddělení 

urgentního příjmu. Byl/a jste již při přijetí vašeho dítěte na Oddělení urgentního příjmu, nebo 

jste se dostavil/a později? 

1. Jak na Vás působilo chování sester při prvním kontaktu s Vámi? 

• Představila se vám sestra? 

• Podala vám ruku? 

• Usmála se na vás? 

• Udržovala s vámi oční kontakt? 

• Zdálo se vám její chování profesionální? 

• Používala sestra/y odborné výrazy, kterým jste nerozuměl/a? 

• Měl/a jste dostatek vstupních informací, tj. mluvily sestry srozumitelně? 

• Bylo vám něco nepříjemné? (tón hlasu, gestikulace, nepříjemný postoj, familiárnost, 

hlučnost apod.) 

• Cítil/a jste ze strany sester ochotu komunikovat?  

2. Byl/a jste spokojený/á a komunikací sestry s Vaším dítětem? 



• Představila se mu sestra? 

• Usmála se na něj? 

• Udržovala s ním oční kontakt? 

• Přehlížela sestra vaše dítě a bavila se pouze s vámi? 

• Měl/a jste pocit, že sestra umí komunikovat a dětmi, tj. že vaše dítě rozumí tomu, co 

sestra říká? 

• Měl/a jste pocit, že sestra přizpůsobila způsob komunikace věku dítěte? 

3. Hrály ve Vaší komunikaci se sestrou roli vzájemné sympatie či antipatie, ev. jiné negativní 

dojmy? 

4. Došlo během vašeho pobytu na urgentním příjmu k nějaké konfliktní situaci, která se týkala 

přímo vás? 

5. Jak se zachovala sestra v této konfliktní situaci? 

6. Měl/a jste pocit soukromí při komunikaci se sestrou? 

7. Pociťoval/a jste nějaké překážky v komunikaci se sestrou? 

• Ostýchal/a jste se zeptat? 

• Nechtěl/a jste rušit? 

• ev. uveďte jiné 

8. Které komunikační dovednosti pokládáte u sester na Oddělení urgentního příjmu pro děti 

za nejdůležitější? 

9. Co na vás během pobytu na urgentním příjmu pro děti zapůsobilo nejvíce, ev. jaký byl váš 

nejsilnější zážitek? 

 

PŘÍLOHA C 

Struktura rozhovoru pro sestry 

Úvodní informace: věk, pohlaví, vzdělání, délka praxe, vlastní děti 

1. Jak probíhá první kontakt s rodiči dítěte přijatého na Oddělení urgentního příjmu pro děti? 

• Představíte se rodičům? 

• Podáváte jim ruku? 

• Usmějete se? 

• Udržujete během rozhovoru oční kontakt? 

• Používáte odborné výrazy? 



• Myslíte si, že jsou vaše informace srozumitelné? 

• Jste ochotná/ý komunikovat aktivně, nebo vyčkáváte na otázky rodičů? 

2. Myslíte si, že umíte dobře komunikovat s dětmi? 

• Představíte se? 

• Usmíváte se? 

• Udržujete s dítětem oční kontakt? 

• Přizpůsobíte se věku dítěte? 

• Komunikujete s dítětem aktivně, nebo jste spíše pasivní? 

• Používáte i neverbální komunikaci? (pohlazení, dotek, úsměv) 

• Ovlivňuje komunikaci s dítětem fakt, že máte sám/a děti? 

3. Hrají v komunikaci s rodiči nemocného dítěte roli Vaše sympatie či antipatie, ev. jiné 

negativní jevy? 

4. Došlo k nějaké konfliktní situaci mezi rodiči a personálem? 

5. Jak jste se v této situaci zachoval/a? 

6. Zachováváte při komunikaci s rodiči soukromí? 

7. Pociťujete nějaké překážky v komunikaci s rodiči dětí přijímaných na urgentní příjem? 

8. Které komunikační dovednosti považujete pro sestru na Oddělení urgentního příjmu dětí za 

nejdůležitější? 

9. Byl/a byste ochotný/á se dále zlepšovat v komunikačních dovednostech pod vedením 

odborníka? 

 
 
 


