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V THOMAYEROVĚ NEMOCNICI V PRAZE 

 

Formulace problému: 

Edukace je nedílnou součástí péče o klienta, ať se jedná o gynekologický, 

geriatrický nebo interní obor. Toto zdravotnické poradenství a vzdělávání se 

týká nejen žen, mužů a dětí, ale i jejich rodin a celých komunit. Edukativní 

činnosti se v současné době přikládá velký význam a neměla by být v žádném 

oboru opomíjena. Zvýšená touha lidí po poznatcích vedla k velkému nárůstu 

přednášek, které byly soustředěny vždy na konkrétní problematiku. Ať se tato 

problematika týkala lidí se zdravotním postižením, celiatiků nebo lidí s obezitou. 

Poptávka rostla a tak se nabídka vzdělávacích a edukativní kurzů rozšiřovala. 

Lidé dostali celistvé informace o dané problematice. 

Zvýšený zájem o poznání byl zaznamenán též u těhotných žen, které 

toužily po komplexní přípravě na svou budoucí mateřskou roli. A právě zvýšená 



poptávka a snaha konkurovat ostatním zdravotním zařízením vedly k začátku 

pořádání předporodních kurzů v Thomayerově nemocnici v Praze. 

 

           Tyto předporodní kurzy byly do té doby nabízeny především 

soukromými agenturami, soukromými porodními asistentkami a gynekology. 

 Každá tato instituce má svou vlastní náplň a systém, kterým jsou 

přednášky pro těhotné organizovány 

Nespornou výhodou předporodních kurzů pořádaných v porodnici je 

seznámení se s prostředím porodnice a navázání kontaktu s porodní asistentkou.  

V Thomayerově nemocnici jsou tyto kurzy pořádány od roku 2006. 

V současné době jsou témata, která mohou ženy v TN navštívit pouze  tři 

- porod, šestinedělí a kojení. To, jak se ukazuje, však není pro budoucí matky 

dostačující. Ženy se chtějí připravit i po jiné stránce a navštěvují tak jiné 

předporodní kurzy, jejichž nabídka je rozšířená. Proto bych i já chtěla prenatální 

kurzy rozšířit o nová témata, jako například péče o novorozence a manipulace 

s ním, první pomoc a prevence úrazů a eventuelně tělocvik pro těhotné. 

Základní otázkou, které se chci v diplomové práci věnovat je, jak sestavit 

uživatelsky přijatelnou edukativní činnost a jak by tuto činnost na trhu mělo 

nabízet nemocniční zařízení.   

Cílem diplomové práce bude poukázat na význam edukační činnosti a její 

postupný rozvoj.  Smyslem výzkumu bude zjistit nejen celkovou spokojenost, 

ale zda prenatální kurzy naplňují očekávání žen, zda měly kurzy nějaký přínos, a 

zda byla témata dostatečně vypracována a dala budoucím matkám odpovědi na 

všechny otázky spojené s přípravou na mateřství. 

 

 

 

Metodologie 

 



Práce bude členěna na dvě části, na část teoretickou a část praktickou.        

Teoretická část se bude věnovat edukaci v předporodní přípravě, oblasti 

marketingu a řízení změny v organizaci.  Praktická část se bude zabývat 

analýzou spokojenosti žen s kurzy pořádanými do prosince 2011 a analýzou 

spokojenosti s náplní kurzů od ledna 2012, tedy s rozšířenou nabídkou. 

Dále provedu srovnání nabídky s ostatními instituty, které tuto službu 

rovněž nabízejí. Moje pozornost bude směřovat i do zahraničí.  

Hodnocení spokojenosti proběhne pomocí dotazníkového šetření, 

rozhovorů a focus group. Následovat bude popis zavedení změny, která se bude 

týkat rozšíření a prohloubení náplně kurzů.  

Mými respondenty budou převážně ženy, ale i muži, kteří se těchto kurzů 

zúčastní.  

 

Předběžná struktura teoretické části: 

 

1. Edukace v předporodní přípravě 

 Definice.  

 Rozvoj edukace a její význam. 

2.  Řízení změny 

 Definice.   

 Vnímání změny, typy změn 

 3. Marketing ve zdravotnictví 

 Definice.  

 Význam a druh marketingu.  

 

 

Předběžná struktura praktické části: 

 

1. Představení Thomayerovi nemocnice 

   Popis organizace, vznik kurzů 



2. Charakteristika kurzů 

    Popis náplně kurzů, nabídka konkurence, pohled do zahraničí 

3. Popis přípravy 

4. Popis realizace 

5. Zhodnocení výstupů 

6. Doporučení pro praxi 

7. Diskuse 

8. Závěr 
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Příloha č. 2 – Dotazník 

 

Vážená maminko, vážený tatínku! 

Dovolte mi, abych se na Vás obrátila s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku. V rámci 

zkvalitňování prenatálních kurzů bychom rádi znali Váš názor. Informace získané pomocí tohoto 

dotazníku jsou určeny pro zhodnocení kvality kurzů v Thomayerově nemocnici. 

Dotazník je také součástí diplomové práce v rámci studia na FHS UK Praha.  

Čestně prohlašuji, že informace získané pomocí tohoto dotazníku jsou anonymní, považuji je za 

důvěrné a budou použity pouze pro statistické zpracování a následné zlepšení našich služeb. 

Vámi zvolenou odpověď zakroužkujte a odevzdejte lektorce kurzu. 

Velice Vám děkuji za ochotu a čas strávený při vyplňování dotazníku.  

 

Simona Soukupová, lektorka kurzů a studentka FHS UK Praha. 

 

 

 

1. Váš věk je: a) méně než 18 let  

           b) 18-22 let 

           c) 23-27 let 

           d) 28-32 let 

           e) 33-37 let 

           f) 38 a více let 

 

2. Vaše nejvýše ukončené vzdělání je: a) Základní 

                                                              b) Vyučená bez maturity 

                                                              c) Vyučená s maturitou 

                                                              d) Středoškolské s maturitou 

                                                              e) Vyšší odborné 

                                                              f) Vysokoškolské 

 

3. Navštívil/a jste i jiný  prenatální kurz? a) Ano / prosím, uveďte  kde a jaký/ 

 

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

                                                                  b) Ne                                                      

                                         

 

4. Přednášky, které jste absolvoval/a v Thomayerově nemocnici, byly na téma:  



 

a) Porod 

b) Kojení 

c) Šestinedělí 

d) První pomoc 

e) Péče o dítě  

  

5. Vyhovuje Vám současný čas pořádání přednáškových kurzů, tedy 18.30?    a) Ano 

                                                                                                                              b) Ne 

 

6. Uvítal/a byste pořádání kurzů v dopoledních hodinách?  a) Ano 

                                                                                               b) Ne 

 

7. Uvítal/a byste pořádání kurzů v odpoledních hodinách?   a) Ano          

                                                                                               b) Ne 

 

 

8. Jste spokojen/a s náplní přednáškových kurzů?  a) Ano 

                                                                                 b) Ne                                                                        

 

9. Byly Vám informace na přednáškách podány srozumitelně?  a) Ano 

                                                                                                        b) Ne                                                                    

 

 10. Jaká jiná témata byste ještě uvítal/a?   

                                                                  a) Cvičení v těhotenství 

                                                                  b) Cvičení po porodu   

                                                                  c) Příprava otců k porodu 

                                                                  d) Jiné, / prosím uveďte/.................................. 

 

 

11. Jak byste celkově hodnotil/a kurz/y, které jste  absolvoval/a v Thomayerově nemocnici?  

Vyberte ve škále 1- 5, kde  1  je výborně, 5 nedostatečně. 

 

 a) Porod:           1 2 3 4 5      Dosud jsem nenavštívil/a 



b) Kojení:    1 2 3 4 5      Dosud jsem nenavštívil/a 

c)Šestinedělí:     1 2 3 4 5      Dosud jsem nenavštívil/a 

d) První pomoc: 1 2 3 4 5      Dosud jsem nenavštívil/a 

e) Péče o dítě:    1 2 3 4 5      Dosud jsem nenavštívil/a  

 

12. Kurzy, které jste doposud navštívil/a v Thomayerově nemocnici, jste navštívil/a 

s manželkou/em s partnerkou/em? 

 

a) Porod:            a) Ano b) Ne        c) Dosud jsem nenavštívil/a 

b) Kojení:    a) Ano b) Ne        c) Dosud jsem nenavštívil/a  

c)Šestinedělí:     a) Ano b) Ne        c) Dosud jsem nenavštívil/a 

d) První pomoc: a) Ano b) Ne        c) Dosud jsem nenavštívil/a  

e) Péče o dítě:    a) Ano b) Ne        c) Dosud jsem nenavštívil/a 

 

 

  

13. Jak byste hodnotil/a prostředí, ve kterém přednášky probíhají?  Vyberte ve škále 1- 5, kde    

      1  je výborně, 5 nedostatečně. 

 

 

       1     2  3  4  5 

 

 

 

 

14.  Napadají Vás nějaké náměty a připomínky k našim kurzům? Ať se jedná o kladné či 

záporné připomínky, budu ráda, pokud je zde uvedete. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Toto byla poslední otázka mého dotazníku. Velice Vám děkuji za ochotu vyplnit dotazník a za 

Váš čas nad ním strávený.  



Příloha č. 3 – Žádost o umožnění dotazníkové akce v souvislosti se závěrečnou 

diplomovou prací 

 



 

 


