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Příloha č. 1 Dotazník pro všeobecné sestry 

Dotazník pro všeobecné sestry 

Vážená kolegyně,vážený kolego, 

  jmenuji se a se Miroslava Němcová a jsem studentkou 1. lékařské fakulty univerzity Karlovy v 

Praze  obor Všeobecná sestra. Tématem mé bakalářské práce je zhodnotit význam ošetřovatelské 

vizity a jejich důležitost z pohledu všeobecné  sestry a pacienta. Ráda bych Vás proto požádala o 

vyplnění tohoto anonymního dotazníku. V dotazníku prosím zaškrtněte u každé otázky pouze jednu 

odpověď, pokud nebude uvedeno jinak 

 Předem děkuji za spolupráci. 

                                                                                                    Miroslava Němcová 

 

  1)Vaše nejvyšší dosažené vzdělání v oboru: 

a) střední škola s maturitou 

b)vyšší odborná škola 

c) vysoká škola - bakalářské studium 

d) vysoká škola - magisterské studium 

 

 2)Dosažená praxe v oboru 

a) méně než 1 rok 

b) 1-5 let 

c) 6-10 let 

d) 11-15 let 

e) 16 a více let 

  

 3) V jakém zdravotnickém zařízení pracujete (napiš) 

 

       ---------------------------------------------------------------------- 

 4) Na jakém oddělení pracujete (napiš) 

      ------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

 5) Co podle Vás znamená pojem ošetřovatelská vizita? 

a) předávání informací o pacientech mezi sestrami 

b) proces zjištění problémů pacientů a návrhy řešení 

c) předávání informací o pacientovi u lůžka následující směně sester 

d) individuální rozhovor pacienta se setrou za účasti vrchní a staniční sestry 

e) nevím, nic si pod pojmem nepředstavuji 

 

 6)Realizujete  ošetřovatelské vizity  na Vašem oddělení? 

a) Ano 

b) Ano, ale jen někdy 

c)Ne  

 

 7)Je podle Vás důležité, aby se ošetřovatelské vizity na Vašem oddělení prováděly? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

 8)  Jaké typy ošetřovatelských vizit probíhají na vašem oddělení 

a) malá ošeřovatelská vizita 

b)velká ošetřovatelská vizita 

c)individuální ošetřovatelská vizita 

d) žádná 

 

 9) Jak často probíhají malé  ošetřovatelské vizity na vašem oddělení? 

a)  denně 

b) 1x týdně 

c) 2x týdně 

d) jen podle potřeby 

e) neprobíhají vůbec 

 



 

 

  10)Jak často probíhají velké  ošetřovatelské vizity na vašem oddělení? 

a) 1x týdně 

b) 2x týdně 

c) jen podle potřeby 

d) neprobíhají vůbec 

 

 11) Který typ ošetřovatelské vizity je podle Vás nejefektivnější 

a) malá ošetřovatelská vizita 

b) velká ošetřovatelská vizita 

c) žádná 

 

 12)V čem se Vám zdá efektivní malá ošetřovatelská vizita? (můžete vyplnit více 

odpovědí) 

a) probíhá každý den,sestra má aktuální informace o potřebách pacienta 

b) zjišťuje individuální potřeby pacienta 

c) zajišťuje větší důvěru mezi pacientem a sestrou 

d) nevím 

 13)V čem se Vám  zdá efektivní velká ošetřovatelská  vizita? (můžete vyplnit více 

odpovědí) 

a) zajišťuje dostatek informací o pacientovi 

b) zajišťuje provádění kvalitní ošetřovatelské péče o pacienty 

c) slouží k doplnění informací o pacientovi 

d) dochází k zapojení všech členů ošetřovatelského týmu 

e) vrchní, staniční sestra může při velké vizitě provést kontrolu kvality ošetřovatelské péče 

f) přijde  mi zbytečná 

h) nevím 

 

 

 

 



 

 

 14) Jaké  vidíte přínosy ošetřovatelské  vizity pro pacienty? ? (můžete vyplnit více 

odpovědí) 

a) Usnadňuje komunikaci mezi sestrou a pacientem  

b) Pacienti vnímají sestry, jako partnery péče o jejich zdraví- mnohem více se otevřou, nežli je 
tomu u lékaře 

c) Ošetřovatelskou vizitu nevnímám pro pacienty jako přínosnou 

d) nevím 

 

 15)  Jaké vidíte přínosy ošetřovatelské vizity pro sestry? ? (můžete vyplnit více 

odpovědí) 

a) Usnadňuje komunikaci mezi sestrou a pacientem 

b) Umožňuje sestrám sledovat ošetřovatelský proces a jeho plnění 

c) Vyhrazuje sestrám prostor věnovat se pacientům 

d) ošetřovatelskou  vizitu vnímám, jako ztrátu času pro sestry 

e) Zvyšuje kvalitu péče o pacienty 

 

 16) Jaké jsou podle Vás přínosy užívání ošetřovatelských vizit na Vašem oddělení 

a) dochází ke zvýšení kvality ošetřovatelské péče 

b) sestry si lépe předávají informace o pacientech 

c)umožňuje sestrám sledovat ošetřovatelský proces 

d) nevím 

                                                                                                               Děkuji Vám za vyplnění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Příloha č. 2: Dotazník pro pacienty 

Dotazník pro pacienty 

Vážená paní, vážený pane, 

 jmenuji se a se Miroslava Němcová a jsem studentkou 1. lékařské fakulty univerzity Karlovy v 

Praze  obor Všeobecná sestra. Tématem mé bakalářské práce je zhodnotit význam ošetřovatelské 

vizity z pohledu všeobecné  sestry . Ráda bych Vás proto požádala o vyplnění tohoto anonymního 

dotazníku V dotazníku prosím zaškrtněte u každé otázky pouze jednu odpověď, pokud nebude 

uvedeno jinak. 

  Předem děkuji za spolupráci. 

                                                      Miroslava Němcová 

   

1)      V jakém zdravotnickém zařízení jste hospitalizován/na  (napiš) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2)      Slyšeli  jste někdy pojem - ošetřovatelská vizita? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

3)      Co byste si pod pojmem  ošetřovatelská vizita představujete? 

a) předávání informací o pacientovi u lůžka následující směně sester 

b) vizita  za účasti lékaře, sestry 

c) je to tak zvaná velká vizita za účasti primáře oddělení 

d) nevím, nic si pod pojmem nepředstavuji 

____________________________________________________________________ 

Vysvětlení k následujícím otázkám. 

Ošetřovatelská  vizita se dělí na malou,velkou. Malá vizita probíhá každý den na pokoji pacienta za 

účasti jedné nebo dvou sester. Mohou být přítomny i rehabilitační sestry, dietní sestry, 

aj.Účastníkem velké ošetřovatelské  vizity je i  vrchní sestra, staniční sestra, Slouží k cílenému 

zjištění a zabezpečení potřeb pacienta. 



 

 

4)      Byl(a) jste při příjmu seznámena , že na tomto oddělení probíhají 

ošetřovatelské vizity? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

  

5)      Vysvětlili Vám sestra při příjmu co je ošetřovatelská vizita a jak na Vašem 

oddělení probíhá 

a) ano 

b) ano , ale moc nechápu co to je 

c) ne 

d) nevím 

 

6)      Jaké typy ošetřovatelských vizit podle Vás probíhají  na vašem oddělení? 

a) malá ošetřovatelská vizita 

b)velká ošetřovatelská vizita 

c) malá i velká ošetřovatelská vizita 

d) žádná 

  

7)  Který typ ošetřovatelské vizity je podle Vás nejlepší 

a) malá ošetřovatelská vizita 

b)velká ošetřovatelská vizita 

d) žádná 

e) nevím 

8)  Jak často probíhají ošetřovatelské vizity na vašem oddělení? (můžete vyplnit více 

odpovědí) 

a)  denně 

b) 1x týdně 

c)  2x týdně 

d) jen podle potřeby 

e) neprobíhají vůbec 



 

 

9)  Ptají se Vás sestry během ošetřovatelské vizity na Vaše potřeby? 

a) ano 

b) ne 

c) jen některé  

            

10)  V čem  jsou podle Vás přínosy ošetřovatelské  vizity pro pacienty? (můžete vyplnit 

více odpovědí) 

a) Dává pacientovi prostor pro otevřenou komunikaci 

b) Pacient vidí zájem ze strany sester, tudíž se prohlubuje důvěra pacienta k sestrám 

c) Umožňuje pacientovi svěřit se sestře se svými problémi 

e) Pacienti vnímají sestry, jako partnery péče o jejich zdraví- mnohem více se otevřou 

f) nevím 

  

11)  Uvítal/a by jste ošetřovatelské vizity na oddělení pokud tam neprobíhají? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) spíše ne 

e) určitě ne 

  

                                                                                                    Děkuji Vám za vyplnění 

 

 



 

 

Příloha č. 3 : Vzor žádosti o schválení výzkumného šetření 

Vážená paní 

XY 

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči 

 

                                                                                                                             V Mladé Boleslavi 

2.prosince 2016 

 

Věc:Žádost o souhlas s realizací výzkumného šetření 

Vážená hlavní sestro, 

 

     Jmenuji se Miroslava Němcová a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia - obor 

Všeobecná sestra - kombinovaná forma na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Obracím se na Vás s prosbou o umožnění realizace výzkumného šetření pro potřeby mé závěrečné 

kvalifikační práce. 

     V bakalářské práci s názvem  OŠETŘOVATELSKÉ VIZITY A JEJÍCH VÝZNAM Z 

POHLEDU VŠEOBECNÝCH SESTER se budu zabývat významem ošetřovatelských vizit  pro 

všeobecné sestry a jejích pacienty. 

Žádám Vás proto o umožnění anonymního dotazníkového šetření na pracovištích Vaší nemocnice. 

Dotazník pro všeobecné sestry a pacienty přikládám v příloze 

Děkuji Vám za kladné vyřízení mé žádosti 

 

S pozdravem                                    Miroslava Němcová 

         Na Radouči 1246 

                                       29301, Mladá Boleslav 

 

 

Vyjádření hlavní sestry ........................................................... 

V..............................dne....................................................... 

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

        Razítko pracoviště a podpis 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4: Leták, Co je ošetřovatelská vizita 

 

PRAVIDELNÁ NÁVŠTĚVA HOSPITALIZOVANÉHO PACIENTA ČLENY 

OŠETŘOVATELSKÉHO  TÝMU. 

 

 

 MALÁ OŠETŘOVATELSKÁ VIZITA  ZA ÚČASTI SESTER VE SLUŽBĚ 

 VELKÁ OŠETŘOVATELSKÁ VIZITA  ZA ÚČASTI STANIČNÍ A VRCHNÍ SESTRY 

 INDIVIDUÁLNÍ OŠETŘOVATELSKÁ VIZITA ZA ŮČASTI PRIMÁRNÍ SESTRY 

 

 

 ZÍSKÁVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O PACIENTOVI 

 IDENTIFIKACI JEHO BIOLOGICKÝCH POTŘEB A PROBLÉMŮ 

 VÝTVÁŘENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO PLÁNU 

 KONTROLA JEHO PLNĚNÍ A UPRAVY PODLE POTŘEBY 

 VYTVÁŘENÍ OPTIMÁLNÍHO VZTAHU MEZI SESTROU A PACIENTEM 

 MOŽNOST ABY SE PACIENT  PTAL, POKUD NĚČEMU NEROZUMÍ 

 ZÍSKÁVÁNÍ PACIENTA  PRO SPOLUPRÁCI A AKTIVIZACI 

 

 

PRO SESTRY      PRO PACIENTY 

  VÝHODY     VÝHODY 

 MOŽNOST SPOLUPRÁCE S CELÝM TÝMEM MOŽNOST KLADENÍ OTÁZEK 

 LEPŠÍ INFORMOVANOST O PACIENTOVI  BLIŽŠÍ SPOLUPRÁCE SE SESTROU 

 ZLEPŠENÍ SPOLUPRÁCE S PACIENTEM  PACIENT MÁ POCIT SPOLUROZHODOVÁNÍ 

 UCELENÉ INFORMACE     

  NEVÝHODY     NEVÝHODY 

 ČASOVÁ NÁROČNOST    RUŠENÍ KLIDU, ZTRÁTA SOUKROMÍ 



 

 

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 pravidli uvedená v 

předchozím odstavci. 

Příjmení, jméno  

(hůlkovým písmem) 

číslo doklidu totožnosti 

vypůjčitele  

(např. OP, cestovní 

pas) 

Signatura 

závěrečné 

práce 

Datum Podpis 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


