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Příloha A: Dotazník 

INFORMOVANOST O MOŽNOSTECH DOMÁCÍ PÉČE 

(dotazník) 

 

Vážená/ný paní/pane, 

           

          jmenuji se Lucie Svobodová a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia 

Ošetřovatelství obor Všeobecná sestra na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Součástí ukončení studia je vypracování bakalářské práce. Ve své bakalářské práci se věnuji 

problematice informovanosti pacientů s omezenou soběstačností o možnostech domácí péče, 

proto bych Vás ráda požádala o spolupráci při vyplnění předloženého dotazníku. 

 

Prosím Vás o vyplnění vždy jedné správné odpovědi, pokud nebude u otázky uvedeno jinak. 

U odpovědí, kde je vyznačen prostor, prosím, vypište požadované údaje. 

 

Dotazník je zcela anonymní, prosím o samostatné vyplnění. Údaje z dotazníku budou 

použity pouze ke zpracování mé bakalářské práce. Čas, který věnujete vyplnění dotazníku 

by neměl být delší než 30 minut. 

 

Předem Vám děkuji za ochotu a čas strávený nad vyplněním dotazníku. 

                                                                                                         

                                                                                                                      Lucie Svobodová 

                                                                             studentka 3. ročníku oboru všeobecná sestra 

                                                                         1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

 

1) Slyšel/a jste někdy o službách domácí péče? 

a) ANO 

b) NE 

2) Pokud odpověď z předchozí otázky byla ano, tak kde jste se dozvěděl/a o 

službách domácí péče? 

(možné označit více odpovědí) 

a) rodina, známí 

b) sociální pracovník 

c) internet, média 

d) zdravotnický pracovník 

e) leták či jiný edukační materiál 

f) jiné (doplňte)………………………………………………………. 

3) Jaké druhy služeb byste zařadil/a do domácí péče? 

(možné označit více odpovědí) 

a) sociální péči (pečovatelské úkony, sociální poradenství) 



 

 

b) zdravotní péči (preventivní, léčebná, ošetřovatelská a rehabilitační péče) 

c) laickou péči (pomoc ze strany rodinných příslušníků či dobrovolníků) 

d) nevím 

4) Využil/a jste Vy nebo někdo z Vašeho okolí služeb domácí péče? 

a) ANO 

b) NE 

5) Pokud odpověď z předchozí otázky byla ano, tak jaké druhy služeb domácí 

péče jste využil/a Vy nebo Vaše okolí? 

(možné označit více odpovědí)  

a) sociální péči (například pečovatelské úkony, sociální poradenství) 

b) odbornou zdravotní domácí péči (preventivní, léčebná, ošetřovatelská, 

rehabilitační péče) 

c) laickou péči (například péče rodinných příslušníků, osobní asistence) 

d) zapůjčení kompenzačních pomůcek 

e) jiné (doplňte)………………………………...………………………… 

6) Myslíte si, že zdravotní pojišťovna přispívá na služby domácí péče? 

a) NE 

b) ANO 

c) NEVÍM 

7) Kdo Vám může předepsat služby domácí péče proplácené zdravotní 

pojišťovnou? 

a) zdravotní sestra 

b) fyzioterapeut 

c) praktický lékař nebo ošetřující lékař 

d) sociální pracovník 

e) nevím  

8) Vaši informovanost o službách domácí péče hodnotíte za: 

a) dostatečnou 

b) nedostatečnou 

c) vůbec jsem dosud nebyl informován 

9) Do jaké skupiny onemocnění byste zařadil/a důvod Vaší hospitalizace? 

(možné označit více odpovědí) 

a) onemocnění srdce a cév  

b) onemocnění plic a dýchacích cest 

c) onemocnění trávicího traktu a metabolické onemocnění (Choroby, při nichž je 

narušena látková výměna, například cukrovka.)  

d) onemocnění ledvin a vylučovacích cest 

e) onkologické onemocnění 

f) onemocnění pohybového aparátu 

g) neurologické onemocnění 

h) jiné (doplňte)………………………………………………… 

10) Jaké služby domácí péče si myslíte, že by byly vhodné využít momentálně 

vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu?  

(možné označit více odpovědí) 



 

 

a) sociální péči- služby pečovatelky jako např. péče o osobní hygienu, zajištění stravy, 

úklid domácnosti, pomoc při oblékání, pochůzky (např. vyzvednutí léků v lékárně, 

zaplacení složenek na poště), sociální poradenství atd. 

b) odbornou zdravotní domácí péči- např. měření krevního tlaku, aplikace injekcí, 

podávání infúzí, zácvik pacienta a rodinných příslušníků k samostatnému provádění 

některých výkonů (např. aplikace podkožních injekcí), rehabilitace, nácvik chůze 

s berlemi atd. 

c) laickou péči- péče rodinných příslušníků a blízkých, péče dobrovolníků u osob 

osamocených, doprovod, osobní asistenci atd. 

d) zapůjčení kompenzačních pomůcek – např. chodítko, hole, elektrický/mechanický 

vozík, sedačku do vany, toaletní křeslo atd. 

e) nevím 

f) žádné         

g) jiné (doplňte)……………………………………………………  

11) Jaké je Vaše pohlaví? 

a) žena 

b) muž 

12) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) základní 

b) středoškolské bez maturity 

c) středoškolské s maturitou 

d) vyšší odborné  

e) vysokoškolské 

13) Jaký je Váš rodinný stav? 

a) ženatý/vdaná 

b) svobodný/svobodná 

c) vdovec/vdova 

d) rozvedený/rozvedená 

e) druh/družka 

14) S kým momentálně žijete? 

a) sám/a 

b) v současné době žiji ve společné domácnosti 

(doplňte)………………………………………………… 

c) domov pro seniory či jiné sociální/zdravotnické zařízení  

15) Jaký je Váš věk? 

a) 18-40 

b) 41-60 

c) 61-80 

d) 81 a výše 

16) Chtěl/a byste být více informován/a o službách domácí péče a jejích 

možnostech? 

a) ANO 

b) NE 

17) Pokud byste chtěl/a být více informován/a o službách domácí péče a jejích 

možnostech, jaký způsob by Vám nejvíce vyhovoval? 

a) informační leták 

b) přednáška, kurz, seminář 



 

 

c) odborná literatura 

d) jiné (doplňte)………………………………………………………. 

Ještě jednou Vám děkuji za spolupráci. 

S přáním brzkého uzdravení,  

                                                                                                                   Lucie Svobodová 

 

 

 

  



 

 

Příloha B: Žádost o umožnění dotazníkového šetření 

 

XY 

Náměstek pro ošetřovatelskou péči 

Adresa zdravotnického zařízení 

 

Věc: Žádost o umožnění dotazníkového šetření 

Vážená paní náměstkyně, 

jsem studentkou 3. ročníku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, bakalářského oboru 

Všeobecná sestra.  

Chtěla bych Vás požádat touto cestou o povolení dotazníkového šetření, které použiji v praktické 

části své bakalářské práce na téma: „Informovanost pacientů s omezenou soběstačností o možnostech 

domácí péče“. 

Dotazníkové šetření bude prováděno anonymně a výsledky tohoto průzkumu budou použity pouze 

k potřebám mé bakalářské práce. 

Dotazníky budou rozdány pacientům na interní klinice a v centru následné péče. 

 

Předem velmi děkuji za kladné vyřízení žádosti.  

S přáním hezkého dne, 

                                                                                                                              Lucie Svobodová 

                                                                                                                     studentka 1.LF UK v Praze  

 

souhlasím / nesouhlasím 

                                                                                       V Praze dne 

                                                                                       Razítko 

 

 

                                                                                       Podpis 



 

 

Příloha C: Informační leták o možnostech domácí péče 



 

 

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta 

Kateřinská 32, Praha 2 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné práce absolventa studijního programu 

uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. 

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 

vypůjčitele  

(např. OP, cestovní pas) 

Signatura 

závěrečné práce 

Datum Podpis 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


