
 
 

PŘÍLOHY 

Příloha I: Dotazník pro ženy na oddělení šestinedělí 
 

ANONYMNÍ DOTAZNÍK PRO ŽENY PO VAGINÁLNÍM PORODU NA ODDĚLENÍ ŠESTINEDĚLÍ 

Dobrý den,  

jmenuji se Pavlína Fabiánová a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského 

studia porodní asistence na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.  

Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto anonymního dotazníku. Získané informace 

budou podkladem pro výzkumnou část bakalářské práce s názvem „Porodní poranění ženy 

při vaginálním porodu pohledem porodní asistentky“.  

Děkuji Vám za účast na výzkumném šetření. 

Pavlína Fabiánová 

 1. Do jaké věkové kategorie patříte? 

□ méně než 18 let 

□ 18 – 20 let 

□ 21 – 25 let 

□ 26 – 30 let 

□ 31 – 35 let 

□ 35 – 40 let  

□ 40 let a více 

 2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

□ základní 

□ vyučena 

□ středoškolské s maturitou 

□ vyšší odborné 

□ vysoká škola 

3. Kolikátý den jste po porodu? 

□ nultý (dnes jste rodila) 

□ první den po porodu 

□ druhý den 

□ třetí den 

□ čtvrtý den 

□ pátý den a více 



 
 

4. Celkem jste rodila (vaginálně, spontánně) – uveďte rok/y předešlých porodů: 

□ nyní poprvé 

□ podruhé 

□ potřetí a více 

5. Rodila jste v minulosti císařským řezem? 

□ ano – uveďte rok/y: 

□ ne 

 6. Jaká byla porodní váha Vašeho miminka (nyní)? 

□ méně než 2000 g 

□ 2001 – 2500 g 

□ 2501 – 3000 g 

□ 3001 – 3500 g 

□ 3501 – 4000 g 

□ 4000 g a více 

7. Připravovala jste nějakým způsobem hráz k porodu? (hráz = místo mezi pochvou a 

konečníkem) 

□ ano 

□ ne (přejděte na otázku č.:11) 

8. Jakým způsobem jste hráz k porodu připravovala? 

□ pojídáním lněného semínka 

□ pitím odvaru z maliníku 

□ masáž hráze 

□ pomocí balonku (Epi-no, Aniball a jiné) 

□ jiné: uveďte 

9. Kde jste získávala informace o přípravě hráze k porodu? (zde můžete vybrat více 

odpovědí) 

□ předporodní kurz 

□ od kamarádky 

□ od lékaře 

□ od porodní asistentky 

□ z internetu 

□ z jiných zdrojů, uveďte, prosím: 



 
 

 10. Od jakého týdne těhotenství jste hráz k porodu připravovala? 

□ od 35. týdne a dříve 

□ od 36. týdne 

□ od 37. týdne 

□ od 38. týdne 

□ od 39. týdne 

11. Pokud jste hráz k porodu nepřipravovala, uveďte důvod: 

□ nevěděla jsem o tom 

□ neměla jsem dost informací o způsobech přípravy hráze k porodu 

□ nebála jsem se poranění hráze 

□ nezajímala jsem se o to 

□ jiný důvod-  uveďte jaký: 

12. Prodělala jste v minulosti porodní poranění? 

□ nyní jsem rodila poprvé 

□ ano, uveďte jaké: 

□ ne 

□ nevím 

13. Vzniklo u Vás porodní poranění při současném porodu? 

□ ano 

□ ne 

□ nevím 

14. Jaké porodní poranění jste prodělala? 

□ epiziotomii (nástřih hráze) 

□ malá trhlinka bez nutnosti šití (lacerace) 

□ trhlinka se šitím (ruptura) 

□ hematom hráze (modřina s otokem) 

□ poranění močové trubice 

□ poranění řitního svěrače a hráze 

□ nevím 

15. Rodil Vás lékař nebo porodní asistentka? 

□ lékař 

□ porodní asistentka 

□ nevím 



 
 

16. V jaké poloze jste rodila? 

□ na zádech 

□ na boku 

□ vkleče 

□ jiná: 

17. Jak dlouho trval Váš porod? (=od nástupu pravidelných kontrakcí k porození miminka) 

 

18. Byla jste poučena, jak pečovat o porodní poranění? 

□ ano 

□ ne 

19. Jak často sprchujete genitál? (po porodu) 

□ jedenkrát za den 

□ dvakrát za den 

□ třikrát za den 

□ po každém použití WC 

□ po každém kojení 

20. Brání Vám porodní poranění v péči o sebe samu? 

□ ano 

□ ne 

21. Brání Vám porodní poranění v péči o dítě? 

□ ano 

□ ne 

22. Kdy jste se poprvé po porodu vymočila? 

□ na porodním sále 2 hodiny po porodu 

□ do šesti hodin po porodu 

□ musela jsem být vycévkována 

  



 
 

23. Kolikátý den po porodu jste šla na stolici? 

□ první 

□ druhý 

□ třetí 

□ zatím jsem na stolici nebyla 

24. Bylo zapotřebí Vám se stolicí pomoci? (gel, čípek…) 

□ ano 

□ ne 

 

Ještě jednou bych Vám ráda poděkovala za Váš čas, který jste věnovala vyplnění tohoto 
dotazníku. 

 

  



 
 

Příloha II: Schválení etické komise 

 

  



 
 

Příloha III: Svaly dna pánevního 

 

Svaly pánevního dna ženy. In: ROZTOČIL, A., et al. Moderní porodnictví. 2. vyd. Praha: Grada, 2017. 656s. 

ISBN 978-80-271-9757-6 

Příloha IV: Bandlova rýha 

 

Bandlova rýha. In: ROZTOČIL, A., et al. Moderní porodnictví. 2. vyd. Praha: Grada, 2017. 656s. ISBN 978-80-

271-9757-6  



 
 

Příloha V: Klasifikace ruptur perinea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ruptura perinea 3a dle RCOG. In: PAŘÍZEK, 

A. Kritické stavy v porodnictví. 1. vyd. Praha : 

Galén ; Kamenice : MCC Publishing, 2012. xxxii, 

285 s. ISBN: 978-80-7262-949-7 

 

Ruptura perinea 3b dle RCOG . In: PAŘÍZEK, 

A. Kritické stavy v porodnictví. 1. vyd. Praha : 

Galén ; Kamenice : MCC Publishing, 2012. xxxii, 

285 s. ISBN: 978-80-7262-949-7 

Ruptura perinea 3b dle RCOG . In: PAŘÍZEK, 

A. Kritické stavy v porodnictví. 1. vyd. Praha : 

Galén ; Kamenice : MCC Publishing, 2012. xxxii, 

285 s. ISBN: 978-80-7262-949-7 

 

Ruptura perinea 3c dle RCOG . In: PAŘÍZEK, 

A. Kritické stavy v porodnictví. 1. vyd. Praha : 

Galén ; Kamenice : MCC Publishing, 2012. xxxii, 

285 s. ISBN: 978-80-7262-949-7 

 

Ruptura perinea 4 dle RCOG . In: PAŘÍZEK, 

A. Kritické stavy v porodnictví. 1. vyd. 

Praha : Galén ; Kamenice : MCC Publishing, 

2012. xxxii, 285 s. ISBN: 978-80-7262-949-7 

 



 
 

Příloha VI: Rozdělení epiziotomií 
 
 

Dělení epiziotomií: 

 a) mediální epiziotomie 

 d) mediolaterální epiziotomie 

 e) laterální epiziotomie 

 

  

Zdroj: https://abdominalkey.com/episiotomy/ 



 
 

Příloha VII: Sutura epiziotomie 

 

  

Sutura epiziotomie. In: ROZTOČIL, A., et al. Moderní 
porodnictví. 2. vyd. Praha: Grada, 2017. 656s. ISBN 978-80-
271-9757-6 



 
 

Příloha VIII: Antenatální perineální masáž 

 

Příloha IX: Aniball, Epi-no 

 

Zdroj: http://www.epino.cz/epi-no/predporodni-priprava.html 

 

 
  

Zdroj:https://www.modrykonik.cz/rodim/masaz-hraze/ 

Zdroj: https://www.aniball.cz/aniball/co-je-aniball/ 



 
 

Příloha X: McRobertsova poloha 

 

Příloha XI: Porodnická stolička 

Zdroj: https://www.emimino.cz/diskuse/porodni-stolicka-45167/ 

  

Zdroj: http://www.illustratedverdict.com/projectreview/IllustratedVerdict_2011v4.asp 

https://www.emimino.cz/diskuse/porodni-stolicka-45167/


 
 

Příloha XII: Porodnický gel Dianatal 
 

Zdroj: http://dianatal.cz/obsah/3-proc-dianatal-porodnicky-gel 

Příloha XIII: Chránění hráze 
 

 

 

  

„Hands-on“ technika In: ROZTOČIL, A., et al. 
Moderní porodnictví. 2. vyd. Praha: Grada, 
2017. 656s. ISBN 978-80-271-9757-6 

 

Supercrowning In: ROZTOČIL, A., et al. Moderní 
porodnictví. 2. vyd. Praha: Grada, 2017. 656s. 
ISBN 978-80-271-9757-6 

 



 
 

Příloha XIV: Edukační leták 

 

  



 
 

  



 
 

 
Příloha XV: Prohlášení o nahlédnutí do bakalářské práce 

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 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 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


