
  

 

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI 
 

Vážená paní/ Vážený pane, 

 

prosíme Vás o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který se týká Vaší spokojenosti s domácím 

samovyšetřením na okultní krvácení, které jste absolvoval/a. Vyplnění dotazníku je dobrovolné, Vaše 

odpovědi jsou však velmi důležité pro další zlepšování preventivního vyšetření rakoviny tlustého 

střeva a konečníku v Česku. Vaše odpovědi jsou anonymní a budou sloužit pro statistické zpracování. 

 

Prosíme o zodpovězení jednotlivých otázek a navrácení vyplněného dotazníku v obálce, která je 

přiložena. Pokud dáváte přednost elektronické formě, dotazník můžete vyplnit pomocí přístupového 

kódu XXXXX (viz konkrétní kód na Vašem dotazníku) na webové stránce https://dotaznik.uzis.cz/.  

 

Děkujeme za Váš čas a úsilí. 

1. Do jaké míry se zajímáte o své zdraví? 
(Označte pouze jednu možnost) 

- velmi  ..............................................................................................................................................  1 

- trochu  .............................................................................................................................................  2 

- moc ne  ...........................................................................................................................................  3 

- vůbec ne  .........................................................................................................................................  4 

2. Do jaké míry jsou pro Vás důležité informace o prevenci závažných onemocnění? 
(Označte pouze jednu možnost) 

- velmi důležité  ................................................................................................................................  1 

- spíše důležité  .................................................................................................................................  2 

- spíše nedůležité  .............................................................................................................................  3 

- zcela nepodstatné  ...........................................................................................................................  4 

3. Podstoupil/a jste v minulosti preventivní vyšetření či preventivní prohlídku? Například 

vyšetření kožních znamének, preventivní screeningová mamografie (časné odhalení rakoviny 

prsu) apod.? 
(Označte pouze jednu možnost) 

- ano  .................................................................................................................................................  1 

4. Pokud ano, do jakých konkrétních akcí jste se zapojil/a? 
(Uveďte jejich název (alespoň přibližný) a rok vyšetření) 

a) název _______________________________, rok vyšetření___________ 

b) název _______________________________, rok vyšetření___________ 

c) název _______________________________, rok vyšetření___________ 

- ne  ...................................................................................................................................................  2 

- už si nevzpomínám  ........................................................................................................................  3 

5. Jak byste zhodnotil/a svou současnou informovanost o rakovině tlustého střeva a konečníku? 
(Označte pouze jednu možnost) 

- vím o tomto onemocnění docela dost  ............................................................................................  1 

- něco o tomto onemocnění vím  ......................................................................................................  2 

- vím o tomto onemocnění velmi málo  ............................................................................................  3 

- nemám o tomto onemocnění žádné informace  ..............................................................................  4 



6. Dozvěděl/a jste o tomto preventivním vyšetření rakoviny tlustého střeva a konečníku i z jiného 

zdroje než ze zaslaného dopisu? 
(Můžete označit více možností) 

a) od svého praktického lékaře ........................................................................................................ ❑ 
b) od jiného lékaře (vypište prosím jeho specializaci): __________________________________________ 

c) ze sdělovacích prostředků ..........................................................................................................  ❑ 

d) z Internetu  .................................................................................................................................  ❑ 

e) od rodiny a přátel  .......................................................................................................................  ❑ 

f) od někoho jiného (vypište prosím od koho):  ____________________________________________  

g) ne  ...............................................................................................................................................  ❑ 

7. Do jaké míry jste celkově spokojen/a se samovyšetřením na přítomnost krve ve stolici, do 

kterého jste se zapojil/a? 
(Označte pouze jednu možnost) 

- velmi spokojen/a  ...........................................................................................................................  1 

- spíše spokojen/a .............................................................................................................................  2 

- spíše nespokojen/a  .........................................................................................................................  3 

- velmi nespokojen/a  ........................................................................................................................  4 

8. Co přesně je důvodem tohoto hodnocení? 
(Vypište) 

a) ____________________________________ c) ____________________________________ 

b) ____________________________________ d) ____________________________________ 

9. Do jaké míry byl tento způsob vyšetření pro Vás osobně pohodlný? 
(Označte pouze jednu možnost) 

- velmi pohodlný  ..............................................................................................................................  1 

- spíše pohodlný  ...............................................................................................................................  2 

- spíše nepohodlný  ...........................................................................................................................  3 

- velmi nepohodlný  ..........................................................................................................................  4 

10. Do jaké míry byly pokyny k odebrání vzorku srozumitelné? 
(Označte pouze jednu možnost) 

- velmi srozumitelné  ........................................................................................................................  1 

- spíše srozumitelné  .........................................................................................................................  2 

- spíše nesrozumitelné  .....................................................................................................................  3 

- velmi nesrozumitelné  ....................................................................................................................  4 

11. Co přesně vám nebylo srozumitelné? 
(Vypište) 

a) ____________________________________ c) ____________________________________ 

b) ____________________________________ d) ____________________________________ 

12. Jak obtížné bylo odebrání vzorku dle pokynů a návodu? 
(Označte pouze jednu možnost) 

- velmi snadné  ..................................................................................................................................  1 

- spíše snadné  ...................................................................................................................................  2 

- spíše obtížné  ..................................................................................................................................  3 

- velmi obtížné  .................................................................................................................................  4 



13. Kdo by podle Vás měl rozesílat sady k odběru vzorků spolu s informačními materiály? 
(Můžete označit více možností) 

a) zdravotní pojišťovna.................................................................................................................... ❑ 

b) nezisková organizace .................................................................................................................. ❑ 

c) Ministerstvo zdravotnictví ČR ...................................................................................................  ❑ 

d) Státní zdravotní ústav .................................................................................................................  ❑ 

e) onkologické centrum ..................................................................................................................  ❑ 

f) váš lékař ......................................................................................................................................  ❑ 
 

14. Bylo Vám v minulosti (před tímto preventivním vyšetřením) provedeno vyšetření krve ve stolici 

pro prevenci rakoviny? 
(Označte pouze jednu možnost) 

a) ano, mým praktickým lékařem, a to v roce  ___________________________________________  

b) ano, jiným lékařem (vypište prosím specializaci): ________________________ v roce ____________ 

c) ne  ....................................................................................................................................................  3 

15. Pokud ne, z jakých důvodů jste si nenechal udělat vyšetření krve ve stolici pro 

prevenci rakoviny? 
(Můžete označit více možností) 

a) nebylo mi nabídnuto  ......................................................................................  ❑ 
b) nemám žádné takové zdravotní problémy  ..................................................  ❑ 
c) nemám na to čas  .............................................................................................  ❑ 
d) bojím se výsledku  ..........................................................................................  ❑ 
e) nevěřím této metodě  ......................................................................................  ❑ 
f) přijde mi to složité  ..........................................................................................  ❑ 
g) přijde mi to zbytečné  .....................................................................................  ❑ 
h) bojím se, že to bude bolet  .............................................................................  ❑ 
i) neumožňuje mi to moje víra  ..........................................................................  ❑ 
j) přijde mi to nechutné  ......................................................................................  ❑ 
k) jsem stydlivý/á ................................................................................................  ❑ 

l) jiné důvody (vypište prosím):  _________________________________________  

16. Podstoupil/a jste v minulosti (před tímto preventivním vyšetřením) kolonoskopické vyšetření 

(tedy vyšetření tlustého střeva optickým přístrojem)? 
(Označte pouze jednu možnost) 

- ano, v roce _____________ 

- ne  .....................................................................................................................................................  2 

17. Pokud ne, z jakých důvodů jste nepodstoupil/a kolonoskopické vyšetření? 
(Můžete označit více možností) 

a) nebylo mi nabídnuto  ......................................................................................  ❑ 
b) nemám žádné takové zdravotní problémy  ..................................................  ❑ 
c) nemám na to čas  .............................................................................................  ❑ 
d) bojím se výsledku  ..........................................................................................  ❑ 
e) nevěřím této metodě  .......................................................................................  ❑ 
f) přijde mi to složité  ..........................................................................................  ❑ 
g) přijde mi to zbytečné  .....................................................................................  ❑ 
h) bojím se, že to bude bolet  .............................................................................  ❑ 
i) neumožňuje mi to moje víra  ..........................................................................  ❑ 
j) přijde mi to nechutné  ......................................................................................  ❑ 
k) jsem stydlivý/á  ...............................................................................................  ❑ 

l) jiné důvody (vypište prosím):  _________________________________________  



18. Jste registrován u nějakého praktického lékaře? 
(Označte pouze jednu možnost) 

- ano  ......................................................................................................................................................  1 

- ne  ........................................................................................................................................................  2 

19. Do jaké míry následující výroky odrážejí Vaši aktuální situaci? 
(Označte pouze jednu možnost v každém řádku) 

 vůbec mou 

situaci 

nevystihuje 

částečně 

vystihuje 

mou situaci 

vystihuje 

mou situaci 

tak napůl 

velmi dobře 

vystihuje 

mou situaci 

naprosto přesně 

vystihuje mou 

situaci 

a) Hodně přemýšlím o svém zdraví. 1 2 3 4 5 

b) Jsem si dobře vědom/a, jaký je můj 

současný zdravotní stav. 

1 2 3 4 5 

c) Bedlivě pozoruji své vnitřní pocity 

týkající se mého zdraví. 

1 2 3 4 5 

d) Neustále svůj zdravotní stav kontroluji. 1 2 3 4 5 

e) Změny mého zdravotního stavu mne 

znepokojují. 

1 2 3 4 5 

f) Obvykle si hlídám své zdraví. 1 2 3 4 5 

g) Myslím na svůj zdravotní stav během 

dne. 

1 2 3 4 5 

h) Všímám si, jak se během dne fyzicky 

cítím. 

1 2 3 4 5 

i) Velmi se zajímám o své zdraví. 1 2 3 4 5 

Na závěr prosím vyplňte několik charakteristik pro statistické vyhodnocení. 

20. Pohlaví: 
(Označte pouze jednu možnost) 

- muž  ................................................................................................................................................  1 

- žena  ................................................................................................................................................  2 

21. Ve kterém roce jste se narodil/a? 
(Vypište prosím číslem) 

- v roce: ______________________ 

22. Ve které obci bydlíte? 
(Vypište prosím přesný název obce) 

-  _____________________________________________________________________________  

 

 

 

Děkujeme za Vaše odpovědi. 

Dotazník prosím vložte do obálky a zdarma odešlete poštou na uvedenou adresu.  


