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Cíle práce 

Zjistit, zda mají ženy zájem  
o ovlivnění průběhu porodu ze strany 
duly. 

Zjistit úroveň informovanosti 
dětských sester o náplni činnosti duly 
při porodu. 

Zjistit, zda přítomnost duly při 
porodu je přínosem pro práci dětské 
sestry. 

 

 

 



Metodika 

Kvantitativní výzkumné šetření 

 

 

Sběr dat – technika anonymního 
dotazníku 



Výzkumný soubor 

110 (100 %) respondentek 

42 (38 %) matek z Jihočeského kraje  

34 (31 %) porodních asistentek  

34 (31 %) dětských sester 



 Informovanost rodiček o dule  

93%

7%

ano

ne

Volba duly k porodu 

 

   

69%

31%

ano

ne



Důvody volby duly  

k porodu 

 
 

 
důvod relativní počet [%] absolutní počet 

psychická podpora            45                           12 

doprovod a prostředník 22 6 

informovanost a důvěryhodnost 

duly 
 

15 

 

4 

náhrada nepřítomného partnera 11 3 

jistota přirozeného porodu 7 2 

celkem: 100 27 



Důvody nezvolení duly k porodu 

důvod relativní počet [%] absolutní počet 

upřednostnění partnera rodičky 

před dulou 
67 8 

nezájem o psychickou podporu 

dulou ze strany rodičky 
25 3 

nesdělení důvodu 8 1 

celkem: 100 12 



 Dula jako psychická opora matky 

 

100%

0%

ano

ne



Podpora duly 

 odpověď relativní počet [%] absolutní počet 

 

ochrana před přílišnými intervencemi 

zdravotnických pracovníků 
15 4 

záruka jasných, věcných informací 22 6 

jediná vlídná osoba (mimo partnera) 4 1 

záruka povzbuzení, pocitu klidu a síly 55 15 

nesdělení důvodu 4 1 

celkem: 100 27 



Znalost dětských sester pojmu dula 

82%

18%

ano

ne



názor relativní 

počet 

[%] 

absolutní 

počet 

psychická podpora matce  v těhotenství, 

při porodu, po narození dítěte 

30 6 

fyzická pomoc matce při porodu – 

podpora dýchání, masáž, úlevová 

poloha 

20 4 

aktivity duly při přikládání dítěte ke 

kojení 

35 7 

konzultační a poradenská činnost 15 3 

celkem: 100 20 

Informovanost o činnosti duly X názor na náplň 

činnosti duly 

59%

41%
ano

ne

 



Setkání dětské sestry s dulou při 

práci 

68%

32%

ano

ne



Upřednostnění doprovázející osoby 

6%

70%

3%

15%
6%

dula

partner rodičky

kamarádka rodičky

blízký z rodiny

jiné



Přítomnost duly u porodu jako 

přínos pro matku 

76%

24%

ano

ne



důvod relativní počet 

[%] 

absolutní počet 

spolupráce matky se 

zdravotnickým 

personálem 

22 2 

psychická podpora 

matky  

45 4 

pomoc matce  

s přikládáním 

novorozence  ke  

kojení 

33 3 

celkem: 100 9 

Přínos duly pro práci dětské sestry 

40%

30%

30%
ano

ne

nevím

 



důvod relativní počet [%] absolutní počet 

nepříznivý vliv na spolupráci s matkou 42 3 

zasahování do kompetence zdravotnického  

personálu 

29 2 

pasivní účast  29 2 

celkem: 100 7 

Negativní přínos duly při práci 

dětské sestry 



Závěr 

 
 Dula X dětská sestra 
 



 

 

           Děkujeme Vám 

           za pozornost 

 

 


