Dotazníkové populační šetření
(epidemiologická studie)

Populační studie – epidemiologické šetření ve vybrané populační
skupině:

děti ZŠ; studenti středních a vysokých škol;
zaměstnanci různých profesí;
ambulantní pacienti praktických lékařů či specialistů;
hospitalizovaní;
staří lidé – např. obyvatelé domova důchodců;
zdravotně hendikepovaní apod.

U zvolené populační skupiny provedou studenti dotazníkové šetření
na 1 nebo více témat:
a) prevalnce rizikových faktorů chování (kouření, konzumace drog,
alkoholu apod.);
b) vybraných faktorů životního stylu
(míra pohybové aktivity, pracovní psychická zátěže, stravovací
zvyklosti aj.);
c) míry zdravotní informovanosti o rizikových faktorech vybraných
onemocnění (kardiovaskulárních, nádorových aj.) a možnostech
prevence těchto onemocnění;
d) konkrétních postojů a chování v otázkách vlastního zdraví
(především účast na preventivních prohlídkách).
POZN.: Příslušné téma dotazníkového vyšetření a populační skupinu
si student zvolí sám.
Rozsah textu:15 – 20 stránek, řádkování 1,5.

Struktura práce:
Titulní strana; Úvod do problematiky; Cíl práce (pracovní hypotéza);
Metoda; Výsledky; Diskuse; Závěr; Přehled použité literatury;
Příloha I (nevyplněný dotazník);
Příloha II (vy plněné dotazníky).

Obsah dotazníkového šetření:
Úvod
(Úvod do problematiky) - literární rešerše
Epidemiologická data!
Literární zdroje číslovat (podle abecedy, podle pořadí uvedení v textu);
uvádět v závorce za příslušným textem).
(1/2 stránky, max. 2 stránky)

Cíl práce
Konkrétně, stručně čeho má být dosaženo.
případně - Pracovní hypotéza
(1 věta, event. krátký odstavec)

Metodika
 Anonymní dotazníkové šetření
 Představit okruhy otázek (ne každou otázku – dotazník bude přiložen
jako Příloha 1.
 Počet otázek a jejich formulaci přizpůsobit cílové skupině.
 Jak budou otázky koncipovány
- uzavřené (otázky mnohočetného výběru)

- otevřené (s volnou tvorbou odpovědí)
 Jak bude dotazník distribuován (s ohledem na zachování anonymity)
 Charakteristika cílové skupiny – minimální počet respondentů – 50!
 Jak budou výsledky vyhodnoceny
(1/2 stránky, max. 1 strana)

Výsledky


Psát textovou formou, neuvádět pouze přehled grafů či tabulek
- ty jsou jen doprovodný materiál.

 Ve výsledcích uvést výsledky získané každou položenou otázkou
(v opačném případě ta otázka nemusela být položena).
 Výsledky nediskutovat pouze prezentovat. Stanovisko k výsledkům se
formuluje až v části „Diskuse“.
 Grafy a tabulky číslovat (každou formu zvlášť: Tab. 1, Tab. 2, Graf
1, Tab. 3) a popisovat.
Bylo provedeno dotazníkové šetření na zjištění …. u xx osob …věku …

Diskuse
 Diskutovat získané výsledky ve vztahu k literárnímu úvodu
a pracovní hypotéze.
 V části „Diskuse“ se zabýváme pouze podstatnými výsledky,
ne tedy všemi, které jsme získali z vyplněného dotazníku.
Ještě v této části můžeme citovat literární odkazy.

Výsledky jsou v rozporu / v souladu s literárními údaji.
Byla / nebyla potvrzena pracovní hypotéza.
Z diskuse by měla vyplynout případná „Doporučení“ (zda stojí za to se
tím problémem nebo tou populační skupinou dále zabývat; kdo by se jí měl
zabývat; nejlépe konkrétní doporučení)
(na 1 – 2 stránky)

Závěr
(1 odstavec)
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Přílohy
Příloha 1: Nevyplněný dotazník
Příloha 2: Vyplněné dotazníky

