
Příloha č. 1  

Dotazníkové šetření 

 

Rozhodnutí o změně pracoviště u nelékařského zdravotnického personálu 

  

Milá kolegyně / Milý kolego, 

 

obracím se na Vás s prosbou o participaci ve výzkumném šetření, jehož cílem je analyzovat faktory 

podílející se na rozhodnutí o změně zaměstnání u nelékařského zdravotnického personálu. 

Participace pro Vás znamená vyplnění dotazníku níže. Veškerá data budu analyzována a 

publikována pouze v anonymizované podobě a v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů.  

 

Děkuji za zvážení Vaší spolupráce 

Bc. Ivana Picmausová 

Magisterský studijní program Intenzivní 

péče 

1.lékařská fakulta 

Univerzita Karlova 

Označte jednu (pokud není uvedeno jinak) Vám nejvíce vyhovující odpověď.   

 
1. Uveďte Vaše pohlaví 

 Žena  
 Muž  
 

2. Uveďte Vaší věkovou kategorii: 
 21 let nebo méně   
 22—25 let 
 26—30 let 
 31—40 let 
 41—50 let 
 51—60 let 
 61 a více let 



 

3. Uveďte Váš rodinný stav – vyberte jedno, které Vás nejvíce charakterizuje 
 Žijete sám/a 
 Žijete v domácnosti s partnerem/partnerkou (ev. nezávislou dospělou osobou- např. rodiči) 
 Žijete v domácnosti s partnerem/partnerkou a dětmi 
 Žijete v domácnosti s jinou dospělou osobou závislou na vaší péči (např. rodiče, prarodiče) 
 Žijete v domácnosti sám/sama s nezletilým dítětem/dětmi 
 

4. Uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání 
 Střední zdravotnická škola  
 Vyšší odborná zdravotnická škola (DiS.) 
 Vysoká škola – bakalářské studium (Bc.) 
 Vysoká škola – magisterské studium a vyšší (Mgr., PhDr. …) 
 

5. Uveďte Vaší profesní odbornost: 
 Zdravotnický asistent / Praktická sestra 
 Všeobecná sestra 
 Zdravotnický záchranář 
 jiné – jaké …………………… 

 

6. Uveďte zda, případně jaké specializační vzdělání jste absolvoval/a: 
 Žádné 

 Intenzivní péče/ ARIP 

 Intenzivní péče v pediatrii/ ARIP v pediatrii 

 Perioperační péče  

 Organizace a řízení ve zdravotnictví  

 Jiné, uveďte jaké 

 
7. Uveďte délku Vaší dosavadní praxe: 

 ve zdravotnictví na současném pracovišti 

Méně než 1 rok   

Od 1 do 3 let   

Od 3 do 5 let   

Od 5 do 10 let   

Od 10 do 15 let   

Od 15 do 20 let   

Od 25 do 35 let   

Více než 35 let   

  



8. Na kolikátém pracovišti od začátku své pracovní kariéry pracujete? 
 1. pracoviště 
 2. pracoviště 
 3. pracoviště 
 4. pracoviště 
 5. pracoviště 
 6. pracoviště 
 více než 6. pracoviště 

 
9. Na jakém typu oddělení v současnosti pracujete? 

 Ambulance  
 Standardní oddělení 
 JIP/ARO 
 Sály operační 
 Jiné 

 
10.Pracujete ve směnném provozu? 
 Ne (bez nočních a víkendových směn) 
 Ano, (nepřetržitý provoz) dvanáctihodinové směny (denní, noční) 
 Ano, (nepřetržitý provoz) osmihodinové směny (ranní, odpolední, noční) 
 Ano, jinak rozvržené směny (ranní, odpolední, denní) 

 
11. Uveďte rozsah Vaší pracovní činnosti v této nemocnici, a případně také v dalším zařízení 

včetně rozsahu případného pracovního úvazku: 

Toto zdravotnické zařízení Jiné zdravotnické zařízení 

Pracovní smlouva Dohoda o provedení Pracovní smlouva Dohoda o provedení 
 na dobu 

neurčitou 
 na dobu 

určitou 
 činnosti  práce  na dobu 

neurčitou 
 na dobu 

určitou 
 činnosti  práce 

 max. 0,25 úvazku   max. 0,25 úvazku  

 max. 0,5 úvazku   max. 0,5 úvazku  

 max. 0,75 úvazku   max. 0,75 úvazku  

 max. 1 úvazku   max. 1 úvazku  
 Směny i mimo kmenové pracoviště  Směny i mimo kmenové pracoviště 

 
12. Následující výroky ohodnoťte na stupnici 1 – 5 jako ve škole (1 výborně,5 nedostatečně) 

 1 2 3 4 5 

Vaše znalosti angličtiny.      

Vaše znalosti němčiny.      

Vaše dovednosti v oblasti výpočetní techniky.      

  



13.Vyjádřete míru souhlasu s následujícími výroky: 
 
 
 
 
 
 
 

 

14. Na stupnici 1-5 ohodnoťte úroveň komunikace na Vašem pracovišti (1 výborně, 5 
nedostatečně)  

 1 2 3 4 5 

Mezi sestrami navzájem.      

Sestra-praktické sestry.      

Sestra – 
ošetřovatelé/ošetřovatelky/sanitáři/sanitárky. 

     

Sestry – lékaři.      

Sestry – staniční sestra.      

Sestry – vrchní sestra.      

Sestry – vedoucí lékař.      

Mezi lékaři navzájem.      

 
15. Na stupnici 1-5 ohodnoťte úroveň vzájemné spolupráce pracovního týmu na Vašem  

pracovišti (1 výborně, 5 nedostatečně) 

 1 2 3 4 5 

Mezi sestrami navzájem.      

Sestra-praktické sestry.      

Sestra-
ošetřovatelé/ošetřovatelky/sanitáři/sanitárky. 

     

Sestry – lékaři.      

Sestry – staniční sestra.      

Sestry – vrchní sestra.      

Sestry – vedoucí lékař.      

Mezi lékaři navzájem.      

 

 Rozhodně 

souhlasím 

Spíše  

souhlasím 

Spíše  

nesouhlasím 

Rozhodně 

nesouhlasím 

V práci se cítím přetížen/a.     

Cítím se dlouhodobě unavený/á.     

Obtížně se soustředím.     

Jsem vnitřně neklidný/á a nervózní.     

Trpím bolestmi hlavy.     

Trápí mě poruchy spánku.     

Připadám si fyzicky vyčerpaný/á.     

Jsem náchylný/á k nemocím.     

Má práce mi nepřináší uspokojení.     



16. Vyjádřete míru souhlasu s následujícími výroky na vašem pracovišti:  
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 

 Rozhodně 

souhlasím 

Spíše  

souhlasím 

Spíše  

nesouhlasím 

Rozhodně 

nesouhlasím 

Na našem pracovišti je dostatek 

personálu. 

    

Počet směn denní/noční je mezi 

sestrami rovnoměrně rozdělen. 

    

Počet směn o víkendech a ve svátky je 

mezi sestrami rovnoměrně rozdělen. 

    

Na mém oddělení je dostatek 

spotřebního materiálu a pomůcek. 

    

Mám možnost se spolupodílet na 

utváření standardů a pravidel na 

pracovišti. 

    

Mám podporu přímého nadřízeného 

v pracovních záležitostech. 

    

Mám důvěru v zaměstnavatele.     

Svou profesi mám rád/a.     

Za svou práci se cítím adekvátně 

finančně odměněn/á. 

    

Moje povolání má prestiž.     

Má práce mi přináší uspokojení.     

Adaptační proces je na našem 

pracovišti efektivně zorganizován. 

    

Kolegové mou práci vnímají pozitivně.     

Má práce je pacienty pozitivně 

vnímaná. 

    

Mám možnost účasti na celoživotním 

vzdělávání. 

    

Mám možnost stáží na jiném 

pracovišti. 

    

Mám možnost kariérního postupu-

povýšení 

    



 
17. Vyjádřete míru souhlasu s následujícími výroky: 

   Rozhodně 

souhlasím 

Spíše 

souhlasím 

Spíše  

nesouhlasím 

Rozhodně 

nesouhlasím 

Kvalita ošetřovatelské péče na mém oddělení 

je na velmi vysoké úrovni. 

    

Kvalita lékařské péče na mém oddělení je na 

velmi vysoké úrovni. 

    

Doporučil/a bych mojí nemocnici příbuzným a 

známým jako zaměstnavatele. 

    

Doporučil/a bych mojí nemocnic příbuznýma 

známým jako poskytovatele zdravotní péče. 

    

Doporučil/a bych mé pracoviště příbuzným 

známým jako zaměstnavatele. 

    

Doporučil/a bych mé pracoviště příbuzným a 

známým jako poskytovatele zdravotní péče. 

    

Ošetřovatelskou péči na mém pracovišti 

poskytuje náležitě kvalifikovaný zdravotnický 

personál.  

    

V případě akutního stavu je na pracovišti vždy 

přítomen lékař. 

    

V případě neakutního stavu (např. pro 

podávání informací příbuzným) je lékař vždy 

dobře dosažitelný. 

    

Na pracovišti máme dostatek pomocného 

personálu. (např. sanitáři) 

    



18. Nakolik se v současné době jeví jako pravděpodobné, že u Vás dojde ke změně pracoviště: 

 Rozhodně 
ne 

Spíše  
ne 

Spíše  
ano 

Rozhodně 
ano 

V následujících 6 měsících.      

V průběhu následujícího roku.     

 
19. V případě, že je změna pravděpodobná, uvažujete o: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Rozhodně 

nesouhlasí

m 

Spíše  

nesouhlasí

m 

Spíše  

souhlasí

m 

Rozhodně 

souhlasím 

Změně pracoviště v rámci tohoto 

zdravotnického zařízení. 

    

Změně zdravotnického zařízení.     

Odchodu do zahraničí a dalším působení 

ve zdravotnictví. 

    

Odchodu z profese.     



 

20. Uveďte nakolik jsou pro Vás níže uvedené faktory důležité při výběru pracoviště?  

 

 

 

 

 

 Rozhodně 

souhlasím 

Spíše  

souhlasím 

Spíše  

nesouhlasím 

Rozhodně 

nesouhlasím 

Navýšení finančního ohodnocení.     

Počet dnů indispozičního volna. (tzv. 

sick days)  

    

Možnost dalšího vzdělávání.     

Kvalita zázemí pro NLZP.     

Možnost rozvozu stravy na pracoviště.     

Možnost stravenek.     

Možnost příspěvku na penzijní 

připojištění. 

    

Možnost příspěvku z FKSP. (příspěvky 

na sport, kulturu…) 

    

Provoz jeslí/školky pro děti 

zaměstnanců v non-stop režimu. 

    

Zajištění parkovacího místa pro 

zaměstnance. 

    

Příspěvek na MHD/dopravu.     

Možnost získat služební bydlení. (byt)     

Flexibilní pracovní doba.      

Jiné – vypište: 

 

 

    


