
Seznam příloh 

Příloha 1. – Dotazník pro interventy se zavedenou supervizí 

Dobrý den, 
věnujte  prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Tento dotazník vyplňte ti 

z vás, kdo MÁTE a využíváte na svém pracovišti ZAVEDENOU supervizi. 

Vážení interventi, 
Jmenuji  se Lucie Hanzlíčková a jsem studentka navazujícího magisterského oboru Sociální práce a 

sociální politika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ráda bych Vás touto cestou 

požádala o spolupráci při vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako hlavní metoda mé diplomové 
práce. 

Téma práce nese název „Proces směřování k optimálnímu superviznímu systému krizových interventů 

PČR“, proto bych vás ráda poprosila o důležité informace, které mi můžete poskytnout jen vy. 

Dotazník je zcela anonymní, výsledky budou použity pro účely diplomové práce a zaručuji vám, že 
nebude možné Vás z odpovědí nijak ztotožnit a použít pro jiné než studijní účely. 

V případě, že budete potřebovat vysvětlit některé pojmy či souvislosti v dotazníku, nebo byste rádi 

věděli hlubší informace k samotné práci, můžete mě kontaktovat, ráda vám zodpovím Vaše dotazy. 
Vyplnění dotazníku Vám zabere maximálně 20 minut. Poprosila bych Vás o vyplnění dotazníku co 

nejdříve. Zároveň Vás prosím o návratnost dotazníků, vaše informace jsou pro mě velmi cenné. 

Předem Vám děkuji za spolupráci a poskytnutí důležitých dat pro diplomovou  práci. 

Lucie Hanzlíčková 
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Uveďte číslovku, a zda se jedná o roky nebo měsíce. 
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Příloha 2. – Dotazník pro interventy bez zavedené supervize 

Dobrý den, 

věnujte  prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Tento dotazník vyplňte ti 
z vás, kdo NEMÁTE a nevyužíváte na svém pracovišti SUPERVIZI. 

Vážení interventi, 

Jmenuji  se Lucie Hanzlíčková a jsem studentka navazujícího magisterského oboru Sociální práce a 
sociální politika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ráda bych Vás touto cestou 

požádala o spolupráci při vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako hlavní metoda mé diplomové 

práce. 

Téma práce nese název „Proces směřování k optimálnímu superviznímu systému krizových interventů 
PČR“, proto bych vás ráda poprosila o důležité informace, které mi můžete poskytnout jen vy. 

Dotazník je zcela anonymní, výsledky budou použity pro účely diplomové práce a zaručuji vám, že 

nebude možné Vás z odpovědí nijak ztotožnit a použít pro jiné než studijní účely. 
V případě, že budete potřebovat vysvětlit některé pojmy či souvislosti v dotazníku, nebo byste rádi 

věděli hlubší informace k samotné práci, můžete mě kontaktovat, ráda vám zodpovím Vaše dotazy. 

Vyplnění dotazníku Vám zabere maximálně 20 minut. Poprosila bych Vás o vyplnění dotazníku co 

nejdříve. Zároveň Vás prosím o návratnost dotazníků, vaše informace jsou pro mě velmi cenné.  
Předem Vám děkuji za spolupráci a poskytnutí důležitých dat pro diplomovou práci. 

Lucie Hanzlíčková 
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Uveďte číslovku, a zda se jedná o roky nebo měsíce. 
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Uveďte číslovku, a zda se jedná o roky nebo měsíce. 
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