
Příloha 1. 

 

Dotazník Spolupráce zdravotnických a sociálních služeb v rámci 
péče o duševní zdraví 

 

Dobrý den, jmenuji se Iveta Tichá, jsem studentkou 2. ročníku magisterského studia 

oboru Sociální politika a sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Diplomová 

práce s názvem Spolupráce sociálních a zdravotnických služeb v rámci péče o duševní zdraví s 

ohledem na probíhající reformu psychiatrické péče by měla přinést odpovědi na to, jak tyto dva 

odlišné světy propojovat na úrovni přímé péči a jak správně a efektivně mezi zařízeními 

spolupracovat. Ráda bych Vás tak požádala o vyplnění anonymního dotazníku, který se skládá 

z 16 otázek v délce cca 20 minut. 

 

1. Má profese je: 

Nápověda k otázce: Vyberte 1 odpověď.  

 

o Sociální pracovník / Pracovník v sociálních službách 

o Zdravotní pracovník / Adiktolog 

o Jiné, doplňte:……. 

 

2. Pracuji v:  

Nápověda k otázce: Vyberte 1 odpověď 

 

o Zdravotní službě (Psychiatrická nemocnice, psychiatrická ambulance aj.) 

o Sociální službě (Baobab, Bona, Fokus, Eset Help aj.) 

o CDZ 

o Kombinace více služeb (zdravotní + sociální př. CDZ) 

 

3. Zlepší podle Vašeho názoru psychiatrická reforma péči o lidi s duševním 

onemocněním? 

Nápověda k otázce: Vyberte 1 odpověď. 

 

o Rozhodně ano. 

o Spíše ano. 

o Neumím posoudit. 



o Spíše ne. 

o Rozhodně ne. 

 

Prosím okomentujte svoji odpověď…  

 

 

 

4. Cílem psychiatrické reformy je doplnit existující zdravotnickou péči (v 

psychiatrických nemocnicích a ambulancích) o sociální služby v komunitě. Je 

podle Vás možné v současných podmínkách realizovat spolupráci mezi těmito 

zařízeními? 

Nápověda k otázce: Vyberte 1 odpověď.  

 

o Rozhodně ano.  

o Spíše ano. 

o Neumím posoudit 

o Spíše ne.  

o Rozhodně ne. 

 

5. Co podle Vás nejvíce brání spolupráci mezi těmito zařízeními? 

 

 

 

6. Spolupracujete vy osobně v rámci klientů/pacientů se službami jiného typu? (Př. 

Psychiatrická nemocnice sociální pobytovou službou nebo CDZ) 

Nápověda k otázce: Vyberte 1 odpověď.  

 

o Ano. 

o Ne.  

 

7. Proč je podle Vás spolupráce mezi zařízeními důležitá? 

 

 

 



 

 

8. Jak hodnotíte spolupráci mezi službami? 

Nápověda k otázce: Na škále od 1 do 5, kde 5 představuje výbornou spolupráci. 

 

 

9. Popište, jak Vaše spolupráce mezi službami vypadá. (v případě, že spolupracujete 

mezi službami) 

 

 

 

10. Myslíte si, ze své zkušenosti, že ví každý pracovník, který je zapojený 

v rehabilitaci klienta, jakou roli v dané situaci zastává? 

Nápověda k otázce: Vyberte 1 odpověď.  

 

o Rozhodně ano – role jsou jasně definované. 

o Spíše ano – role jsou částečně definované, zčásti se překrývají apod. 

o Spíše ne – na vymezení rolí se teprve pracuje, výrazně se překrývají. 

o Rozhodně ne – role nejsou definované a nespolupracuje se na jejich vymezení.  

 

11. Jak by podle Vás měla vypadat ideální spolupráce mezi zařízeními? 

 

 

 

12. Zaškrtněte, co by mohlo spolupráci mezi službami usnadnit.  

Nápověda k otázce: Vyberte 1 nebo více odpovědí.  

 

o Společná databáze (arum, highlander, hyppo) 

o Společné porady, open dialogy 

o Společné supervize 

o Jasné vymezení rolí 

o Stáže 

o Mít v každé organizaci multidisciplinární tým 



o Vzdělávání napříč (sociální pracovníci v psychiatrickém minimu, lécích; zdravotníci 

v modelu CARe aj.) 

o Jiné, doplňte… 

 

13. Napadají Vás další podněty, které by mohly usnadnit spolupráci mezi 

zdravotnickými a sociálními zařízení v přímé péči v oblasti financí? 

 

 

 

14. Napadají Vás další podněty, které by mohly usnadnit spolupráci mezi 

zdravotnickými a sociálními zařízení v přímé péči v oblasti personálu? 

 

 

 

15. Napadají Vás další podněty, které by mohly usnadnit spolupráci mezi 

zdravotnickými a sociálními zařízení v přímé péči v oblasti vzdělávání? 

 

 

 

16. Zažil/a jste nějakou situaci, kdy spolupráce mezi službami nefungovala? Prosím, 

popište ji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji Vám za spolupráci a za vyplnění dotazníku ☺. 

 


