
Příloha č. 1 

 

Dotazník 

 

Váţené kolegyně/ové, 

jmenuji se Lucie Doleţalová a jsem studentkou 1. lékařské fakulty oboru 

Intenzivní péče. Ve své diplomové práci se zabývám problematikou „Fluktuace sester 

na pracovišti intenzivní péče“. Tímto Vás prosím o laskavé vyplnění následného 

dotazníku, který bude vyuţit při zpracování mé diplomové práce. 

Dotazník je zcela anonymní a veškeré údaje v něm uvedené budou pouţity 

pouze pro potřeby mé práce. Vaše odpovědi prosím zakrouţkujte a tam, kde je uvedeno, 

vypište vlastními slovy. 

                                                                             Děkuji Lucie Doleţalová 

 

1. Pohlaví 

A. Ţena 

B. Muţ 

2. Věk 

A. 18 – 25 let 

B. 26 – 35 let 

C. 36 – 45 let 

D. 46 a více 

3. Na jakém oddělení nyní pracujete? 

A. ICU  

B. Emergency 

C. ARO 

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

A. SZŠ – všeobecná sestra 



B. VZŠ – diplomovaná sestra 

C. VŠ – titul Bc. 

D. VŠ – titul Mgr. 

5. Absolvoval/a jste specializační studium? 

A. Ano 

B. Ne 

6. Jaké je Vaše pracovní zařazení? 

A. Sestra pod odborným dohledem 

B. Sestra bez odborného dohledu 

C. Staniční sestra 

D. Vrchní sestra 

7. Jaká je délka Vaší odborné praxe? 

A. Méně neţ 1 rok 

B. 1 – 5 let 

C. 6 – 10 let 

D. 11 – 20 let 

E. 21 a více 

8. Pracujete ve směnném provozu? 

A. Ano, pracuji 

B. Ano, ale směnný provoz mi nevyhovuje 

C. Ne, nepracuji 

9. Proč jste si zvolil/a povolání zdravotní sestry? 

A. Z vlastního přesvědčení 

B. Jiné důvody (rodina…) 



10. Naplňuje Vás  nyní Vaše povolání? 

A. Ano 

B. Ne 

11. Pracoval/a jste dříve na jiném oddělení než JIP 

A. Ano 

B. Ne 

Pokud odpovíte ano, pokračujte otázkou č. 11, v opačném případě tuto otázku 

přeskočte. 

12. Jak hodnotíte práci na JIP oproti jiným (neintenzivním) oddělením? 

A. Práci na JIP shledávám za psychicky i fyzicky náročnější 

B. Práci na JIP shledávám pouze psychicky náročnější 

C. Práci na JIP shledávám pouze fyzicky náročnější 

D. Nepozoruji ţádný rozdíl 

13. Jsou podle Vás  kladeny vyšší požadavky na odborné znalosti sesterského  

personálu na JIP? 

A. Ano 

B. Ne 

14. Vnímáte své povolání jako psychicky náročné pro velkou zodpovědnost? 

A. Ano, vţdy 

B. Pouze občas 

C. Ne 

15. Objevili se u Vás už některé fyzické potíže (bolesti zad, hlavy, únava aj.) 

v souvislosti s prací? 

A. Ano 



B. Ne 

16. Máte dostatek času na svůj osobní a rodinný život? 

A. Ano 

B. Většinou ano 

C. Ne  

17. Dodržujete při Vašem zaměstnání tzv. zdravý životní styl (pravidelný 

stravovací a pitný režim, dostatek spánku, pohyb aj.)? 

A. Ano, nečiní mi to potíţe 

B. Ano, ale je to velmi obtíţné 

C. Ne – vypište prosím příčiny……………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………….. 

18. Jak vnímáte atmosféru ve Vašem pracovním kolektivu? 

A. Přátelské prostředí, dobrá spolupráce 

B. Spíše vyhovující 

C. Nejsem spokojená 

19. Jste při plnění pracovních úkolů v časovém stresu? 

A. Ano, při kaţdé směně 

B. Ano, většinou 

C. Ne, časový plán mi vyhovuje 

20. Vykonáváte ve Vašem zaměstnání opravdu jen výkony v souladu s Vašimi 

kompetencemi? 

A. Ano 

B. Ano, ale pracuji i za niţší pomocný personál 

C. Ne, provádím i úkony určené lékařům či sestrám specialistkám 



21. Máte ve Vašich vedoucích pracovnících oporu? 

A. Ano 

B. Spíše ano (záleţí na druhu problému) 

C. Ne 

22. Jak hodnotíte současný společenský statut zdravotní sestry 

A. Vysoký 

B. Průměrný 

C. Nízký –vypište prosím příčiny…………………………………………… 

      …………………………………………………………………………………. 

23. Jste spokojen/a s Vaším finančním ohodnocením? 

A. Ano, vnímám ho za přiměřené 

B. Ne, nejsem  

24. Jaké máte zaměstnanecké výhody? 

A. Slevy na vybrané specializované výhody  

B. Příspěvky (rekreace, penzijní připojištění) 

C. Jazykové kurzy 

D. Psychologické poradenství 

E. Nemám zaměstnanecké výhody 

25. Myslíte si, že pro Vás mají nějaký význam? 

 A.   Ano 

 B.   Ne 

 C.   Nevím 

26. Uvažoval/a jste někdy o změně povolání? 

A. Ne 



B. Občas o tom přemýšlím 

C. Ano – vypište prosím důvody……………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………….. 

27. Co Vám zabránilo v odchodu? 

A. Dobrý pracovní kolektiv 

B. Strach ze změny 

C. Jiné  - vypište prosím jaké………………………………………………….. 

      ………………………………………………………………………………….. 

28. Myslíte si, že zavedení většího počtu pomocných sester na Vašem oddělení by 

znamenal? 

A. Posun k lepšímu 

B. Posun k horšímu 

C. Nevím  

29. Co pro Vás znamená registrace sester a povinnosti s ní spojené? 

A. Povaţuji za nezbytnou, ale v současné podobě neplní svůj účel 

B. Povaţuji ji za zbytečnou, ale nevadí mi 

C. Obtěţuje mě, povaţuji ji za moţný důvod fluktuace 

30. Platí Vám zaměstnavatel ve Vašem zdravotnickém zařízení celoživotní 

vzdělávání? 

A. Ano 

B. Ne 

31. Pokud jste zvolil/a odpověď B, je to pro Vás důvodem ke změně 

zaměstnavatele? 

A. Ano 



B. Ne 

32. Jaká je podle Vás hlavní příčina fluktuace?………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

33. Co považujete za nejlepší řešení fluktuace – zakroužkujte a napište prosím 1, 

druhou nejlepší možnost označte a napište číslo 2 

A. Lepší finanční ohodnocení 

B. Vhodnější forma vzdělávání 

C. Vyšší společenská prestiţ 

D. Moţnost vykonávat skutečně pouze „své povolání“ 

 

 

 

 


