
Příloha č. 1 

Dotazník 
 

Vážené kolegyně, kolegové, 

dovoluji si Vás oslovit a požádat o laskavé vyplnění dotazníku. Tento dotazník je zcela anonymní.  

Veškeré údaje, které vyplníte, budou použity pouze pro účely diplomové  práce s názvem:  

Mobbing na pracovištích intenzivní péče 

Pokud není uvedeno jinak, označte pouze jednu možnost odpovědi. 

Předem děkuji za kompletní vyplnění tohoto dotazníku.  

 

                                                                                          Bc. Olga Samcová 

                                                                             magisterské studium intenzivní péče 

                                                                                         l. lékařské fakulty UK v Praze 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Pohlaví: 

 žena 

 muž 

 

      2.   Váš věk: 

 

             …………………………………………………. 

 

3.  Rodinný stav: 

 svobodná/ý 

 vdaná/ženatý 

 rozvedená/ý 

 opět vdaná/ženatý 

 vdova/vdovec 

 

4. Pokud máte děti, kolik? 

 

…………………………………………………… 

            

      5.   Nejvyšší dokončené vzdělání: 

 střední odborná škola 

 vyšší odborná škola 

 vysoká škola 

 

      6.    Na oddělení jste kvalifikovaná/ý 

 lékař, lékařka 

 ARIP sestra, všeobecná sestra, zdravotnický asistent 

 ošetřovatel/ka, sanitář/ka 

 



      7.    Celková délka vaší praxe 

             

             …………………………………………………… 

 

      8.    Délka praxe na současném pracovišti 

 

             …………………………………………………… 

 

      9.     Na jakém oddělení pracujete? 

 ARO 

 JIP 

 SIP 

 operační sál 

 

      10.     Na oddělení máte funkci jako 

 ARIP sestra, všeobecná sestra u lůžka 

 staniční sestra 

 vrchní sestra 

 jiné, doplňte prosím ………………………………………. 

 

      11.     Znáte pojem mobbing? Pokud ano, napište význam slova, prosím. 

 ano 

………………………………………………………………… 

 ne 

 

      12.     Znáte pojem bossing? Pokud ano, napište význam slova, prosím. 

 ano 

………………………………………………………………… 

 ne 

 

      13.     Setkal/a jste se někdy na pracovišti se šikanou? 

 ano 

 ne 

 nevím 

 

      14.     Jsou vytvářeny na Vašem oddělení skupiny zaměřené proti jedinci? 

 ano, proti Vám 

 ano, proti kolegyni/kolegovi 

 ne 

 nevím 

 

      15.     Jak reagují Vaši kolegové, když přijdete na oddělení?  

 pozitivně 

 negativně 

 

 

 

 

      16.     Nechají Vás nadřízení vyjádřit svůj názor? 



 ano 

 ne 

 po předchozí špatné zkušenosti se o to nepokouším 

 nikdy jsem se o to nepokoušela 

 

      17.      Pozorujete na svém oddělení mobbing? 

 ano 

 ne 

 nevím 

 

      18.      Pozorujete na svém oddělení bossing? 

 ano 

 ne 

   

 

  19.      Pokud jste se stal/a obětí šikany na svém pracovišti, jakou měla šikana formu?  

 psychická  

 fyzická 

 slovní napadení 

 jiné…………………………………………………………. 

 

      20.      Pokud jste se setkal/a se šikanou své osoby, jak dlouho trvala? 

  krátkodobě 

 dlouhodobě 

 

      21.      Důvěřujete svému přímému nadřízenému/nadřízené? 

 ano 

 ne 

 nevím 

 

      22.      Jakou pomoc byste vítali při výskytu šikany na oddělení? 

 změnu vedení 

 právní pomoc 

 psychologickou pomoc 

 nevím 

 jiné……………………………………………………………. 

 

      23.      Myslíte si, že v nemocnici je dostatečná pomoc při výskytu šikany na pracovišti? 

 ano 

 ne 

 nevím 

 

 

 

 

 

Děkuji mnohokrát za vyplnění dotazníku! 


