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PŘÍLOHY 

 

Příloha A: Dotazník 

 

Dotazník 
 

Milé kolegyně, milí kolegové 

Jmenuji se Monika Setničková a jsem studentka třetího ročníku bakalářského 

studia    2. LF UK v Praze. Studuji bakalářský program Ošetřovatelství – všeobecná 

sestra. Dovoluji si Vás oslovit s žádostí o vyplnění dotazníku. Tento dotazník je součástí 

bakalářské práce na téma: „Psychická pracovní zátěž u vybrané skupiny všeobecných 

sester“.  

Dovoluji si Vás proto požádat o pravdivé vyplnění dotazníku se zachováním 

anonymity. Získané informace budou využity pouze ke zpracování bakalářské práce.  

 

Pokyny pro vyplnění a odevzdání dotazníku: 

 

U každé odpovědi, prosím, zakroužkujte jednu možnost, pokud není uvedeno 

jinak.  Vyplněný dotazník prosím odevzdejte v přiložené obálce a odešlete na adresu 

Ústavu ošetřovatelství 2.LF UK, který se nachází v areálu FN Motol. Adresa je 

nadepsána na přiložených obálkách. Tímto bude zajištěno, že vyplněný, anonymní 

dotazník se nedostane do nepovolaných rukou. Nejpozději do 20.12.2010. 

 
Předem Vám velice děkuji za Vaši spolupráci.    Monika Setničková 

 
 
 
Adresa Ústavu ošetřovatelství: 
 
Monika Setničková – studentka 3. ročníku 
Studijní program Ošetřovatelství 
Pavilon U 
V Úvalu 84 
Praha 5 
150 06 



1. Pohlaví: (Zakroužkujte) 
 

a) Muž b) Žena 

 
2. Věk: (Zakroužkujte) 

 
a) Do 25 let 
b) 26 – 35 let 
c) 36 – 45 let 

d) 46 – 55 let 
e) 56 let a více 

 
3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (Zakroužkujte) 

 
a) Střední zdravotnická škola 
b) Střední zdravotnická škola + pomaturitní specializační studium 
c) Vyšší zdravotnická škola (titul Dis.) 
d) Vysoká škola – bakalářské studium( titul Bc.) 
e) Vysoká škola – magisterské studium (titul Mgr.) 
f) Jiné vzdělání (Doplňte)            

 
4. Na jakém pracovišti nyní pracujete? (Zakroužkujte) 
 

a) Pracoviště chirurgického typu 
b) Pracoviště interního typu 
c) Pracoviště jiného typu (Doplňte)           

 
5. Jaké je Vaše současné pracovní zařazení? (Zakroužkujte) 
 

a) Standardní oddělení 
b) Jednotka intenzivní péče (JIP) 
c) Ambulance 
d) Jiné (Doplňte)              

 
6. Jak dlouhá je Vaše praxe na současném oddělení? (Zakroužkujte) 
 

a) Do 5 let 
b) 6 – 10 let 
c) 11 – 15 let 

d) 16 – 25 let 
e) 26 let a více 

 
7. Který typ směny Vás nejvíce zatěžuje po psychické stránce? (Zakroužkujte) 

 
a) Denní směna (12 hodin) 
b) Denní směna (8 hodin) 
c) Odpolední směna (8 hodin) 

d) Noční směna (12 hodin) 
e) Noční směna (8 hodin) 
f) Žádná směna 

 
8. Který typ směny Vás nejméně zatěžuje po psychické stránce? (Zakroužkujte) 
 

a) Denní směna (12 hodin) 
b) Denní směna (8 hodin) 
c) Odpolední směna (8 hodin) 

d) Noční směna (12 hodin) 
e) Noční směna (8 hodin) 
f) Žádná směna

 

 

 



9. Nyní prosím u každé otázky v tabulce označte odpověď, která nejvíce 
vystihuje Vaše pocity při práci. (Vyplňte následující tabulku) 

 
Vysvětlivky: 
 
 
 
 
  ANO  ............................ NE 

A. Při práci se často dostávám do časové tísně. 
 

5 4 3 2 1 

B. Práce mě neuspokojuje, chodím do ní nerad/a. 
 

5 4 3 2 1 

C. Práce mě velmi psychicky zatěžuje pro vysokou 
zodpovědnost, spojenou se závažnými důsledky. 

5 4 3 2 1 

D. Práce je málo zajímavá, duševně je spíše otupující. 
 

5 4 3 2 1 

E. V práci mám časté konflikty a problémy, od nichž se nemohu 
odpoutat ani po skončení pracovní doby. 

5 4 3 2 1 

F. Při práci udržuji jen s námahou pozornost, protože 
se po dlouhou dobu nic nového neděje. 

5 4 3 2 1 

 G. Práce je psychicky tak náročná, že po několika 
hodinách cítím nervozitu a rozechvělost.  

5 4 3 2 1 

H. Po několika hodinách mám práce natolik dost, že  bych chtěl/a 
dělat něco jiného. 

5 4 3 2 1 

CH. Práce je psychicky tak náročná, že po několika  hodinách 
cítím únavu a ochablost.  

5 4 3 2 1 

 I. Práce je psychicky tak náročná, že ji nelze dělat  
po léta se stejnou  výkonností.   

5 4 3 2 1 

 
 

10. Čerpáte povinnou pracovní přestávku? (Zakroužkujte) 
 

a) Ano (Napište jakým způsobem čerpáte povinnou pracovní přestávku) 
 
            

            

             

 
b) Ne  
c) Nevím 

 
 

11. Když Vám zaměstnavatel nabídne seminář či cvičení na téma: „ Stres a 
psychická zátěž na pracovišti“, zúčastníte se? (Zakroužkujte) 

 
a) Ano 
b) Spíše ano 
c) Spíše ne 
d) Ne

 5 - ano, plně souhlasí 
 4 - spíše ano 
 3 - nevím, někdy ano, někdy ne 
 2 - spíše nesouhlasí 
 1 - ne, vůbec nesouhlasí 



12. Nyní prosím u každé otázky v tabulce označte odpověď, která nejvíce vystihuje Vaši 
míru stresu v dané situaci. (Vyplňte následující tabulku) 

 
Vysvětlivky: 
 
 

  Vysoký stres …….……….....………Bez stresu 
      

A. Příjem pacienta na oddělení 4 3 2 1 
B. Příprava a asistence u vizity 4 3 2 1 
C. Příprava a asistence při vyšetřeních 4 3 2 1 
D. Příprava pacienta na operaci 4 3 2 1 
E. Pooperační péče o pacienta 4 3 2 1 
F. Péče o imobilního pacienta 4 3 2 1 
G. Péče o pacienta v terminálním stadiu 4 3 2 1 
H. Péče o nespolupracujícího pacienta 4 3 2 1 

CH. Péče o pacienta tělesně/mentálně 
postiženého 4 3 2 1 

I. Práce s přístroji (odsávačka, monitory, 
atd.) 4 3 2 1 

J. 
Výkony spojené s uspokojováním bio-
psycho-sociálních a duchovních potřeb 
pacienta (hygiena, krmení, polohování, 
vyprazdňování, atd.) 

4 3 2 1 

K. 
Výkony spojené s plněním ordinace lékaře 
(podávání infuzí, léků, aplikace injekcí, 
převazy, atd.) 

4 3 2 1 

L. Administrace 4 3 2 1 

M. 
Špatné pracovní podmínky (nedostatek 
materiálu, nedostatek personálu, 
nevyhovující místnosti, atd.) 

4 3 2 1 

N. Špatné finanční ohodnocení 4 3 2 1 
O. Zodpovědnost, samostatné rozhodování 4 3 2 1 
P. Nároky na další vzdělávání 4 3 2 1 
Q. Péče o mrtvé tělo 4 3 2 1 

R. Komunikace s příbuznými pacienta 4 3 2 1 

 
13. Co byste doporučil/a ke zmírnění stresu a psychického zatížení na Vašem pracovišti? 

(Napište) 
 
          

          

           

 
Děkuji Vám za vyplnění dotazníku 

4 – Pociťuji vysoký stres 
3 – Pociťuji střední stres 
2 – Pociťuji mírný stres 
1 – Cítím se bez stresu 



Příloha B: Schéma fyziologické reakce organizmu při stresu (obrázek) 

 
 
 

 



Příloha C: Sestry radí, jak zmírnit stres na pracovišti. (text) 

 

„Odvádět pouze příslušnou práci, která je v náplni sestry u lůžka. Ne suplovat práci 

ošetřovatelek, sanitářek. Zlepšení finančního ohodnocení.“ 

 

„Aby každý člen týmu měl opravdu pouze svojí práci a nedělal doktora, uklizečku a sanitáře 

v jedné osobě za směšný plat.“ 

 

„P ři službě mít na starosti méně pacientů a mít možnost věnovat jim více času. Méně času 

věnovat papírování, lepší spolupráce s lékaři. Více NZP a lepší organizace přijímání a 

propuštění pacientů.“ 

 

„Kratší pracovní doba, lepší finanční ohodnocení a delší přestávky, více sester a PZP, 

výborné lékaře, kteří umí a chtějí pracovat.“ 

 

„Zajistit pravidelně doplňování zásob (materiálu) ve skladu, vyměnit některé nadřízené. Více 

zaměstnanců, zejména v době dovolených. Fungující stomickou sestru.“ 

 

„Lepší organizace na celé klinice (od přijmu na AMB, až po odjezdy na vyšetření). A jednu 

sestru navíc do denní služby nebo sanitářku.“ 

 

„Lepší organizace času, více materiálu, lepší komunikace, vzájemné pochopení, empatie, 

lepší finanční ohodnocení.“ 

 

„Doporučit mě nic nenapadá. Každý se s tím vyrovnává po svém.“ 

 

„V ětší finanční motivace sester, udržování vstřícných vztahů v kolektivu, vzájemná 

komunikace, společné mimopracovní aktivity.“ 

 

„Snížení administrativy. Zvážení sbírání kreditů. Stále ještě přetrvává nadřazenost lékař – 

sestra, která není začleněna do týmové spolupráce. Sestry se k sobě chovají neuctivě a občas 

pohrdají (či povyšují se) jedna nad druhou (ve vzdělání).“ 

 



„Klinického psychologa jak pro pacienty tak i pro personál, dostatek pracovníků, 

administrátorky k ruce zdravotní sestry, ne na ošetřovatelskou dokumentaci, ale na práci 

s PC (zapisování výsledků, PC překlady, příprava žádanek. Asistence lékařů s organizačními 

problémy).“ 

 

Zdroj:  Anonymní odpovědi všeobecných sester na otázku č.13 v dotazníkovém šetření. 

 


