
PŘÍLOHY 

Příloha A: DOTAZNÍK 

Vážení kolegové,  

provádím průzkum, ke zjištění úrovně poskytované psychologické pomoci v resortu ministerstva vnitra 
České republiky, který bude součástí mé diplomové práce. Obracím se na vás s prosbou o pomoc při jeho 
vypracování tak, abych měla objektivní informace přímo od policistů, kterým jsou tyto resortní služby určeny. 
V předloženém dotazníku je několik otázek, na které prosím odpovězte podle svého nejlepšího vědomí, 
odpovídejte pravdivě. Šetření není zaměřeno na to, aby Vás nějak ohrozilo, nebudou v něm uvedeny vaše 
nacionále tak, abyste nemohli být označeni, a po vypracování rozboru dotazníku budou Vaše odpovědi 
skartovány. Při vyplňování zakroužkujte tu odpověď, se kterou souhlasíte, do volných polí se snažte psát krátce, 
ale výstižně. V případě dotazů k vyplnění, nebo na další Vaše otázky se nebojte zeptat. 

Za upřímnost při vyplnění dotazníku předem děkuji 

        npor. Bc. Kamila Ottová 
         tel. 858 454 

DOTAZNÍK 

1. Jste 
a) muž 
b) žena 

 
2. Váš věk 

a) do 25 let 
b) 26-35 let 
c) 36-45 let 
d) 46 a více  

 
3. Doba Vaší služby u bezpečnostního sboru (bez mateřské dovolené a vojenské 

služby) 
a) do 3 let 
b) 4-6 let 
c) 7-12 let 
d) 13 a více 

 
4. Jste zařazen/a na vedoucí pozici 

a) ano 
b) ne 

 
5. Jste zařazen/a na službě 

a) vnější služba 
b) SKPV 
c) policejní prezidium 
d) ministerstvo vnitra 



e) kancelář ředitele 
6. Jaké druhy poskytovaných psychologických služeb v rámci policie znáte? 

a) telefonickou Linku pomoci v krizi 
b) Posttraumatický intervenční tým 
c) policejní psychologové 
d) jiné, jaké ................................................................................................ 

 
7. Odkud máte informace o možnosti využít psychologických služeb policie? 

(označte všechny zdroje) 
a) od nadřízeného 
b) ze základní odborné přípravy 
c) z jiného kurzu či školení   

  z jakého? ................................................................................ 
d) z intranetu 
e) z informačních letáků a brožur 
f) od kolegy 
g) jiný zdroj, jaký ........................................................................................ 
h) nevím o poskytovaných psychologických službách 

 
8. Kde byste v případě potřeby vyhledal/a kontakty na psychologické služby? 

a) na intranetu 
b) v letáku či brožuře 
c) u nadřízeného 
d) u kolegy 
e) jinde, kde ................................................................................................ 

 
9. Jaký druh pomoci byste nejspíš vyhledal/a? 

a) telefonickou Linku pomoci v krizi 
b) Posttraumatický intervenční tým 
c) policejního psychologa 
d) jiný, jaký .................................................................................................. 

 
10. Myslíte si, že využití služeb resortní psychologické pomoci může negativně 

ovlivnit další službu u policie? (návrh na přezkum psychického stavu, 

nemožnost dalšího profesního růstu, změna pozice apod.) 

a) ne 
b) ano, v jakém smyslu ............................................................................... 

 
11. Byl/a jste někdy v situaci, kdy byste pomoc profesionálního psychologa 

využil/a? 
a) ano 
b) ne 

 



12. Využil/a jste někdy služby psychologické pomoci? (telefonní linky, různé typy 
poraden pro mezilidské vztahy, psycholog, posttraumatická péče, pomoc 
duchovního apod.) 
a) ne 
b) ano 

 
Na další otázky odpovídejte, pokud jste využil/a služeb psychologické pomoci. 

 
13. Využil/a jste služeb pomoci v rámci resortu ministerstva vnitra? 

a) ne 
b) ano 

 
14. Jaký druh pomoci jste využil/a? 

a) psychologa 
b) poradnu pro mezilidské vztahy 
c) telefonní linku 
d) posttraumatický intervenční tým Policie ČR 
e) jiný, jaký .................................................................................................. 

 
15. Byla pro Vás profesionální pomoc přínosem? 

a) ano 
b) ne, z jakého důvodu ................................................................................ 

 
 
 

Prostor pro Vaše náměty, postřehy a připomínky k poskytované psychologické 
pomoci Policií České republiky 
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