
Seznam příloh 
Příloha č. 1  

 

                                                         Dotazník 

                     Eutanázie z pohledu laické veřejnosti a zdravotníků 

Dobrý den, 

jmenuji se Andrea Černá a studuji Husitskou teologickou fakultu v Praze. Součástí mé 

bakalářské práce je i dotazníkové šetření na výše uvedené téma. Obracím se na Vás s prosbou 

o pomoc s vyplněním tohoto krátkého dotazníku. Ráda bych podotkla, že dotazník je zcela 

anonymní. U otázek s možností výběru označte vybranou odpověď křížkem a u ostatních 

napište prosím svůj názor. 

 

Jste:  

• Muž 

• Žena 

 

Do jaké věkové kategorie patříte? 

• 20 – 30 

• 31 – 41 

• 42 – 52 

• 53 a více 

 

Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání? 

• Základní vzdělání 

• Střední odborné učiliště 

• Střední odborná škola 

• Vyšší odborná škola 

• Vysoká škola 

 

 

 

 

 



1) Myslíte si, že by měla být eutanázie legalizovaná v ČR? 

• Ano 

• Spíše ano 

• Spíše ne 

• Ne 

 

 

2) Je podle Vás společnost pro legalizaci eutanázie, nebo proti? 

• Pro legalizaci 

• Proti legalizaci 

• Nevím 

 

3) Je podle Vás eutanázie to samé jako interrupce? 

• Ano 

• Spíše ano 

• Spíše ne 

• Ne, je to úplně něco jiného 

 

4) Domníváte se, že by v případě legalizace byla eutanázie zneužívaná? 

• Ano, v dnešní době se dá vše zneužít 

• Spíše ano 

• Spíše ne 

• Ne, za předpokladu, že by vše bylo náležitě právně ošetřeno 

 

5) Přemýšleli byste o eutanázii, kdybyste vy, nebo Váš blízký byl nevyléčitelně nemocný? 

• Ano 

• Ne 

• Nevím 

 

6) V případě, že by eutanázie byla v ČR legální, kdo by měl o jejím provedení rozhodnout? 

• Lékař 

• Rodina 

• Pacient 



• Určená komise 

• Jiné…………………………………………… 

 

 

 

 

7) Je podle Vašeho názoru hospicová péče v ČR na dobré úrovni? 

• Ano 

• Spíše ano 

• Spíše ne 

• Ne 

• Nevím, nezajímám se o to 

 

8) Je podle Vašeho názoru lepší volba eutanázie, nebo hospicová péče? 

• Eutanázie 

• Hospicová péče 

 

9) Myslíte si, že bude v budoucnu eutanázie v ČR legalizovaná? 

• Ano 

• Spíše ano 

• Spíše ne 

• Ne 

 

10) Myslíte si, že se názory na legalizaci eutanázie liší z hlediska laické veřejnosti a 

zdravotníků? Uveďte z jakého důvodu: 

 

 

 

11) Víte alespoň o jednom státu, kde je eutanázie legalizovaná? Prosím, uveďte:  

 

 

 

12) Co se Vám vybaví pod pojmem eutanázie? Prosím, uveďte: 

 



Příloha č. 2  

Otázky rozhovoru 

1) Základní informace 

2) Přemýšlela jste o eutanázii v době, když byla tchýně nemocná? 

3) Kdo by měl podle Vás v případě legalizace o eutanázii rozhodnout a myslíte si, že by byla 

zneužívaná? 

4) Jaký máte názor na hospicovou péči v ČR? 

 


