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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 – Dotazník 

Věk:           …………………………………….. 

Pohlaví:    …………………………………….. 

Profesní pozice (odpovídající zakroužkujte):  Lékař          Sálová sestra          

Ambulantní sestra          Instrumentářka          Ošetřovatel/ka          Sanitář          

Zdravotní technik          Fyzioterapeut 

-►Pokud nepracujete v žádné z výše uvedených pozic, prosím, vypište Vaši pozici 

slovy 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Medicínský obor (vypište slovy):   

………………………………………………………………

………………………… 

Řídící pozice:           

a) Ano 
b) Ne 

NEMOCNICE NA KRAJI M ĚSTA (z let 1978/1981) 

1) Viděli jste někdy tento seriál (jeho část)? 

a) ano 

b) ne 

2) Jak jste se na seriál dívali? 

a) V rámci televizního vysílání 

b) Na DVD 

c) Na stažený soubor v počítači 

d) Na video Stream (např. na YouTube nebo v internetovém archívu televizní 

stanice) 
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e) Nedíval/a jsem se (neviděl/a jsem) 

f) Jiné 

3) Jak intenzivně jste se na tento seriál dívali? (nevyplňují ti, kte ří se dívali na 

DVD nebo stahovali seriál z Internetu) 

a) Viděl/a jsem všechny epizody 

b) Viděl/a jsem skoro všechny epizody, jen výjimečně jsem některou vynechal/a 

c) Viděl/a jsem asi tak polovinu seriálu 

d) Viděl/a jsem jen pár epizod 

e) Nedíval/a jsem se (neviděl/a jsem) 

f) Jiné 

4) Proč jste se na seriál dívali? 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5) Jaká byla Vaše nejoblíbenější postava ze seriálu? (Napište jméno postavy nebo 

její charakteristiku, pokud si nevybavujete jméno. Pokud jste žádné postavě v tomto 

seriálu nedávali přednost, uveďte, že jste neměli oblíbenou postavu. Pokud jste tento 

seriál neviděli, nechte políčko nevyplněné) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

NEMOCNICE NA KRAJI M ĚSTA PO 20 LETECH 

1) Viděli jste někdy tento seriál (jeho část)? 

a) ano 

b) ne 

2) Jak jste se na seriál dívali? 

a) V rámci televizního vysílání 

b) Na DVD 

c) Na stažený soubor v počítači 
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d) Na video stream (např. na YouTube nebo v internetovém archívu televizní stanice) 

e) Nedíval/a jsem se (neviděl/a jsem) 

f) Jiné 

3) Jak intenzivně jste se na tento seriál dívali? (nevyplňují ti, kte ří se dívali na 

DVD nebo stahovali seriál z Internetu) 

a) Viděl/a jsem všechny epizody 

b) Viděl/a jsem skoro všechny epizody, jen výjimečně jsem některou vynechal/a 

c) Viděl/a jsem asi tak polovinu seriálu 

d) Viděl/a jsem jen pár epizod 

e) Nedíval/a jsem se (neviděl/a jsem) 

f) Jiné 

4) Proč jste se na seriál dívali? 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5) Jaká byla Vaše nejoblíbenější postava ze seriálu? (Napište jméno postavy nebo 

její charakteristiku, pokud si nevybavujete jméno. Pokud jste žádné postavě v tomto 

seriálu nedávali přednost, uveďte, že jste neměli oblíbenou postavu. Pokud jste tento 

seriál neviděli, nechte políčko nevyplněné) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

NEMOCNICE NA KRAJI M ĚSTA – NOVÉ OSUDY 

1) Viděli jste někdy tento seriál (jeho část)? 

a) ano 

b) ne 

2) Jak jste se na seriál dívali? 

a) V rámci televizního vysílání 

b) Na DVD 
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c) Na stažený soubor v počítači 

d) Na video stream (např. na YouTube nebo v internetovém archívu televizní stanice) 

e) Nedíval/a jsem se (neviděl/a jsem) 

f) Jiné 

3) Jak intenzivně jste se na tento seriál dívali? (nevyplňují ti, kte ří se dívali na 

DVD nebo stahovali seriál z Internetu) 

a) Viděl/a jsem všechny epizody 

b) Viděl/a jsem skoro všechny epizody, jen výjimečně jsem některou vynechal/a 

c) Viděl/a jsem asi tak polovinu seriálu 

d) Viděl/a jsem jen pár epizod 

e) Nedíval/a jsem se (neviděl/a jsem) 

f) Jiné 

4) Proč jste se na seriál dívali? 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5) Jaká byla Vaše nejoblíbenější postava ze seriálu? (Napište jméno postavy nebo 

její charakteristiku, pokud si nevybavujete jméno. Pokud jste žádné postavě v tomto 

seriálu nedávali přednost, uveďte, že jste neměli oblíbenou postavu. Pokud jste tento 

seriál neviděli, nechte políčko nevyplněné) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

ORDINACE V RŮŽOVÉ ZAHRAD Ě I. 

1) Viděli jste někdy tento seriál (jeho část)? 

a) ano 

b) ne 

 

2) Jak jste se na seriál dívali? 

a) V rámci televizního vysílání 

b) Na DVD 
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c) Na stažený soubor v počítači 

d) Na video stream (např. na YouTube nebo v internetovém archívu televizní stanice) 

e) Nedíval/a jsem se (neviděl/a jsem) 

f) Jiné 

3) Jak intenzivně jste se na tento seriál dívali? (nevyplňují ti, kte ří se dívali na 

DVD nebo stahovali seriál z Internetu) 

a) Viděl/a jsem všechny epizody 

b) Viděl/a jsem skoro všechny epizody, jen výjimečně jsem některou vynechal/a 

c) Viděl/a jsem asi tak polovinu seriálu 

d) Viděl/a jsem jen pár epizod 

e) Nedíval/a jsem se (neviděl/a jsem) 

f) Jiné 

4) Proč jste se na seriál dívali? 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5) Jaká byla Vaše nejoblíbenější postava ze seriálu? (Napište jméno postavy nebo 

její charakteristiku, pokud si nevybavujete jméno. Pokud jste žádné postavě v tomto 

seriálu nedávali přednost, uveďte, že jste neměli oblíbenou postavu. Pokud jste tento 

seriál neviděli, nechte políčko nevyplněné) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

ORINACE V RŮŽOVÉ ZAHRAD Ě II.  

1) Viděli jste někdy tento seriál (jeho část)? 

a) ano 

b) ne 

 

2) Jak jste se na seriál dívali? 

a) V rámci televizního vysílání 

b) Na DVD 
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c) Na stažený soubor v počítači 

d) Na video stream (např. na YouTube nebo v internetovém archívu televizní stanice) 

e) Nedíval/a jsem se (neviděl/a jsem) 

f) Jiné 

3) Jak intenzivně jste se na tento seriál dívali? (nevyplňují ti, kte ří se dívali na 

DVD nebo stahovali seriál z Internetu) 

a) Viděl/a jsem všechny epizody 

b) Viděl/a jsem skoro všechny epizody, jen výjimečně jsem některou vynechal/a 

c) Viděl/a jsem asi tak polovinu seriálu 

d) Viděl/a jsem jen pár epizod 

e) Nedíval/a jsem se (neviděl/a jsem) 

f) Jiné 

4) Proč jste se na seriál dívali? 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5) Jaká byla Vaše nejoblíbenější postava ze seriálu? (Napište jméno postavy nebo 

její charakteristiku, pokud si nevybavujete jméno. Pokud jste žádné postavě v tomto 

seriálu nedávali přednost, uveďte, že jste neměli oblíbenou postavu. Pokud jste tento 

seriál neviděli, nechte políčko nevyplněné) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

RODINNÁ POUTA  

1) Viděli jste někdy tento seriál (jeho část)? 

a) ano 

b) ne 

 

2) Jak jste se na seriál dívali? 

a) V rámci televizního vysílání 

b) Na DVD 



7 
 

c) Na stažený soubor v počítači 

d) Na video stream (např. na YouTube nebo v internetovém archívu televizní stanice) 

e) Nedíval/a jsem se (neviděl/a jsem) 

f) Jiné 

3) Jak intenzivně jste se na tento seriál dívali? (nevyplňují ti, kte ří se dívali na 

DVD nebo stahovali seriál z Internetu) 

a) Viděl/a jsem všechny epizody 

b) Viděl/a jsem skoro všechny epizody, jen výjimečně jsem některou vynechal/a 

c) Viděl/a jsem asi tak polovinu seriálu 

d) Viděl/a jsem jen pár epizod 

e) Nedíval/a jsem se (neviděl/a jsem) 

f) Jiné 

4) Proč jste se na seriál dívali? 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5) Jaká byla Vaše nejoblíbenější postava ze seriálu? (Napište jméno postavy nebo 

její charakteristiku, pokud si nevybavujete jméno. Pokud jste žádné postavě v tomto 

seriálu nedávali přednost, uveďte, že jste neměli oblíbenou postavu. Pokud jste tento 

seriál neviděli, nechte políčko nevyplněné) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

DR. HOUSE 

1) Viděli jste někdy tento seriál (jeho část)? 

a) ano 

b) ne 

 

2) Jak jste se na seriál dívali? 

a) V rámci televizního vysílání 

b) Na DVD 
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c) Na stažený soubor v počítači 

d) Na video stream (např. na YouTube nebo v internetovém archívu televizní stanice) 

e) Nedíval/a jsem se (neviděl/a jsem) 

f) Jiné 

3) Jak intenzivně jste se na tento seriál dívali? (nevyplňují ti, kte ří se dívali na 

DVD nebo stahovali seriál z Internetu) 

a) Viděl/a jsem všechny epizody 

b) Viděl/a jsem skoro všechny epizody, jen výjimečně jsem některou vynechal/a 

c) Viděl/a jsem asi tak polovinu seriálu 

d) Viděl/a jsem jen pár epizod 

e) Nedíval/a jsem se (neviděl/a jsem) 

f) Jiné 

4) Proč jste se na seriál dívali? 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5) Jaká byla Vaše nejoblíbenější postava ze seriálu? (Napište jméno postavy nebo 

její charakteristiku, pokud si nevybavujete jméno. Pokud jste žádné postavě v tomto 

seriálu nedávali přednost, uveďte, že jste neměli oblíbenou postavu. Pokud jste tento 

seriál neviděli, nechte políčko nevyplněné) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

CHIRURGOVÉ  

1) Viděli jste někdy tento seriál (jeho část)? 

a) ano 

b) ne 

 

2) Jak jste se na seriál dívali? 

a) V rámci televizního vysílání 

b) Na DVD 
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c) Na stažený soubor v počítači 

d) Na video stream (např. na YouTube nebo v internetovém archívu televizní stanice) 

e) Nedíval/a jsem se (neviděl/a jsem) 

f) Jiné 

3) Jak intenzivně jste se na tento seriál dívali? (nevyplňují ti, kte ří se dívali na 

DVD nebo stahovali seriál z Internetu) 

a) Viděl/a jsem všechny epizody 

b) Viděl/a jsem skoro všechny epizody, jen výjimečně jsem některou vynechal/a 

c) Viděl/a jsem asi tak polovinu seriálu 

d) Viděl/a jsem jen pár epizod 

e) Nedíval/a jsem se (neviděl/a jsem) 

f) Jiné 

4) Proč jste se na seriál dívali? 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5) Jaká byla Vaše nejoblíbenější postava ze seriálu? (Napište jméno postavy nebo 

její charakteristiku, pokud si nevybavujete jméno. Pokud jste žádné postavě v tomto 

seriálu nedávali přednost, uveďte, že jste neměli oblíbenou postavu. Pokud jste tento 

seriál neviděli, nechte políčko nevyplněné) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

 

 

 

Dívali jste se někdy na nějaký seriál z lékařského prostředí, který ve výčtu nebyl 

uveden? 

Pokud ano, uveďte, prosím, jeho název. 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 


