
  



Příloha A 

Vážené kolegyně, 

jmenuji se Jana Machačová a jsem studentkou třetího ročníku Lékařské fakulty Univerzity 

Karlovy v Hradci Králové, obor Všeobecná sestra. Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění tohoto 

krátkého dotazníku, jenž je součástí mé závěrečné bakalářské práce na téma: Bakalářky 

ošetřovatelství - jak jsou vnímány středoškolsky vzdělanými kolegyněmi. Dotazník je určen 

pro sestry pracující u lůžka. Informace získané z dotazníku budou použity pouze do bakalářské 

práce a budou zcela anonymní.   Předem Vám děkuji za čas, který věnujete odpovědím na mé 

otázky. 

Prosím zakřížkujte vždy jen jednu odpověď, pokud není uvedeno jinak. 

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 SZŠ - zdravotnický asistent 

 SZŠ - všeobecná sestra 

 vyšší odborné 

 pomaturitní specializační 

 bakalářské 

 magisterské 

 

2. Kolik je Vám let? 

 18 až 30 

 31 až 40 

 41 až 50 

 51 až 60 

 61 a více 

 

 

3. Kolik let již pracujete ve zdravotnictví? 

 0 - 3 

 4 - 10 

 11 - 20 

 21 a více 

 

4. Jak velký je Váš kolektiv? Uveďte, prosím, přibližný počet sester? 

 10 sester a méně 

 11 - 20 sester 

 21 - 30 sester 

 více než 31 sester 

 

5. Máte ve svém týmu vysokoškolsky vzdělanou sestru, která pracuje u lůžka?  

 ano, jednu 

 ano, více než jednu 

 ne 

 nevím 

 

6. Doplňujete si v současné době vzdělání na vysoké škole? 



 ano 

 ne, a ani to neplánuji 

 ne, ale mám to v plánu 

 ne, VŠ vzdělání již mám 

 

7. Jaké důvody by Vás vedly ke studiu na vysoké škole? Pokud již vysokoškolské 

vzdělaní máte nebo právě studujete, jaké důvody Vás ke studiu vedly? Zde můžete 

zaškrtnout více odpovědí. 

 nové informace  

 větší rozsah kompetencí 

 vyšší finanční ohodnocení 

 kariérní postup 

 tlak ze strany zaměstnavatele 

 jiné…………………………. 

 

8. Myslíte si, že je důležité, aby si sestry doplňovaly své vzdělání celý život? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 nevím 

 

9. Myslíte si, že úroveň vzdělání má vliv na kvalitu poskytované péče? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 nevím 

 

10. Domníváte se, že by sestry u lůžka měly mít vysokoškolské vzdělání? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 nevím 

 

11. Domníváte se, že v budoucnu budou u lůžka nemocného pracovat převážně sestry 

s vysokoškolským vzděláním? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 nevím 

 

 

 

 



12. Myslíte si, že by sestry vysokoškolačky měly pracovat pouze ve vedoucích 

funkcích? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 nevím 

 

13. Myslíte si, že sestry vysokoškolačky by měly mít více kompetencí než sestry 

středoškolačky? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 nevím 

 

14. Domníváte se, že v budoucnu budou mít sestry vysokoškolačky větší rozsah 

kompetencí než sestry středoškolačky? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 nevím 

 

15. Vnímáte nějaké rozdíly mezi sestrou vysokoškolačkou a sestrou středoškolačkou? 

Pokud ano, odpovězte, prosím i na otázku č. 14, pokud jste odpověděla „ne“, nebo 

„nevím“ pokračujte k otázce č. 15. 

 ano 

 ne 

 nevím 

 

16. Prosím uveďte, v čem se vysokoškolsky vzdělané sestry liší od středoškolsky 

vzdělaných sester? Můžete zaškrtnout více odpovědí. 

 větší rozsah teoretických znalostí 

 jsou méně připravené pro praxi 

 lépe zvládají práci s ošetřovatelskou dokumentací 

 lepší organizace práce 

 lepší komunikace s klientem 

 lepší pracovní vztahy s lékaři 

 jiné…………………………. 

 

17. Domníváte se, že jsou vysokoškolsky vzdělané sestry schopny podat klientům více 

informací o ošetřovatelských postupech než středoškolsky vzdělané sestry? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 nevím 



18. Myslíte si, že sestry vysokoškolačky mají v ošetřovatelském týmu lepší postavení 

než středoškolsky vzdělané sestry? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 nevím 

 

19. Myslíte si, že jsou vztahy mezi vysokoškolsky a středoškolsky vzdělanými sestrami 

na dobré úrovni? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 nevím 

 

20. Myslíte si, že je spolupráce mezi vysokoškolsky a středoškolsky vzdělanými 

sestrami na dobré úrovni? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 nevím 

 

21. Myslíte si, že se absolvováním vysoké školy zvýší prestiž sester? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 nevím 

 

Dotazník je u konce. Projděte si, prosím, ještě jednou otázky, zda jste na některou nezapomněla 

odpovědět. Moc Vám děkuji za vyplnění toho dotazníku. Pokud byste mi chtěla sdělit další 

informace související s tématem, uveďte je, prosím, na konci tohoto dotazníku. 

 

Prostor pro Vaše připomínky: 

 

 


