
 
 

Příloha č. 1 Seznam použitých zkratek 
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ČBÚ:   Český báňský úřad 

EHS:   Evropské hospodářské společenství 

KPR:   Kardiopulmonální resuscitace 
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Příloha č. 3 Anonymní dotazník pro zdravotnické pracovníky pracující na oddělení 

intenzivní péče 

Milí zdravotníci, 

jmenuji se Gabriela Kapounová, jsem studentka 2. ročníku navazujícího magisterského 

studia oboru Specializace ve zdravotnictví (MOPAR) na 1. lékařské fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze. Součástí mé státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce 

na téma ,, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na oddělení intenzivní péče.“ Ke zjištění 

patřičných údajů, které jsou obsaženy v závěrečné fázi mé diplomové práce, Vás prosím 

o vyplnění následujícího dotazníku. 

Prosím Vás o pravdivé zodpovězení jednotlivých otázek. 

Ubezpečuji Vás, že dotazník je anonymní, žádný z údajů nebude zneužit a poslouží 

výhradně k vypracování mé diplomové práce. Výsledky budou prezentovány v anonymitě 

bez jmenování pracoviště. 

Děkuji Vám za spolupráci 

 Bc. Gabriela Kapounová 

 

1. Do jaké věkové kategorie patříte? 

a) 18- 25 let 

b) 26- 35 let 

c) 36- 45 let 

d) Více než 45 let 

 

2. Pohlaví 

a) Žena 

b) Muž 

 

3. Jaká je Vaše pracovní pozice?  

a) Lékař 

b) Vedoucí pracovník nelékařských zdravotních profesí (vrchní sestra, staniční sestra) 

c) Sestra (všeobecná sestra, zdravotnický záchranář, porodní asistentka) 

d) Zdravotnický asistent 

e) Ošetřovatel 

 

  



 
 

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) Základní + kvalifikační kurz (např. všeobecný sanitář, zdravotně sociální 

pracovník, masér) 

b) Středoškolské s maturitou 

c) Vyšší odborné vzdělání (diplomovaný specialista) 

d) Vysokoškolské – bakalářské 

e) Vysokoškolské – magisterské 

 

5. Délka praxe v oboru? 

a) 0 – 2 roky 

b) 2 – 5 let 

c) 5 – 10 let 

d) 10 – 20 let 

e) 20 a více let 

 

6. Na jakém oddělení pracujete? 

a) Standardní oddělení 

b) Intermediální oddělení 

c) Jednotka intenzivní péče 

d) Anesteziologicko-resuscitační oddělení 

 

7. Do jaké jste zařazeni kategorie rizik práce? 

a) 1. kategorie 

b) 2. kategorie 

c) 3. kategorie 

d) 4. kategorie 

e) Nevím 

 

8. Považujete informace o zásadách bezpečnosti a zdraví při práci za dostatečné?  

a) Ano 

b) Ne 

 

9. Myslíte si, že Vám nějaké informace chybí? 

a) Ano 

b) Ne 

Pokud Ano, kde pociťujete největší 

nedostatek?............................................................... 

 

  



 
 

10. Jak často se účastníte školení BOZP ve Vašem zdravotnickém zařízení? 

a) 1x za 3 měsíce 

b) 1x za 6 měsíců 

c) 1x za rok 

d) 1x za 2 roky 

e) Méně často než 1x za 2 roky 

 

11. Jakou formou probíhá školení BOZP? (Možnost více odpovědí) 

a) Přednáška 

b) Přednáška zakončená ověřením znalostí 

c) E-learning (elektronická podoba) 

d) E-learning zakončený ověřením znalostí 

e) Názorná ukázka s výkladem a následným procvičením úkonů 

 

12. Jaký je Váš názor na školení BOZP? 

a) Velmi přínosné 

b) Přínosné 

c) Minimálně přínosné 

d) Nepřínosné 

 

13. Znáte právní předpisy, které se vážou k Vašemu povolání?  

a) Znám starší i nejnovější právní předpisy 

b) Znám jen ty nejdůležitější právní předpisy 

c) Neznám žádné právní předpisy, které se vztahují k mému povolání 

 

14. Dodržujete zásady a postupy pracovních úkonů z hlediska BOZP 

vyplývajících z výkonu Vašeho povolání?  

a) Ano, vždy (až na zcela výjimečné, nouzové situace) 

b) Ano, většinou 

c) Málokdy 

d) Nikdy 

 

15. Pokud jste zásady a postupy nedodržel/a, jaké byly nejčastější důvody? 

1.   ……………………………………………………………………………………… 

2.   ……………………………………………………………………………………… 

3.   ……………………………………………………………………………………… 

 

  



 
 

16. Jaký je Váš hlavní důvod dodržování zásad BOZP? (Možnost více odpovědí) 

a) Chráním sám sebe a kolegy 

b) Chráním pacienta a návštěvy 

c) Obávám se sankcí ze strany zaměstnavatele 

d) Je to zvyk, nepřemýšlím nad tím 

e) Jiné 

Jaké?........................................................................................................................ 

 

17. Jaké osobní ochranné pracovní pomůcky a prostředky využíváte k ochraně 

zdraví při výkonu povolání na Vašem pracovišti? (Možnost více odpovědí) 

a) Ochranné pokrývky hlavy 

b) Ochranné brýle 

c) Roušky pro ochranu dýchacích orgánů 

d) Jednorázové rukavice 

e) Protiskluzová obuv s páskem přes patu 

f) Ochranný oděv 

g) Obličejový štít 

h) Jiné……………………………………………………………………………… 

 

18. Užíváte pracovní ochranný oděv jen na svém oddělení kde pracujete? 

a) Ano, pracovní oděv nosím pouze na svém oddělení 

b) Jen výjimečně odcházím z oddělení na jiné oddělení v tom samém oděvu 

c) Pracovní oděv mám na sobě celý den, neměním si ho i když navštívím jiné oddělení 

 

19. Mezi povinnosti zaměstnance patří: (Možnost více odpovědí) 

a) Podílet se na bezpečném pracovním prostředí  

b) Účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem  

c) Podrobit se preventivním lékařským prohlídkám, očkováním, vyšetřením 

d) Používat OOPP - osobní ochranné pracovní prostředky 

e) Dodržovat pracovní postupy 

f) Nepožít alkoholické nápoje či jiné návykové látky na pracovišti, ani pod jejich  

vlivem na něj vstupovat 

g) Podrobit se zkoušce, zda není pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek 

h) Hlásit pracovní úrazy 

ch) Zjištěné závady, nedostatky oznámit svému nadřízenému 

i) Jiné ……………………………………………………………………………  

 

  



 
 

20. Jaké osobní ochranné pracovní pomůcky použijete při odběru biologického 

materiálu?  

.…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

21. Poranil/a jste se někdy při výkonu práce? Pokud Ano, uveďte jak. 

a) Ano   ……………………………………………………………………. 

b) Ne 

 

22. Co bylo příčinou poranění? (Možnost více odpovědí)  

a) Nedodržování BOZP 

b) Nepozornost 

c) Únava 

d) Vinna druhé osoby 

e) Porucha přístroje 

f) Jiné 

 

23.  Jak postupujete v případě vzniku pracovního úrazu? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

24. Zaškrtněte kdy si desinfikujete ruce (Možnost více odpovědí) 

a) Každých 30 minut 

b) Před kontaktem s pacientem 

c) Po kontaktu s pacientem 

d) Po kontaktu s okolím pacienta 

e) Před aseptickými činnostmi 

f) Po expozici biologickým materiálem 

g) Ruce i nedesinfikuji, používám rukavice 

 

25.  Jak dlouho si desinfikujete ruce? 

a) 15 sec 

b) 30 sec 

c) 1 min 

d) 2 min 

e) 3 min 

f) 4 min 



 
 

26. Je na Vašem pracovišti dostatek osobních ochranných pracovních pomůcek 

k ochraně zdraví? 

a) Ano 

b) Ne 

Kterých zejména: 

1……………………….2…………………………3…………………………. 

 

27. Jestliže došlo někdy ve Vaší praxi k nedodržování BOZP z Vaší strany, hlásil 

jste to vedoucímu? 

a)  Ano 

b)  Ne 

Důvod……………………………………………………………………… 

 

28. Nahlásil/a byste vedoucímu pracovníky kteří nedodržují BOZP? 

a)  Ano, vždy 

b)  Ne 

c)  Pouze kdyby šlo o soustavné porušování a nereagovali by na mé upozorňování 

 

29. V případě, že byste porušil/a pracovně právní předpisy nebo předpisy BOZP, 

znáte svá rizika? 

a)  Ano 

b)  Myslím si, že ano 

c)  Ne 

 

30. Myslíte si, že dodržujete postup BOZP takový, aby se zabránilo všem rizikům, 

které vyplývají z výkonu Vašeho povolání? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

 

31.  Ovlivňuje výši Vašich odměn a prémií spotřeba materiálu na Vašem 

pracovišti? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

 

Ještě jednou děkuji za Váš čas, který jste věnoval/a vyplňováním tohoto dotazníku. 

 

Bc. Gabriela Kapounová 

  



 
 

Příloha č. 4 Struktura rozhovoru s ošetřovatelským managementem  

Otázky zaměřené na školení zdravotnických pracovníků. 

1. Dodržování pracovně právních předpisů a předpisů BOZP zabezpečujete 

prostřednictvím svých zaměstnanců nebo externích specialistů? 

2. Jak často provádíte školení BOZP u podřízených? 

3. Je to spíše formální, či neformální školení? 

4. Je pro Vás školení BOZP u Vašich zdravotnických pracovníků významné? 

5. Myslíte si, že zdravotničtí pracovníci považují školení BOZP za důležité? 

Otázky zaměřené na kontrolu dodržování BOZP.  

6. Jak probíhají na Vašem pracovišti kontroly BOZP? 

7. Jak dopadla Vaše poslední kontrola o dodržování pracovně právních předpisů 

a předpisů BOZP u Vašich podřízených? 

Otázka zaměřená na zkušenost ošetřovatelského managementu s porušováním BOZP 

ze strany zaměstnanců a na názor dodržování BOZP na oddělení intenzivní péče. 

8. Máte na Vašem pracovišti zkušenost s porušováním BOZP ze strany zaměstnanců? 

Můžete uvést konkrétně? Jaký máte názor na dodržování BOZP na oddělení 

intenzivní péče? 

 

  



 
 

Příloha č. 5 Žádost o realizaci výzkumu ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze 

 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

Příloha č. 6 Plakát 

 


