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DOTAZNÍK – Lékařský a nelékařský zdravotnický personál  

 

Vícejazyčná komunikace a kvalita jazykových služeb  

ve zdravotnických zařízeních 
 

Tento dotazník je anonymní. Výsledky výzkumu budou prezentovány bez uvedení názvu 

zdravotnického zařízení, ve kterém byl sběr dat proveden. Údaje získané při sběru dat budou 

použity pro statistické účely při zpracování diplomové práce na Ústavu translatologie FF UK. 

 

Věnujte prosím pozornost všem otázkám (v opačném případě nelze dotazník pro zpracování dat 

použít). U zaškrtávacích otázek označte pouze jednu odpověď, není-li uvedeno jinak.    

 

Dotazník prosím odevzdejte do 30. listopadu 2012. 

Děkuji za spolupráci.                                                                                                              

Dita Kostelníková, Ústav translatologie FF UK, email: ditakostelnikova@gmail.com  
  

1. Název oddělení / kliniky:  

 

.............................................................................................................................. 

 

2. Pracovní pozice: 

 

.............................................................................................................................. 

 

3. Mateřský jazyk: 

 

.............................................................................................................................. 

 

4. Hovoříte jiným jazykem než svou mateřštinou? 

a) ne 

b) ano  a to (zaškrtněte jednu nebo více možností):  

  ☐ česky ☐ francouzsky ☐ arabsky  

  ☐ anglicky ☐ španělsky ☐ rusky / ukrajinsky  

  ☐ německy ☐ polsky ☐ jiným jazykem 

(upřesněte):................ 

 

5. odpovězte pouze v případě, že jste v otázce č. 4 označili odpověď b)  

Využíváte své znalosti cizích jazyků v komunikaci s pacienty, kteří nehovoří 

česky? 

a) ano 

b) ne (uveďte důvod, např. cizí jazyk neovládám tak dobře, netroufám si na lékařskou 

problematiku, komunikace s těmito pacienty je u nás zajištěna jiným způsobem...): 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................  
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6. S pacientem, který nehovoří česky, se měsíčně setkávám: 

a) maximálně jednou  

b) maximálně pětkrát 

c) šestkrát až dvacetkrát 

d) více než dvacetkrát – uveďte přibližně kolikrát: ...................... 

 

7. Nejčastěji se jedná o pacienty hovořící těmito jazyky (zaškrtněte                                 

4 nejfrekventovanější jazyky): 

☐ anglicky  ☐ španělsky ☐ mongolsky   

☐ německy  ☐ polsky ☐ rusky / ukrajinsky     

☐ francouzsky  ☐ vietnamsky ☐ jiným jazykem (upřesněte): ....................  

 

8. Komunikace je nejproblematičtější s pacienty hovořícími:  

☐ anglicky  ☐ španělsky ☐ mongolsky  

☐ německy  ☐ polsky ☐ rusky / ukrajinsky     

☐ francouzsky  ☐ vietnamsky ☐ jiným jazykem (upřesněte):...............  

a to z důvodu: 

a) jazykové bariéry 

b) kulturní bariéry (jiné zvyky, mravy, náboženství....) 

c) jiného (upřesněte):.......................................................................................... 

    

9. S pacienty, kteří nehovoří česky, se nejčastěji setkávám:  

a) při plánované ambulantní péči         

b) při akutní ambulantní péči       

c) na lůžkovém oddělení   

d) v jiné situaci (upřesněte):............................................................................................  

 

10. Jakým způsobem s těmito pacienty komunikujete? (zaškrtněte jednu nebo více 

možností) 

a) mateřštinou pacienta 

b) anglicky 

c) pacient si přivede česky hovořící doprovod, který konverzaci tlumočí  

d) prostřednictvím tlumočníka (interního tlumočníka nemocnice nebo externího)   

e) prostřednictvím spolupracovníka na oddělení, který ovládá mateřštinu pacienta 

f) prostřednictvím kartiček s piktogramy (názornými obrazovými symboly) 

g) jinak (upřesněte): .............................................................................. 
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11. odpovězte pouze v případě, že jste v otázce č. 10 označili odpověď d)    

V případě, že s pacientem komunikujete prostřednictvím tlumočníka, tlumočení 

zajišťuje (zaškrtněte jednu nebo více možností): 

a) interní tlumočník nemocnice 

b) tlumočník neziskové organizace 

c) tlumočník soukromé tlumočnické agentury 

d) jiný tlumočník: .............................................................................................   

 

12. Způsob, jakým se na našem oddělení / klinice zajišťuje komunikace s pacienty, 

kteří nehovoří česky, celkově hodnotím jako:  

a) naprosto vyhovující  

b) ne zcela ideální – vždy se nějak domluvíme a k nedorozuměním nedochází 

c) problematický – při komunikaci s cizinci dochází k nedorozuměním 

d) nedostatečný – komunikace s cizinci pro nás představuje zásadní problém  

 

13. odpovězte pouze v případě, že jste v otázce č. 12 označili odpověď b), c) nebo d) 

Domnívám se, že zlepšení by se dosáhlo: 

a) zkvalitněním znalosti cizích jazyků u zdravotnického personálu      

b) využitím tlumočníků 

c) jiným způsobem (popište jak): 

............................................................................................................................. 

 

14. odpovězte pouze v případě, že jste v otázce č. 13 označili odpověď b) 

Tito tlumočníci by působili zejména jako: 

a) interní zaměstnanci nemocnice  

b) externí zaměstnanci nemocnice 

c) pro nejproblematičtější a nejfrekventovanější jazykové skupiny jako interní 

zaměstnanci, v ostatních případech jako externí zaměstnanci  

 

15. odpovězte pouze v případě, že jste v otázce č. 13 označili odpověď b)   

Úkolem těchto tlumočníků působících ve službách nemocnice by mělo být 

především (zaškrtněte jednu nebo více možností):  

Tlumočník:   interní    externí 

a) zajišťovat bezproblémovou komunikaci zdravotnického     ☐       ☐   

personálu s pacientem                    

b) vyhotovovat písemné překlady dokumentů (informovaný souhlas    ☐             ☐  

pacienta, revers atd.) do daného jazyka        
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Tlumočník:   interní    externí 

c) komunikovat s rodinou pacienta        ☐       ☐       

d) v případě potřeby poučovat lékaře o kulturních odlišnostech v zemi    ☐       ☐  

pacienta       

e) pomáhat pacientovi při vyplňování vstupních dotazníků a dalších    ☐       ☐  

formulářů  

f) pomáhat pacientovi při orientaci v nemocnici       ☐       ☐  

g) obhajovat standardní diagnosticko-léčebné postupy, v případě, že    ☐       ☐  

s nimi pacient nesouhlasí nebo je z důvodu odlišných zvyklostí   

ve své zemi odmítá      

h) v případě potřeby zajistit pacientovi psychickou a morální podporu    ☐       ☐   

i) být pacientovi telefonicky k dispozici i mimo svou pracovní dobu    ☐       ☐  

j) být telefonicky k dispozici rodině pacienta i mimo svou pracovní    ☐       ☐  

dobu 

k) komunikovat s institucemi (velvyslanectví, pojišťovny) v zemi    ☐       ☐  

pacienta  

l) vést databázi pacientů z dané oblasti        ☐       ☐   

m) jiné úkoly (uveďte): .............................   

 

16. odpovězte pouze v případě, že jste v otázce č. 13 označili odpověď b) 

Služby tlumočníků bych uvítal/a zejména pro tento jazyk / tyto jazyky             

(uveďte konkrétní jazyk/y): 

 

 ..................................................................................................................................... 

 

17. odpovězte pouze v případě, že jste v otázce č. 13 označili odpověď b) 

Měly by být tlumočnické služby při standardních ošetřovatelských a 

zdravotnických výkonech hrazeny z veřejného zdravotního pojištění?  

a) ano  

b) ne  

 

18. Změnila se vstupem ČR do EU pro Vás nějak situace v oblasti péče o zahraniční 

pacienty?  

a) ne 

b) ano (popište jak):  

 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................  
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19. Pokud máte nějaké návrhy na zlepšení, připomínky, komentáře či zkušenosti 

(kladné i záporné) týkající se zajišťování vícejazyčné komunikace na Vašem 

oddělení / klinice, prosím, uveďte je zde: 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


