
Přílohy 

 
Příloha [1] Příprava na dotazování 
 

Všichni (kromě brainstormingu): 

1. Kde vidíte klady práce v nemocnici Trutnov? 

2. Které oblasti jsou dobře nastavené, ale zasloužily by si větší podporu? 

3. Kde vidíte prostor pro zlepšení? (identifikace rizik) 

4. Probíhají v současné době nějaké akce (anebo přípravy na ně) směřující ke zlepšení 

pracovních podmínek? 

5. Existují nějaké oblasti, na kterých by se dalo v budoucnu zapracovat? 

6. Poskytuje nemocnice podporu zaměstnancům? (mimopracovní aktivity, odměny, 

zázemí apod.?) 

7. Jaká je atmosféra na pracovištích? (mezilidské vztahy) 

8. Co byste uvítal, pro zlepšení kvality práce i spokojenosti s ní? 

9. Jak hodnotíte pracovní podmínky na různých odděleních nemocnice? 

10. Podle vašeho názoru, je ve všech částech nemocnice dostatek personálu (lékařů a 

sester)? 

11. Co byste chtěli zjistit pomocí našeho šetření?  

12. Co bychom neměli opomenout?  

Ředitel: 

1. Seznámení s chodem nemocnice 

2. Jak byste hodnotil spokojenost svých zaměstnanců na různých odděleních? 

3. Podle vašeho názoru, poskytuje nemocnice dostatečnou podporu a motivaci svým 

zaměstnancům? 

4. Nabízí nemocnice nějaké možnosti růstu svých zaměstnanců? (přeškolování 

apod.?) 

5. Jakou cítíte atmosféru mezi zaměstnanci? 

Ekonomická náměstkyně: 

1. Bilance platů i s ohledem na průměr ČR a srovnání s nejbližšími nemocnicemi 

2. Objevují se žádosti o zvýšení platů anebo ohlasy o nespokojenosti? 

3. Existují rozdíly, například mezi odděleními? 

Technický náměstek 



1. Jak hodnotíte technický stav zařízení v nemocnici Trutnov s ohledem na 

konkurenční pracoviště? 

Hlavní sestra: 

1. Jak hodnotíte práci sester na různých odděleních? Liší se nějak? 

2. Co myslíte, že je pro zaměstnance pro spokojený výkon práce důležité? 

3. Nabízí nemocnice nějaké možnosti růstu svých zaměstnanců? (přeškolování 

apod.?) 

4. Jaké jsou, podle vašeho názoru, vztahy na pracovištích? 

Primář: 

1. Jak hodnotíte pracovní podmínky na různých odděleních? Vidíte nějaké rozdíly 

mezi odděleními? 

2. Jak vidíte spokojenost zaměstnanců? Co je pro ně i vás důležité? 

3. Nabízí nemocnice nějaké možnosti růstu svých zaměstnanců? (přeškolování 

apod.?) 

4. Jaké jsou, podle vašeho názoru vztahy na pracovišti? 

 

Zástupkyně odborů: 

1. Jak velkou roli hrají v nemocnici odbory? 

2. Jaká nálada panuje mezi zaměstnanci? Na co si stěžují? 

3. Vidíte nějaké rozdíly mezi odděleními? 

 

Vrchní sestry (kolektivní práce, brainstorming): 

1. Jaké jsou klady práce v nemocnici Trutnov? 

2. Které aspekty jsou důležité pro spokojenost v práci? 

3. Které z nich nabízí nemocnice Trutnov? 

4. Vidíte někde prostor pro zlepšení pracovních podmínek? 

5. Představte si, že se rozmýšlíte nad odchodem ze zaměstnání. Co vás podpoří v tom, 

že zůstanete? Co by vás dovedlo k odchodu? 

6. Existují nějaké dobré projekty, které je třeba jen podpořit anebo jinak 

zorganizovat? 

7. Uvítali byte vyjasnění a zvýšení kompetencí? Za jakých podmínek? 

8. Myslíte si, že se Vám dostává dostatečného uznání od vedení nebo lékařů? 

9. Vypište tři největší klady a tři největší zápory práce v nemocnici Trutnov 



Příloha [2] Dotazník 
 

 



 



 



 





 



Příloha [3] Benešovský dotazník 

 



 



 



 



 



 



 
 


