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Dotazník 

  

Vážení zaměstnanci, 

 obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, který je zaměřen na 

neetické chování na pracovišti. Tento dotazník slouží pouze jako podklad k mé bakalářské 

práci na téma „Etika v zaměstnaneckých vztazích ve vybrané organizaci“. Dotazník je 

anonymní a získaná data budou prezentována jen v souhrnné formě. Vyplnění tohoto 

dotazníku Vám nezabere více než 10 minut Vašeho času. 

Předem Vám děkuji za Vaši ochotu a čas věnovaný při vyplňování tohoto dotazníku. 

 

Zbyněk Čelinský 

 

 Z uvedených možností vyberte pouze tu, která nejlépe odpovídá Vašemu názoru. 

Označte prosím pouze jednu z nabízených možností. 

 ANO NE 

1. Když vstoupím do místnosti, rozhovor kolegů náhle skončí. 
  

2. Šíří se o mně pomluvy. 
  

3. Moje přítomnost na pracovišti je kontrolována víc než normálně 

nebo u jiných kolegů. 

  

4. Moje práce je bez udání důvodů hodnocena jako špatná, jsem 

terčem neustálé kritiky. 

  

5. Je mi písemně nebo ústně vyhrožováno. 
  

6. Smějí se mé nemoci, handicapu, účesu, oblečení apod. 
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 ANO NE 

7. Jsou mi odpírány nebo zamlčovány důležité informace. 
  

8. Okřikují mě nebo mi neustále nadávají. 
  

9. Chovají se ke mně, jako kdybych byl/a vzduch. 
  

10. Kolegové si ze mě utahují, posílají mě dělat zbytečné věci, 

vyřizovat smyšlené vzkazy. 

  

11. Obtěžují mě sexuálními narážkami nebo činy. 
  

12. Věnují mi pouze pohrdavé pohledy či gesta. 
  

13. Mám hanlivou nebo nelichotivou přezdívku. 
  

14. Jsem terčem kanadských žertů. 
  

15. Spolupracovníci mi předhazují, že na pracovišti dlouho 

nevydržím. 

  

16. Nejsem zván na neformální podnikové akce anebo jen tak naoko, 

je zřejmé, že nejsem vítán/a. 

  

17. Na pracovních poradách nedostávám slovo, a pokud ano, bývám 

rychle umlčen/a. 

  

18. Bývám obětním beránkem. Když se něco nepovede, často se na 

mě všechno svede. 

  

19. Kolegové mi vyslovují nedůvěru, sepisují petice, svolávají 

schůzky, aby se řešilo, co se mnou dál. 

  

20. Bývám terčem fyzické agrese. 
  

21. Často mě bolí hlava, žaludek nebo jsem více nemocný/á. 
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 ANO NE 

22. Myslím na člověka, který mi nějak ubližuje, i mimo pracovní 

dobu. 

  

23. Často jsem stěhován/a z pracoviště na pracoviště. 
  

24. Odtahují se ode mě i lidé, kteří se se mnou předtím bavili. 
  

25. Kritizují moje politické nebo náboženské přesvědčení. 
  

26. Během mé dovolené nastávají v mnou vykonávané agendě 

závažné změny. 

  

27. Jsem terčem opakovaných stížností u nadřízených. 
  

28. Je mi odepřeno podnikové vzdělávání. 
  

29. Ztrácejí se mi věci, soubory, data nebo si je kolegové přivlastňují. 
  

30. Jakékoliv chybičky se přehnaně zveličují. 
  

31. Moje profesní kvalifikace je neustále zpochybňována. 
  

32. Do pomluv a intrik jsou zatahováni i moji rodinní příslušníci. 
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33. Jaké je Vaše pohlaví? 

a) muž 

b) žena 

 

34. Jaký je Váš věk? 

a) 16 – 25 

b) 26 – 35 

c) 36 – 45 

d) 46 – 55 

e) 56 a více 

 

35. V této společnosti pracuji jako: 

a) brigádník/brigádnice 

b) zaměstnanec na poloviční úvazek 

c) zaměstnanec na plný úvazek. 

 

36. V této společnosti pracuji: 

a) méně než 1 rok 

b) 1 – 3 roky 

c) 4 – 6 let 

d) 6 a více let 

 

Vážení pracovníci, ještě jednou Vám děkuji za vyplnění tohoto dotazníku 


