Příloha 1: Ukázka dotazníku
Upravená česká verze dotazníku Sexual Experience Questionnaire (Fitzgerald et al., 1995)
BLOK A (upravená česká verze dotazníku Sexual Experience Questionnaire (Fitzgerald et al., 1995):
Setkali jste se za poslední rok na pracovišti s následujícími projevy chování?
Pokud ano, uveďte prosím, zda 1krát, nebo opakovaně. Pokud ne, uveďte prosím nikdy.
PROJEVY CHOVÁNÍ
1. Činil někdo nevhodné až zesměšňující
poznámky o mužích či o ženách (jejich
schopnostech, vzhledu, postavení
atd.)?
2. Ukazoval Vám někdo bez vztahu
k obsahu práce materiály (obrázky,
texty, nahrávky), které zobrazovaly
ženy
či
muže
znevažujícím
nebo sexuálně laděným způsobem?
3. Choval se k Vám někdo znevažujícím
až urážlivým způsobem kvůli tomu,
že jste žena, či muž?
4. Popisoval
někdo
nevhodným
či zesměšňujícím způsobem Vaše tělo
či vzhled?
5. Komentoval někdo Vaše sexuální
chování či sexuální orientaci?
6. Vyprávěl před Vámi někdo sexuálně
laděné příběhy nebo vtipy o sexu,
včetně
příběhů
a
vtipů
o homosexuálním sexuálním chování?
7. Snažil se Vás někdo vtáhnout
do diskuse týkající se sexu, ačkoliv se
obsah práce nevztahoval k sexualitě?
8. Viděli jste v kancelářích materiály,
které zobrazovaly ženy či muže
jako sexuální objekty (např. kalendáře
či šetřiče obrazovky s nahými ženami)?
9. Dělal před Vámi někdo sexuálně
podbarvené pohyby či gesta?
10. Stalo se Vám, že se Vás někdo dotýkal
nevhodným způsobem či jinak
narušoval Váš osobní prostor?
11. Stalo se Vám, že se Vás někdo pokusil
(z Vaší strany nevítaně) hladit, líbat
či se s Vámi jinak fyzicky sblížit?
12. Vzbudil ve Vás někdo dojem, že získáte
určitou výhodu, pokud budete
souhlasit s intimním sblížením (ať již
v podobě jednorázové sexuální
zkušenosti, či dlouhodobého vztahu)?
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13. Vzbudil ve Vás někdo dojem, že by vůči ☐
Vám mohl použít určitý trest (např.
snížení platu), pokud odmítnete návrh
na intimní sblížení?
14. Zacházel s Vámi někdo špatně proto, ☐
že jste odmítl/a návrh na sexuální
sblížení?
15. Nabídl Vám někdo pracovní výhody ☐
(např. méně povinností, kariérní
postup), pokud budete vstřícná/ý vůči
sexuálním návrhům?
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Pokud jste se nikdy nesetkal/a s výše uvedenými projevy chování na pracovišti, přejděte rovnou
na BLOK C
BLOK B (vyplňte pouze tehdy, pokud jste se na pracovišti setkal/a s minimálně jedním z výše
uvedených projevů chování)
1. Kdo vůči Vám toto chování směřoval? (Pokud jste se setkal/a s více projevy, zvolte odpověď,
která postihuje nejvíce z nich.)
☐ muž/muži
☐ žena/ženy
☐ muž/muži i žena/ženy
2. Jaké pracovní postavení vůči Vám zastávala osoba (osoby), která na Vás toto chování směřovala?
☐ v nadřízené pozici ☐ v podřízené pozici ☐ ve stejné pozici ☐ v jiné pozici (napište jaké):
…………………………………………………………………………….
3. Jaký pocit ve Vás vyvolala tato zkušenost?
☐ Cítil/a jsem se nepříjemně/poníženě
☐ Byl/a jsem naštvaná
☐ Měl/a jsem strach
☐ Vůbec žádný (bylo mi to jedno)
☐ Jiný (napište jaký): ……………………………………………………………………………………………………………………….
4. Jak jste na zkušenost reagoval/a?
☐ Snažil/a jsem se dané osobě vyhýbat
☐ Snažil/a jsem se tuto situaci řešit formální cestou v rámci úřadu
☐ Vyhledal/a jsem externí pomoc
☐ Uvažoval/a jsem o změně zaměstnání
☐ Nic jsem na svém chování nezměnil/a
☐ Jinak (napište jak): ……………………………………………………………………………………………………………………….

BLOK C
1. Existuje na Vašem úřadě?
Anonymní schránka pro hlášení případů sexuálního obtěžování
☐ ano
☐ ne
☐ nevím
Pověřená osoba, na kterou se lze obrátit
☐ ano
☐ ne
☐ nevím

(Spolupracující) psycholog či psycholožka, na které se lze obrátit
☐ ano
☐ ne
☐ nevím
Etický kodex či jiný předpis, ve kterém je explicitně zakotven zákaz sexuálního obtěžování
☐ ano
☐ ne
☐ nevím
Předpisem stanovený postup řešení případů sexuálního obtěžování
☐ ano
☐ ne
☐ nevím
Vzdělávací program zaměřený na prevenci sexuálního obtěžování
☐ ano
☐ ne
☐ nevím
Vstupní vzdělávání, jehož součástí je i informování o problematice sexuálního obtěžování
☐ ano
☐ ne
☐ nevím
Jiná možnost (napište jaká): ……………………………………………………………………………………………………………….
2. Jste?
☐ žena

☐ muž

3. Kolik Vám je let?
☐ 18-25
☐ 25-35

☐ 35-50

☐ 50 a více

4. Jaká je Vaše pozice na pracovišti?
☐ státní zaměstnanec / státní zaměstnankyně
☐ vedoucí oddělení
☐ ředitel/ka odboru
☐ ředitel/ka sekce
☐ zaměstnanec / zaměstnankyně v pracovním poměru
5. Jaký je poměr žen a mužů na Vašem oddělení (útvaru)?
☐ Více než 50 % žen
☐ Více než 50 % mužů
☐ Pouze ženy
☐ Pouze muži

