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Milá kadeřnice, milý kadeřníku,  
 
přiložený dotazník byl vypracován, aby bylo možné posoudit dlouhodobě zlepšit zdravotní 
ochranu v Evropě - zejména ochranu pokožky - na kadeřnickém pracovišti. Pracovně 
podmíněná onemocnění pokožky patří bohužel stále ještě k hlavním důvodům předčasného 
ukončení povolání v kadeřnictví a často mají za následek dlouhá utrpení postižených. S Vaší 
pomocí bychom chtěli zjistit aktuální stav zdravotních opatření ve Vašem salonu, abychom 
mohli nabídnout specifickou pomoc. Cílem je zavedení celoevropské normy pro preventivní 
opatření pro zdravou pokožku na kadeřnickém pracovišti, aby jste měli Vy a Vaši kolegové a 
kolegyně dále velkou radost z Vašeho povolání. 
 
 
Vaše informace zůstanou anonymní a budou se zpracovávat s přísnou důvěrou! 
 
Dotazník je rozdělen na čtyři odstavce (A-D): 

A: Všeobecné otázky 
B: Otázky týkající se posouzení rizika  
C: Otázky týkající se Vaší každodenní práce 
D: Otázky týkající se Vašich potřeb v souvislosti s Vaším povoláním 

 
 
Prosíme Vás, abyste si otázky pečlivě přečetli, odpověděli na ně, a odeslali Vaši odpověď 
jako e-mail, dopis nebo fax na následující adresu: 
 
 
 
  Prosím zde uveďte kontaktní adresu, na niž se má  

  vyplněný dotazník navrátit. 

 
 
 
 
 
 
 
Vyplnění dotazníku trvá cca 15 minut. 
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A Všeobecné otázky 

Všeobecné otázky  

1 Odkud jste? Město
: _____________________________________ 

  Země: _____________________________________ 

2 Jste muž žena 

3 Kolik je Vám let? ________ 
let 

4 Jak dlouho již pracujete jako 
kadeřník/kadeřnice? (včetně učení) ________ 

let 

5 Jakou pozici máte v kadeřnictví? Majitel/ka 

  Manažér/ka 

  Zaměstnanec/zaměstnankyně 

  Učeň/učnice 

  Jiné: ________________________________ 

6 
Kolik zaměstnanců pracuje ve Vašem salónu 
(včetně šéfa/majitele, na plný úvazek, na 
poloviční úvazek a pomocných sily, učňů) ________ 

spolupracovníků 

 
 

Pracovně podmíněná onemocnění pokožky v kadeřnictví ano    ne 

7 Je Vám problém pracovně podmíněných onemocnění pokožky v kadeřnictví znám?   

8 
Měli jste během posledních tří let potíže s pokožkou resp. utrpěli jste onemocnění 
pokožky (např. ekzém rukou), které bylo zaviněno Vaším povoláním jako 
kadeřník/kadeřnice? 

  

 
 

Prevence proti pracovně podmíněným onemocněním pokožky velmi 
důležitá 

důležitá méně 
důležitá 

není 
důležitá 

9 Jak důležitá je podle Vašeho mínění prevence proti pracovně 
podmíněnými onemocněními pokožky u kadeřníků? 
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B Posouzení rizika 

B.1  Které oblasti jsou u Vás v rámci posouzení rizika zahrnuty? 

Oblasti posouzení rizika ano    ne 

1 Produkty (chemikálie, pracovní látky)   

2 Nástroje (nůžky, žiletky)    

3 Technická a elektronická rizika (elektrické přístroje apod.)   

4 Činnosti (mytí, střihání, sušení, barvení atd.)   

5 Faktory související s osobou (způsoby práce, pohotovost k preventivnímu počínání)   

6 Dané prostorové skutečnosti (podlahy, odsávací zařízení, rozdělení prostoru, 
ergonomie pracovišť) 

  

 
 
 
B.2  Jaké důvody jsou podle Vašeho názoru proti uskutečnění posouzení rizika? 

Potenciální důvody proti posouzení rizika ano    ne 

1 Profesní podmínky se sotva mění.    

2 Posouzení rizika je spojeno s příliš vysokými náklady.   

3 Posouzení rizika je spojeno s příliš vysokými organizačními náklady.   

4 Posouzení rizika stojí moc času.   

5 Nevím, jak posouzení rizika provést.   

6 Moji kolegové/ můj šéf nemají o posouzení rizika žádný zájem.   

7 Jiné (vyjmenujte prosím):   

 ___________________________________________________________________   

 
 



EU projekt "Pracovní vztahy a sociální dialog"; posudkový instrument 2010  
 

VS/2009/0474 
 

 

 
SafeHair 

 

 
 

Díky za Vaši pomoc!  4 

C Každodenní práce 

C.1  Pro jaké práce používáte jak často ochranné rukavice? 

Nošení ochranných rukavic vždy často zřídka nikdy Práce se 
nedělá 

1 Mytí vlasů      

2 Vyplachování barviv, přelivů a trvalých      

3 Střihání vlasů (mokrých vlasů, vlasů s trvalou anebo 
barvených vlasů, roztřepených konců vlasů)      

4 Střihání vlasů (suchých vlasů, roztřepených konců 
vlasů) 

     

5 Vlasy: barvení, přeliv, odbarvování, trvalá, 
prodlužování anebo melírování 

     

6 Úprava účesu (natužení, vodová ondulace, natáčení 
na vodovou ondulaci, uhlazování, vyčesávání)      

7 Poradenství zákazníkům      

8 Péče o nástroje (kartáče, hřebeny, přístroje)      

9 Čištění pracovních ploch (např. židlí, stolů) a 
přístrojů      

10 Dezinfekce nástrojů a pracovních ploch      

11 Barvení řas a obočí      

12 Masáž hlavy      

13 Make-up      

14 Holení      

15 Příjem peněz      

16 Jiné (vyjmenujte prosím):      

 ______________________________________      
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C.2  Posuďte prosím následující výroky se zřetelem na nošení ochranných rukavic při 
kadeřnické práci. 

Vlastnosti ochranných rukavic výstižné  
zu    

výstižné  
spíše částečně 

spíše 
nevýstiž

né 

nevýstiž
né 

není 
možná 
žádná 

odpověď 

1 Rukavice jsou odolné proti kadeřnickým 
chemikáliím.       

2 Rukavice se neroztrhnou.       

3 Rukavice existují v různých velikostech.        

4 Rukavice škodí hmatu.       

5 Teplotu vody lze s rukavicemi správně 
odhadnout.       

6 Rukavice omezují volnost pohybu rukou.       

7 Rukavice pro kadeřnický salón je snadné 
obstarat.       

8 Zákazníci akceptují nošení rukavic.       

9 Majitel kadeřnického salónu podporuje nošení 
rukavic.       

10 Pro mne je nošení rukavic velice 
problematické.        

 
 
 
C.3  Jak dlouhé jsou Vaše rukavice?  

 

Délka použitých ochranných rukavic ano    ne 

1 Nepoužíváme žádné rukavice (v tom případě dále k C.5).   

2 Rukavice dosahují až k zápěstí.   

3 Rukavice dosahují až za zápěstí.    

4 Rukavice dosahují až do poloviny předloktí.   

5 Rukavice dosahují přes celou paži.   
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C.4  Kde Vaše rukavice nakupujete? 

Nákup ochranných rukavic ano    ne 

1 Velkoobchod    

2 Velkoobchod s kadeřnickými potřebami   

3 Maloobchodní drogerie   

4 Speciální nabídka    

5 Internetový obchod   

6 Lékárna   

7 Maloobchod s kadeřnickými potřebami   

8 Výrobce kosmetických a kadeřnických produktů   

9 Jiné (vyjmenujte prosím): ______________________________________________   

10 Nevím.   

 
C.5  Která opatření na ochranu pokožky jsou ve Vašem salónu realizována? 

Prostředky a opatření na ochranu pokožky ano    částečně  ne není  
neexistují 

1 Plán ochrany pokožky     

2 Prostředky pro péči o pokožku      

3 Ochranné prostředky na pokožku (např. krémy, pleťové vody)     

4 Ochranné rukavice různých velikostí     

5 Ochranné rukavice univerzální velikosti     

6 Pro každou činnost jiné rukavice     

7 Rukavice na čištění (rukavice na vícenásobné použití, 
tlustostěnné)     

8 Rukavice z fólie (neelastické, tenkostěnné)     

9 Rukavice na jedno použití (např. vinylové, nitrilové, latexové)     

10 Ručníky na jedno použití     

11 Prostředky na čištění pokožky     

12 Vlastní ručníky pro zaměstnance     

13 Zřeknutí se šperků na pažích a rukou     

14 Umytí pokožky po styku s dráždivými látkami     
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C.6  Kdy používáte produkty na ochranu pokožky/péči o pokožku (např. krémy, masti, 

spreje, pěny)? 

Používání produktů na ochranu pokožky/péči o pokožku  ano    ne 

1 Před prací   

2 Při práci   

3 Před přestávkami   

4 Během přestávek   

5 Po přestávkách   

6 Po práci   

7 Po mytí rukou   

 
 
C.7  Jaké úkony činíte na zákazníkovi sami? 

Oblasti činnosti  ano    ne 

1 Recepce   

2 Poradenství   

3 Mytí   

4 Stříhání   

5 Sušení   

6 Barvení (včetně odbarvování a melírování)   

7 Trvalá   

8 Vyplachování (barva, trvalá)   

9 Masáž hlavy   

10 Příjem peněz   
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C.8  K jakým tématům dostáváte školení, trénink resp. kursy na pracovišti nebo mimo 
pracoviště? 

Školení  ano    ne 

1 Žádné neexistují (v tom případě dále k C.9).   

2 Kadeřnické techniky (např. střihání vlasů, barvení vlasů)   

3 Ochrana pokožky   

4 Ochrana dýchacích cest   

5 Ochrana svalů a kloubů    

6 Pracovní prostředí a organizace práce   

7 Ochrana matek   

8 Psychická zatížení (např. stres)   

9 Správné a zdraví neohrožující použití produktů   

10 Jiné (vyjmenujte prosím):    

 ___________________________________________________________________   

 
 
C.9 Které výroky jsou výstižné pro Váš salón? 

Výroky  ano    ne 

1 Používají se smíšené aplikátory pro barvy / přelivy.   

2 Používají se dávkovače.   

3 Používá se zařízení na ředění koncentrátů.   

4 Při barvení se používají pasty.   

5 Při barvení se používají granuláty.   

6 Existuje samostatné pracoviště pro míchání a přelévání barev, přelivů a jiných 
kadeřnických látek. 

  

7 Vaše pracoviště je dostatečně větráno.   

8 Při míchání a přelévání pracujete s uzavřenými systémy (např. dvoukomorové 
aplikátory). 

  

9 Pro zaměstnance existuje separátní prostor pro hygienu a péči o ruce.   

10 Prostředky na ochranu, čištění a péči o ruce jsou v dostatečném množství k dispozici 
(např. v kadeřnickém vozíku). 
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D Potřeba podpory 

D.1  Potřebujete podporu při realizaci opatření pro prevenci pracovně podmíněných 
onemocnění pokožky?  

Potřeba podpory ano    ne 

1 Použití a zacházení s pokožku ohrožujícími substancemi   

2 Zdroje informací   

3 Výběr ochranných rukavic   

4 Nabídky týkající se ochranných rukavic   

5 Doporučení k realizaci posouzení rizika na pracovišti   

6 Upozornění k používání ochranných rukavic   

7 Argumenty k uplatnění opatření na ochranu pokožky    

8 Informace o produktu   

9 Zákonná nařízení a kontroly    

10 Další (vyjmenujte prosím):   

 ___________________________________________________________________   

 


