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Strana č. 76 – Graf č. 2 Sociální stav pacientů 

Chybně: 

Graf č. 2 Sociální stav pacientů 

 

Pro vyhodnocení první výzkumné otázky byly využity odpovědi na otázky č. 5 (Sociální stav)  

a zejména č. 11 (Ovlivnilo onemocnění vaše zaměstnání?). Z grafu, který vznikl na základě 

získaných odpovědí, vidíme, že největší počet pacientů pobírá starobní důchod. Z celkového 

počtu 59 je to 29 pacientů, tj. 49,2 %. To odpovídá věkovému rozložení pacientů. Vysoký je 

i počet pacientů, kteří pobírají invalidní důchod, 21 pacient, 35,6 %. Z pacientů, kteří pobírají 

invalidní důchod, dva zároveň pracují na plný úvazek, dva na zkrácený úvazek a jeden je OSVČ. 

Pacienti, kteří pracují jen na zkrácený pracovní úvazek, jsou 4, tj. 6,8 %, ti, kteří pracují pouze na 

plný úvazek, jsou 3, tj. 5,1 %, 2 pacienti pracují jako OSVČ bez dalšího pracovního zařazení, 

tj. 3,4 %. 
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Graf č. 2 Sociální stav pacientů 

 

Pro vyhodnocení první výzkumné otázky byly využity odpovědi na otázky č. 5 (Sociální stav)  

a zejména č. 11 (Ovlivnilo onemocnění vaše zaměstnání?). Z grafu, který vznikl na základě 

získaných odpovědí, vidíme, že největší počet pacientů pobírá starobní důchod. Z celkového 

počtu 59 je to 49,2 %. To odpovídá věkovému rozložení pacientů. Vysoký je i počet pacientů, 

kteří pobírají invalidní důchod, 35,6 %. Z pacientů, kteří pobírají invalidní důchod, dva zároveň 

pracují na plný úvazek, dva na zkrácený úvazek a jeden je OSVČ. Pacienti, kteří pracují jen na 

zkrácený pracovní úvazek je 6,8 %, těch, kteří pracují pouze na plný úvazek je 5,1 %,  

3,4 % pacientů pracují jako OSVČ bez dalšího pracovního zařazení. 
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