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PŘÍLOHA K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI I. 

DOTAZNÍK 

  Pavla Chomátová 

Vážený respondente/respondentko,  

jmenuji se Pavla Chomátová a v současné době jsem studentkou 3. ročníku 

oboru Sociální a charitativní práce na Husitské teologické fakultě Univerzity 

Karlovy.  

Odpovědi z tohoto dotazníku použiji k vypracování své bakalářské práce na 

téma Komparace života seniorů v instituci a v domácím prostředí.  

Děkuji Vám za čas strávený u tohoto dotazníku, Vaše odpovědi mi velmi 

pomohou.  

 

Jaký je váš věk? ______      

Pohlaví:  žena  muž 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) Základní 

b) Střední s výučním listem 

c) Střední s maturitou  

d) Vysokoškolské 

 

V jak velkém městě bydlíte? 

a) Do 5 000 obyvatel/ vesnice, maloměsto 

b) 5000 - 40 0000 obyvatel/ středně velké město 

c) Více jak 40 000 obyvatel/ velké město 

 

V jakém prostředí žijete? 

a) Domov seniorů 

b) Běžná domácnost 

 

Pokud jste zaškrtl/a možnost B, zakroužkujte druh Vašeho bydlení? 

a) Nájemní byt 

b) Rodinný dům 

c) Byt v osobním vlastnictví 
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S kým žijete v domácnosti? 

a) Sám/Sama 

b) S partnerem/partnerkou 

c) S dětmi 

d) Se spolubydlící/m 

e) S někým jiným:  

Jak často jste v kontaktu s rodinou? 

a) Denně 

b) Každý týden 

c) 2-3x za měsíc 

d) Jednou měsíčně 

e) Několikrát do roka 

f) Jednou za několik let 

g) Nestýkáme s

 

Jaký druh kontaktu s rodinou udržujete? 

a) Telefonujeme si 

b) Píšeme si SMS zprávy 

c) Skype 

d) Email 

e) Navštěvujeme se 

f) Píšeme si dopisy 

g) Jiné:____________________

________________________

 

Při jakých příležitostech se s rodinnou setkáváte nejčastěji osobně?  

a) Rodinné události (např. svatby, narozeniny) 

b) Pravidelně se navštěvujeme navzájem 

c) Pravidelně mne navštěvují 

d) Pravidelně je navštěvuji 

e) Bydlíme spolu 

 

Na koho se obrátíte, když potřebujete pomoci? (můžete zakroužkovat více 

možností) 

a) Na děti/vnoučata 

b) Na jiného člena rodiny 

c) Na kamaráda/kamarádku 

d) Na sousedy 

 

e) Na partnera 

f) Na personál domova seniorů 

g) Jiná 

osoba:___________________

______________________

 

Jaké jsou vaše možnosti pohybu a soběstačnosti? 

a) Chodící – zcela soběstačný 

b) Chodící – částečně soběstačný 

c) Ležící 

d) Upoután na invalidní vozík 

e) Jiné omezení v pohybu (berle, 

hůl, atd…)
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Z jakých finančních zdrojů financujete své potřeby? (můžete zakroužkovat více 

možností) 

a) Starobní důchod 

b) Našetřené úspory 

c) Finančně mne podporuje rodina 

d) Mám brigádu 

e) Další příspěvky od státu 

f) Toto téma je pro mne citlivé, odmítám odpovědět 

 

Jaký je váš zdravotní stav? (popište svými slovy) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Na škále od jedné do deseti uveďte, jak se cítíte spokojeni ve vztahu k dané věci 

(1 nespokojen, 5 středně spokojen, 10 Velmi spokojen) 

Zdraví 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bydlení  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rodina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Finance  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Volný čas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Pocit bezpečí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Jaké máte koníčky? Co děláte ve volném čase? (vyberte více možností) 

a) Zahrádkaření/Chalupa 

b) Sledování TV 

c) Používání počítače, internetu 

d) Turistika/Cestování 

e) Četba 

f) Luštění křížovek, sudoku 

g) Procházky 

h) Ruční práce/ Kutilství 

i) Další:___________________

________________________

 

 

Děkuji za Váš čas a přeji hezký den a pevné zdraví  


