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Příloha 9- Dotazník 

Vážení respondenti, 

předem Vám děkuji za čas, jenž věnujete k vyplnění následujícího dotazníku, který se zabývá 

vzděláváním a aktivizací seniorů v zařízeních dlouhodobé péče v Plzeňském kraji. Dotazník je zcela 

anonymní a výsledky poslouží pouze k účelům vypracování mé diplomové práce. 

Bc. Tomáš Ulč, DiS., student Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.  

Otázka č. 1: Máte možnost účastnit se jako klient/ka (pacient/ka) nějaké vzdělávací akce? 

(Zakroužkujte správnou odpověď.) 

a) ANO; b) NE 

Otázka č. 2: V případě, že se jako klient/ka (pacient/ka) máte možnost účastnit nějaké vzdělávací 

akce, o které oblasti vzdělávání se jedná? (Můžete zakroužkovat více odpovědí.) 

a) Historie; b) Cizí jazyky; c) Umění; d) Geografie; e) Pohyb a práce s tělem; f) Nové technologie; g) 

Řemeslné činnosti; h) Psychologie a osobnostní rozvoj; i) Literatura; j) Jiné (Uveďte jaké.) 

Otázka č. 3: Jak často se účastníte vzdělávacích aktivit? (Zakroužkujte správnou odpověď.) 

a) Jednou týdně a více; b) Alespoň jednou měsíčně; c) Alespoň jednou za tři měsíce; d) Jednou za půl 

roku a méně; e) Nezúčastňuji se 

Otázka č. 4: V případě, že se vzdělávacích aktivit účastníte, uveďte důvod. (Na otázku libovolně 

odpovězte.) 

Otázka č. 5: Vzdělával/a byste se rád/a v některé oblasti či oblastech, které nejsou v nabídce 

vzdělávacích aktivit zařízení, jehož jste klientem/kou (pacientem/kou)? Jestliže ano, uveďte 

prosím, o které oblasti se jedná. (Na otázku libovolně odpovězte.) 

Otázka č. 6: Máte možnost se jako klient/ka (pacient/ka) účastnit kulturních aktivit? (Zakroužkujte 

správnou odpověď.) 

a) ANO; b) NE 

Otázka č. 7: V případě, že se máte možnost účastnit jako klient/ka (pacient/ka) kulturních aktivit, 

o které se konkrétně jedná? (Můžete zakroužkovat více odpovědí) 

a) Divadelní a pěvecká představení; b) Návštěva muzea či galerie; c) Návštěva historických 

pamětihodností; d) Jiné (Uveďte jaké.) 

Otázka č. 8: Jak často se kulturních aktivit účastníte? (Zakroužkujte správnou odpověď.) 

a) Jednou týdně a více; b) Alespoň jednou měsíčně; c) Alespoň jednou za tři měsíce; d) Jednou za půl 

roku a méně; e) Nezúčastňuji se 



Otázka č. 9: V případě, že se kulturních aktivit neúčastníte, uveďte důvod. (Na otázku libovolně 

odpovězte.) 

Otázka č. 10: Máte možnost si v zařízení, jehož jste klientem/kou (pacientem/kou), vypůjčit knihy 

či časopisy? (Zakroužkujte správnou odpověď.) 

a) ANO; b) NE 

Otázka č. 11: Jaké další aktivity máte možnost ve Vašem zařízení využívat? (Zakroužkujte správnou 

odpověď.) 

a) výtvarná činnost (arteterapie); b) animoterapie (činnost se zvířaty); c) muzikoterapie (poslech hudby, 

zpěv); d) společenské hry; e) jiné (Uveďte jaké.) 

Otázka č. 12: Jak často se realizují ve Vašem zařízení pohybové a rehabilitační aktivity? 

(Zakroužkujte správnou odpověď.) 

a) Každý den; b) Alespoň třikrát týdně; c) Jednou týdně a méně; d) Nerealizují se 

Otázka č. 13: Jste spokojen s nabídkou vzdělávacích a aktivizačních aktivit, které jsou realizovány 

ve Vašem zařízení? (Zakroužkujte správnou odpověď.) 

a) Ano; b) Spíše ano; c) Spíše ne; d) Ne 

Otázka č. 14: Jsou některé aktivity, které Vám v nabídce zařízení, jehož jste klientem/kou 

(pacientem/kou), chybí? Jestli ano, uveďte které. (Na otázku libovolně odpovězte.) 

Otázka č. 15: Uveďte Vaše pohlaví. (Zakroužkujte správnou odpověď.) 

a) Muž; b) Žena 

Otázka č. 16: Uveďte Vaší věkovou kategorii. (Zakroužkujte správnou odpověď.) 

a) 60 až 74 let; b) 75 až 89 let; 90 a více let 

Otázka č. 17: Uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání. (Zakroužkujte správnou odpověď.) 

a) Základní; b) Vyučen; c) Střední odborné; d) Vyšší odborné; e) Vysokoškolské 

Otázka č. 18: Uveďte druh zařízení, jehož jste klientem/kou (pacientem/kou). (Zakroužkujte 

správnou odpověď.) 

a) Domov pro seniory, b) Geriatrické oddělení/Léčebna dlouhodobě nemocných 

 


