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Přílohy 

Příloha 1 – Dotazník 

Společenské a pracovní uplatnění dospělých osob s Aspergerovým syndromem 

Dobrý den, 

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Tento dotazník 

je určen pro dospělé osoby s Aspergerovým syndromem, jejich blízké, dále i pro odborné 

pracovníky, kteří s těmito lidmi pracují. Dotazník je anonymní. Odpovědi z tohoto 

dotazníku budou zpracovány do diplomové práce "Společenské a pracovní uplatnění 

dospělých osob s Aspergerovým syndromem". Předem děkuji za vyplnění. 

1. Jste: 

Vyberte jednu odpověď. 

a. osoba s Aspergerovým syndromem 

b. rodič osoby s Aspergerovým syndromem 

c. přítel/přítelkyně osoby s Aspergerovým syndromem 

d. partner/partnerka osoby s Aspergerovým syndromem 

e. manţel/manţelka osoby s Aspergerovým syndromem 

f. sourozenec osoby s Aspergerovým syndromem 

g. potomek osoby s Aspergerovým syndromem 

h. kolega/kolegyně osoby s Aspergerovým syndromem 

i. zaměstnavatel osoby s Aspergerovým syndromem 

j. odborný pracovník pracující s osobou s Aspergerovým syndromem 

k. jiné:..........(uveďte) 
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2. Je vám: 

Vyberte jednu odpověď. 

a. 0-18 let 

b. 19–30 let 

c. 31–45 let 

d. 46–60 let 

e. 61–75 let 

f. 76–90 let 

g. nad 90 let 

3. Pohlaví: 

Vyberte jednu odpověď. 

a. muţ 

b. ţena 

4. Osobě s Aspergerovým syndromem, které se týká tento dotazník, je: 

Vyberte jednu odpověď. 

a. 18–30 let 

b. 31–45 let 

c. 46–60 let 

d. 61–75 let 

e. 76–90 let 

f. nad 90 let 
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5. Osoba s Aspergerovým syndromem (dále AS), které se týká tento dotazník, je: 

Vyberte jednu odpověď. 

a. muţ 

b. ţena 

6. Jaké je nejvyšší ukončené vzdělání osoby s AS? 

Vyberte jednu odpověď. 

a. Základní 

b. Vyučen/a 

c. Středoškolské 

d. Vysokoškolské 

7. Osoba s AS je 

Vyberte jednu odpověď. 

a. svobodná 

b. vdaná/ţenatý 

c. rozvedená/rozvedený 

d. ovdovělá / ovdovělý 

8. Ohodnoťte výroky o osobě s AS: 

Vyberte jednu odpověď v každém řádku - ohodnoťte jako ve škole - 1 znamená „naprosto 

souhlasí“, 5 „vůbec nesouhlasí“, N – nevím / nelze hodnotit 

a. Je schopen/a navázat přátelství. 

b. Dokáţe udrţovat přátelské vztahy. 
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c. Je dobrým partnerem. / Je dobrou partnerkou. 

d. Dokáţe sám/sama pečovat o děti. 

e. Zvládá bez pomoci běţný úklid domácnosti. 

f. Zvládá bez pomoci nákup potravin, oblečení, drogerie. 

g. Zvládá zabezpečit chod domácnosti (vyřídit úřední záleţitosti, zaplatit 

energie,...) 

h. Je bezproblémovým zaměstnancem / bezproblémovou zaměstnankyní. 

9. Označte výroky o osobě s AS, které jsou pravdivé: 

Vyberte jednu nebo více odpovědí. 

a. Má partnera / partnerku / manţela / manţelku. 

b. Má děti. 

c. Má stálé zaměstnání. 

d. Je spokojená ve svém zaměstnání. 

e. Udrţuje přátelský vztah se svými kolegy. 

f. Chodí na firemní akce např. Vánoční večírky. 

g. Ţádná z výše uvedených odpovědí pro tuto osobu s AS neplatí. 

10. V kolika letech se osoba s AS odstěhovala od rodičů? 

Napište číslovkou do prvního řádku, nebo zvolte druhou odpověď. 

a. Uveďte číslovkou:  

b. Osoba s AS stále ţije ve společné domácnosti s rodiči. 

11. Odhadněte, přibliţně kolik má osoba s AS přátel? 
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Napište jedno nebo více slov. 

12. Kde se tato osoba seznámila se svými přáteli (kamarádem/kamarádkou)? 

Napište jedno nebo více slov. 

13. Seznámila se osoba s AS s někým na sociální síti (Facebook, Twiter apod.)? 

Vyberte jednu odpověď. 

a. ano 

b. ne  

c. nevím 

14. Kde se tato osoba seznámila se svým partnerem/partnerkou? 

Pokud osoba s AS momentálně nemá partnera/partnerku, ale v minulosti byla v 

partnerském vztahu, uveďte prosím, kde se seznámil/a s bývalým partnerem/partnerkou. 

Pokud osoba s AS nemá, ani nikdy neměla partnera/partnerku - zvolte druhou odpověď. 

a. Uveďte: 

b. Osoba s AS nemá, ani nikdy neměla partnera/partnerku. 

15. Jak dlouho ţije osoba s AS v partnerském vztahu? 

Pokud osoba s AS nemá partnera/partnerku - zvolte druhou odpověď. 

a. Uveďte: 

b. Osoba s AS momentálně nemá partnera/partnerku. 

16. Jakou činnost osoba s AS vykonává nejraději? 

Napište jedno nebo více slov. 

17. Jaké aktivity osoba s AS vykonává ve svém volném čase? 

Vyberte jednu nebo více odpovědí. 
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a. čtení knih 

b. sledování televize 

c. pouţívání počítače 

d. sport – uveďte jaký:........ 

e. Jiné: ........ 

18. Provozuje nebo provozovala osoba s AS dobrovolnickou činnost? 

Vyberte jednu odpověď, popřípadě doplňte jakou dobrovolnickou činnost osoba s AS 

vykonává/vykonávala. 

a. ano 

b. Pokud víte jakou dobrovolnickou činnost vykonávala/vykonává uveďte: 

c. ne 

d. nevím 

19. Vyuţila osoba s AS odborného poradenství (pracovní rehabilitace) při hledání 

zaměstnání? 

Vyberte jednu odpověď 

a. ano 

b. ne 

c. nevím 

20. Měla osoba s AS problém nalézt zaměstnání? 

Vyberte jednu odpověď 

a. ano 

b. ne 
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c. nevím 

21. Kde nebo od koho se osoba s AS dověděla o pracovní nabídce na své stávající 

pracovní místo (případně na bývalé pracovní místo)? 

Vyberte jednu odpověď. 

a. Uveďte: 

b. Osoba s AS nikdy nepracovala. 

c. Nevím 

22. Nacvičovala si osoba s AS pracovní pohovor, neţ na něj šla? 

Vyberte jednu odpověď. 

a. ano 

b. ne 

c. nevím 

d. Osoba s AS nikdy nezamýšlela na pracovní pohovor jít. 

23. Jakou profesi osoba s AS vykonává (popřípadě vykonávala)? 

Vyberte jednu odpověď. 

a. Uveďte: 

b. Osoba s AS nikdy nepracovala. 

c. Nevím 

24. Pracuje osoba s AS na chráněném pracovním místě? 

Vyberte jednu odpověď. 

a. ano 

b. ne 
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c. nevím 

25. Jak dlouho jiţ osoba s AS pracuje na svém dosavadním pracovním místě? 

Vyberte jednu odpověď. 

a. Uveďte: 

b. Osoba s AS nyní nepracuje. 

c. Nevím 

26. Je ve firmě, ve které pracuje osoba s AS, více osob s poruchou autistického 

spektra? 

Vyberte jednu odpověď, popřípadě doplňte, kolik osob s poruchami autistického spektra v 

této firmě pracuje. 

a. ano 

b. Pokud ano a víte kolik - uveďte: 

c. ne 

d. nevím 

27. Na osobě s AS si nejvíce cením: 

Napište jedno nebo více slov. 
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Příloha 2 – Jednotlivé profese osob s Aspergerovým syndromem 

Jednotlivé profese osob s Aspergerovým syndromem 
Obráběč kovů 2 
Servírka 1 
Rekvizitářka v divadle 1 
Asistentka v chráněném bydlení pro lidi s mentálním postiţením 1 
Asistent pedagoga 2 
Projektant 1 
Zdravotní sestra 1 
Poradce rané péče a sociální rehabilitace pro děti s PAS 1 
Pracovní asistent 1 
Vedoucí menšího mezinárodního účetního týmu 1 
Pracovník v úklidových sluţbách 2 
Pracovník technických sluţeb 2 
Administrativní pracovník 5 
Redaktorka 1 
Pracovník v sociálních sluţbách 3 
Vychovatel/ka ve školní druţině 2 
Překladatelka, tlumočnice 1 
Ošetřovatelka přímé péče 1 
Švadlena v chráněné dílně 1 
Grafický designer/ka 2 
Umělec - pianista 1 
Řidič kamionu 1 
Účetní 4 
IT specialista, programátor 13 
Laborantka 1 
Prodavačka / Prodejce 3 
Pošťák 1 
Knihovnice 1 
Umělecký kovář 2 
Učitel/ka 4 
Právník 1 
Technik 2 
Osoba s AS nikdy nepracovala. 14 
Nevím 5 
Celkem 85 
 


