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17. PŘÍLOHY 

17.1. Příloha I – Zemřelí podle seznamu příčin smrti, pohlaví a věku v ČR, krajích a 

okresech - 2010 až 2019 
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17.2. Příloha II – Neverbální komunikace 

Tab. 4.1 Charakteristika člověka podle chůze 

 

Tab. 4.2 Příklady charakteristiky některých gest 
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Tab. 4.3 Příklady charakteristických mimických signálů 
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Tab. 4.4 Příklady charakteristických signálů mluvy očí 

 

 
  



174 

Tab. 4.5 Příklady typického podání ruky a identifikace signálů 

 
 

Tab. 4.6 Příklady posturologických signálů a jejich interpretace 

 

 
 

(Vymětal, 2003, s. 58-71) 
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17.3. Příloha III – Dotazník 

 

Dotazník: Podpora neformálně pečujících starajících se o blízké v domácí paliativní 

péči  

Vážení, 

touto cestou si dovoluji obrátit se na Vás s prosbou o několik minut Vašeho času na vyplnění 

následujícího dotazníku určeného pro mou diplomovou práci na téma „Podpora neformálně 

pečujících o své blízké v domácí paliativní péči“. 

Dotazník, který dostáváte do rukou, je zcela anonymní a bude sloužit pouze pro potřeby mé 

diplomové práce a případné návrhy na zkvalitnění podpory rodinných pečujících v rámci mého 

studia či práce. 

Děkuji Vám za Váš čas a ochotu. 

Anna Hašplová 

Základní údaje: 

1. Jaké je Vaše pohlaví? (vyberte jednu možnost) 

a. Žena 

b. Muž 

c. Nechci uvádět 

2. Jaký je Váš věk? (vyberte jednu možnost) 

Dělení věku jsem uvedla dle doporučení u dospělosti dle Světové zdravotnické organizace 

WHO: (Machová, 2016) 

a. období plné dospělosti 18–30 let 

b. období mladého věku 31–45 let 

c. období středního věku 46–60 let 

d. období stárnutí 61–75 let 

e. období starého věku 76–90 let 

f. období stařecké nad 90 let 
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3. Máte momentálně práci? (vyberte jednu možnost) 

a. Ano (přechod na otázku 4.) 

b. Ne (přechod na otázku 5.) 

4. Jak momentálně pracujete? (vyberte jednu možnost) 

a. Na plný úvazek (přechod na otázku 6.) 

b. Na částečný úvazek (přechod na otázku 6.) 

c. Jako brigádník/brigádnice (přechod na otázku 6.) 

d. Jako OSVČ (přechod na otázku 6.) 

e. Jiné – vypište (přechod na otázku 6.) 

5. Jaký je Váš stav při nezaměstnání? (vyberte jednu možnost) 

a. Nejsem zaměstnán/na a jsem registrován/na na úřadu práce jako hlavní pečující 

b. Nejsem zaměstnán/na a jsem registrován/na na úřadu práce jako žadatel o 

zaměstnání 

c. Nejsem zaměstnán/na a nejsem registrován/na na úřadu práce 

d. Jsem na rodičovské dovolené 

e. Jsem již ve starobním důchodu 

f. Pobírám invalidní důchod 

g. Jiné – vypište 

6. O kolik osob nyní pečujete? (kromě klasické péče o potomky) (vyberte jednu možnost) 

a. 1 

b. 2  

c. Jiné – vypište 

*vysvětlení: Pokud bude odpověď více než 1 následující otázky se budou opakovat 

7. O koho nyní pečujete? 

Zaškrtněte všechny hodící se možnosti. 

a. Rodiče 

b. Tetu/strýce 

c. Prarodiče 

d. Tchyni/tchána 

e. Partnerku/partnera 

f. Potomka 

g. Jiné – vypište 

8. Kolik let je opečovávané/mu? (vyberte jednu možnost) 

a. Období batolecího věku 1-3 roky 
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b. Období předškolního věku 3-6 let 

c. Období školního věku 6-11 let 

d. Období pubescence 11-15 let 

e. Období adolescence 15-18 let 

f. Období plné dospělosti 18–30 let 

g. Období mladého věku 31–45 let 

h. Období středního věku 46–60 let 

i. Období stárnutí 61–75 let 

j. Období starého věku 76–90 let 

k. Období stařecké nad 90 let 

9. Co má Váš blízky, o kterého pečujete, za diagnózu? 

Zaškrtněte všechny hodící se možnosti. 

a. Onkologické (nádorové) onemocnění 

b. Neurologické onemocnění (nervového systému, mozku) 

c. Kardiovaskulární onemocnění (choroby srdce a cév) 

d. Autoimunitní onemocnění (choroby imunitního systému, např.: cukrovka typu 

1, onemocnění štítné žlázy, roztroušená skleróza) 

e. Jiné – vypište 

10. Kolik Vašich blízkých Vám s péčí pomáhá (rodina, přátelé apod.)? (vyberte jednu 

možnost) 

a. 0 (přechod na otázku 12.) 

b. 1 

c. 2 

d. 3 

e. Jiné – vypište 

11. Kdo Vám při péči o blízkého pomáhá? 

Zaškrtněte všechny hodící se možnosti. 

a. Partner/partnerka 

b. Rodiče 

c. Potomci 

d. Vnoučata 

e. Přátelé 

f. Jiné – vypište 
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12. Jakou službu pro pomoc při péči využíváte? 

Zaškrtněte všechny hodící se možnosti. 

a. Zdravotní domácí službu 

b. Osobní asistenci 

c. Pečovatelskou službu 

d. Domácí hospicovou službu 

e. Odlehčovací službu 

f. Stacionáře (denní, týdenní) 

13. Jak jste profesionální podporu našli?  

a. Na doporučení známých 

b. Na doporučení lékaře 

c. Vyhledal/a jsem si ji sám/sama na internetu 

d. Jiné – vypište 

14. Co pro Vás bylo při výběru služby důležité?  

Zaškrtněte všechny hodící se možnosti. 

a. Profesionalita zaměstnanců 

b. Časová flexibilita zaměstnanců 

c. Milý přístup zaměstnanců k opečovávanému 

d. Milý přístup zaměstnanců k pečující rodině 

e. Finanční nákladnost 

f. Jiné – vypište 

15. Co Vám nejvíce v rámci neformální (rodina, přátelé, sousedi apod.) podpory pomáhá? 

Vypište: 

16. Co Vám nejvíce pomáhá v rámci formální (placené profesionální péči, jako např. 

osobní asistence, domácí hospicová služba apod.) podpory? 

Vypište: 

17. Co Vám u formální (profesionální péče) chybí? 

Vypište: 

18. Jak by podle Vás měla kvalitní formální (profesionální péče) vypadat? 

Vypište: 

19. Co Vám na začátku či průběhu péče chybělo? 

Vypište: 

20. Co byste byla rád/a, aby Vám někdo na začátku péče řekl? 

Vypište? 
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