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Příloha 1 - Dotazník pro firmy prodávající kompenzační a protetické pomůcky 

Dobrý den,  

jsem studentka Pedagogické fakulty UK a nyní píši bakalářskou práci na téma kompenzační 

pomůcky pro sluchově postižené. Chtěla bych moc poprosit o spolupráci. Ráda bych k 

dotazníkovému šetření od lidí se SP. přiložila i odpovězené otázky z Vaší firmy. Mým cílem 

je zjistit aktuální zájem o pomůcky (i nezájem) a možné finanční příspěvky. Děkuji za 

odpověď, i kdyby nebyla kladná. Přeji hezký den a mnoho obchodních úspěchů. S pozdravem 

Benešová Anna 

1) Jak dlouho se vaše firma nachází na trhu? 

2) Na jaké pomůcky určené pro osoby se sluchovým postižením se Vaše firma specializuje? 

3) Kde se o Vaší nabídce pomůcek pro osoby se SP mohou lidé dozvědět? 

4) O které pomůcky mají zákazníci největší zájem, a dokážete říci, proč tomu asi tak je? 

5) Zaznamenala Vaše firma pomůcky, které se postupně dostaly do ústraní? 

6) Využívají zákazníci příspěvky od úřadu práce? 

7) Jak velké finanční příspěvky v průměru osoba se SP využívá? 
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Příloha 2 - Dotazník pro osoby se sluchovým postižením 

Kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením 

Dobrý den,  

jsem studentkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v současné době píši 

bakalářskou práci na téma Kompenzační pomůcky určené pro jedince se sluchovým postižením 

a jejich využití při rehabilitaci, jejíž součástí bude dotazníkové šetření. Tímto bych Vás chtěla 

poprosit o vyplnění následujícího dotazníku, který se týká využívání kompenzačních pomůcek 

ve Vašem životě. Dotazník je anonymní a dobrovolný. Předem Vám děkuji za spolupráci. 

1) Pohlaví: 

o Muž 

o Žena 

2) Věk: 

o 0 - 10 

o 11 - 20 

o 21 - 30 

o 31 - 40 

o 41 - 50 

o 51 + 

3) Bydlíte v: 

o Praze 

o Středočeském kraj 

o Plzeňském kraji 

o Karlovarském kraji 

o Ústeckém kraji 

o Libereckém kraji 

o Královehradeckém kraji 

o Ústeckém kraji 

o Jihočeském kraji 

o Vysočina 

o Olomouckém kraji 

o Jihomoravském kraji 

o Zlínském kraji 

o Moravskoslezkém kraji 
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4) V kolika letech Vám byla diagnostikována sluchová vada: 

o Krátce po narození 

o Do 6. let věku 

o Po 6. letech věku 

o V dospělosti 

5) Uveďte stupeň sluchové vady: 

o nedoslýchavý 

o neslyšící 

o ohluchlý 

6) Nosíte naslouchadlo: 

o Ano 

o Ne 

7) Nosíte sluchadlo značky: 

o Nemám sluchadlo 

o Siemens 

o Widex 

o Phonak 

o Rexton 

o Interton 

o Audionika 

o Jinou:  

8) Máte kochleární implantát: 

o Ano 

o Ne 

9) Máte kochleární implantát značky: 

o Nemám kochleární implantát 

o Cochlear 

o MED - EL 

o Laura 

o Philips Hearing Implants 

o Jiné 
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10) Využíváte jiné kompenzační pomůcky: 

o Ano 

o Ne 

11) Jaké: 

12) Jakou kompenzační pomůcku považujete ve svém životě jako nejdůležitější: 

13) Jak jste spokojení s nabídkou pomůcek na českém trhu? 

o Jsem spokojen/á 

o Nejsem spokojen/á 

14) Kdy používáte kompenzační pomůcky: 

o Pouze doma: 

o Pouze ve škole/ v práci 

o Využívám je stále 

o Využívám jen příležitostně 

o Nevyužívám 

15) Byl by možný Váš život bez pomůcek? 

o Ano, téměř je nevyužívám 

o Bylo by to těžké, ale zvládl/a bych to 

o Bez kompenzačních pomůcek si nedokáži svůj život představit 

16) Jaké znáte firmy, které vyrábějí kompenzační pomůcky? 

17) Podáváte žádost o příspěvek na kompenzační pomůcku na úřadu práce? 

o Ano, pokaždé 

o Pouze někdy 

o Vždy si vše platím sám/sama 

18) Víte o tom, že se dá žádat finanční příspěvek na kompenzační pomůcky? Pokud ano, 

jak jste se o tom dozvěděli? 

19) Vyplatí Vám úřad práce vždy celou žádanou částku? 

o Ano 

o Ne 

o Nikdy jsem nežádal/a 

20) Byl Vám někdy příspěvek zamítnut? 

o Ano 

o Ne 

o Nikdy jsem nežádal/a 
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21) Proč byl zamítnut? 

o Nebyl zamítnut 

o Jiná 

 


