
Příloha: Dotazník pro osoby s tělesným postižením 

 

Vážená paní, vážený pane, 

 

dovoluji si obrátit se na Vás s prosbou o spolupráci. 

Jmenuji se Zuzana Benešová a jsem studentkou speciální pedagogiky na Pedagogické 

fakultě Univerzity Karlovy. Ráda bych Vás tímto požádala o pomoc při sběru informací 

pro mou diplomovou práci. Tato práce se zabývá činností tranzitních programů jako 

prostředku pomoci svým klientům s přechodem ze školy do zaměstnání. Ve výzkumné 

části bych se chtěla věnovat souvislosti mezi službami poskytovanými tranzitními 

programy a pocitem osobní spokojenosti potenciálních klientů. 

Ráda bych Vás tedy požádala o vyplnění dotazníku s 12ti otázkami, u kterých, prosím, 

vždy vyberte jednu z nabízených odpovědí. 

Předem bych Vám ráda poděkovala za ochotu a čas věnovaný vyplnění tohoto 

dotazníku. 

Závěrem Vás mohu ujistit o naprosté anonymitě získaných dat a využití zjištěných 

informací výhradně pro studijní účely. 

Zuzana Benešová 

Tel.:  

e-mail:  
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1. Jste 

a) Muž 

b) Žena 

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je 

a) Základní 

b) Středoškolské bez maturity 

c) Středoškolské s maturitou 

d) Vyšší odborné a/nebo vysokoškolské 

3. Jste spokojen/a se svým vzděláním? 

a) Ne 

b) Spíše ne 

c) Spíše ano 

d) Ano 

4. Jste spokojen/a s poskytovanými sociálními službami? 

a) Ne 

b) Spíše ne 

c) Spíše ano 

d) Ano 

5. Byla byste ochotna si za sociální služby připlácet? 

a) Ne 

b) Spíše ne 

c) Spíše ano 

d) Ano 

6. Jste výdělečně činný/činná (tzn. vykonáváte profesní činnost, která Vám přináší 

výdělek)? 

a) Ano 

b) Ne 

7. Jste spokojen/a se svým zaměstnáním? 

a) Ne 

b) Spíše ne 

c) Spíše ano 

d) Ano 

8. Jste spokojen/a s možnostmi využití svého volného času? 

a) Ne 

b) Spíše ne 

c) Spíše ano 

d) Ano 

9. Jste spokojen/a s dostupností dopravy dle Vašich potřeb? 

a) Ne 

b) Spíše ne 

c) Spíše ano 

d) Ano 
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10. Bydlíte 

a) Samostatně 

b) U rodičů 

11. Jste spokojen/a se svým bydlením? 

a) Ne 

b) Spíše ne 

c) Spíše ano 

d) Ano 

12. Jste spokojen/a se svým stávajícím životním standardem? 

a) Ne 

b) Spíše ne 

c) Spíše ano 

d) Ano 

 


