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Příloha č. 1: Dotazník pro PPI
Dobrý den!
Do rukou se Vám dostal dotazník, který bude sloužit jako podklad pro moji bakalářskou práci
na téma Integrace imigrantů v České republice: veřejný a soukromý prostor. Cílem tohoto
výzkumu je zjistit, jaký vliv má Poradna pro integraci na Váš život v české společnosti a jaká
je informovanost a orientace cizinců v české společnosti bezprostředně po příchodu do České
republiky.
Dotazník je anonymní, proto Vás velice prosím, abyste na otázky odpovídali co
nejpravdivěji.

Předem děkuji za Vaši ochotu a Váš čas!

Pavla Suchánková

Věk:
Pohlaví: Muž

Žena

(Označte prosím křížkem) Národnost:

Zaměstnání v současnosti:
zaměstnaný

nezaměstnaný

podnikatel

student

Jiné:

Postup při vyplňování dotazníku je jednoduchý. U otázek, kde je prostor pro Váš komentář,
napište prosím vlastní odpověď. U zbylých otázek pak prosím vyberte (zakroužkujte)
odpověď, která nejvíce vystihuje Vaši situaci. Můžete samozřejmě zakroužkovat i více
odpovědí.

1. Jak dlouho žijete v České republice?
2. Jaký máte druh pobytu na území České republiky?

a) Žadatel o azyl

b) Doplňková ochrana

c) Přechodný pobyt

d) Krátkodobý pobyt

e) Dlouhodobý pobyt

f) Trvalý pobyt

g) Dlouhodobé vízum

h) Azylant

3. Kde jste se dozvěděl/a o existenci Poradny pro integraci (dále jen PPI)?
a) v přijímacím/pobytovém/integračním středisku
c) na internetu

b) na Ministerstvu Vnitra

d) v jiné organizaci zabývající se integrací

e) na doporučení – rodina, známí, kamarádi

f) z informačních letáků, plakátů

g) jiná možnost – prosím vyplňte:

4. Za jakým účelem PPI navštěvujete?
a) sociální poradenství

b) právní poradenství

c) jazykové kurzy

d) internet, knihovna

5. Navštěvujete kromě PPI ještě jinou organizaci, která poskytuje imigrantům/cizincům
sociální a právní poradenství?
a) Ano - Uveďte jakou prosím:
b) Ne

6. Jak často přibližně PPI navštěvujete?
a) každý týden

b) několikrát do měsíce

d) několikrát do roka

e) jednou za rok

c) každý měsíc

Jinak:

7. Můžete prosím uvést, jaké nejčastější problémy v poradně řešíte?

8. Z jakých důvodů navštěvujete právě tuto organizaci?
a) příjemné a vstřícné zacházení

b) vždy mi pomohou s jakýmkoliv problémem

c) díky negativní zkušenost s jinou organizací tohoto typu
Jiné důvody:

Následující otázky 9 – 14 se zaměřují na období prvního roku pobytu cizinců na území ČR

9. Bylo pro Vás složité získat informace o povinnostech a právech cizinců v ČR
bezprostředně po Vašem příchodu do ČR?
a) Ano

b) Ne

10. Kde jste potřebné informace, jak postupovat po příchodu do ČR, získal/a?

11. Dostaly se Vám do rukou informační publikace pro cizince vydávané některými
ministerstvy či nevládními neziskovými organizacemi?
a) Ano

b) Ne

12. Věděl/a jste o existenci internetových informačních stránek pro cizince v ČR?
a) Ano

b) Ne

13. Jaké nejzávažnější problémy jste během prvního roku Vašeho pobytu v ČR řešil/a?
(např. bydlení, sociální dávky, nostrifikace vzdělání apod.)

14. Využil/a jste k řešení těchto problémů pomoc v PPI?
a) Ano

b) Ne

15. Zlepšila se díky PPI vaše informovanost v oblasti práv a povinnostech
cizinců/imigrantů v ČR?
a) Ano

b) Ne

c) Nevím

16. Je pro vás nyní složité vyznat se v povinnostech a právech cizinců/imigrantů v České
republice?
a) Ano, bez pomoci PPI bych se neobešel/neobešla
b) Částečně, díky PPI je to pro mě o mnoho snazší
c) Myslím, že v blízké budoucnosti nebudu již pomoc PPI potřebovat
d) Ne
e) Nevím
f) Jiné Vypište prosím:

17. Na stupnici 1 – 5 (jako ve škole, 1 je nejlepší), ohodnoťte prosím, jak ovládáte český
jazyk.
a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

18. Navštěvoval/a či navštěvujete jazykové kurzy?
a) Ano - Uveďte prosím, v jaké instituci:
b) Ne

19. Pokud nechodíte na jazykové kurzy, jakým způsobem si český jazyk osvojujete?:

20. Jste spokojeni se svým životem v ČR?
a) Ano

b) Ne - Co byste chtěli změnit?:

21. Máte hodně přátel mezi Čechy?
a) Ano

b) Pouze několik

c) Ne, Spíše volím přátele mezi svými vlastními krajany

22. Myslíte si, že česká společnost dobře přijímá cizince?
a) Ano

b) Ne

c) Nevím

23. Chcete zůstat v České republice natrvalo?
a) Ano

b) Ne

c) Nevím

Děkuji za vyplnění!

Příloha č. 2: Dotazník pro Globus
Dobrý den!
Do rukou se Vám dostal dotazník, který bude sloužit jako podklad pro moji bakalářskou práci
na téma Integrace imigrantů v České republice: veřejný a soukromý prostor. Cílem tohoto
výzkumu je zjistit, jakým způsobem se adaptujete v českém prostředí.
Dotazník je anonymní, proto Vás velice prosím, abyste na otázky odpovídali co nejpravdivěji.
Předem děkuji za Vaši ochotu a Váš čas!

Pohlaví: Muž

Žena

Pavla Suchánková

(Označte prosím křížkem) Národnost:

Věk:

Postup při vyplňování dotazníku je jednoduchý. U otázek, kde je prostor pro Váš komentář,
napište prosím vlastní odpověď. U zbylých otázek, pak prosím vyberte (zakroužkujte)
odpověď, která nejvíce vystihuje Vaši situaci. Můžete samozřejmě zakroužkovat i více
odpovědí.

1. Jak dlouho žijete v České republice?

2. Jaký máte druh pobytu na území České republiky?
a) Azyl

b) Doplňková ochrana

c) Přechodný pobyt

d) Krátkodobý pobyt

e) Dlouhodobý pobyt

f) Trvalý pobyt

3. Spolupracujete či navštěvujete v průběhu Vašeho pobytu na území ČR nějakou
organizaci, která poskytuje cizincům/imigrantům sociální a právní poradenství,
popřípadě se zabývá integrací cizinců?
Například: Poradna pro integraci, Berkat, Člověk v tísni, Centrum pro integraci cizinců
apod.
a) Ano - Uveďte název prosím:
b) Ne

Pokud jste v předešlé otázce odpověděli ANO

4. Usnadňuje Vám spolupráce s touto organizací život v ČR, pomáhá Vám řešit Vaše
problémy?
a) Ano

b) Ne

c) Nevím

5. Jaké problémy s touto organizací nejčastěji řešíte?
a) problémy sociální povahy b) problémy týkající se právních záležitostí
c) Jiné:

6. Navštěvujete tuto organizaci i za jiným účelem, než je právní a sociální poradenství např.: multikulturní skupiny, jazykové kurzy, kulturní akce apod.?
a) Ano - Vypište konkrétně:
b) Ne

Otázka 7 se týká pouze těch, kteří na otázku č. 3 odpověděli NE
7. Pokud nemáte žádnou zkušenost s organizací popsanou v otázce č. 3, neuvažoval/a jste
někdy o možnosti obrátit se na takovou organizaci kvůli problémům, které souvisí
s pobytem cizinců v ČR?
a) Ano

b) Ne

c) Nevím

Následující otázky 8 - 12 se zaměřují na období prvního roku pobytu cizinců na území ČR
8. Bylo pro Vás složité získat informace o povinnostech a právech cizinců v ČR
bezprostředně po Vašem příchodu do ČR?
a) Ano

b) Ne

9. Kde jste potřebné informace, jak postupovat po příchodu do ČR, získal/a?

10. Dostaly se Vám do rukou informační publikace pro cizince vydávané některými
ministerstvy či nevládními neziskovými organizacemi?
a) Ano

b) Ne

11. Věděl/a jste o existenci internetových informačních stránek pro cizince v ČR?
a) Ano

b) Ne

12. Jaké nejzávažnější problémy jste během prvního roku Vašeho pobytu v ČR řešil/a?
(např. bydlení, sociální dávky, nostrifikace vzdělání apod.)

Doplňující otázky
13. Je pro vás složité vyznat se v povinnostech a právech cizinců/imigrantů v České
republice?
b) Částečně

a) Ano

c) Ne

d) Nevím

14. Na stupnici 1 – 5 (jako ve škole, 1 je nejlepší), ohodnoťte prosím, jak ovládáte český
jazyk.
a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

15. Navštěvoval/a jste či navštěvujete jazykové kurzy?
a) Ano - Uveďte prosím, v jaké instituci:
b) Ne

16. Pokud nechodíte na jazykové kurzy, jakým způsobem si český jazyk osvojujete?:

17. Jste spokojeni se svým životem v ČR?
a) Ano b) Ne - Co byste chtěli změnit?:

18. Máte hodně přátel mezi Čechy?
a) Ano b) Pouze několik
c) Ne, Spíše volím přátele mezi svými vlastními krajany

19. Myslíte si, že česká společnost dobře přijímá cizince?
a) Ano

b) Ne

c) Nevím

20. Chcete zůstat v České republice natrvalo?
a) Ano

b) Ne

c) Nevím
Děkuji za vyplnění!

