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Dobrý den, 

jmenuji se Tereza Hradilová a v současné době píši diplomovou práci s názvem 

Kvalita každodenního života sluchově postižených osob na Katedře speciální pedagogiky 

Pedagogické fakulty UK v Praze. Předkládaný dotazník mapuje základní životní oblasti 

vztahující se ke kvalitě života – jedná se např. o přítomnost postižení, dosažené vzdělání, 

pracovní uplatnění, možnosti komunikace atd. Dotazník je anonymní, pokud u některých 

položek souhlasíte s více možnostmi, označte všechny, které Vám vyhovují. Na konci je 

prostor pro Vaše poznámky a případná vyjádření, které mohou být v textu práce citovány. 

Doufám, že mi tento výzkum pomůže objasnit problematiku kvality života osob s různým 

druhem sluchového postižení. 

Děkuji Vám za pomoc a věnovaný čas.  

V případě potřeby mě, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese: A-SISI@seznam.cz. 

 

1. Jste:  

o žena  

o muž 

 

  2. Kolik je Vám let? 

o 15-25  

o 26-36  

o 37-47  

o 48-58   

o 59 a více  

 

3. Jste? 

o nedoslýchavý/á 

o neslyšící 

o Neslyšící 

o uživatel/ka kochleárního implantátu 

o ohluchlý/á 

4. V kolika letech se u Vás toto sluchové postižení projevilo?   

o jde o vrozené postižení 

o mezi 1. - 5. rokem 

o mezi 6. - 10. rokem 
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o mezi 11. - 15. rokem 

o mezi 16. – 20. rokem 

o v pozdějších letech, ale před 65. rokem věku 

o po 65 roce věku 

 

5. Máte ještě nějaký další druh postižení (mimo vaše sluchové postižení)? 

o zrakové postižení 

o postižení pohybového aparátu 

o kombinované postižení 

o jiné (prosím, uveďte jaké):  

o nemám jiné postižení 

 

6. Jaký je nejvyšší ukončený stupeň Vašeho vzdělání?  

o základní vzdělání 

o výuční list 

o maturita 

o vyšší odborné vzdělání 

vysokoškolské vzdělání: 

o bakalářského stupně 

o magisterského stupně 

o doktorské (počítá se i rigorózního řízení)  

 

7. Pracujete v současné době v oboru, který jste vystudoval(a)? 

o ANO 

o NE 

o v současné době nepracuji 

 

8. Absolvoval(a) jste nějaký rekvalifikační kurz? 

o ANO 

o NE 

     Pokud ano, odpovězte prosím na následující položku:  

9. Jaký rekvalifikační kurs jste absolvoval(a)?  

           Uveďte, prosím: 
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10. Absolvoval(a) jste rekvalifikační kurz určený pro sluchově postižené? 

o ANO 

o NE  

o Pokud ano, odpovězte prosím na následující položku: 

 

11.  Jaký rekvalifikační kurz pro sluchově postižené jste absolvoval(a)? 

Uveďte, prosím:  

 

12. Jste v současné době zaměstnán(a) ve stálém pracovním poměru?  

o ANO 

o NE 

Pokud ano, odpovězte prosím na následující položku:  

 

13.  Pracujete na: 

o částečný úvazek 

o plný úvazek 

o podnikáte  

o jste osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ) 

o kombinace možností (v tomto případě, prosím, označte všechny odpovídající       

možnosti) 

Pokud podnikáte, zodpovězte, prosím, položky č. 14. a 15.  

 

14. Napište, prosím, v jakém oboru podnikáte: 

 

15. Jak dlouho podnikáte? 

o méně než jeden rok 

o více než jeden rok 

o 2-5 let 

o více než 5 let 

 

16. Pokud jste zaměstnán/a ve stálém pracovním poměru - kde v současné době 

pracujete?  

o v soukromé sféře 

o ve státní sféře 
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o v nestátním neziskovém sektoru 

 

17. Jakým způsobem jste si tuto práci zajistil(a)? Bylo to prostřednictvím: 

o našel/la jsem si tuto práci sám/sama 

o úřadu práce 

o přes doporučení rodinných příslušníků/přátel/známých 

o pomocí školy 

o pomocí organizace pro sluchově postižené (např. APPN) 

o jiné – prosím uveďte:  

 

18. Měnil(a) jste v tomto zaměstnání pracovní pozice? 

o ANO 

o NE 

Pokud jste nikdy nepracoval/a, vyplňte, prosím, následující položku: 

 

19. Jaké jsou důvody toho, že jste nebyl(a) nikdy zaměstnán(a) ve stálém pracovním 

poměru? Můžete vybrat více možností.  

o studuji 

o nemohu sehnat své první zaměstnání 

o jsem na mateřské/rodičovské dovolené 

o nemohu pracovat ze zdravotních důvodů 

o pracuji/pracoval/a jsem, ale ne ve stálem pracovním poměru (např. brigády) 

 

20.    Pokud nemáte zaměstnání - jakým způsobem se snažíte nebo budete snažit získat 

zaměstnání? Můžete uvést více možností.  

o pomocí specializovaných organizací pro sluchově postižené (např. APPN) 

o pomocí inzerátů (např. na internetu) 

o pomocí úřadu práce 

o pomocí rodiny a známých 

o pomocí školy 

o jiné – prosím uveďte:  

   

21. Jaký způsob komunikace s okolím upřednostňujete? 

o  znakový jazyk 
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o  mluvený jazyk 

o  znakovou podobu (českého) jazyka 

o  kombinaci více prostředků - „totální komunikace“ (např. mluvené slovo i znaky, 

mluvené slovo a psaný text atd.) 

o  jiným způsobem  

  

22. Používáte některé z následujících kompenzačních pomůcek?  

o sluchadlo 

o indukční smyčka 

o přepis textu/zápis 

o tlumočník znakované češtiny 

o tlumočník českého znakového jazyka 

o dodržování zásad pro komunikaci se sluchově postiženou osobou (např. dobrá 

možnost odezírání, přiměřená vzdálenost apod.) 

 

23. Využíváte služeb tlumočníka? 

o ANO 

o NE 

Pokud využíváte služeb tlumočníka, odpovězte, prosím, na položku č. 24 

 

24. Využíváte služeb tlumočníka pravidelně (např. při návštěvách lékaře, při jednání na 

úřadech) nebo spíše ojediněle (např. kulturní akce, nečekané události apod.)? 

o pravidelně 

o nepravidelně 

  

Děkuji za Váš čas a pomoc.  

Místo pro vaše poznámky: 

 

 


