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DOTAZNÍK 

Vážení studenti,  

jmenuji se Michaela Petráková a studuji třetím rokem na Husitské teologické fakultě Karlovy 

univerzity v Praze, obor sociální a charitativní práce. Ráda bych Vás oslovila s žádostí o 

vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce na téma:  Psychosociální 

potřeby onkologicky nemocných.  

Prosím o vyplnění celého dotazníku, který obsahuje 10 otázek, u nichž zaškrtněte jednu 

odpověď. Děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku.  

Věk: …………………. 

Pohlaví: 

a)žena 

b)muž 

Fakulta, na které v součastné době studuji: 

a)HTF 

b)VŠE 

d)jiné 

1.) Víte, kdo je dobrovolník? 

a) ano 

b)spíše ano 

c) ne 

d) vůbec ne 

2.) Znáte ve svém okolí někoho, kdo pracuje jako dobrovolník?  

a) ano 

b) ne 

c) nevzpomínám si 

3.) Myslíte si, že existuje zákon týkající se dobrovolnictví? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 
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4.) Práce v dobrovolnickém programu je podle Vás vhodná pro: 

a) studenty 

b) seniory 

c) pracující 

d) bývalé pacienty 

5.) Myslíte si, že zájemce o práci dobrovolníka musí absolvovat proškolení? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

6.) Byl byste ochoten pracovat jako dobrovolník?  

a) ano 

c) ne 

d) nevím  

7.) Kolik času byste byl ochoten věnovat dobrovolnictví měsíčně? 

a) čtyři a více 

b) dvě hodiny 

c) jedna hodina 

d) žádné  

8.) Myslíte si, že onkologicky nemocní mají zájem o společnost dobrovolníků? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

9.) Jaký vliv má práce dobrovolníků na onkologicky nemocné?  

a) pozitivní 

b) negativní 

c) nevím 
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10.) Myslíte si, že přítomnost dobrovolníka vyplňuje volný čas pacienta? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 
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