
 
 

PŘÍLOHA: č.1 - Dotazník 

DOTAZNÍK 

Pokyny pro vyplnění dotazníku: Prosím o vyplnění dotazníku, u otázek s * svou odpověď 

zakroužkujte. Informace budou použity pouze pro zpracování bakalářské práce. 

 

1. Pohlaví*     MUŽ          ŽENA 

2. Věk *:  70-75 let    76-80 let     81-85 let    86-90 let  91 let a více  

3. Jaké služby pro seniory využíváte? *   

pečovatelskou službu    ANO     NE 

domácí péči       ANO     NE 

asistenční službu    ANO     NE 

domov pro seniory    ANO     NE 

jiné (jaké)…………………………………. 

4. Z jakého zdroje/místa jste získal informace o službách: * 

sociální pracovník/ce v nemocnici        ANO    NE 

internet         ANO     NE  

soused/ka                                              ANO     NE 

přátelé                                                   ANO     NE 

rodina                                                   ANO     NE 

lékař      ANO     NE 

noviny/TV/rozhlas     ANO     NE 

sociální pracovnice na Úřadu  práce  ANO     NE 

jiné (jaké)……………………………………………… 

      

5. Co by Vám osobně pomohlo k získání informací o těchto službách? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 



 
 

6. Jaké služby jsou dostupné ve vašem okolí? 

pečovatelská služba     ANO    NE  NEVÍM 

služba domácí péče      ANO    NE   NEVÍM 

asistenční služba    ANO    NE   NEVÍM 

domov pro seniory    ANO    NE   NEVÍM 

léčebna pro dl. nemocné   ANO    NE   NEVÍM 

jiné (jaké)?…………………………………………………………………… 

 

 

7. Do jaké výše jste schopni si  finančně  přispět  na tyto  služby (na měsíc):* 

 

 0,- Kč,     100,--500,- Kč       500,- – 1000,- Kč       1000,--1500,- Kč                     

 

1500,- – 2000,-  Kč          2000,- – 3000,-  Kč           3000,- Kč - více  

 

 

8.  Jaké finanční zdroje na tyto služby využíváte/můžete využít:* 

vlastní               rodinné        pouze hrazené zdravotní pojišťovnou            

 

z přiznaného příspěvku na péči  (můžete zaškrtnout více možností) 

 

jiné (jaké)………………………………………………………… 

 

 

Děkuji za váš čas a vyplnění dotazníku.   

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Příloha č.2 - Kazuistika 

 

I.Zadání - zdravotní stav je propojený se sociálním problémem 

Pacientka X.Z. 60 let. V prosinci 2010 nalezena na promrzlá 

na ulici poblíž nemocnice na Františku, kam byla převezena 

a odtud přeložena do Thomayerovy nemocnice s diagnózou 

epilepsia toxic v důsledku nadužívání alkoholu a s těžkými 

omrzlinami dolních i horních končetin. V důsledku omrzlin jí 

byla amputována ruka a noha. Pacientka byla přijata bez 

dokladů, neudávala žádné kontaktní osoby, nikdo ji nesháněl – 

neměla ověřenou svoji identitu, údajně občanský průkaz před 

lety ztratila. Teprve po vypátrání praktického lékaře, bylo 

možné se zkontaktovat s její rodinou. 

II. Osobní údaje: 

 jméno a příjmení: X.Z.  

 datum narození: 1950 

 národnost: česká 

 státní občanství: ČR 

 rodinný stav: vdaná 

 bydliště: u Prahy 

 zbavena způsobilosti k právním úkonům: ne 

 příspěvek na péči: ne 

 příjem: důchod je vyplácen na účet 

III. osobní anamnéza: 

X.Z., vdaná, 4 děti. Na trvalé adrese se nezdržuje. Původně 

bydlela s manželem v synově domě. Opakovaně odcházela z bytu 

a pohybovala se mezi pražskými bezdomovci. Vždy se vrátila 

sama, nebo ji rodina přivedla zpět. Během let se pacientka 

stala závislou na alkoholu.  



 
 

IV. rodinná anamnéza: 

X.Z. žila společně s manželem, invalidním důchodcem v rodinném 

domě jednoho ze synů. Manžel je mozkové mrtvici a pohybuje se 

o francouzských holích. Syn jí údajně zamezil přístup k jejím 

penězům, aby si za ně nemohla kupovat alkohol, ale sám je 

prohrával na hracích automatech. Nejmladší se synů, který je 

plně invalidní z důvodu špatného zraku jako jediný projevil 

zájem, že se o matku bude starat. Pacientka s tím souhlasila. 

Syn byl informován o možnostech příspěvku na péči, domácí 

péče, zajištění kompenzačních pomůcek. Zařídil samostatné 

bydlení v podnájmu a domluvil se se starším bratrem na 

finančním příspěvku pro matku. 

I. Závěr 

 Zajištění kontaktu a spolupráce s rodinou 

 Zajištění poradenství. 

Pacientka žila v sociálně problémové rodině. Když se stala 

zcela odkázaná na své děti, byla odhodlaná začít nový život 

a přispívat k dobrým vztahům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Příloha č.3 – Výsledky výzkumu 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


