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8 Přílohy 

Příloha A 

Dotazník výzkumného šetření 

Vážená paní, vážený pane, 

jmenuji se Kateřina Němcová a jsem studentkou magisterského programu Filozofické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze oboru Andragogika a personální řízení. Ráda bych Vás 

touto cestou požádala o vyplnění krátkého anonymního dotazníku, zaměřeného na 

možnosti vzdělávání seniorů v Ústeckém kraji. Vzdělávání může probíhat formou 

přednášek, exkurzí, besed, kroužků atd. Výsledky z tohoto dotazníku budou použity pouze 

pro účely mé diplomové práce.  

Pokud není uvedeno jinak, zakroužkujte prosím jen jednu odpověď. 

Předem děkuji za Vaše odpovědi a čas, který jste vyplnění věnoval/a, 

Kateřina Němcová 

Dotazník - Možnosti vzdělávání seniorů v Ústeckém kraji 
1. Jste:  

a) Žena  
b) Muž 

2. Kolik je Vám let?  

a) 59 a méně let  
b) 60 – 64 let 
c) 65 – 74 let 
d) 75 – 89 let 
e) Více než 90 let  
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3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) Základní  
b) Vyučení bez maturity 
c) Vyučení s maturitou  
d) Středoškolské  
e) Vysokoškolské  

4. Ve kterém okrese Ústeckého kraje bydlíte? 

a) Děčín 
b) Chomutov 
c) Litoměřice 
d) Louny 
e) Most 
f) Teplice 
g) Ústí nad Labem  
h) Nebydlím v Ústeckém kraji 

5. Pocítil/a jste někdy v poslední době, že se k Vám někdo choval hůře kvůli Vašemu 

věku? 

a) Ano  
b) Ne 
c) Nechci odpovědět 

6. Pokud jste na předešlou otázku odpověděli ,,Ano“, uveďte prosím, jak se nevhodné 

chování projevovalo. 

7. Víte o nějakých vzdělávacích aktivitách, které probíhají ve Vašem okrese? 

a) Ano 
b) Ne  
c) Nevím 

8. Pokud jste na předešlou otázku odpověděl/a ,,Ano“ uveďte, jaké aktivity znáte, kde 

se konají a jaká organizace jej pořádá.  

9. Účastníte se vzdělávacích aktivit?  

a) Ano 
b) Ne (Pokračujte otázkou č. 14) 
c) Příležitostně 
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10. Pokud jste na předešlou otázku odpověděl/a ,,Ano“ a ,,Příležitostně“, uveďte 

místo konání aktivity a název organizace, která jej pořádá.  

11. V jakých oblastech se vzděláváte? (Lze označit více možností) 

a) Zdravá výživa 
b) Nové technologie (počítač, internet) 
c) Psychologie, osobní rozvoj  
d) Náboženství 
e) Cizí jazyky 
f) Řemeslné a tvořivé činnosti 
g) Umění  
h) Historie 
i) Jiné, prosím uveďte:  

12. Proč se vzdělávacích akcí účastníte? 

a) Chci se dozvídat nové informace 
b) Chci být v kontaktu s jinými lidmi 
c) Chci smysluplně trávit volný čas 
d) Chci se udržovat v dobré psychické kondici 
e) Chci se seberealizovat  
f) Jiné, prosím uveďte:  

13. Jak se účast na vzdělávacích akcích odráží ve Vašem běžném životě? (Lze označit 

více možností) 

a) Mám více přátel 
b) Znovu jsem získal/a smysl života 
c) Dokážu lépe reagovat na změny (např. ekonomické) 
d) Nové informace mi pomáhají zvládat lépe každodenní povinnosti 
e) Jiné, prosím uveďte:  

14. Co Vám brání účastnit se vzdělávacích akcí? (Lze označit více možností) 

a) Zdravotní stav 
b) Špatná dostupnost akcí od mého bydliště 
c) Finanční situace 
d) Nedostatek času 
e) Nabídka akcí je pro mě nezajímavá 
f) Nic mi nebrání - nemám zájem 
g) Jiné, prosím uveďte: 

15. Pokud máte jakékoliv připomínky k dotazníku, napište je níže. 
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Příloha B 

Všechny hypotézy byly ověřovány na hladině významnosti 0,05. 

H1: Čím vyšší je dosažené vzdělání respondenta, tím vyšší je pravděpodobnost, že se 

bude vzdělávat.  

H0: Neexistuje statisticky významná závislost mezi dosaženým vzděláním a účastí na 

vzdělávání.  

HA: Existuje statisticky významná závislost mezi dosaženým vzděláním a účastí na 

vzdělávání. 

Tabulka: Zpracování statistiky hypotézy pomocí testu dobré shody χ2 

 
 

Počet stupňů volnosti: 8 

Kritická hodnota testovaného kritéria: 15,51 

Testované kritérium: 17,69 

Závěr: Po zpracování statistiky pomocí testu dobré shody χ2 bylo zjištěno, že lze 

zamítnout nulovou hypotézu (H0) a lze tedy přijmout alternativní hypotézu (HA). 

S pravděpodobností 95% vzdělání respondentů ovlivňuje zájem o vzdělávání v seniorském 

věku. H1 je tímto potvrzena.  

Základní
Vyučení bez 

maturity
Vyučení s 
maturitou Středoškolské Vysokoškolské

Pozorovaná četnost 0 0 1 11 9
Očekávaná četnost 1,3 4 2,6 9,3 3,8

Signifikance 1,32 3,97 1,02 0,33 7,02
Pozorovaná četnost 9 26 17 46 14
Očekávaná četnost 7 21,2 14,1 49,3 20,4

Signifikance 0,55 1,11 0,6 0,23 1,99
Pozorovaná četnost 0 1 0 6 3
Očekávaná četnost 0,6 1,9 1,3 4,4 1,8

Signifikance 0,63 0,42 1,26 0,57 0,77

Účast na 
vzdělávání

Stupeň Vzdělání

Ano

Ne

Příležitostně
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Tabulka: Rozšíření statistiky hypotézy pomocí znaménkové metody  

 
 

Závěr: Po zpracování statistiky pomocí znaménkové metody bylo zjištěno, že respondenti 

s vysokoškolským vzděláním se vzdělávají významněji více (s 99 % pravděpodobností), 

než respondenti s nižším než vysokoškolským vzděláním.  

Základní
Vyučení bez 

maturity
Vyučení s 
maturitou Středoškolské Vysokoškolské

Pozorovaná četnost [%] 0,0 0,0 0,7 7,7 6,3
Očekávaná četnost [%] 0,9 2,8 1,9 6,5 2,7

z - faktor -1,15 -2,02 -1,02 0,59 2,69
Znaménko 0 " 0 0 ++

Pozorovaná četnost [%] 6,29 18,18 11,89 32,17 9,79
Očekávaná četnost [%] 4,92 14,79 9,86 34,50 14,24

z - faktor 0,76 1,14 0,81 -0,59 -1,52
Znaménko 0 0 0 0 0

Pozorovaná četnost [%] 0,0 0,7 0,0 4,2 2,1
Očekávaná četnost [%] 0,44 1,32 0,88 3,08 1,27

z - faktor -0,80 -0,65 -1,13 0,77 0,88
Znaménko 0 0 0 0 0

Ano

Ne

Příležitostně

Účast na 
vzdělávání

Stupeň Vzdělání
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H2: Čím je vyšší věk respondenta, tím je vyšší pravděpodobnost, že bude mít 

zkušenost s ageistickým chováním.  

H0: Neexistuje statistický významná závislost mezi věkem a zkušeností s ageistickým 

chováním.  

HA: Existuje statistický významná závislost mezi věkem a zkušeností s ageistickým 

chováním.  

Tabulka: Zpracování statistiky hypotézy pomocí testu dobré shody χ2 

 
 

Počet stupňů volnosti: 4 

Kritická hodnota testovaného kritéria: 9,49 

Testované kritérium: 1,95 

 

Závěr: Po zpracování statistiky pomocí testu dobré shody χ2 bylo zjištěno, že nelze 

zamítnout nulovou hypotézu (H0). S pravděpodobností 95% není zkušenost s ageistickým 

chováním četnější se zvyšujícím se věkem. H2 je tímto nepotvrzena.  

60 - 64 65 - 74 75 - 89

Pozorovaná četnost 3 4 2
Očekávaná četnost 2,01 4,53 2,45

Signifikance 0,49 0,06 0,08
Pozorovaná četnost 28 63 33
Očekávaná četnost 27,75 62,43 33,82

Signifikance 0,00 0,01 0,02
Pozorovaná četnost 1 5 4
Očekávaná četnost 2,24 5,03 2,72

Signifikance 0,69 0 0,60

Zkušenost s 
ageistickým 

chováním

Věk

Ano

Ne

Nechci 
odpovědět
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Tabulka: Rozšíření statistiky hypotézy pomocí znaménkové metody  

 
 

Závěr: Po zpracování statistiky pomocí znaménkové metody bylo zjištěno, že zvyšující se 

věk respondentů, nemá vliv na jejich zkušenosti s ageistickým chováním.  

60 - 64 65 - 74 75 - 89

Pozorovaná četnost [%] 2,1 2,8 1,4
Očekávaná četnost [%] 1,4 3,2 1,7

z - faktor 0,70 -0,25 -0,29
Znaménko 0 0 0

Pozorovaná četnost [%] 19,58 44,06 23,08
Očekávaná četnost [%] 19,41 43,66 23,65

z - faktor 0,05 0,10 -0,16
Znaménko 0 0 0

Pozorovaná četnost [%] 0,7 3,5 2,8
Očekávaná četnost [%] 1,57 3,52 1,90

z - faktor -0,84 -0,01 0,78
Znaménko 0 0 0

Ano

Ne

Nechci 
odpovědět

Zkušenost s 
ageistickým 

chováním

Věk
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H3: Nejznámější institucí, poskytující vzdělávání ve stáří, je pro respondenty 

univerzita třetího věku. 

H0: Četnosti výskytu znalostí jednotlivých vzdělávacích institucí jsou stejné. 

HA: Četnosti výskytu znalostí jednotlivých vzdělávacích institucí nejsou stejné.  

Tabulka: Zpracování statistiky hypotézy pomocí testu dobré shody χ2 

 
 

Počet stupňů volnosti: 3 

Kritická hodnota testovaného kritéria: 7,82 

Testované kritérium: 54,16 

 

Závěr: Po zpracování statistiky pomocí testu dobré shody χ2 bylo zjištěno, že lze 

zamítnout nulovou hypotézu (H0) a lze tedy přijmout alternativní hypotézu HA. 

S pravděpodobností 95 % uvádějí respondenti U3V více než jiné instituce poskytující 

vzdělávání ve stáří. H3 je tímto potvrzena.  

 

Typ instituce
Pozorovaná četnost 35
Očekávaná četnost 12,5

Signifikance 40,50
Pozorovaná četnost 4
Očekávaná četnost 12,5

Signifikance 5,78
Pozorovaná četnost 6
Očekávaná četnost 12,5

Signifikance 3,38
Pozorovaná četnost 5
Očekávaná četnost 12,5

Signifikance 4,50

U3V

Knihovny

Kluby Seniorů

Nezařaditelné
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H4: Hlavním důvodem k účasti na vzdělávání je pro respondenty potřeba kontaktu 

s jinými lidmi.   

H0: Četnosti důvodu pro účast na vzdělávacích aktivitách jsou stejné.  

HA: Četnosti důvodů pro účast na vzdělávacích aktivitách nejsou stejné. 

Tabulka: Zpracování statistiky hypotézy pomocí testu dobré shody χ2 

 

Počet stupňů volnosti: 4 

Kritická hodnota testovaného kritéria: 9,488 

Testované kritérium: 5,97 

 

Závěr: Po zpracování statistiky pomocí testu dobré shody χ2 bylo zjištěno, že nelze 

zamítnout nulovou hypotézu (H0). S pravděpodobností 95 % není pro respondenty 

hlavním důvodem k účasti na vzdělávacích aktivitách potřeba kontaktu s jinými lidmi.  

 

Důvod účasti
Pozorovaná četnost 18
Očekávaná četnost 13,6

Signifikance 1,42
Pozorovaná četnost 16
Očekávaná četnost 13,6

Signifikance 0,42
Pozorovaná četnost 16
Očekávaná četnost 13,6

Signifikance 0,42
Pozorovaná četnost 11
Očekávaná četnost 13,6

Signifikance 0,50
Pozorovaná četnost 7
Očekávaná četnost 13,6

Signifikance 3,20

Chci být v 
dobré psych. 

kondici
Chci být v 
kontaktu s 

jinými lidmi
Chci se 

dozvídat nové 
informace

Chci 
smysluplně 
trávit volný 

Chci se 
seberealizovat
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H5: V důvodech neúčasti na vzdělávání převládají dispoziční bariéry nad 

institucionálními a situačními bariérami.  

H0: Četnosti dispozičních bariér a bariéry institucionální a situačních jsou stejné.  

HA: Četnosti dispozičních bariér a skupiny bariér institucionálních a situačních nejsou 

stejné.  

Tabulka: Zpracování statistiky hypotézy pomocí testu dobré shody χ2 

 

Počet stupňů volnosti: 1 

Kritická hodnota testovaného kritéria: 3,84 

Testované kritérium: 65,18 

Závěr: Po zpracování statistiky pomocí testu dobré shody χ2 bylo zjištěno, že lze 

zamítnout nulovou hypotézu (H0) a lze tedy přijmout alternativní hypotézu HA. Ale při 

porovnání jednotlivých signifikancí je vyvrácena H5. S pravděpodobností 95% nepřevažují 

v odpovědích respondentů bariéry dispoziční nad bariérami situačními a institucionálními.  

 

Typ bariéry
Pozorovaná četnost 99
Očekávaná četnost 45,3

Signifikance 63,66
Pozorovaná četnost 37
Očekávaná četnost 45,3

Signifikance 1,52

Situační + 
Institucionální

Dispoziční


