
Příloha č. 1: Dotazník pro pracovníky domovů pro seniory  

Zajištění logopedické intervence u seniorů v pobytových 

zařízeních  

Vážená paní, vážený pane, 

dovoluji si obrátit se na Vás s velkou prosbou. 

Jsem studentkou oboru Speciální pedagogika (logopedie – surdopedie) na Pedagogické 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve své diplomové práci se věnuji otázce logopedické 

intervence u seniorů v pobytových zařízeních. Součástí mého výzkumu je dotazníkové 

šetření v domovech pro seniory v celé České republice.  

Ráda bych Vás poprosila o laskavé zodpovězení otázek v přiloženém dotazníku.  

Jsem si vědoma toho, že je Vaše profese velmi náročná a zahrnuje již tak množství 

administrativních povinností. Proto bylo mou snahou připravit dotazník co nejstručnější 

a co nejméně zátěžový, pokud jde o čas.  

Zároveň tímto čestně prohlašuji, že se všemi získanými údaji budu zacházet jako 

s důvěrnými a všechna data budu zpracovávat důsledně anonymně. Budete-li mít zájem, 

ráda Vám poskytnu text své diplomové práce s výsledky uvedeného výzkumu.  

Za vyplnění dotazníku a za Váš čas Vám předem velmi děkuji.  

Ing. Bc. Jana Horynová 

 

Vyberte kraj, ve kterém se Váš domov pro seniory nachází: 

o Hlavní město Praha 

o Středočeský kraj 

o Jihočeský kraj 

o Plzeňský kraj 

o Karlovarský kraj 

o Ústecký kraj 

o Liberecký kraj 

o Královéhradecký kraj 

o Pardubický kraj  

o Kraj Vysočina 

o Jihomoravský kraj 

o Olomoucký kraj 

o Zlínský kraj 

o Moravskoslezský kraj  



Vaše současná pracovní pozice 

o Ředitel/ka domova pro seniory 

o Vedoucí sociální pracovník/pracovnice 

o Vrchní sestra 

o Jiné: 

 

Délka Vaší praxe v práci se seniory 

o 0–5  let   

o 6–10 let 

o 11–15 let 

o 16–20 let 

o 21– více let 

 

Kapacita Vašeho zařízení činí:  

o Do 20 klientů 

o 21–50 klientů 

o 51–100 klientů 

o 101–150 klientů 

o 151 a více klientů  

 

 

Která věková kategorie klientů má ve Vašem zařízení v současnosti největší 

zastoupení? 

o Do 64 let 

o 65–80 let 

o Nad 80 let 

 

 

Ve Vašem zařízení žijí: 

o Senioři pouze s lehkým stupněm závislosti na péči 

o Senioři pouze s lehkým či středním stupněm závislosti na péči 



o Také senioři se stupněm závislosti 3 a 4 (těžká a úplná závislost) 

o Jiné:  

 

Ve Vašem zařízení žijí (zaškrtněte prosím všechny pravdivé odpovědi): 

V políčku "jiné" můžete doplnit další zdravotní postižení Vašich klientů, která ovlivňují 

jejich komunikační schopnost. 

o Senioři s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence 

o Senioři s Parkinsonovou chorobou 

o Senioři s roztroušenou sklerózou, ALS či jiným neuro-degenerativním 

onemocněním 

o Senioři po cévní mozkové příhodě 

o Jiné:   

 

Vyskytují se u klientů Vašeho zařízení jazykové či řečové obtíže (obtíže 

s vyjadřováním, s artikulací či porozuměním řeči)? 

o Ano 

o Ne 

 

Pokud ano, je těmto klientům poskytována logopedická péče? 

o Ano 

o Ne 

  



Zařízení, ve kterých je poskytována logopedická péče 

Logopedická péče ve Vašem zařízení probíhá takto: 

o Logoped je v zařízení zaměstnán na plný pracovní úvazek. 

o Logoped je v zařízení zaměstnán na částečný úvazek. 

o Logoped je v zařízení zaměstnán na DPP/DPČ. 

o Do zařízení dochází klinický logoped.  

o Klienti zařízení docházejí/ jsou dopravováni do logopedické ambulance.  

o Jiné:  

Logopedická péče je hrazena: 

o Zdravotní pojišťovnou – logopedickou péči provádí klinický logoped 

o Domovem pro seniory 

o Klienti si hradí péči zvlášť, ze svých prostředků 

o Jiné: 

Jak často odborná logopedická péče ve Vašem zařízení probíhá? 

Uveďte, jak často logoped pracuje s konkrétním klientem, který logopedickou péči 

potřebuje. 

o Jednou týdně 

o Jednou za čtrnáct dnů 

o Jednou za měsíc 

o Jiné:  

  



Zařízení, ve kterých není poskytována logopedická péče 

 

Zaškrtněte důvod/y, proč není ve Vašem zařízení logopedická péče poskytována. 

Můžete zaškrtnout i více možností. 

o Logopedi nemají o spolupráci s naším zařízením zájem.  

o Nemáme dostatek financí na zajištění logopedické péče pro naše klienty.  

o Senioři o logopedickou péči nemají zájem.  

o Jiné formy péče jsou pro rozvoj komunikačních dovedností seniorů užitečnější.  

o Jiné:  

Chcete-li k Vaší volbě důvodů, proč není ve Vašem zařízení poskytována 

logopedická péče, připojit komentář, můžete tak učinit zde. 

Můžete zde např. uvést, který ze zvolených důvodů je podle Vás nejdůležitější, apod. 

 

 

  



Pokračování společné části dotazníku 

Považujete logopedickou péči u seniorů, kteří mají obtíže v komunikaci, za 

potřebnou a užitečnou? 

o Ano. 

o Ano, ale jen u některých zdravotních postižení. 

o Ne. 

o Nedovedu posoudit.  

 

U kterého druhu postižení je podle Vašeho názoru logopedická péče 

nejpotřebnější? 

o U Alzheimerovy choroby a jiných typů demence 

o U Parkinsonovy choroby 

o Po cévní mozkové příhodě 

o U všech  

o Jiné:  

 

Jsou někteří pracovníci Vašeho domova proškoleni v oblasti logopedie? 

o Ano 

o Ne 

 

Pokud ano, jakým způsobem jsou v oblasti logopedie proškoleni? 

o Formou odborných kurzů 

o Formou odborných seminářů a přednášek 

o Studiem na střední či vyšší odborné škole 

o Studiem na vysoké škole 

o Jiné: 

 

 

 



Zaškrtněte, jaké další terapie Vaše zařízení klientům nabízí: 

o Arteterapie 

o Ergoterapie 

o Dramaterapie 

o Muzikoterapie 

o Bazální stimulace 

o Zooterapie 

o Fyzioterapie 

o Žádné 

o Jiné: 

 

 

Pokud využíváte služeb logopeda, byl/a byste tak laskav/a a uvedl/a zde jeho jméno 

a kontakt na něj (telefon, e-mail apod.)? 

(Součástí realizovaného výzkumu bude kvalitativní šetření týkající se konkrétní podoby 

logopedické péče - rozhovory s logopedy. Rovněž tyto údaje budou zpracovány zcela 

anonymně.) 

 

Uveďte, jaké podmínky by mohly pomoci k zavedení logopedické péče pro seniory 

ve Vašem zařízení, nebo k jejímu rozšíření. 

Případně zde můžete sdělit i Váš další doplňující komentář k dotazníku. 

 

 

Pokud byste si přál/a, abych Vám zaslala text diplomové práce a výsledky 

výzkumu, uveďte zde prosím Váš e-mail. 

 

 

Děkuji Vám za Váš čas. 


