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Příloha 1 

Dotazník 

 

Dobrý den, 

jsem student bakalářského oboru Sociální práce na Filozofické fakultě na Universitě 

Karlově v Praze. Pro dokončení tohoto oboru píši bakalářskou práci, ve které jsem se 

zaměřil na organizaci Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha a na její služby, 

zejména sociálně aktivizační. Chtěl bych touto cestou zjistit, jestli služby odpovídají 

Vašim potřebám a navrhnout možná zlepšení. Dotazník je zcela anonymní. Vaše 

odpovědi budou sloužit výhradně pro výzkum mé bakalářské práce. 

 

1. Jste  

 muž 

 žena 

 

2. Prosím, napište váš věk: ……… 

 

3. Jaké je vaše sluchové postižení: 

 neslyšící 

 nedoslýchavý 

 ohluchlí 

 uživatel kochleárního implantátu 

 

4. Označte, prosím, ty možnosti, které pro vás platí (i více možností): 

 pracuji na plný úvazek 

 pracuji na částečný úvazek 

 pracuji jen příležitostně 

 jsem samostatně výdělečně činný/á 

 jsem nezaměstnaný/á, hledám práci 

 jsem v důchodu 
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 jsem v invalidním důchodu 

 jsem v domácnosti 

 vykonávám dobrovolnou (neplacenou) práci 

 

5. Jaké služby jste za poslední rok využil? (lze zaškrtnout více odpovědí): 

 sociální poradenství (služby soc.pracovníka – Regina Poláková, František 

Šmolík) 

 sociálně aktivizační služby (kluby, přednášky…) 

 tlumočnické služby 

 

→ pokud jste zaškrtl/a sociální poradenství, pokračujte, prosím, s otázkou č. 6., 

7., 8., 9., 10. 

→ a pokud jste zaškrtl/a sociálně aktivizační služby (kluby, přednášky…), 

pokračujte, prosím, dále otázkou č. 11., 12., 13. 

 

 

6. Pomohl Vám sociální pracovník s řešením Vašeho problému, se kterým jste se 

na něj obrátil? 

 ano 

 ne 

 

7. Dorozuměli jste se se sociálním pracovníkem? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 

8. S čím Vám sociální pracovník pomáhal? (možno zaškrtnout více odpovědí): 

 státní sociální podpora a dávky sociální péče – dávky, problémy spojené 

s poskytováním dávek 

 zdravotnictví - problémy související se zdravotním stavem 

 zaměstnání – pomoc při hledání zaměstnání, řešení pracovních smluv apod. 

 finance - problémy související s dluhy, půjčkami, hospodařením, s penězi aj. 

 bydlení - problémy spojené s bydlením (např. dluhy na nájemném, ztráta 



III 

 

bydlení, právní problémy spojené s bydlením, kvalita bydlení, aj.) 

 vztahy - problémy vztahu v rodině, konflikty mezi lidmi, sousedské spory, aj. 

 vzdělávání - problémy související se vzděláváním dětí, komunikace se 

školami, aj. 

 hmotná a sociální nouze – dávky s ní spojené 

 jiné (napište)………………………………………………………………… 

 

9. Byl/a jste spokojen se sociálním pracovníkem obecně? Ohodnoťte jako 

známkou ve škole. 

 1 velmi spokojen 

 2 spíše spokojen 

 3 ani spokojen, ani nespokojen 

 4 spíše nespokojen 

 5 velmi nespokojen 

 

10. Jste spokojen se sociální službou – poradenstvím obecně? Ohodnoťte jako 

známkou ve škole. 

 1 velmi spokojen 

 2 spíše spokojen 

 3 ani spokojen, ani nespokojen 

 4 spíše nespokojen 

 5 velmi nespokojen 

 

11. Jste členem nějakého klubu v ČUN? (možno zaškrtnout více odpovědí): 

 klub TURISTŮ 

 klub ŠIPEK 

 klub JOKER 

 klub RYBÁŘŮ 

 SION – klub ohluchlých 

 klub SENIORŮ 

 nejsem členem žádného z klubu 

 

12. Účastní se sociální pracovník sociálně aktivizačních služeb – přednášek, 

klubů atd.? 



IV 

 

 ano 

 ne 

 

13. Jste spokojen se sociálně aktivizační službami obecně? Ohodnoťte jako 

známkou ve škole. 

 1 velmi spokojen 

 2 spíše spokojen 

 3 ani spokojen, ani nespokojen 

 4 spíše nespokojen 

 5 velmi nespokojen 

 

Obecné otázky: 

14. Myslíte si, že můžete podat stížnost (na službu, na jednotlivého pracovníka 

atd.)? 

 ano 

 ne 

 

→Pokud ano, kam ji můžete dát? (možno zaškrtnout více odpovědí): 

 prezident Novák 

 vedoucí sociálních služeb 

 vedoucí tlumočnických služeb 

 sociální pracovník 

 tlumočník 

 jakýkoli stůl v kancelářích 

 schránka 

 

15. Zakroužkujte, prosím, Vaši spokojenost nebo nespokojenost v následujících 

oblastech (Ohodnoťte jako známkou ve škole, kde 1 = velmi spokojen a 5 = velmi 

nespokojen): 

 

prostředí organizace      1 2 3

 4 5 
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ochota a vstřícnost zaměstnanců organizace   1 2 3

 4 5 

celkový průběh služeb     1 2 3

 4 5 

srozumitelnost rad a informací    1 2 3

 4 5 

organizace ČUN obecně     1 2 3

 4 5 

 

16. A poslední otázka, jak zlepšit služby v organizaci ČUN? (možno zaškrtnout 

více odpovědí): 

 jiná otevírací doba 

 více přednášek nebo jiné přednášky 

 jiné kluby 

 jiné prostory 

 přednášky nebo kluby pro mladé neslyšící 

 více zaměstnanců 

 více zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 nová sociálně aktivizační služba (napište jaká)………………………… 

 jiné (napište)………………………………………………………… 
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Příloha 2 

Tabulka rozdělení věku respondentů 

 

Věk Počet 

22 1 

24 1 

26 1 

29 1 

30 1 

31 1 

32 1 

37 1 

38 2 

41 1 

50 1 

52 1 

53 1 

57 1 

58 1 

59 2 

60 1 

61 1 

62 2 

63 2 

64 3 

65 3 

67 1 

68 1 

69 1 

70 1 
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71 1 

72 3 

73 5 

76 1 

77 2 

78 1 

81 2 

82 1 

84 1 
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