
 

 

Přílohy 

PŘÍLOHA A: dotazník k empirickému šetření 

Vážená paní, vážený pane,  

prosím o vyplnění dotazníku ke své bakalářské práci s názvem Vybrané aspekty aktivního 

stárnutí u posluchačů Univerzity třetího věku. Dotazník je plně anonymní a bude sloužit pouze 

pro účely této práce. 

Vyplnění Vám zabere zhruba 10 minut.  

U každé otázky prosím zaškrtněte jen 1 odpověď. 

Velice děkuji za Váš čas. 

Eliška Fialová, studentka Andragogiky a personálního řízení na FF UK 

 

POHLAVÍ: 

 žena 

 muž 

NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ: 

 střední odborné s maturitou 

 gymnázium 

 vyšší odborné 

 vysokoškolské – Bc., Ing., 

Mgr. apod. 

 vysokoškolské – CSc., 

PhD., PhDr. 

 jiné (doplňte) 

______________________ 

 

VĚK: 

 55–59 let 

 60–64 let 

 65–69 let 

 70–74 let 

 75–79 let 

 80 let a více 

BYDLIŠTĚ: 

 Praha 

 jiné krajské nebo statutární 

město 

 okresní město 

 jiné město nebo městys 

 vesnice 

 

1) Je tento kurz Vaší první zkušeností se studiem na Univerzitě třetího věku (nejen FF 

UK)? 

 ano 

 ne 

 



 

 

2) Získal/a jste na U3V nové známé či přátele, se kterými udržujete kontakt? 

 ano 

 ne 

3) Jak často se stýkáte se svou blízkou rodinou (děti, vnoučata)? 

 velmi často (jsme v téměř denním kontaktu) 

 často (alespoň 1x týdně) 

 občas (alespoň 1x za měsíc) 

 výjimečně (alespoň 1x za rok) 

 vůbec 

4) Jak často se stýkáte se svými dalšími přáteli – mimo těch, které jste získal/a na U3V? 

 velmi často (jsme v téměř denním kontaktu) 

 často (alespoň 1x týdně) 

 občas (alespoň 1x za měsíc) 

 výjimečně (alespoň 1x za rok) 

 vůbec 

5) Jak byste ohodnotil/a svůj fyzický zdravotní stav? 

 velmi dobrý (nemám téměř žádné problémy) 

 ucházející (můj zdravotní stav mě v každodenním životě omezuje jen málo) 

 neuspokojivý (omezuje mě v každodenním životě) 

6) Věnujete se nějaké pohybové aktivitě? 

 ano  

 ne (přeskočte na otázku č. 12) 

7) U každé aktivity prosím zaškrtněte, jak často se jí věnujete: 

 velmi často 

(téměř 

denně) 

často 

(alespoň 1x 

týdně) 

občas 

(alespoň 1x 

za měsíc) 

výjimečně 

(alespoň 

1x za rok) 

vůbec 

8) sport (plavání, tanec, 

jízda na kole, běh) 

     

9) zdravotní cvičení 

(jóga, pilates apod.) 

     

10) procházky, (se 

psem, nordic walking) 

     

11) zahradničení      

 

 



 

 

12) Věnujete se ve svém volném čase nějaké další zájmové aktivitě (např. ruční práce, 

výtvarná činnost, fotografování apod.)? 

 ano 

 ne 

13) Podílíte se na péči o svá vnoučata? 

 ano 

 ne 

 nemám vnoučata 

14) Pečujete nebo jste pečoval/a o své rodiče či jiné členy rodiny (mimo vnoučata, není tím 

myšlena výchova vlastních dětí)? 

 ano 

 ne 

15) Věnujete se nějaké dobrovolnické činnosti (neplacená aktivita dobrovolně vykonávaná 

skrze formální organizaci ve prospěch druhých, např. organizování různých akcí, 

charitativní činnost, docházení do domovů pro seniory, …)? 

 ano 

 ne 

16) Věnoval/a jste se dobrovolnictví v minulosti? 

 ano 

 ne 

17) Zajímáte se o politické dění (sledování aktuální situace v televizi, v tisku, na internetu)? 

 ano 

 ne 

18) Angažujete se v oblasti politického aktivismu (např. účast na zasedání zastupitelstva, 

účast na demonstracích, psaní dopisů politikům, sbírání podpisů pro petice, …)? 

 ano 

 ne 

19) Jste zapojen/a na trhu práce (např. brigádně, částečný úvazek, plný úvazek)? 

 ano, považuji to za nutné pro zajištění dostatku financí 

 ano, ale nevede mne k tomu nedostatek financí 

 ne, ale chtěl/a bych 

 ne, nemám o to zájem 

 

 

 

 

 



 

 

20) Je pro Vás výše Vašeho starobního důchodu dostačující? 

 ano 

 ne 

 nepobírám starobní důchod 

21) Cítíte se být ohrožen/a chudobou? 

 ano 

 ne, vystačím si s důchodem 

 ne, ale jen díky úsporám  

 ne, ale jen díky sdílení domácnosti s partnerem/partnerkou nebo někým dalším 

z rodiny 

  



 

 

PŘÍLOHA B: testování hypotéz 

Hypotéza č. 1: Vzdělanější posluchači U3V se věnují pohybovým aktivitám více než ti 

méně vzdělaní. 

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

aktivitách. 

HA: Existuje statisticky významná závislost mezi vzděláním a účastí na pohybových aktivitách. 

Hypotézy byly otestovány pomocí testu dobré shody chí-kvadrát v softwaru Microsoft Excel. 

Tabulka: Pozorovaná četnost   
Pohybové aktivity 

  
ano ne součet 

Vzdělání SŠ 34 7 41 

VOŠ 10 9 19 

VŠ 42 12 54 

součet 86 28 114 

Zdroj: vlastní šetření 

Tabulka: Očekávaná četnost   
Pohybové aktivity 

  
ano ne 

Vzdělání SŠ 30,9 10,1 

VOŠ 14,3 4,7 

VŠ 40,7 13,3 

Zdroj: vlastní šetření 

Výsledek testu dobré shody chí-kvadrát je 0,034 a na hladině významnosti 0,05 tak můžeme 

zamítnout nulovou hypotézu a přijmout alternativní. S pravděpodobností 95 % existuje 

statisticky významná závislost mezi vzděláním a věnováním se pohybové aktivitě. 

Tabulka: z-skóre 

1,4 -1,4 

-2,5 2,5 

0,6 -0,6 

 

Tabulka: znaménkové schéma 

0 0 

- + 

0 0 

 



 

 

Závěr hypotézy: S pravděpodobností 95 % bylo zjištěno, že existuje statisticky významná 

závislost mezi vzděláním a věnováním se pohybové aktivitě, mezi vztahy ovšem nebyla 

prokázána větší těsnost.  

 

Hypotéza č. 2: Posluchači U3V, kteří se necítí být ohroženi chudobou, se věnují 

dobrovolnictví častěji než ti, kteří se cítí být ohroženi chudobou. 

H0: Neexistuje statisticky významná závislost mezi subjektivním pocitem ohrožení chudobou 

a účastí na dobrovolnických aktivitách. 

HA: Existuje statisticky významná závislost mezi subjektivním pocitem ohrožení chudobou 

a účastí na dobrovolnických aktivitách. 

Hypotézy byly otestovány pomocí testu dobré shody chí-kvadrát v softwaru Microsoft Excel. 

Tabulka: Pozorovaná četnost 
 

 Dobrovolnictví  
 ano ne součet 

Ohrožení chudobou ano 5 7 12 

ne 24 78 102 

součet 29 85 114 

Zdroj: vlastní šetření 

Tabulka: Očekávaná četnost 

  Dobrovolnictví   
ano ne 

Ohrožení chudobou ano 3,1 8,9 

ne 25,9 76,1 

Zdroj: vlastní šetření 

Výsledek testu dobré shody chí-kvadrát je 0,17 a na hladině významnosti 0,05 tak nelze 

přijmou alternativní hypotézu, ale musíme přijmout nulovou hypotézu. S pravděpodobností 95 

% neexistuje statisticky významná závislost mezi subjektivním pocitem ohrožení chudobou 

a účastí na dobrovolnických aktivitách. 

Závěr hypotézy: S pravděpodobností 95 % se neprokázalo, že by se posluchači U3V s lepším 

subjektivně vnímaným zdravotním stavem věnovali dobrovolnictví více než ti s horším 

subjektivně vnímaným zdravotním stavem. 

 

Hypotéza č. 3: Posluchači U3V se subjektivně vnímaným dobrým zdravotním stavem se 

věnují dobrovolnictví více než posluchači U3V s horším subjektivně vnímaným 

zdravotním stavem.  



 

 

H0: Neexistuje statisticky významná závislost mezi subjektivně vnímaným zdravotním stavem 

a účastí na dobrovolnických aktivitách. 

HA: Existuje statisticky významná závislost mezi subjektivně vnímaným zdravotním stavem 

a účastí na dobrovolnických aktivitách. 

Hypotézy byly otestovány pomocí testu dobré shody chí-kvadrát v softwaru Microsoft Excel. 

Tabulka: Pozorovaná četnost 

  Dobrovolnictví 

  ano ne součet 

Zdravotní stav 

Velmi dobrý 8 33 41 

Neuspokojivý 5 6 11 

součet 13 39 52 

Zdroj: vlastní šetření 

Tabulka: Očekávaná četnost 

  Dobrovolnictví 

  ano ne 

Zdravotní stav 
Velmi dobrý 10,25 30,75 

Neuspokojivý 10,25 30,75 

Zdroj: vlastní šetření 

Výsledek testu dobré shody chí-kvadrát je 0,000001 a na hladině významnosti 0,05 tak 

můžeme zamítnout nulovou hypotézu a přijmout alternativní. S pravděpodobností 95 % 

existuje statisticky významná závislost mezi subjektivně vnímaným zdravotním stavem 

a účastí na dobrovolnických aktivitách. 

Tabulka: z-skóre 

-1,8 1,8 

1,8 -1,8 

 

Tabulka: znaménkové schéma 

0 0 

0 0 

 

Závěr hypotézy: S pravděpodobností 95 % bylo zjištěno, že existuje statisticky významná 

závislost mezi subjektivně vnímaným zdravotním stavem a účastí na dobrovolnických 

aktivitách, mezi vztahy ovšem nebyla prokázána větší těsnost.  

 


