
Chráněné bydlení a kvalita života osob s mentálním postižením  

Dobrý den, jmenuji se Pavla Vargová, jsem studentkou Univerzity Hradec Králové. 

Studuji obor sociální práce. Píši bakalářskou práci na téma – Chráněné bydlení a kvalita života 

osob s mentálním postižením.  

Žádám Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který mi pomůže zjistit kolik z Vás oslovených 

respondentů si myslí, že v sociální službě chráněného bydlení je naplňována kvalita života osob 

s mentálním postižením a do jaké míry je zřizování této služby přínosné pro samotné osoby 

s mentálním postižením nebo pro jejich okolí. V rámci výzkumného šetření můžu dílčím 

zapříčiněním zjistit, jak vnímáte samotný pojem kvality života a co si pod tímto pojmem 

představujete.  

Dotazník je anonymní a bude sloužit pouze pro účely této bakalářské práce. Děkuji za 

vyplnění.  

1. Uveďte Vaše pohlaví: 

Muž     Žena    

 

2. Uveďte rozmezí Vašeho věku:  

20 – 30 let   31 – 40 let     41 let a více  

  

3. Máte děti?  

Ano       Ne         

 

4. Na stupnici od 1 do 3 (1 – vůbec, 2 – málo, 3 - plně) ohodnoťte:  

Do jaké míry souvisí uvedený pojem s kvalitou života? 

Zdraví       Rodina      

Peníze       Štěstí       

Úspěch      Zaměstnání      

Budování kariéry     Životní styl      

Náboženství      Mezilidské vztahy     

Zájmy, koníčky    Kultura      

Seberealizace      Samostatnost      

Vzdělání      Sex       



5. Na stupnici od 1 do 3 (1 – vůbec, 2 – málo, 3 - plně) ohodnoťte:  

Do jaké míry jsou tyto pojmy pro Vás v určování kvality života podstatné? 

Vzdělání      Spokojenost      

Materiální zajištění     Rodinné zázemí     

Zaměstnání     Finance      

Zdravotní péče     Samostatnost  

6. Myslíte si, že osoby s mentálním postižením mají stejný nárok na život (např.: v oblasti 

vzdělávání, bydlení, zaměstnání, partnerství) jako majoritní společnost?  

Ano       Ne     

 

7. Jaký způsob péče o osoby s mentálním postižením byste zvolili za správný?  

Chráněné bydlení    Rodina       

Ústavní péče     Podpora samostatného bydlení   

Stacionář      

 

8. Znáte z okolí, zaměstnání či z rodiny osobu s mentálním postižením? 

Ano      Ne    

 

9. Pokud ano, myslíte si, že je šťastná/šťastný a má kvalitní život?  

Ano      Ne   Nedokážu posoudit  

 

10. Setkali jste se s pojmem integrace osob s mentálním postižením?  

Ano      Ne    

 

11. Setkali jste se se službou chráněné bydlení? 

Ano      Ne    

 

12. Máte ve svém okolí sociální službu chráněné bydlení?  

Ano      Ne    

 

13. Vadilo by Vám mít tuto službu ve svém okolí?  

Ano      Ne    Nevím  



14. Myslíte si, že je tato služba přínosná pro osoby s mentálním postižením?  

Ano      Ne    

 

15. Na stupnici od 1 do 3 (1 – vůbec, 2 – málo, 3 - plně) ohodnoťte:  

Do jaké míry označujete tyto pojmy za přínos této služby osobě s mentálním 

postižením? 

Samostatnost       Nezávislost   

Vlastní prostor     Možnost podpory  

Vzdělávání       Kontakt se společností  

Uplatňování práv  

16. Jaké hlavní činnosti by podle Vašeho názoru měla zajišťovat a poskytovat služba 

chráněné bydlení:  

 

 

 

 

17. Existují podle Vás nějaké životní situace, které sociální služba chráněné bydlení není 

schopná osobám s mentálním postižením poskytnout? 

Ano      Ne     Nevím  

 

18. Vnímáte nějaké obavy, rizika nebo problémy, které by Vás ohrožovaly, pokud byste ve 

svém okolí měli službu chráněné bydlení?  

Ano      Ne     Nevím 

 

19. Pokud ano, uveďte jaká:  

 

 

 

 

20. V případě, že by byl člen Vaší rodiny osobou s mentálním postižením, zvažovali byste 

pro něho službu chráněné bydlení?  

Ano      Ne     Nevím 


