
 

 

Dotazníkové šetření 
 

SOŠZ a SOU Český Krumlov 
 

březen – duben 2014 
 
 
 
 

V březnu a dubnu 2014, žáci 3. ročníku oboru vzdělávání Sociální činnost SOŠZ a SOU v Českém Krumlově, zjišťovali 
spokojenost se sociálními službami u obyvatel českokrumlovského regionu.   

Ve svém volném čase se tázali svých příbuzných, kamarádů, ale i obyvatel, které potkávali na ulicích, a žádali o vyplnění 
dvoustranného dotazníku.  Dotazník se skládal z 10 otázek. Dohromady se podařilo vyplnit 506 dotazníků. 

Výsledky ankety budou využity pro plánování komunitní péče v oblasti sociálních služeb regionu Český Krumlov. 







 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



Výsledky grafů 
 
Graf číslo 3 
 
Respondenti si myslí, že služby by měly být zaměřeny nejvíce na seniory. Druhé místo obsadili nezaměstnaní. 
 
Graf číslo 4 
 
Respondentů, nebo jejich okolí se nejvíce dotýká nezaměstnanost, dále alkoholismus a také zadluženost. 
 
Graf číslo 5 
 
Respondenti by se ve svízelné situaci obrátili především na svou rodinu, vyhledali by informace na internetu či kontaktovali 
organizaci, která služby poskytuje. 
 
Graf číslo 6 
 
Respondenti nejvíce postrádají v oblasti péče o seniory volnočasové aktivity, druhé místo obsadilo kvalitnější bydlení. 
 
Graf číslo 7 
 
Respondenti by si přáli v oblasti péče o zdravotně postižené zkvalitnění sociálních služeb (finanční pomoc, bezbariérové 
přístupy, kompenzační pomůcky, lepší přístup pomáhajících profesí vůči klientovi,…) 
Druhé místo obsadily volnočasové aktivity. 
 
 
Graf číslo 8 
 



Respondenti si přejí programy a organizování aktivit pro děti nad 15 let. Dále by uvítali hlídaní dětí či mateřská a rodinná 
centra 
 
 
Graf číslo 9 
 
Respondenti postrádají nejvíce v oblasti o osoby v krizi možnosti zaměstnávání a brigád pro obtížně zaměstnatelné osoby. 
Na druhém místě jsou noclehárny pro osoby bez přístřeší. 
 
Graf číslo 10 
 
Místa, kde je největší problém s dostupností, jsou kulturní střediska a MHD. 
 
Graf číslo 11 
 
Respondentům nejvíce brání ve využívání služeb nedostatečná informovanost. Na druhém místě jsou vysoké poplatky za 
služby. 
 
Graf číslo 12 
 
Většina respondentů nenapsala žádnou odpověď či nevěděli co odpovědět. Z odpovědí vyplynulo, že respondenti by chtěli 
rovnoprávnost mezi Romy a neromy. 3% respondentů by chtěli více informací o sociálních službách a více nízkoprahových 
zařízení, pro některé jsou sociální služby dostačující. 
 

ZÁVĚR 

 



Třída Sociální činnost dostala za úkol získat informace a zpracovat dotazník, který se týkal problematiky plánování 

sociálních služeb na Českokrumlovsku.  

Každý účastník obdržel deset výtisků dotazníku a zjišťoval názory obyvatel v lokalitách Českokrumlovska. Bylo 

vyplněno 506 dotazníků, které se následně zpracovávaly. Většina respondentů reagovala ochotně a pozitivně. Po vysvětlení 

principů, jak dotazník vyplnit, odpovídali samostatně.  

Část respondentů si stěžovala na příliš rozsáhlý počet otázek, protože spěchali a délka dotazníku jim nevyhovovala. 

Dalším problémem byly otevřené otázky, neboť si při vyplňování nebyli jisti vhodnou odpovědí. 

 Žáci a žákyně si uvědomili, že zpracování anketního šetření je nelehkou záležitostí. Nejdříve museli přesvědčit 

občany, aby daný dotazník smysluplně vyplnili. Další úskalí spočívalo v samotném zpracování všech dotazníků. Bylo potřeba 

úkoly stejnoměrně rozdělit a v daném časovém rozmezí zpracovat.  

Přes všechna úskalí jsou studenti a studentky přesvědčeni, že tato anketa pomůže zkvalitnit a rozšířit sociální služby 

na Českokrumlovsku. Pokud bude toto očekávání naplněno, budou mít studenti příjemný pocit dobře vykonané práce. 


