Přílohy
Příloha 1 Dotazník subjektivní kvality života SQUALA – verze pro klienty
chráněného bydlení.

Vážená paní, vážený pane,
cílem tohoto dotazníku je hodnocení kvality života.
V první části dotazníku vás prosím, abyste odpověděli, jaké hodnoty považujete v
životě za důležité, jak si jich ceníte. Ve druhé části zjišťuji, nakolik jste Vy osobně
spokojen(a) v různých oblastech životních hodnot.
Odpovědi jsou anonymní a důvěrné. Následné počítačové zpracování bude
omezeno jen na vyhodnocení získaných údajů, v žádném případě nebudou získaná
data použita k jakýmkoli komerčním účelům.
Děkuji vám za spolupráci na naší výzkumné práci.

Uveďte prosím Vaše iniciály:
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DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
Zaškrtněte, prosím, odpovídající položky.

1) POHLAVÍ

2) VĚK ____
muž......1
žena.....2

3) BYDLÍTE V:
obci do 10 000 obyvatel........................... 1
městě nad 10 000 do 50 000 obyvatel......2
městě nad 50 000 do 100 000 obyvatel....3
velkoměstě nad 100 000 obyvatel............ 4
4) UKONČENÉ VZDĚLÁNÍ
neukončené základní.....1
základní......................... 2
střední bez maturity....... 3
střední s maturitou......... 4
vysokoškolské................ 5
5) ZAMĚSTNÁNÍ
a) Jste soukromník?...................ano - ne
b) Zaměstnáváte další osoby?...ano - ne
c) Pokud pracujete, uveďte své hlavní zaměstnání:
_______________________________________
d) Pokud nepracujete, uveďte jeden z důvodů:
studující.........................1
mateřská dovolená........2
v domácnosti................. 3
důchodce (neprac.)........4
v invalidním důchodu.....5
t.č.nezaměstnaný/á……6
hledající práci.................7
jiné ................................8
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6) HMOTNÉ ZABEZPEČENÍ
Jak byste v porovnání s ostatními rodinami (popř. s jednotlivci v případě, že
žijete sám/sama) hodnotil/a svou finanční situaci a hmotné zabezpečení:
výrazně podprůměrné
mírně průměrné
mírně nadprůměrné
výrazně nadprůměrné
7) RODINNÝ STAV
svobodný/á.......................1
ženatý/vdaná, s druhem....2
rozvedený/á......................3
vdovec/vdova...................4
8) MÁTE DĚTI?

ano – ne
pokud ano, pak počet dětí žijících s vámi

____
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HODNOCENÍ DŮLEŽITOSTI
V této tabulce zaznamenejte důležitost, kterou ve svém životě přisuzujete zde
uvedeným oblastem.
Nezbytné

Velmi
důležité

Středně
důležité

Málo
důležité

Bezvýznamn
é

být zdravý
být fyzicky soběstačný
cítit se psychicky dobře
příjemné prostředí a
bydlení
dobře spát
rodinné vztahy
vztahy s ostatními lidmi
mít a vychovávat děti
postarat se o sebe
milovat a být milován
mít sexuální život
odpočívat ve volném
čase
mít koníčky ve volném
čase
být v bezpečí
práce
spravedlnost
svoboda
krása a umění
pravda
peníze
jídlo

Je ještě něco jiného, co považujete v životě za důležité?
_____________________________________________________________
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HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI
Posuďte, do jaké míry se cítíte v uvedených oblastech svého života spokojen/a,
a zaškrtněte příslušné okénko.
Zcela

Velmi

spokojen spokojen

Spíše
spokojen

Nespokojen

Zcela
nespokojen

zdraví
fyzická soběstačnost
psychická pohoda
prostředí a bydlení
spánek
rodinné vztahy
vztahy s ostatními
lidmi
děti
péče o sebe sama
láska
sexuální život
odpočinek
koníčky
pocit bezpečí
práce
spravedlnost
svoboda
krása a umění
pravda
peníze
jídlo
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Příloha 2 Modifikovaná verze Dotazníku subjektivní kvality života SQUALA
určená pro sociální pracovníky.
Iniciály klienta:
HODNOCENÍ DŮLEŽITOSTI
V této tabulce zaznamenejte důležitost, kterou podle Vás ve svém životě přisuzují
jednotlivý klienti zde uvedeným oblastem.
Nezbytné

Velmi

Středně

Málo

Bezvýznamn

důležité

důležité

důležité

é

být zdravý
být fyzicky soběstačný
cítit se psychicky dobře
příjemné prostředí a bydlení
dobře spát
rodinné vztahy
vztahy s ostatními lidmi
mít a vychovávat děti
postarat se o sebe
milovat a být milován
mít sexuální život
odpočívat ve volném čase
mít koníčky ve volném čase
být v bezpečí
práce
spravedlnost
svoboda
krása a umění
pravda
peníze
jídlo

Je ještě něco jiného, co považuje klient v životě za důležité?
…………………………………………………………………………………
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HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI
Posuďte, do jaké míry se cítí daný klient v uvedených oblastech svého života
spokojen, a zaškrtněte příslušné okénko.
Zcela

Velmi

Spíše

spokojen

spokojen

spokojen

Nespokojen

Zcela
nespokojen

zdraví
fyzická soběstačnost
psychická pohoda
prostředí a bydlení
spánek
rodinné vztahy
vztahy s ostatními
lidmi
děti
péče o sebe sama
láska
sexuální život
odpočinek
koníčky
pocit bezpečí
práce
spravedlnost
svoboda
krása a umění
pravda
peníze
jídlo
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