Přílohy
Dotazník užitý k průzkumu
Dotazníkové šetření s tématem Obsedantně-kompulzivní porucha v praxi
sociální práce
Dobrý den, jmenuji se Josefina Hudcová a jsem studentkou druhého ročníku magisterského
studia, oboru sociální a charitativní práce na HTF UK. Chtěla jsem Vás požádat o vyplnění
krátkého dotazníku, jež je součástí mé diplomové práce s názvem Obsedantně-kompulzivní
porucha v praxi sociální práce.
Dotazník je určen pro osoby, které pracují na pozici sociální pracovník/ sociální pracovnice
s patřičným vzděláním dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Výsledky dotazníku budou použity pouze pro účely průzkumu v rámci diplomové práce a bude
zachována anonymita všech respondentů/respondentek. Vyplnění dotazníků Vám zabere
přibližně 10 minut. Budu velice vděčná za Vaší účast na tomto průzkumu.
Děkuji Vám za ochotu a spolupráci!
Bc. Josefina Hudcová

1. Pracujete na pozici sociální pracovník/sociální pracovnice?
Ano

Ne

2. Máte vzdělání dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách?
Ano

Ne

3. Slyšel/slyšela jste někdy pojem obsedantně-kompulzivní porucha?
Ano

Ne

4. Setkal/setkala jste se s klientem/klientkou s obsedantně-kompulzivní poruchou?
Ano

Ne

Nevím

5. Víte, jakým způsobem pracovat s klientem/klientkou s OCD ?
Ano

Ne

6. Víte, na které sociální služby či neziskové organizace se klient/klientka s obsedantněkompulzivní poruchou může obrátit?
Ano

Ne

7. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ano, vypište prosím na které sociální
služby nebo neziskové organizace by se dle Vašeho názoru mohl/a klient/klientka
s obsedantně-kompulzivní poruchou obrátit:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Zúčastnil/a jste se někdy semináře/ školení, které se zabývalo obsedantně-úzkostnými
poruchami?
Ano

Ne

9. Zúčastnil/a jste se někdy semináře/ školení, které se zabývalo obsedantně-kompulzivní
poruchou?
Ano

Ne

10. Uvítal/a byste více informací o problematice obsedantně-kompulzivní poruchy?
Ano

Ne

11. Jestliže jste se v praxi setkal/a s klientem/klientkou s OCD, jaké metody práce jste
použil/a a jaká úskalí jste při práci vnímal/a ?

12. Váš věk:
13. Pohlaví:

--------------Muž

Žena

14. Souhlasíte, že vaše odpovědi budou použity pro účely průzkumu v rámci diplomové
práce Obsedantně-kompulzivní porucha v praxi sociální práce, jehož výsledky budou
veřejně přístupné?

Ano

Ne

Mnohokrát Vám děkuji za účast na dotazníkovém šetření

