Přílohy
Příloha č.1
Dotazník k bakalářské práci
Jak se dnes cítíte?
Kolik vám je let?
Jaké bylo vaše mládí a co jste studoval?
Jaké bylo vaše zaměstnání? (souvisí s knihami a volným časem)

Ve které době jste začal pociťovat problémy se zrakem? Obtěžovalo vás to při výkonu
zaměstnání? Kdy vám byla zraková vada diagnostikována a jak? Jací odborníci se na
diagnóze podíleli?
Jaký postoj k tomu měla vaše žena? (jinou rodinu neměl)
Jak vidíte v současné době?
Užíváte nějaké kompenzační pomůcky? Kdo vám je doporučil?

Dnes jsem vás navštívila tady v domově pro zrakově postižené, jak dlouho zde žijete? Jak
dlouho jste čekal na přijetí do domova? Jak jste tady spokojený?
Využíváte možnost účasti na aktivitách pořádaných domovem?
Byl jste po nástupu do domova pro osoby se zrakovým postižením seznámen s tím, jak se
orientovat pro vás v úplně neznámém prostředí?

Poté co jste začal přicházet o zrak, pociťoval jste pocit osamělosti, marnosti či neschopnosti?
Měl jste či máte pocit psychické slabosti? Jaké byly vaše první myšlenky poté, co jste začal
ztrácet zrak?

Před příchodem do domova pro osoby se zrakovým postižením:

Jak dlouho jste žil sám? Jak jste zvládal orientaci v bytě?
Jak jste zvládal činnosti všedního dne?
Jak jste zvládal hygienu a péči o sebe, oblékání?
Jaké bylo pro vás nakupování? Jak jste se zvládal orientovat v obchodě? Žádal jste někdy o
pomoc při vybírání zboží?
Jaké pro vás v tu chvíli začalo být cestování městskou hromadnou dopravou? Oslovil vás na
ulici někdo cizí? Jak jste reagoval?
Jak jste zvládal komunikaci s různými úřady – například pošta?
Byl byste v té době rád, kdyby vám někdo pomohl nacvičit cestu do obchodu? Využil byste
občasnou pomoc při domácích aktivitách?

Máte pocit, že se při chůzi cítíte nejistě?
Máte za sebou nějaký úraz? Upadl jste někdy? (od doby, kdy jste začal přicházet o zrak)
Jaká konkrétní pomoc by vám nejvíce pomohla?

