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Příloha A – Vzor dotazníku
Dobrý den, vážená paní, vážený pane,
dovolte mi, abych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který je součástí
empirické části mé bakalářské práce na téma „Postavení sociálního pracovníka v České
republice“. Dotazník je anonymní a je cíleně zaměřený pouze na pracovnice/ky OSPOD.
Získaná data budou sloužit pouze pro vyhodnocení průzkumu mé bakalářské práce. U každé
otázky prosím vyberte jen jednu odpověď.
Děkuji Vám za ochotu, čas a spolupráci.

Bc. Karolína Šafaříková, DiS.
Studentka oboru: speciální pedagogika, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
E-mail: saf.karolina@gmail.com

Pohlaví:
Žena
b) Muž
1)

a)

2)

Věk:

Do 30 let
31 - 40 let
c) 41 - 50 let
d) 51 a více let
a)

b)

Vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jsem:
a) Dokončil/a až na pozici sociálního pracovníka
b) Na pozici sociálního pracovníka jsem byl/a přijata již s ukončeným vzděláním
c) Nesplňuji vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
3)

4)

Nejvyšší dosažené vzdělání:

DiS.
Bc.
c) Mgr.
d) Ing.
a)

b)

e) Jiné
5)

a)

b)
c)

d)
e)

f)
g)

h)
i)

j)
k)

Vystudovaný obor splňující kvalifikaci sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách:
VOŠ – sociální práce a sociální pedagogika
VOŠ – sociální pedagogika
VOŠ – sociální a humanitární práce
VOŠ – sociální práce
VOŠ – sociálně právní činnost
VOŠ – charitní a sociální činnost
VŠ – sociální práce
VŠ – sociální politika
VŠ – sociální pedagogika
VŠ –sociální péče
VŠ – sociální patologie
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VŠ – právo
m) VŠ – speciální pedagogika
n) Nesplňuji vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
l)

6)

a)

b)
c)

d)
e)

f)

Délka praxe na pozici sociálního pracovníka OSPOD:
Do 5 let
6-10 let
11-15 let
16-20 let
21-30 let
31 a více let

S medializací případů nezletilých dětí:
Souhlasím
b) Nesouhlasím
c) Nevadí mi to
7)

a)

Medializace případů nezletilých dětí je většinou:
Z důvodu mlčenlivosti sociálních pracovníků pouze jednostranné vyjádření
b) Objektivní sdělení případu veřejnosti
8)

a)

S medializací případů nezletilých dětí osobní zkušenost:
a) Mám
b) Nemám
9)

10)

Při medializaci případů nezletilých dětí se pocitově cítím na pozici sociálního
pracovníka:

a) Chráněná/ý

b) Spíše chráněná/ý

Nechráněná/ý
d) Spíše nechráněná/ý
c)

Zájem o pracovní pozici sociálního pracovníka na oddělení SPOD je:
Vysoký
b) Spíše vysoký
c) Nízký
d) Spíše nízký
e) Není zájem
11)

a)

Mám pocit, že klienti (zákonní zástupci, pečující osoby) při jednání rok od roku:
a) Jednají mírněji
b) Jednají agresivněji
c) Jednají stále stejně
12)

Hlavní důvod, proč jsem si vybral/a profesi sociálního pracovníka je:
a) Atraktivní zaměstnání
b) Hledal/a jsem uplatnění
c) Na doporučení známých
13)
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Chtěl/a jsem pracovat s dětmi
e) Jiný důvod
d)

Moje okolí vnímá pozici sociálního pracovníka na OSPOD:
a) Příznivě
b) Spíše příznivě
c) Nepříznivě
d) Spíše nepříznivě
e) Nevím
14)

Prestiž sociální práce OSPOD vnímám ze strany MPSV jako veřejnosti
prezentovanou:
a) Dostatečně posilující význam pozice sociální/ho pracovnice/ka OSPOD
b) Nedostatečně posilující význam pozice sociální/ho pracovnice/ka OSPOD
c) Nevím
15)

Prestiž sociální práce OSPOD vnímám ze strany medií jako veřejnosti
prezentovanou:
a) Posilující význam pozice sociální/ho pracovnice/ka OSPOD
b) Snížující význam pozice sociální/ho pracovnice/ka OSPOD
c) Nevím
16)

17)

a)

b)
c)

d)
e)

f)
g)

V práci na OSPOD mne nejvíce zatěžuje:
Velké množství administrativy
Nereálné termíny
Časová tíseň
Stres
Pracovní kolektiv
Nic mne nezatěžuje
Jiné

Výše uvedené nedostatky v práci jsou pro mne možným důvodem pro změnu
zaměstnání:
a) Ano
b) Spíše ano
c) Ne
d) Spíše ne
e) Nevím
18)

19)

a)

b)
c)

d)
e)

f)
g)

Na své práci sociálního pracovníka OSPOD vnímám jako motivaci:
Spokojenost klienta
Práce, která mě baví a naplňuje
Pracovní kolektiv
Pocit zodpovědnosti
Pocit moci
Finanční ohodnocení
Jiné
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Reforma v r. 2012 (převedení dávek hmotné nouze z obcí na úřady práce) měla vliv
na práci OSPOD:
a) Příznivý
b) Spíše příznivý
c) Nepříznivý
d) Spíše nepříznivý
e) Pracuji na OSPOD až po roce 2012
20)
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Příloha B - Databáze údajů navrácených dotazníků
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Příloha C - Kontaktní údaje na OSPOD v Plzeňském kraji
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