Příloha I

Dotazník životní spokojenosti SEPOS
Dobrý den,
jmenuji se Radka Jiráčková a jsem studentka třetího ročníku oboru Psychologie na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy. V rámci výzkumu ke své závěrečné bakalářské práci zabývající se životní
spokojeností seniorů, si Vás dovoluji požádat o vyplnění dotazníku zaměřujícího se na Vaši
spokojenost se sociálními vztahy. Dotazník obsahuje 44 položek, na které budete odpovídat
zaškrtnutím Vámi zvolené odpovědi na šestibodové škále od Zcela nesouhlasím (značeno číslem 1) až
po Zcela souhlasím (značeno číslem 6). Z výzkumných důvodů a standardizaci testu je pro nás také
podstatnou informací Vaše pohlaví, věk, způsob bydlení a zda chodíte do zaměstnání. Vaše odpovědi
jsou ale jinak zcela anonymní. Podstatné je odpovědět na každou otázku. Vyplnění dotazníku v
průměru trvá 15 minut. Vyplnění dotazníku je zcela dobrovolné a kdykoli bez udání důvodu ho
můžete ukončit. Budu ale ráda za vyplnění a Váš čas, který se rozhodnete výzkumu věnovat.
V případě zájmu o více informací se můžete obrátit na e-mailovou adresu: rada.jirackova@seznam.cz
Děkuji za Váš čas a ochotu

Pohlaví

Věk:_________

o Žena
o Muž
Způsob bydlení

o Sám/sama
o S partnerem
o S rodinou
o S dcerou/synem
o V ústavní péči

Zaměstnání

o Jsem v důchodu, ale do práce chodím.
o Jsem v důchodu a do práce nechodím.
o Nejsem v důchodu.

I

1. Mám ve své blízkosti někoho, komu se mohu svěřit se svými problémy.

2. Mí přátelé jsou tu vždy, když je potřeba.

3.

Mám kolem sebe rodinné příslušníky, na které bych se v případě nouze mohl/a
obrátit.

4. Nemám kolem sebe už žádného přítele, se kterým bych si mohl/a popovídat.

5. Nemám příležitost se seznámit s novými lidmi.

6. Nikdo se nezajímá o to, jak se cítím.

7. Raději trávím čas sám než ve společnosti lidí.

II

8.

Se svými nejbližšími si mám stále co říct.

9.

S množstvím přátel, které mám kolem sebe, jsem spokojen/a.

10.

Má rodina se zajímá o to, jak se cítím.

11.

Návštěva doktora je pro mne jediným možným způsobem, jak se dostat mezi lidi.

12.

Je jen málo lidí, kterým na mně v životě záleželo.

13.

Raději bych měl jednoho blízkého přítele než několik povrchních vztahů.

14.

Ocenil/a bych, kdyby se mí nejbližší o mne více zajímali.

III

15.

Mí přátelé mi vůbec nenaslouchají.

16.

Členové rodiny mě kontaktují jen v případě, když ode mne něco potřebují.

17.

Odchod do důchodu mě připravil o styk s okolím.

18.

Domnívám se, že ještě mám co nabídnout.

19.

Druzí mě považují za společenského člověka.

20.

Jsem spokojen/a s kvalitou vztahu se svými nejbližšími.

21.

Ocenil/a bych, kdyby na mě měli přátelé více času.

IV

22.

Členové rodiny bagatelizují mé problémy.

23.

S frekvencí chození do společnosti jsem spokojen/a.

24.

Nemám ve svém okolí nikoho, kdo by mi rozuměl.

25.

Ve většině případů jsem to já, kdo zahajuje komunikaci.

26.

Se svým životem jsem spokojen/a.

27.

Nemám nikoho blízkého, komu bych mohl/a v případě nouze zavolat.

28.

Cítím, že do rodiny patřím.

V

29.

Koníčky, které provozuji, mi zprostředkovávají styk s okolím.

30.

Věřím, že vždycky je tu někdo, kdo se o mě postará.

31.

V komunikaci s druhými jsem spíš ten, který naslouchá.

32.

Nikdy v životě jsem se necítil/a osaměle.

33.

Mám ve své blízkosti alespoň jednu osobu, ke které mám naprostou důvěru.

34.

Frekvenci setkávání se se svými přáteli považuji za uspokojivou.

35.

V komunikaci s rodinou mám pocit, že si nemáme co říct.

VI

36. Má současná fyzická kondice mi bohužel znemožňuje účastnit se společenských
akcí.

37.

Věřím, že mí nejbližší by mne neopustili jen kvůli malichernostem.

38.

Nejsem typ člověka, který aktivně vyhledává nové kontakty.

39.

Cítím velkou oporu od svých nejbližších.

40.

Mé zdravotní problémy mne ochudily o hodně dobrých přátel.

41.

Jsem ten/ta, který/á podněcuje kontakt s rodinnými příslušníky.

42.

Odchodem do důchodu jsem ztratil/a přehled o společenském dění.

VII

43.

Nemám kontakt na nikoho, koho bych v případě potřeby mohl/a požádat o pomoc.

44.

Dělá mi problém mluvit o svých pocitech.

VIII

Využívání sociálních sítí
Ráda bych Vás touto cestou ještě oslovila k vyplnění dotazníku týkajícího se využívání sociální sítě
Facebook. Jedná se o mapování využívání této sociální sítě dospělými lidmi v České republice.
Sesbíraná data rovněž využiji v rámci své bakalářské práce. Vyplnění dotazníku je rovněž zcela
dobrovolné.

45. Využíváte nějakou sociální síť?

o Ano
o Ne
46. Využíváte sociální síť Facebook?

o Ano
o Ne (Pokud zvolíte tuto odpověď, dále nevyplňujte.)
47. Za poslední 2 měsíce jsem využil/a Facebook.

o Nikdy
o Jednou
o Jednou až třikrát do měsíce
o Jednou týdně
o Několikrát týdně
o Každý den
48. Po přihlášení na Facebook strávím na této síti:

o 10 minut
o Půl hodiny
o Hodinu
o 2 hodiny
o Více než 2 hodiny

49. Na Facebooku strávím nejvíce času
(zaškrtněte pouze jednu odpověď):

o Posíláním zpráv
o Hledáním nových přátel
o Sledováním ostatních uživatelů
Facebooku

o Vyhledáváním akcí v okolí
o Psaním komentářů
o Hledáním práce
o Hraním her
o Jiné:________________________
IX

