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Vyhodnocení dotazníkového šetření spokojenosti uživatelů sociálních služeb 

Oblastní charity Trutnov za rok 2020 

 Cílem tohoto šetření bylo zjistit, zda jsou uživatelé spokojeni s poskytováním pečovatelské 

služby Oblastní charity Trutnov.  

Pro získání potřebných údajů byla použita kvantitativní statistická metoda dotazníkového 

šetření. Tato metoda se často využívá, vzhledem k její jednoduchosti a nenáročnosti.  

V úvodu dotazníků byl dotazovaným vysvětlen záměr výzkumného šetření a byli 

ubezpečeni, že dotazník je zcela anonymní, důvěrný a že veškeré informace budou výhradně 

použity ke zpracování výzkumu spojenosti uživatelů s poskytovanými službami Oblastní charity 

Trutnov. 

Dotazník obsahoval celkem 10 otázek. Na konci dotazníku byl dán prostor uživatelům 

k vyjádření případných nedostatků poskytovaných služeb. 

 

Výsledky šetření 

Celkem bylo rozdáno 40 dotazníků, a vrátilo se jich 32 vyplněných. Z těchto dotazníků byly  

3 dotazníky vyřazeny z důvodu chybného vyplnění. 

Dotazníkové šetření probíhalo v  prosinci 2020. 
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Otázka č. 1 – Jaká sociální služba je Vám Oblastní charitou Trutnov 

poskytována? 

 

Z výše uvedeného grafu jasně vyplývá, že 100 % uživatelů využívá pečovatelskou službu. 

 

 

Otázka č. 2 – Kolik let je Vám tato služba poskytována? 

 

Z výsledků dat je zřejmé, že z celkového počtu uživatelů, kteří se účastnili dotazníkového šetření, 

nejvíce uživatelů a to 38 % využívá služeb 2-3 roky.  

 

100%

Jakou sociální službu dotazovaní využívají

Pečovatelská služba

27%

7%

38%

28%

Jak dlouho dotazovaní sociální služby využívají

méně než 1 rok 1-2 roky 2-3 roky více než 3 roky
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Otázka č. 3 – Jak byste hodnotil/a celkovou spokojenost se službou? 

 

 

Z tohoto grafu jasně vyplývá, že celková spokojenost uživatelů, kteří služby Oblastní charity 

Trutnov využívají, a kteří se zapojili do dotazníkového šetření je 83 % uživatelů velmi spokojeno  

a 17 % uživatelů spokojeno. 

Na otázku: Co postrádáte? Některý z uživatelů uvedl, že postrádá péči v sobotu, neděli  

a ve svátky. 

 

Otázka č. 4 – Máte pocit o dostatečném zapojení do rozhodování o péči o vlastní 

osobu? 

 

83%

17%

0% 0%

Celková spokojenost se službou

velmi spokojen/a spokojen/a nespokojen/a velmi nespokojen/a

93%

4% 3%

Rozhodování uživatelů o péči o vlastní osobu

ano ne nevím
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Z celkového počtu zúčastněných uživatelů dotazníkového šetření odpovědělo 93 % z nich, že mají 

pocit dostatečného zapojení do rozhodování o péči o vlastní osobu. Pouze 4 % z nich odpovědělo, 

že nemají pocit o dostatečném zapojení do rozhodování o péči z důvodu, že nemají péči v sobotu, 

neděli a ve svátky. Zbývající 3 % uživatelů uvedlo, že neví, zda jsou dostatečně zapojeni. 

 

Otázka č. 5 – Jak jste spokojen/a s chováním zaměstnanců? 

 

 

S dochvilností u zaměstnanců je vždy spokojeno 93 % uživatelů a 7% uživatelů je občas spokojeno. 

 

 

93%

7%

0%

Dochvilnost

ano, vždy ano, občas ne

100%

0% 0%

Zdvořilost

ano, vždy ano, občas ne
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Z uvedených výsledků vyplývá, že všichni uživatelé jsou vždy spokojeni se zdvořilostí  

u zaměstnanců. 

 

 

 

Z celkového počtu zúčastněných uživatelů dotazníkového šetření odpovědělo 93 % uživatelů, že 

jsou vždy spokojeni, že zaměstnanci klepou, než vstoupí a 7 % uživatelů uvedlo, že občas klepají. 

 

 

 

Všichni uživatelé, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, jsou vždy spokojeni s pozdravem 

zaměstnanců. 

93%

7%

0%

Klepání

ano, vždy ano, občas ne

100%

0% 0%

Pozdrav

ano, vždy ano, občas ne
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Z uvedených výsledků vyplývá, že 93 % dotázaných uživatelů jsou vždy spokojeni, jak je osloví 

zaměstnanci a 7 % uživatelů jsou občas spokojeni s oslovením zaměstnanců. 

 

Otázka č. 6 – Odpovídají pracovníci na Vaše dotazy srozumitelně? 

 

 

Z celkového počtu uživatelů 97 % odpovědělo, že pracovníci vždy odpovídají srozumitelně  

na jejich dotazy, 3 % uživatelů odpovědělo, že jsou pracovníci občas srozumitelní. 

  

93%

7% 0%

Oslovení

ano, vždy ano, občas ne

97%

3%0%

Srozumitelnost odpovědí pracovníků

ano, vždy občas na nic se neptám
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Otázka č. 7 – Chovají se k Vám pracovníci s respektem a úctou? 

 

 

 

Na tuto otázku odpověděli všichni uživatelé, že pracovníci se k nim vždy chovají s respektem  

a úctou. 

 

Otázka č. 8 – Projevují Vám pracovníci dostatek ochoty a vstřícnosti? 

 

 

 

Z celkového počtu uživatelů 97 % odpovědělo, že pracovníci vždy projevují dostatek ochoty  

a vstřícnosti, 3 % uživatelů odpovědělo, že pracovníci občas projevují dostatek ochoty  

a vstřícnosti. 

100%

0%
0%

Respekt a úcta pracovníků

ano, vždy ano, občas ne

97%

3% 0%

Ochota a vstřícnost pracovníků

ano, vždy ano, občas ne
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Otázka č. 9 – Respektují pracovníci Vaše právo na soukromí, svobodu  

vyznání, …? 

 

Na tuto otázku odpověděli všichni uživatelé, že pracovníci vždy respektují právo  

na soukromí a svobodu vyznání. 

 

Otázka č. 10 – Doporučil/a byste námi poskytovanou službu svým známým? 

 

 

Z výše uvedených výsledků je zřejmé, že 90 % uživatelů by rozhodně doporučilo poskytovanou 

službu a 10 % uživatelů odpovědělo, že by doporučili poskytovanou službu. 

 

100%

0%
0%

Respekt pracovníků

ano, vždy ano, občas ne

90%

10%

0% 0%

Doporučení služby

rozhodně ano ano ne rozhodně ne
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Závěr 

 Dotazníky se týkaly uživatelů, kterým poskytuje OCHTU pečovatelskou službu. Uživatelé 

hodnotili poskytovanou službu velmi kladně, s pracovníky v sociálních službách jsou velice 

spokojeni. 

 Místo pro případné připomínky na zlepšení sociálních služeb OCHTU využili uživatelé 

především k vyjádření spokojenosti, což je velmi potěšující, někteří uživatelé se neváhali podepsat. 

 Pracovníci budou na nejbližší poradě zaměstnanců seznámeni s výsledky dotazníkového 

šetření a bude jim poděkováno za odváděnou práci. Také jim budou prezentovány jednotlivé 

komentáře uživatelů. 

 

V Trutnově dne 20. 1. 2021 
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