
  

 

 

 

Vážená paní, vážený pane,  

zajímá nás, jak jste spokojeni s poskytovanými službami v našem 

zařízení, a proto jsme pro Vás připravili dotazník spokojenosti.  

Pokud nejste s některými činnostmi či postupy spokojeni, uveďte, 

prosím, jaké máte návrhy na zlepšení.  

Důležité sdělení: 

Údaje uvedené v tomto dotazníku jsou důvěrné a nebudou dále distribuovány. 

Dotazníky můžete odevzdávat do 16.8.2021 do sběrných boxů, které jsou 

umístěny na každém patře a na recepci domova. 

 

Děkujeme za Váš čas a zpětnou vazbu. 

 

Mgr. Jan Seidler 
ředitel domova 
 

 

 

 

 

 

 



DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI 2021 

PRO NÁVŠTĚVY A OSOBY BLÍZKÉ KLIENTŮ 

 
 

1. Jste spokojen/a se službami, které klientům poskytujeme? 

☐ ano, zcela ☐ spíše ano    ☐ spíše ne    ☐ nejsem spokojen/a 

Mělo by se zlepšit: ………….………………………………………………………………… 

2. Jste spokojen/a s přístupem personálu? 

☐ ano, naprosto   ☐ spíše ano    ☐ spíše ne      ☐ nejsem spokojen/a 

Mělo by se zlepšit: ………….………………………………………………………………… 

3. Setkáváte se s nevhodným chováním personálu? 

☐ ano, často ☐ ano, občas  ☐ zřídka   ☐ nikdy 

Nelíbí se mi: ……………………………………………………………………………………… 

4. Jak hodnotíte kvalitu péče a podporu, kterou klientům poskytují 
pečovatelky a pečovatelé? 

☐ vynikající ☐ dobrá    ☐ mám výhrady    ☐ nedostatečná 

Mělo by se zlepšit: ……………………………………………………………………………… 

5. Jak hodnotíte kvalitu nabízených volnočasových aktivit? 

☐ vynikající ☐ dobrá    ☐ mám výhrady    ☐ nedostatečná 

Mělo by se zlepšit: ……………………………………………………………………………… 

6. Jak hodnotíte kvalitu spirituální a duchovní podpory? 

☐ vynikající ☐ dobrá    ☐ mám výhrady    ☐ nedostatečná 

Mělo by se zlepšit: ……………………………………………………………………………… 

 



7. Jak hodnotíte klíčového pracovníka / klíčovou pracovnici Vašeho 
blízkého? 

☐ vynikající ☐ dobrý        ☐ dostatečně  ☐ nedostatečně 

Mělo by se zlepšit: ……………………………………………………………………………… 

8. Jak hodnotíte kvalitu služeb v jednotlivých oblastech? 

Oblast hodnocení 
vynikající dobré uspokojivé nedostatečné 

nechci se 
vyjádřit 

      x 
Přístup vedoucích služeb      

Přístup sociálních 
pracovnic 

     

Přístup koordinátorek 
zdravotní péče 

     

Přístup recepčních      

Přístup pečujícího 
personálu 

     

Dostupnost pečujícího 
personálu (musíte 
dlouho čekat?) 

     

Kvalita bydlení      

Velikost a vybavení 
pokoje 

     

Úklid pokoje      
Společenské prostory      

Pestrost a nabídka stravy      
Kvalita stravy      

Prostory ke stravování      
Doba podávání stravy      

Praní a opravy prádla      

Práce údržby      

Co by se podle Vás mělo zlepšit? ………………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 



9. Jak hodnotíte zvládnutí pandemie v Domově Korýtko? 

☐ výtečně  ☐ dobře  ☐ s výhradami          ☐ nezvládnuté 

Mělo by se zlepšit:  …………………..………….…………………………………………….. 

10. Jsou v domově podle Vás respektovány dřívější zvyky klientů? 

☐ ano, zcela ☐ spíše ano  ☐ nepříliš, občas  ☐ nejsou 

Mělo by se zlepšit:  …………………..………….…………………………………………… 

11. Máte v domově dostatek soukromí pro setkávání se svými 
blízkými? 

☐ ano, zcela ☐ spíše ano  ☐ nepříliš  ☐ vůbec ne 

Přál/a bych si:  …………………..………….…………………………………………………… 

12. Dostáváte všechny potřebné informace o poskytované službě? 

☐ ano  ☐ spíše ano    ☐ spíše ne    ☐ nemám informace 

Přál/a bych si: ………….………………………………………………………………………… 

13. Pokud došlo k problému, byl/a jste spokojen/a s řešením? 

☐ ano, zcela ☐ spíše ano  ☐ spíše ne  ☐ nelíbilo se mi 

Mělo by se zlepšit:  …………………..………….…………………………………………… 

14. Máte představu o péči, která by měla být poskytována Vašemu 
blízkému v závěru života? 

☐ ano, určitě ☐ spíše ano  ☐ spíše ne  ☐ vůbec ne 

Přál/a bych si:  …….…………………..………….…………………………………………….. 

15.  Chtěl/a byste se zaměstnanci hovořit o smrti a posledních věcech 
člověka? 

☐ ano, určitě ☐ spíše ano  ☐ spíše ne  ☐ vůbec ne 

Potřebuji:  …….…………………..………….…………………………………………………… 

 



16. Doporučil/a byste život v domově dalším lidem? 

☐ ano, jednoznačně ☐ spíše ano  ☐ spíše ne  ☐ vůbec ne 

Proč? …………………………………………………………………………………………………. 

17.  Na službách Domova Korýtko oceňuji: ………………………….…………… 

……..…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………..……………………………………………………………………………… 

…………………………..……………………………………………………………………………… 

…….……………………………………………………………………………………………………. 

…….……………………………………………………………………………………………………. 

18. Vzkazy pro vedení domova: ………………………………………………………… 

…………………………..……………………………………………………………………………… 

…………………………..……………………………………………………………………………… 

…………………………..……………………………………………………………………………… 

…………………………..……………………………………………………………………………… 

…………………………..……………………………………………………………………………… 

…………………………..……………………………………………………………………………… 

…………………………..……………………………………………………………………………… 

…………………………..……………………………………………………………………………… 

…………………………..……………………………………………………………………………… 

Údaje o Vás pro účely vyhodnocení dotazníků: 

Pohlaví: ☐ muž  ☐ žena  ☐ jiné 

Jak dlouho žije Váš blízký v Domově Korýtko? 

☐ do 1 roku ☐ 1 – 5 let ☐ 6 – 10 let ☐ více než 10 let 

Patro (dobrovolný údaj): …………………………………………………………………… 


