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 Zjišťování spokojenosti s pečovatelskou službou  
dotazníková akce proběhla v lednu 2018 

 

 

I. Cíle a cílová skupina 
 
Cíl dotazníkového šetření: 

- zjistit spokojenost klientů s pečovatelskou službou – kvalitou poskytované sociální 
služby, dobou poskytování, spoluprací s pracovníky CSSP Chrudim, informovaností o 
úkonech, možnostech stížností a spokojenosti s kvalitou a dovozem obědů 

- získat připomínky a návrhy od klientů pečovatelské služby 
- zjistit další potřeby klientů pečovatelské služby 

 
Cílová skupina:      

- klienti pečovatelské služby, kteří využívají základní činnosti pečovatelské služby 
- předáno bylo 189 dotazníků  
- návratnost 148 dotazníků, tj. 78,3 %          

 
II. Metoda zjišťování a zpracování získaných údajů 
 
Byla zvolena metoda anonymního dotazníkového šetření s uzavřenými, polootevřenými a 
otevřenými otázkami. 
Dotazníky byly zpracovány tzv. čárkovací metodou, dále byly použity přímé citace – vyjádření 
respondentů. Neúplně vyplněné dotazníky nebyly vyřazovány, neboť respondentům byla 
dána možnost neodpovídat. 
Dotazník obsahoval celkem 19 otázek, respondentům byla dána možnost neodpovědět na 
otázku. 
 
 

III. Analýza zjištěných informací 
 

1. Víte, o jakou službu můžete v naší organizaci požádat, s čím Vám můžeme pomoci?  

 Ano - odpovědělo 139 respondentů 

 Ne - odpovědělo 9 respondentů 
 

2. Znáte svá práva a povinnosti? 

 Ano - odpovědělo 138 respondentů 

 Ne - odpovědělo 8 respondentů 
2 respondenti na tuto otázku neodpověděli 
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     3.   Víte, že si můžete stěžovat a komu si můžete stěžovat?  

 Ano, vím - odpovědělo 128 respondentů 
„Na nic si nestěžuji. Se službami jsem spokojen.“ 

 Ne, nevím - odpovědělo 18 respondentů 
      2 respondenti na tuto otázku neodpověděli 

 
       4.  Ohodnoťte provádění pečovatelských úkonů v případě Vaší osoby – jejich     
            kvalitu, rychlost, pohotovost, přesnost, pečlivost, ochotu. 
           (K hodnocení byla nabídnuta škála od jedné do pěti – známky jako ve škole).    
          

 1 zvolilo 118 respondentů 

 2 zvolilo 20 respondentů 

 3 zvolil 1 respondent 

 4 zvolil 1 respondent 

 5 nezvolil nikdo 
8 respondentů na tuto otázku neodpovědělo 

 
      5.  Vyhovuje vám doba, kdy je Vám služba poskytována?            

 Ano, vyhovuje - odpovědělo 140 respondentů 
„V některých případech se lze vzájemně dohodnout.“ 

 Nevyhovuje - odpověděl 1 respondent 
„Ale už jsem si zvykla.“ 

 Přál/a bych si jinou dobu poskytování služby – odpověděl 1 respondent 
6 respondentů na tuto otázku neodpovědělo 
 

      6. Ohodnoťte, jak se k Vám chovají zaměstnanci CSSP, kteří o Vás pečují. 

 Chování personálu se mi líbí - odpovědělo 140 respondentů 

 Chování personálu se mi nelíbí - tuto odpověď nezvolil nikdo 

 S chováním personálu jsem spokojen pouze někdy - odpověděli 3 respondenti 
5 respondentů na tuto otázku neodpovědělo 
 

      7. Stalo se někdy, že by Vám personál podle vašeho názoru neoprávněně odmítl   
          v něčem vyhovět? 

 Taková situace nenastala, vždy mi pracovníci ochotně vyhoví - odpovědělo 133 
respondentů 

 Ano, jednou jsem byl/a odmítnut/a – odpovědělo 8 respondentů 

 Byl/a jsem odmítnut/a opakovaně - tuto odpověď nezvolil nikdo 
7 respondentů na tuto otázku neodpovědělo     
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       8. Jak hodnotíte spolehlivost pečovatelské služby? 
          (K hodnocení byla nabídnuta škála od jedné do pěti – známky jako ve škole). 
             

 1 zvolilo 127 respondentů 

 2 zvolilo 14 respondentů 

 3 zvolil 1 respondent 

 4 zvolil 1 respondent 

 5 nezvolil nikdo 
5 respondentů na tuto otázku neodpovědělo 
 

     9. Jste dostatečně informováni o všech úkonech, které místní pečovatelská služba   
         nabízí? 

 Ano, vím, co pečovatelská služba nabízí - odpovědělo 114 respondentů 

 Nevím, s čím vším by mně pečovatelská služba pomohla – odpovědělo 7 
respondentů 

 Pokud bych potřeboval vědět, co vše pečovatelská služba poskytuje, zeptal bych 
se pracovníků – odpovědělo 24 respondentů 
3 respondenti na tuto otázku neodpověděli     
 

      10. Víte, jak postupovat, kdybyste chtěli služby rozšířit o jiné úkony?  

 Ano, vím - odpovědělo 131 respondentů 

 Ne, nevím - odpovědělo 13 respondentů 
      4 respondenti na tuto otázku neodpověděli 

 
      11. Vyhovuje vám doba, kdy jsou vám obědy dováženy?  

 Ano, vyhovuje - odpovědělo 99 respondentů 

 Ne, nevyhovuje - odpověděli 4 respondenti 
    „O víkendu jezdí dlouho.“  
    „Přivítala bych pravidelnější čas rozvozu obědů, zvláště ve dnech pracovního klidu.“ 
    „Nepravidelný čas.“ 
    „Snad jenom pozdější dodání. Nyní v 10 hod. Lépe by bylo kolem 12 hod. Nebylo by  
      nutné jídlo dodatečně ohřívat.“ 

 tuto službu nevyužívám – odpovědělo 36 respondentů 
     9 respondentů na tuto otázku neodpovědělo  

 
 
      12. Chtěli byste změnit dodavatele obědů? 

 Jsem spokojený/á s kvalitou obědů, dodavatele bych neměnil/a – odpovědělo 95 
respondentů 

 Nejsem spokojený/á s kvalitou obědů, změnu dodavatele bych uvítal/a – 
odpovědělo 8 respondentů 

 Tuto službu nevyužívám – odpovědělo 37 respondentů 
                  8 respondentů na tuto otázku neodpovědělo 
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      13. Jste spokojeni s chutí jídla? 

 Ano – odpovědělo 99 respondentů  
     „Jak kdy.“ 
     „Uvítala bych méně slané polévky.“ 
     „Většinou ano.“ 
     „Obědy jsou velmi dobré. Personál vzorný.“   

 Ne – odpověděli 4 respondenti 
„Méně honosných názvů – raději více kvality – pokazili se.“ 
„Jídla z brambor – brambory nemají dobrou chuť. Někdy vodová polévka.“ 

 Tuto službu nevyužívám – odpovědělo 36 respondentů 
     9 respondentů na tuto otázku neodpovědělo 

 
     14. Je pro Vás teplota jídla dostačující? 

 Ano – odpovědělo 88 respondentů  

 Ne – odpovědělo 15 respondentů 
   „V zimě.“ 
   „Spíše vlahé. Nutnost ohřátí.“ 
   „Jídlo by mohlo být teplejší.“ 

 Tuto službu nevyužívám – odpovědělo 37 respondentů 
    8 respondentů na tuto otázku neodpovědělo 

 
    15. Vyhovuje Vám pestrost jídel v jídelníčku? 

 Ano – odpovědělo 97 respondentů 
„Některá jídla mi nejsou známy podle názvu.“ 

 Ne – odpovědělo 6 respondentů 

 Tuto službu nevyužívám – odpovědělo 36 respondentů 
                  9 respondentů na tuto otázku neodpovědělo 
 
     16. Je pro Vás nabídka možnosti placení více způsoby vyhovující? 

 Ano – odpovědělo 131 respondentů 

 Ne – odpověděl 1 respondent 
   16 respondentů na tuto otázku neodpovědělo 

 
     17. Doporučili byste tuto pečovatelskou službu svým blízkým přátelům? 

 Ano - odpovědělo 139 respondentů 

 Ne - odpověděl 1 respondent 

 8 respondentů na tuto otázku neodpovědělo 
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18. Chcete nám ještě něco sdělit? Napadlo Vás někdy, že by se dalo dělat něco lépe  
          nebo snadněji?  
 

- respondenti uvádějí své připomínky, návrhy, ale také poděkování a pochvaly 
 

     „Péče pečovatelek je vynikající, jsem velmi spokojen a služba mi velmi vyhovuje,  
       pomáhá.“ 
     „Navrhoval bych hernu s možností trávit volný čas hrou (šachy, dáma, Člověče, nezlob  
       se, karetní hry aj.)“ 
     „Jsem s vašimi službami velice spokojena.“ 
     „Stěžování nepomůže. Méně papírování a o to více se věnovat klientům!“ 
     „Nemám připomínek.“ 
     „V bytě, kde bydlím, je velká zima. Ráno mám v bytě 17 až 18 stupňů. Strašně vlhko a  
        na zdi se tvoří plíseň.“ 
     „Snad jenom u hovězích a vepřových mas by bylo třeba opracovávat k vyšší měkkosti,  
       protože tato jídla jsou určena převážně starším a starým lidem, kde jsou již určité  
       problémy s konzumací. Poznámka již byla uváděna v minulosti.“ 
     „Pečovatelky mají více práce.“ 
     „Někdy jsou obědy dodány později.“ 
     „Lepší komunikace s pečovatelkami, protože s námi nesmí mluvit o soukromí a někdo  
      se nemá komu svěřit. Jsme staří a nemocní lidé a potřebujeme, aby se s námi někdo  
      bavil. Právě ta komunikace je tady špatná. Jinde je to lepší. Věnují se více lidem.“  
     „Všichni vaši zaměstnanci jsou velmi milí, hodní, vstřícní a laskaví.“ 
     „Jsem velmi spokojená. Děkuji.“ 
     „Chybí mi „kavárnička“. Myslím, že 1krát měsíčně se sejít, by se dalo zařídit.  
      S některými se vůbec neznám.“ 
     „Mrzí nás, že se zrušila kavárnička kvůli tomu, že už nás nesmějí pečovatelky  
      obsloužit.“  
     „Jsem spokojená s kvalitou služeb CSSP.“ 
     „Služby celého personálu jsou nadstandartní.“ 
     „Nedá se vše napsat. Lepší by byl osobní kontakt.“ 
     „Jsem velice spokojena s prádlem a pedikúrou.“ 
     „Je možné požádat o odvoz autem k nutné potřebě? V nutných případech mít  
     k dispozici pro opravy mužskou pomoc. Mnohdy se musí shánět i pro maličkost.“  
    „V zahradě je málo laviček, málo keřů.“ 
        

    19. Víte o něčem, co jiné služby poskytují a my ne, přitom by to bylo podle Vás  
           potřebné a užitečné?           
           
         „Nevím o jiné, jsem spokojen s touto.“ 
         „Nevím, ani se nesnažím, to zjistit. Se zajištěním mnou využívané služby jsem velice  
           spokojen.“ 
         „Zavést Knihu návštěv, příchodů a odchodů.“ 
         „Vše mi vyhovuje.“ 
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IV. Vyhodnocení cílů dotazníkového šetření 
 
Vzhledem k tomu, že se vrátilo 148 dotazníků, tj. 78,3 % dotázaných klientů se stalo 
respondenty v našem dotazníkovém šetření, můžeme považovat vzorek za dostatečně 
reprezentativní.  
Získali jsme informace o spokojenosti klientů s pečovatelskou službou – kvalitou poskytované 
sociální sužby (doba poskytování, spolupráce s pracovníky CSSP Chrudim), získali jsme 
připomínky a návrhy od klientů pečovatelské služby a zjistili jsme další potřeby klientů 
pečovatelské služby. 
 

 

V. Seznámení pracovního týmu s vyhodnocením dotazníkové akce: 
 

- na poradě vedení CSSP Chrudim 
- na poradě pracovníků pečovatelské služby 

 
Další dotazníková akce proběhne na začátku roku 2019. 
 
 
 
 
Zpracovala: Mgr. Ivana Beranová 
16. 2. 2018 
 


