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I. Metodika
I.1. Cíl a předmět ankety
Anketa měla za cíl zjistit potřeby široké veřejnosti v oblasti sociálních služeb. Předmětem
šetření byly názory veřejnosti na:
• nejtíživější problémové okruhy v sociální oblasti na Domažlicku,
• znalost a používanost sociálních služeb na daném území,
• ochota přispívat na sociální služby,
• žádoucí zaměření sociální politiky na Domažlicku.

I.2. Metodika šetření
Cílová populace šetření byla tvořena občany 38 obcí na Domažlicku (seznam obcí viz příloha 1
na str. 15).
Sběr dat byl realizován (tzn. názory veřejnosti byly získány) prostřednictvím anketních lístků
(strukturovaných dotazníků) - příklad vyplněného anketního lístku viz příloha 2 (str. 16-17).
Anketní lístky byly distribuovány do všech 38 obcí. Celkem bylo distribuováno minimálně
1000 anketních lístků.
Získané údaje byly zpracovány a vyhodnoceny statistickým softwarem SPSS.

I.3. Termín realizace
Sběr dat probíhal od začátku července do poloviny srpna 2006.

II. Analýza dat
Celkem bylo získáno a analyzováno 211 vyplněných anketních lístků. Nejvíce anketních lístků
bylo od respondentů z Domažlic (82, tj. 39 %), z ostatních obcí bylo nejvíce lístků získáno
v Poběžovicích (24, tj. 12 %), Draženově (13, tj. 6 %), Bělé nad Radbuzou (13, tj. 6 %)
a Trhanově (11, tj.5 %). Ve zbylých obcích se k problematice sociálních služeb vyjádřilo vždy
méně než 10 respondentů.
U dílčích otázek v dotazníku se počet respondentů, kteří na danou otázku odpověděli, liší
(zodpovězení otázek bylo dobrovolné – respondenti nemuseli odpovídat na všechny otázky).
Absolutní i relativní četnosti u jednotlivých otázek jsou vypočítány pouze z relevantních
odpovědí, nerelevantní (chybějící a nejednoznačné) odpovědi nebyly do výpočtů zahrnuty.
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II.1. Charakteristika respondentů
Mezi respondenty byly mnohem častěji ženy než muži (viz graf 1).
Anketu vyplňovali nejčastěji občané starší 40 let, kteří tvoří téměř dvě třetiny respondentů.
Nejpočetnější věkovou skupinu respondentů tvoří lidé starší 60 let (viz graf 2).
Nejvíce se k problematice sociálních služeb vyjadřovali vyučení lidé a lidé s maturitou,
nejméně jsou mezi respondenty zastoupeni vysokoškoláci (viz graf 3). To ovšem neznamená,
že vysokoškolsky vzdělaní lidé se k dané problematice vyjadřovali méně, jejich podíl v souboru
respondentů totiž souvisí s jejich celkovým podílem v populaci.
Mezi respondenty jsou především pracující (49 %) a senioři (33 %). Ostatní kategorie
(studující, v domácnosti a nezaměstnaní) tvoří dohromady šestinu respondentů (viz graf 4).
Věk respondentů

Pohlaví respondentů
m uži
54 (26%)

do 21 let
11 (5%)

61 a více
55 (26%)

22-30 let
28 (13%)
31-40 let
37 (18%)

ženy
156 (74%)

Graf 1: Rozdělení respondentů podle pohlaví

51-60
30 (14%)

Graf 2: Věkové složení respondentů
Sociální status respondentů

Vzdělání respondentů
VOŠ, VŠ
15 (7%)

41-50
48 (23%)

Základní bez
vyučení
29 (14%)

v dom ácnos ti
19 (9%)

studující
9 (4%)

důchodci
69 (33%)

Vyučeni bez
m aturity
88 (42%)

Maturita
78 (37%)

Graf 3: Rozdělení respondentů podle vzdělání

pracující
102 (49%)

nezam ěs tnaní
11 (5%)

Graf 4 Sociální postavení respondentů

Zhruba třetina těch, kdo vyplnili anketní lístek, využívá sociální služby, tj. zhruba každý třetí
respondent je uživatelem sociální služby (viz graf 5).
Zastoupení uživatelů sociálních služeb
mezi respondenty
využívají
s oc. s lužby
67 (33%)

nevyužívají
s oc. s lužby
135 (67%)

Graf 5: Zastoupení uživatelů sociálních služeb mezi respondenty.
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II.2. Spokojený život
Na otázku „Řekl(a) byste o sobě, že máte vše, co potřebujete ke spokojenému životu?“ jsme
dostali většinu kladných odpovědí – téměř tři čtvrtiny respondentů (73 %) odpověděly
kladně. Záporně odpovědělo 27 % dotázaných. Zhruba každý dvacátý respondent uvedl, že ke
spokojenému životu určitě nemá vše, co potřebuje (viz graf 6).
Relativně nejvíce jsou nespokojeni respondenti starší 60 let (senioři), respondenti se
základním vzděláním a nezaměstnaní.
Rozdíly v odpovědích podle pohlaví se neprojevily. Odpovědi se výrazně neliší ani v závislosti
na bydlišti respondentů.

Spokojený život
určitě ano
30 (14%)

určitě ne
11 (5%)

s píš e ne
45 (22%)

s píš e ano
123 (59%)

Graf 6: Odpovědi na otázku „Řekl(a) byste o sobě, že máte vše, co potřebujete
ke spokojenému životu?“

II.3. Potřeba sociálních služeb
Potřebu sociálních služeb, respektive potenciální poptávku po sociálních službách jsme
zjišťovali prostřednictvím baterie otázek (viz otázka č.2 v anketním lístku), které odhalovaly,
na koho by se respondenti obrátili v případě, že by nestačili vše zvládat vlastními silami – zda
by se v daných situacích obrátili na rodinu či přátele anebo na veřejně poskytované služby.
Z grafu 7 je patrné, že na veřejně poskytované služby se spoléhají respondenti nejvíce
v případě, že potřebují pomoc se získáním práce či informací, ale také v případě potřeby
pomoci s péčí o blízkou osobu či o své zdraví a duševní pohodu.
Na rodinu a přátele se naopak většina dotázaných obrací v případě potřeby pomoci s péčí
o domácnost a o svou osobu a v případě, že potřebují pomoc se zajištěním bydlení.
Potřeba sociálních služeb
100%
80%
60%

144

139

126

128

66

74

83

40%
20%
0%

32

49

82

93

160

123

111

veřejně
poskytované
služby
rodina nebo
přátelé

om
P
oc

oc

oc

om
P

m
Po

oc

oc

om
P

om
P

oc

oc

om
P

om
P

s

s
čí
pé

o

o

o

o

á
m
do
t
os
cn

u
ob
os

í
en
dl
by

a
ěk
ov
čl

..
a.
ví
ra
zd

ou
sv

é
sv

ho
ké
íz
bl

í
ac
rm
fo
in

e
ác
pr

m
ní
tě
jiš
za

čí
pé

čí
pé

čí
pé

se

s

s

m
ní
dá

ím
án
sk
zí

e
hl

se

s

Graf 7: Potřeba sociálních služeb – odpovědi na otázku: “Představte si, že jste se
ocitl(a) v situaci, kdy už nestačíte všechno zvládat vlastními silami. Na koho
byste se obrátil(a)?”
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II.3.1. Pomoc s péčí o domácnost
V případě potřeby pomoci s péčí o domácnost by se většina respondentů obrátila na rodinu
nebo přátele (viz graf 8).
Veřejně poskytovaným službám by dala přednost pouze většina respondentů z Chocomyšli
a Poběžovic.
Ve všech ostatních sledovaných skupinách respondentů, ať už podle věku, pohlaví, vzdělání,
sociálního statusu, užívanosti sociálních služeb apod. se většina spoléhá na rodinu a přátele. Přesto
však lze i zde vysledovat určité tendence:
Důchodci oproti ostatním skupinám respondentů relativně častěji odpovídali, že by se obrátili
na veřejně poskytované služby. Veřejně poskytované služby by také častěji než ostatní volili
respondenti, kteří uvedli, že využívají sociální služby.

Pomoc s péčí o domácnost
veřejně
poskytované
služby
49 (23%)

rodina nebo
přátelé
160 (77%)

Graf 8: Pomoc s péčí o domácnost

II.3.2. Pomoc s péčí o svou osobu
V případě potřeby pomoci s péčí o svou osobu by se většina respondentů obrátila na rodinu
nebo přátele (viz graf 9).
Pomoc prostřednictvím veřejně poskytovaných služeb by hledali především respondenti
v penzi.
Přednost veřejně poskytovaným službám by dali rovněž respondenti z Chocomyšli a Poběžovic.
Významná souvislost postoje se vzděláním, pohlavím respondenta ani užíváním sociálních
služeb nebyla zjištěna.

Pomoc s péčí o svou osobu
veřejně
poskytované
služby
82 (40%)

rodina nebo
přátelé
123 (60%)

Graf 9: Pomoc s péčí o svou osobu
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II.3.3. Pomoc s péčí o blízkého člověka
V případě potřeby pomoci s péčí o blízkého člověka by se zhruba třetina respondentů obrátila
na rodinu nebo přátele a dvě třetiny uvedly, že by využily veřejně poskytované služby (viz graf
10).
Respondenti z Luženiček by pomoc hledali spíše u rodiny či přátel.
Na veřejně poskytované služby by se respondenti spoléhali tím více, čím mají vyšší vzdělání.
Věk, pohlaví ani sociální status respondenta nemají na postoj vliv.

Pomoc s péčí o blízkého člověka
rodina nebo
přátelé
74 (37%)

veřejně
poskytované
služby
126 (63%)

Graf 10: Pomoc s péčí o blízkého člověka

II.3.4. Pomoc s hledáním práce
Pokud by respondenti potřebovali pomoci najít si práci, čtyři pětiny z nich by pomoc hledaly
prostřednictvím veřejně poskytovaných služeb, zhruba pětina respondentů by se obrátila na
své přátele a na rodinu (viz graf 11).
Veřejným službám by v tomto případě dali přednost respondenti ve všech sledovaných
skupinách.

Pomoc s hledáním práce
rodina nebo
přátelé
32 (18%)

veřejně
poskytované
služby
144 (82%)

Graf 16: Pomoc s hledáním práce
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II.3.5. Pomoc s péčí o své zdraví a duševní pohodu
V případě potřeby pomoci s péčí o své zdraví a duševní pohodu by se dvě pětiny respondentů
obrátily na rodinu nebo přátele a tři pětiny by využily veřejně poskytované služby (viz graf 12).
Pouze respondenti do 21 let by pomoc hledali spíše u rodiny či přátel.

Pomoc s péčí o své zdraví a duševní pohodu
rodina nebo
přátelé
83 (39%)

veřejně
poskytované
služby
128 (61%)

Graf 12: Pomoc s péčí o své zdraví a duševní pohodu

II.3.6. Pomoc se získáním informací
Pokud by si respondenti nedokázali sami najít informace, dvě třetiny z nich by pomoc hledaly
prostřednictvím veřejně poskytovaných služeb, třetina respondentů by se obrátila na své
přátele a na rodinu (viz graf 13).
Veřejným službám by v tomto případě dala přednost většina respondentů ze všech
sledovaných skupin kromě respondentů se sociálním statusem “v domácnosti”.

Pomoc se získáním informací
rodina nebo
přátelé
66 (32%)

veřejně
poskytované
služby
139 (68%)

Graf 13: Pomoc se získáním informací

strana 9/21

Vyhodnocení ankety – KPSS Domažlicko

II.3.7. Pomoc se zajištěním bydlení
Pokud by respondenti potřebovali pomoc se zajištěním bydlení, více z nich by pomoc hledalo
v rodině nebo u přátel (viz graf 14).
U rodiny či přátel by pomoc hledala většina studujících a pracujících respondentů, u veřejně
poskytovaných služeb naopak většina nezaměstnaných respondentů a seniorů.
Mnohem častěji by se na veřejně poskytované služby obraceli respondenti, kteří využívají
nějakou sociální službu (52 %) než respondenti, kteří sociální služby dosud neužívají (40 %).
Na veřejně poskytované služby by se obrátila s žádostí o pomoc většina respondentů starších
50 let, většina mladších respondentů by zase dala přednost hledání pomoci v kruhu rodiny
nebo přátel.
Ženy by častěji než muži hledali pomoc v rodině nebo u přátel (61 % žen oproti 37 % mužů).

Pomoc se zajištěním bydlení
veřejně
poskytované
služby
93 (46%)

rodina nebo
přátelé
111 (54%)

Graf 14: Pomoc se zajištěním bydlení

II.3.8. Závěr
Pokud bychom z odpovědí respondentů sestavili pořadí situací - od situace, v níž by nejčastěji
vyhledávali pomoc prostřednictvím veřejně poskytovaných služeb až po situaci, kdy by se na
sociální služby obraceli nejméně, pak by toto pořadí vypadalo následovně:
1) Hledání práce
2) Získání informací
3) Péče o blízkého člověka
4) Péče o své zdraví a duševní pohodu
5) Zajištění bydlení
6) Péče o svou osobu
7) Péče o domácnost
V prvních čtyřech uvedených situacích by většina účastníků ankety vyhledávala pomoc
sociálních služeb, v posledních třech jmenovaných situacích by většina očekávala pomoc od
rodiny nebo přátel (viz také graf 7).
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II.4. Orientace v sociálních službách
Nejčastěji respondenti uváděli odpověď, že ví, kde najít informace o sociálních službách.
Takto odpověděly více než dvě pětiny (42 %) účastníků ankety (viz grafy 15 a 16).
Zhruba pětina respondentů uvedla, že se orientuje pouze v sociálních službách, které využívá (viz
graf 16).
Každý pátý respondent o sociálních službách téměř nic neví a dalším 5 % účastníků ankety
není obsah termínu “sociální služby” jasný (viz graf 16).
Dobře se v sociálních službách orientuje zhruba každý desátý respondent (viz graf 16).
Nejméně často se vyskytovala odpověď vyjadřující nezájem o sociální služby (viz grafy 15 a 16).
To s největší pravděpodobností souvisí s tím, že ti, kdo se o danou problematiku nezajímají,
se anketního šetření nezúčastnili.

Orientace v sociálních službách
Vím, kde najít informace o sociálních
službách.
Orientuji se pouze v sociálních

87
45

službách, které využívám
O sociálních službách téměř nic nevím.

40
17

V sociálních službách se dobře orientuji
Nevím, přesně, co si pod pojmem soc.
služby představit

11
9

O sociální služby se nezajímám
0

20

40

60

počet respondentů

80

100

Graf

15:

Orientace respondentů v sociálních službách (absolutní četnosti)

Orientace v sociálních službách

Vím, kde najít
informace o
sociálních
službách
87 (42%)
Orientuji se
pouze v
sociálních
službách, které
využívám
45 (22%)

O sociální služby
se nezajímám
9 (4%)

Nevím, přesně,
co si pod pojmem
soc. služby
představit
11 (5%)

V soc. službách
se dobře orientuji
17 (8%)

O soc. službách
téměř nic nevím
40 (19%)

Graf 16: Orientace respondentů v sociálních službách (v procentech)

strana 11/21

Vyhodnocení ankety – KPSS Domažlicko

Odpověď “v sociálních službách se dobře orientuji” podle očekávání častěji volili respondenti,
kteří jsou uživateli sociálních služeb (viz graf 17). Graf ukazuje, že uživatelé se většinou v sociálních
službách dobře orientují, přinejmenším v těch, které sami využívají nebo vědí, kde najít
informace.
Respondenti, jež sociální služby nevyužívají, se tak dobře v této oblasti neorientují, nicméně
většinou vědí, kde najít informace o sociálních službách. Téměř třetina účastníků ankety,
kteří nejsou uživateli sociálních služeb o této problematice téměř nic neví anebo se o sociální
služby nezajímá (viz graf 17).

Orientace v soc. službách
v závislosti na využívání soc. služeb
Nevím, přesně, co si pod
pojmem soc. sluby
představit

100%
90%

V sociálních službách se
dobře orientuji

80%
70%

Orientuji se pouze v
sociálních službách, které
využívám

60%
50%

Vím, kde najít informace o
sociálních službách.

40%
30%

O sociálních službách
téměř nic nevím.

20%
10%
0%
využívají soc. služby
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Graf 17: Orientace respondentů v sociálních službách v závislosti na tom, zda
využívají sociální služby či nikoli

II.5. Nejtíživější sociální problémy
Mezi tři nejtíživější problémy v sociální oblasti na Domažlicku, kterým by se měla věnovat v
rámci sociální politiky největší pozornost, patří podle odpovědí respondentů řešení problémů
rodin s malými dětmi (57 %), seniorů (52 %) a nezaměstnaných (47 %) – viz graf 18.
Problémy lidí v sociální krizi by se měly přednostně řešit podle 40 % respondentů (viz graf 18).
Lidem bez domova by se měla věnovat zvýšená pozornost podle každého sedmého respondenta (15
%) a osobám ohroženým závislostí podle každého desátého respondenta (11 %) – viz graf 18.
Respondenti měli v této otázce možnost vypsat i jakýkoli jiný problém, pokud jej považují za
závažnější než problémy uvedené. Opakovaně se vyskytlo pouze řešení problémů zdravotně
postižených (3krát) a řešení romské problematiky. Na tom se shodli 3 občané Bělé nad Radbuzou.
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Graf 18: Nejtíživější sociální problémy na Domažlicku

Názory se liší podle sociálního postavení respondentů (viz graf 19) – problémy seniorů by se
měly podle očekávání řešit v prvé řadě podle respondentů v penzi, řešení problémů
souvisejících s nezaměstnaností zase logicky nejvíce prosazují nezaměstnaní respondenti.
Naléhavost problému osob ohrožených závislostí je nejsilněji vnímána ve skupině studujících.

Sociální problémy v závislosti na sociálním
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Graf 19: Jak vnímají nejtíživější sociální problémy na Domažlicku respondenti
z jednotlivých kategorií podle sociálního postavení.

Názory na nejtíživější sociální problémy jsou ovlivněny také věkem respondentů (viz graf 20)
– nejmladší věková skupina respondentů (do 30 let) častěji než ostatní prosazuje řešení
problémů lidí v sociální krizi, bez domova a ohrožených závislostí a méně jsou pak pro ně
prioritní problémy seniorů. Naopak v nejstarší skupině respondentů (nad 61 let) převažuje
názor, že problémy seniorů by se měly řešit v prvé řadě, zatímco řešení problémů lidí
ohrožených sociálním vyloučením jsou zde zmiňovány nejméně často.
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Problémy rodin s malými dětmi logicky nejvíce trápí respondenty ve věku 31-40 let.
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Graf 20: Jak vnímají nejtíživější sociální problémy na Domažlicku
respondenti z jednotlivých věkových kategorií.

II.6. Ochota finančně přispět na sociální služby
Na otázku “Jaký postoj zaujímáte k možnosti finančně přispět na sociální služby (např. v rámci
sbírky nebo formou sponzorského příspěvku) na vybudování služeb (zařízení), které by tyto
problémy pomáhaly řešit?” odpověděla většina účastníků ankety kladně (viz graf 21) – téměř
každý pátý respondent dokonce uvedl, že na sociální služby přispívá/přispěl. Záporný postoj
vyjádřilo celkem 16 % respondentů.
Muži přitom zaujímali záporné stanovisko dvakrát častěji než ženy (28 % mužů vs. 12 % žen).
Ženy navíc také výrazně častěji než muži uváděly, že na sociální služby přispívají či přispěly
(26 % žen oproti 9 % mužů).
Na sociální služby přispívají/přispěli především respondenti z Domažlic - třetina z nich (34
%) uvedla, že přispívá na sociální služby (v ostatních obcích takto odpovědělo 14 %
respondentů, tj. 2,5krát méně než v Domažlicích).
Závislost postoje na žádném z dalších základních statistických ukazatelů (věk, sociální
postavení, vzdělání) nebyla zjištěna. Postoj se výrazně neliší ani podle toho, zda respondenti
užívají sociální služby či nikoliv.

Ochota finančně přispět na sociální služby
Asi by nepřispěli
26 (12%)

Určitě by
nepřispěli
8 (4%)

Určitě by přispěli
31 (15%)

Přispívají
45 (21%)

Asi by přispěli
99 (47%)

Graf 21: Ochota respondentů finančně přispět na sociální služby
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III. Závěr
Z dat získaných anketním šetřením lze vyvodit tyto závěry:
 Mezi tři nejtíživější problémy v sociální oblasti na Domažlicku, kterým by se měla
věnovat v rámci sociální politiky největší pozornost, patří podle odpovědí respondentů
řešení problémů rodin s malými dětmi (57 %), seniorů (52 %) a nezaměstnaných (47 %).
 Problémy lidí v sociální krizi by se měly přednostně řešit podle 40 % respondentů.
 Lidem bez domova by se měla věnovat zvýšená pozornost podle každého sedmého
respondenta (15 %) a osobám ohroženým závislostí podle každého desátého respondenta
(11 %).
 Nejčastěji na otázky v anketě odpovídali lidé starší 40 let (63 %).
 Třetina účastníků ankety (33 %) jsou uživatelé sociálních služeb.
 Co se týče znalosti a orientace v sociálních službách, lidé, kteří jsou uživateli
sociálních služeb, se většinou v sociálních službách dobře orientují, přinejmenším v
těch, které sami využívají, anebo vědí, kde informace hledat.
 Respondenti, jež sociální služby nevyužívají, se v oblasti sociálních služeb příliš
neorientují, nicméně často vědí, kde najít informace o sociálních službách. Téměř
třetina účastníků ankety, kteří nejsou uživateli sociálních služeb, o této problematice
téměř nic neví anebo se o sociální služby nezajímá.
 Každý pátý respondent (21 %) uvedl, že finančně přispívá/přispěl na sociální služby.
Dalších 62 % účastníků ankety vyjádřilo ochotu přispět. Záporný postoj zaujímá
zhruba šestina (16 %) dotázaných, a to především mužů.
 Na veřejně poskytované služby se respondenti spoléhají v případech, kdy potřebují
pomoc se získáním práce či informací, ale také v případě potřeby pomoci s péčí o
blízkou osobu či o své zdraví a duševní pohodu.
 V případě potřeby pomoci se zajištěním bydlení, s péčí o svou osobu a o domácnost
očekávají respondenti většinou pomoc od rodiny nebo přátel.
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Příloha 1 – seznam obcí + počet respondentů
Obec
Babylon
Bělá nad Radbuzou
Česká Kubice
Díly
Domažlice
Drahotín
Draženov
Hostouň
Hradiště
Chocomysl
Chodov
Chrastavice
Kanice
Kaničky
Klenčí nad Čerchovem
Luženičky
Milavče
Mnichov
Mutěnín
Nemanice
Nevolice
Nový Kramolín
Pasečnice
Pec
Pelechy
Poběžovice
Postřekov
Rybník
Stráž
Tlumačov
Trhanov
Újezd
Únějovice
Vlkanov
Zahořany
Ždánov
Celkem respondentů
*

Počet respondentů
0
13
8
1
82
0
13
6
1
5
6
2
0
0
3
7
1
0
0
0
0
1
1
3
1
24
2
1
7
3
11
3
0
1
3
0
209*

Celkem bylo odevzdáno 211 anketních lístků - dva respondenti své bydiště neuvedli.
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Příloha 2 - ukázka vyplněného anketního lístku
Anketní lístek - strana 1
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Anketní lístek - strana 2
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