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Vyhodnocení průzkumu v klubech seniorů na Jižním Městě 

 

Průzkum v klubech seniorů probíhal formou anonymního papírového dotazníku, který mohli 

jednotlivci vyplňovat dle svého svobodného rozhodnutí v rámci klubových setkání. Vyplněné 

dotazníky mohli respondenti vracet v zalepené obálce, mohli je soustředit na určené bezpečné místo 

bez možnosti identifikace respondenta v době klubového setkání nebo vhodit do schránky v DPS bez 

možnosti určení autora odpovědí. Podpis dotazníku byl dobrovolným rozhodnutím každého 

jednotlivce. 

Respondenty byli členové jednotlivých klubů, sdružující seniory z Jižního Města a z domů 

s pečovatelskou službou. 

Cílem průzkumu v roce 2019 bylo zjistit co nejvíce informací vypovídajících o trávení volného času 

respondentů. Aktivních a pasivních formách, jejich zájmech a prioritách, námětech k obohacení 

náplně klubů či výběru přednášek, k pořádání společenských akcí a k hodnocení spokojenosti. 

Průzkum byl v tomto roce rozšířen o mapování dostupnosti klubů seniorům na Jižním Městě I a II. 

Dotazníky byly předány do tří klubů seniorů na adrese Stravovacího centra Křejpského 1502/8, do 

klubu při ZŠ Campanus a do klubů v domech s pečovatelskou službou Šalounova a Blatenská. 

Z celkového počtu 280 poskytnutých dotazníků bylo vráceno 156 vyplněných dotazníků. Návratnost 

se pohybuje lehce nad 56%. 

Dotazník nebylo možné předat všem respondentům z důvodu jejich hospitalizací, rekreačních či 

lázeňských pobytů nebo pro neúčast v klubu z jiných důvodů. 

Jednotlivé odpovědi jsou vyhodnocovány formou grafů, ve kterých je zaznamenán celkový počet 

odpovědí. V legendě pod grafem jsou citovány poznámky uvedené samotnými respondenty. Otázka 

devátá poskytla respondentům prostor pro uvedení preferencí témat pořádaných přednášek. U 

mailto:info@jmsoc.cz


2 
 

některých otázek měli respondenti možnost doplnit jinou možnost odpovědi. V závěru dotazníku byl 

zachován prostor pro vítané podněty či vyjádření. 

Podněty či připomínky, které směřovaly ke správě budov či ke zkvalitnění života nájemníků - 

obyvatel domů s pečovatelskou službou, budou předány správci těchto domů JMM a.s. 

 

Znění jednotlivých otázek dotazníku: 

1. Otázka zjišťující pohlaví respondenta. 

2. Otázka mapující zázemí respondenta. 

3. S kým obvykle trávíte svůj volný čas? 

4. Vyhovovalo by vám zajistit místo pro schůzky klubu seniorů v bližší lokalitě Vašemu bydlišti, 

než je tomu doposud? 

5. V jaké lokalitě Praha 11 bydlíte, označte prosím místo, ke kterému máte nejblíže. Jak často 

navštěvujete klub seniorů? 

6. Měl/a byste zájem podílet se aktivně na vedení klubu či jiné aktivitě? 

7. O jaké aktivity máte největší zájem? 

8. Jak nejčastěji trávíte svůj volný čas? 

9. Jaká přednáška pořádaná prostřednictvím JMS a.s. Vás v roce 2019 nejvíce zaujala? 

10. Měl/a byste zájem, aby se do klubových akcí zapojili i ostatní spoluobčané? 

11. Který faktor Vám znemožňuje aktivní trávení volného času? 
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Otázka č. 1 

 
 

 

 

Otázka č. 2 
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Otázka č. 3 

 

Poznámka k otázce č. 3: 

 S dětmi. S vnoučaty. 

 Navštěvuji dospělé děti. 

 S klubovými lidmi. 

 Jedenkrát týdně s dcerou. 

 

Otázka č. 4 
 

 

Poznámka k otázce č. 4: 

 Místo pro schůzky je v naší budově. Vyhovuje mi vedle KCMD. 
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Otázka č. 5 

 

Poznámka k otázce č. 5: 

 Chodím na Jírovcovo nám., jsem spokojená. 

 Chci docházet mimo ZŠ. 

 

Otázka č. 6 

 

Poznámka k otázce č. 6: 

 Pomáhám s knihami. 

 Jsem členka výboru klubu. 

 Podílím se na cvičení na židlích. 

 Ruční práce. Zájezdy. 

  

20

119

17

Ano Ne Neodpovědělo

Měl(a) byste zájem se aktivně podílet na vedení 
klubu či jiné nabízené aktivitě?
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Otázka č. 7 

 

 

 

a. Oslavy svátků a narozenin 

b. Besedy se zdravotní tématikou 

c. Besedy se zajímavými lidmi 

d. Společné vycházky a výlety 

e. Společenská posezení u kávy 

f. Návštěvy kulturních a společenských akcí 

g. Preventivní přednášky (kriminalita, požární ochrana, bezpečnost provozu) 

h. Cestovatelské besedy 

i. Zapojování se do oslav zvyků a tradic 

j. Poradenství, sociální právní 

k. Cvičení, např. na židlích 

l. Rukodělné aktivity, kreativní tvoření 

m. Vzdělávací kurzy (PC, jazyk, internetové) 

n. Sportovní aktivita jiná (taneční kurzy, pravidelně 3x týdně cvičení pro seniory, stolní tenis, 

lyžařské zájezdy, pétanque, plavání) 

o. Bez odpovědi 

p. Kurzy týkající se životního stylu 

q. Jiné aktivity:  tanec, plavání, přednášky A. Kobrové 
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Otázka č. 8 

 

 
Poznámky k otázce č. 8: 

 Luštění křížovek. 

 Práce pro klub seniorů. 

 Hra na kytaru a zpěv. 

 Zpívání s kytarou a harmonikou. 

 Plavání, pobyt na chatě, přednášky. 
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Otázka č. 9 

Jaká přednáška pořádaná prostřednictvím JMS a.s. Vás v roce 2019 nejvíce zaujala, můžete uvést i 

více možností: 

 Cestopisná přednáška 

 Čtu noviny a knížky 

 Cestovatelské besedy 

 Přednáška městské policie 

 Informace o zvířátkách – sovy, dravci, netopýři 

 Všechny přednášky v DPS byly zajímavé 

 Zdravotní a prevence 

 Prevence kriminality 

 Přednáška o historii 

 Přednáška o Sírii a foto v Blatenské DPS 

 Bezpečnostní a přednáška o ptácích 

 Přednáška o osobní ochraně (Policie ČR) 

 Historie – paní Kobrová 

 Přednášky v knihovně Opatov 

 Kriminalistika 

 Přednášky od městské policie, např. prevence přepadení 

 Přednáška na téma sociální služby a JMS 

 Příběhy 20. století 

 Sovy, kriminalita 

 Sovy 

 Sovičky 

 Když nás navštívili lidé, kteří nám vyprávěli, jak se jim žije v cizině 

 Beseda zdravotní, cestovatelská beseda a preventivní 

 Chodím na přednášky do jídelny, MP-Masáže 

 Kriminalistika, požární ochrana 

 Sýrie, Izrael, preventivní přednášky 

 Cestopis – Sýrie 

 Zdravotní, cestovatelské 

 Houby a možnosti pracovního uplatnění pro seniory 

 Homeopatika 

 Návštěva městské policie 

 Přednáška o Sýrii 

 Přednáška o Sýrii, přednáška o MP 

 Přednáška hasičů, zdravotní, přednáška pí Kobrové 

 Přednášky příslušníků městské policie, zdravotní přednášky 

 Homeopatii 

 Zdravotní přednášky 
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 Policejní, zdravotní, hasiči 

 Hasičů 

 Přednáška pí Kobrové  

 Zdravotní, bezpečnostní  

 Prevence v každodenním životě 

 Zdravotní, preventivně bezpečnostní  

 Přednášky se zdravotní tématikou 

 Přednáška pracovnic lékárny THN, FN 

 Staré stromy ve městě 

 

 

Otázka č. 10 

 

Otázka č. 11 
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Náměty a postřehy 

Vstřícnost místního úřadu např. k využívání bazénu na Jižním městě. 

Uvítala bych taneční kurzy pro seniory, což je asi absurdní, ale dříve jsem se k tomu nedostala. 

 
Závěr 

Kluby seniorů navštěvují převážně ženy, podobně jako v průzkumu z roku 2018, což lze odvozovat i 

ze zveřejněných studií souvisejících s rozdílem průměrného dožití mezi muži a ženami. Taktéž je 

obecně větší zájem žen o klubová setkání. Více jak třetina oslovených seniorů žije sama bez partnera 

nebo jiné osoby. 

Nejčastěji uváděnou odpovědí na otázku trávení volného času, byly oslovenými respondenty 

zmiňovány návštěvy klubu. Jsou příležitostí ke společenskému kontaktu, prevencí osamělosti, 

smutného fenoménu dnešní doby se všemi jeho negativními dopady na seniory. 

Mimo klubová setkání se respondenti nejčastěji stýkají s přáteli či s jinými seniory, třetina pak 

s ostatními členy rodiny. 

Senioři vnímají klubová setkání jako vhodné místo ke společným oslavám jubileí, místo, kde mohou 

sdílet své zkušenosti či zážitky při kávě. 

Nejčastějšími volenými variantami kromě docházky do klubu seniorů, byla respondenty označena 

podskupina pasivní aktivity, jako je sledování TV, četba a ruční práce. V téměř ve stejném 

procentním poměru byla respondenty označena návštěva kulturních a společenských akcí nebo 

procházek. 

Z průzkumu vyplývá, že mají zájem o besedy se zajímavými lidmi z různých společenských oborů, o 

cestovatelské přednášky, stejně jako o preventivní přednášky zdravotní a zaměřené na ochranu 

života či zdraví. Senioři projevili zájem také o přednášky sociálně právní. 

Téměř nadpoloviční většina by přivítala, kdyby se zapojili i ostatní spoluobčané do klubů. Podílet se 

na vedení klubu nebo jiných aktivitách a činnostech pro klub je ochotno 11% respondentů 

z celkového počtu. 

Při mapování dostupnosti jednotlivých míst pro klubová setkání se ukázalo, že 36% respondentů má 

výhodnou docházkovou vzdálenost z metra Opatov, 26% ze stanice metra Chodov a 17% ze stanice 

metra Háje. Dalších 10% dojíždí z okolí stanice metra Roztyly. Z uvedených dat dále vyplývá, že 

většině (75%) respondentů vyhovují stávající místa pro setkávání  klubu. 

Z celkového počtu respondentů nemůže trávit svůj volný čas aktivně 38% z důvodu jejich 

zdravotního stavu. Téměř ve stejném procentním vyčíslení jim nebrání žádné důvody. Ostatní důvod 

blíže nespecifikovali. 
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Poděkování za spolupráci 

Dotazník pro kluby seniorů vytvořila Bc. Jana Holubová. Na zpracování dat se spolupodílela Šárka 

Vracovská, DiS. Finální verzi průzkumu zpracovala Bc. Jana Holubová. 

Děkujeme všem, kteří věnovali čas vyplnění tohoto dotazníku. Děkujeme za vaše náměty, 

připomínky a podnětná sdělení. 

Děkujeme vedoucím klubů za pomoc při distribuci a sběru dotazníků. Děkujeme všem kolegyním a 

kolegům, kteří se podílí na zajištění společenských akcí, kuchařům, administrativním pracovnicím, 

řidičům, údržbě a všem, kteří zajišťují technický servis pro zázemí klubů. 

Případné dotazy či reakce k tomuto průzkumu, stejně tak jako jakékoliv další dotazy související jak s 

činností klubů seniorů nebo s přednáškovou nabídkou, můžete směřovat na sociální pracovnici 

prostřednictvím e-mailové adresy: jana.holubova@jmsoc.cz, nebo telefonicky čísle 267 990 151 

volba 2, 4, 1, mobil: 724 603 317 

 

 

V Praze dne 30. 11. 2019 

Bc. Jana Holubová 


