Dotazník pro starší pracovníky
1.

Uveïte Váš vìk a pohlaví:

vìk:

pohlaví:

2.

Obor Vaší èinnosti (profese):

3.

Doba zamìstnání v tomto oboru:

4.

Doba zamìstnání u souèasného zamìstnavatele:

Pøíslušné odpovìdi oznaète køížkem:
ano
5.

Pracujete pouze v denních smìnách?

6.

Pracujete v dvousmìnném provozu?

7.

Pracujete ve tøísmìnném provozu?

8.

Pracujete též v noèních smìnách?

9.

Vyhovuje Vám zpùsob støídání smìn?

10. Je odpoèinek mezi dvìma smìnami dostateèný?
11. Je Vaše pracovní doba nepravidelná?
12. Považujete svoji práci za znaènì fyzicky namáhavou?
13. Vynakládáte na stejnou práci více úsilí než døíve?
14. Má Vaše práce znaky jednotvárnosti (je monotónní)?
15. Máte pocit, že hùøe zvládáte adaptaci pøi pøechodu na jiné,
dosud nevykonávané èinnosti?
16. Jsou vztahy mezi èleny Vašeho pracovního kolektivu dobré?
17. Má vedení Vašeho útvaru snahu pomáhat starším pracovníkùm
(napø. vytvoøit pro nì vhodné podmínky)?
18. Soudíte, že jsou na Vašem pracovišti urèité okolnosti, které
mají nepøíznivý vliv na Vaše zdraví (napø. hluk, chemické látky
v ovzduší, špatné osvìtlení, apod.)?
19. Využívá Váš vedoucí Vašich zkušeností a znalostí
(napø. radí se s Vámi, respektuje Váš názor apod.)?
20. Preferuje Váš vedoucí nìjakým zpùsobem mladší pracovníky
oproti starším?
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Uvažuji o pøedèasném odchodu do dùchodu.

ano

ne

ano

ne

Pokud ano, uveïte dùvody:

Pøíslušné odpovìdi oznaète køížkem:
Jak hodnotíte Váš zdravotní stav?

- je vcelku dobrý
- obèas mám urèité
zdravotní potíže
- mám urèité potíže
typické pro stárnutí

Prodìlal(a) jste v posledních letech nìjaké závažnìjší
onemocnìní?
Jestliže ano, jaká?

Uvítal(a) byste ze strany zamìstnavatele nìjaká opatøení, která by se týkala vìtší
péèe o starší pracovníky (napø. úprava pracovní doby, zdravotní péèe, lepší
vybavení pracovních míst, zlepšení osvìtlení, stravování v noèních smìnách,
rehabilitaèní péèe jako jsou rùzná nápravná cvièení, zøízení odpoèivných prostorù na pracovištích, lepší vybavení osobními ochrannými pracovními prostøedky apod.)?
Uveïte, co považujete v tomto ohledu za dùležité:
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Pokud se blížíte dùchodovému vìku a uvažujete o tom, že byste dále pracoval a co
pravdìpodobnì nejvíce ovlivní Vaše rozhodnutí?
Pøíslušné odpovìdi oznaète køížkem:
ano
Zlepšení vlastní finanèní situace
Zajištìní rodiny a nákladù na její potøeby
Nutnost našetøit si více na dùchod
Stoupající životní náklady
Skuteènost, že manželka (manžel) bude ještì více let pracovat
Práce mì baví a chci být dále aktivní
Vyznávám zásadu: „kdo nepracuje, nežije“
Potøebuji peníze (napø. na stavbu domu apod.)
Chci si dokázat, že na to stále staèím
Koneènì nebudu pracovat a budu jen odpoèívat
Budu se moci koneènì vìnovat svým zájmùm a koníèkùm
Chci užívat svìta, cestovat apod.
Zatím jsem o tom vùbec neuvažoval(a) (je na to dost èasu)
Uveïte pøípadnì další dùvody, které by ovlivnily Vaše rozhodnutí:

Jak se snažíte udržet si svojí pracovní kondici, zdraví a životní spokojenost?
Co pro to dìláte? (Uveïte typ a rozsah mimopracovních aktivit: sportování,
zájmy, sebevzdìlávání, životní styl atd.)
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