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Sportovní aktivity 
jako forma 

zaměstnaneckých 
benefitů 

Postoj k 
zaměstnanecký

m benefitům 

Jaké zaměstnanecké 
benefity využíváte? 

Jste spokojen/-a s nabídkou 
benefitů, která je Vám 

poskytována? 

Jaké další benefity byste 
uvítal/-a? 

Který z benefitů je Váš 
nejoblíbenější? 

Jak pro Vás byla nabídka 
benefitů důležitá při volbě 

zaměstnání? 

Využívání 
sportovního 

benefitu 

Využíváte kartu 
MultiSport? 

Pokud ne, uveďte 
prosím důvod. 

Pokud ano, 
využíváte kartu na: 

a) sport 

b) sporrt, wellnes a 
relax 

c) welness a relax 

Při kterých 
sportovních 

aktivitách kartu 
využíváte?  

Jak často kartu 
využíváte? 

Využíváte možnost 
doprovodné, či dětské 

karty? 

Vliv benefitu na 
volnočasový 

život respondenta 

Jakým sportovním 
aktivitám se 

věnujete?  
Jak často 

sportujete? 

Sportoval/-a jste 
před získáním 

karty Multisport? 

Pokud ano, začal/-a 
jste díky kartě 

sportovat častěji? 

Pokud ne, začal/-a 
jste díky kartě 

sportovat? 

Pokud ano, zkusil/-a 
jste se získáním karty 

nějakou novou  
sportovní aktivitu? 

Postoj ke 
sportovním 
benefitům 

Uvítal/-a byste další 
formy sportovních 

benefitů? 

Pokud ano, 
které? Pokud by zaměstnavatel 

přestal kartu poskytovat, 
postrádal/-a byste ji? 

V čem vidíte 
největší přínos 

karty Multisport? 

Jste držitelem /-
držitelkou karty 

MultiSport? 

Pokud ne, proč jste o  
kartu neměl/-a 

zájem? 

Byla Vám naídnuta 
karta MultiSport? 

Pokud ne, měl/-a 
byste o kartu zájem? 
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Příloha B: Dotazník 

Dotazníkové šetření - zaměstnanecké benefity 
*Povinné pole 

1. Jaké zaměstnanecké benefity využíváte? Prosím vyberte: * 

Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

Pružná pracovní doba 

Sick days (dovolená nad obvyklý rámec) 

Home office 

Příspěvek na kulturu, sport a rekreaci 

Příspěvek na penzijní připojištění; příspěvek na soukromé životní pojištění 

Stravenky 

Příspěvky na vzdělávání (prohlubování či zvyšování kvalifikace; jazykové kurzy) 

Příspěvek na cestování do zaměstnání 

Služební telefon či notebook 

2. Jak jste spokojen/-a s nabídkou benefitů, kterou Váš zaměstnavatel 

poskytuje? Prosím ohodnoťte na stupnici od 1 = nespokojen/-a do 5 = velmi 

spokojen/-a * Označte jen jednu elipsu. 

 1 2 3 4 5 

 

3. Jaké další benefity byste uvítal/-a? Prosím vypište: * 

 

4. Který z benefitů je Váš nejoblíbenější? Prosím napište max 3 oblíbené 

benefity. * 

 

5. Jak pro Vás byla nabídka benefitů důležitá při volbě zaměstnání? * 

Označte jen 

jednu elipsu. 

Nejdůležitější 
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Velmi důležitá 

Trochu důležitá 

Skoro nedůležitá 

Nedůležitá 

6. Byla Vám nabídnuta karta MultiSport? * 

Označte jen 

jednu elipsu. 

 Ano Přeskočte na otázku 9 

 Ne     Přeskočte na otázku 7 

7. Měl/-a byste o kartu zájem? * 

Označte jen 

jednu elipsu. 

 Ano Přeskočte na otázku 29 

 Ne     Přeskočte na otázku 8 

8. Proč nemáte zájem o zřízení karty MultiSport? * 

Označte jen 

jednu elipsu. 

       Již vlastním doprovodnou kartu MultiSport       Přeskočte na otázku 29 

 Nesportuji; kartu bych nevyužil/-a. Přeskočte na otázku 29 

 Částka za kartu je příliš vysoká. Přeskočte na otázku 29 

 Sportuji, ale karta se mi zdá zbytečná.       Přeskočte na otázku 29 

Kartu bych nemohl/-a uplatnit ve sportovních zařízeních, která navštěvuji. 

Přeskočte na otázku 29 

9. Jste držitelem/-držitelkou karty MultiSport? * 

Označte jen 

jednu elipsu. 

 Ano Přeskočte na otázku 11 

 Ne     Přeskočte na otázku 10 



5 

10. Pokud ne, proč jste o kartu neměl/-a zájem? * 

Označte 

jen jednu elipsu. 

        Již vlastním doprovodnou kartu MultiSport.      Přeskočte na otázku 29 

 Nesportuji; kartu bych nevyužil/-a.  Přeskočte na otázku 29 

 Částka za kartu je příliš vysoká.           Přeskočte na otázku 29 

 Sportuji, ale karta se mi zdá zbytečná.            Přeskočte na otázku 29 

Kartu bych nemohl/-a uplatnit ve sportovních zařízeních, která navštěvuji. Přeskočte na 

otázku 29 

11. Využíváte kartu MultiSport? * 

Označte 

jen jednu elipsu. 

 Ano Přeskočte na otázku 13 

 Ne     Přeskočte na otázku 12 

12. Uveďte prosím důvod, proč kartu nevyužíváte. * 

 

Přeskočte na otázku 29 

13. Pokud ano, využíváte kartu na: * 

Označte 

jen jednu elipsu. 

sport                         Přeskočte na 

otázku 14                                      sport, wellnes 

a Relax  Přeskočte na otázku 14                            

wellnes a Relax            Přeskočte na otázku 14                                        

14. Využíváte možnost doprovodné, či dětské karty? * 

Označte jen jednu elipsu. 
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Ano 

Ne 

Přeskočte na otázku 15  

 

15. Sportoval/-a jste před získáním karty MultiSport? * 

Označte 

jen jednu elipsu. 

 Ano Přeskočte na otázku 17 

 Ne     Přeskočte na otázku 16 

16. Začal/a jste díky kartě MultiSport sportovat? * 

Označte 

jen jednu elipsu. 

 Ano Přeskočte na otázku 22 

 Ne    Přeskočte na otázku 29 

17. Začal/-a jste díky kartě sportovat častěji? * 

Označte 

jen jednu elipsu. 

Ano 

Ne 

18. Jakým sportovním aktivitám se věnujete? Prosím vypište: * 

 

19. Jak často sportujete? * 

Označte 

jen jednu elipsu. 

méně než 

1x týdně        1x 

týdně 
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2x - 3x týdně 3x - 5x 

týdně každý den 

20. Při kterých sportovních aktivitách kartu využíváte? Prosím vypište: * 

 

 

 

21. Jak často kartu využíváte? * 

Označte 

jen jednu elipsu. 

méně 

než 1x týdně 

1x týdně 

2x - 3x týdně 

                    5x - 6x týdně 

Přeskočte na otázku 24 

22. Jakým sportovním aktivitám se věnujete? Prosím vypište: * 

 

23. Jak často sportujete? * 

Označte jen jednu elipsu                  
 

méně 

než 1x týdne 

1x týdně 2x - 

3x týdně  5x - 

6x     každý 

den 
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Přeskočte na otázku 25 

24. Zkusil/-a jste se získáním karty nějakou novou sportovní aktivitu? * 

Označte 

jen jednu elipsu. 

Ano 

Ne 

Přeskočte na otázku 27 

25. Při kterých sportovních aktivitách kartu využíváte? Prosím vypište: * 

 

26. Jak často kartu využíváte? * 

Označte 

jen jednu elipsu. 

méně 

než 1x týdne 

1x týdně 2x - 

3x týdně  5x - 

6x     každý den 

Přeskočte na otázku 27 

27. V čem vidíte největší přínos karty MultiSport? * 

Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

Volné/zvýhodněné vstupy. 

Motivace ke sportu; k lepšímu životnímu stylu. 

Možnost zřízení karty pro rodinné členy a partnery. 

Široká nabídka aktivit a partnerských zařízení. 

Jiné: 

28. Pokud by zaměstnavatel přestal kartu poskytovat, postrádal/-a byste ji? * 

Označte jen jednu elipsu. 
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Ano 

Ne 

Je mi to jedno 

29. Uvítal/-a byste jiné formy sportovních benefitů? * 

Označte 

jen jednu elipsu. 

Ano 

Ne 

30. Pokud ano, které? * 

Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

Finanční příspěvky na startovné na sportovních soutěžích. 

Sportovní vyžití během pracovní doby v prostorách kanceláří. 

Pořádaní workshopů na téma fyzického a psychického zdraví. 

Firemní sportovní oblečení; vybavení. 

Pořádání firemních sportovních akcí (pravidelná utkání, turnaje, 

teambuildingy apod.) 

 


