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Dobrý den, 

ráda bych Vás oslovila s prosbou o vyplnění krátkého online dotazníku, týkající se pracovních podmínek a 

změn v rámci pandemie covid, pracovní motivace a pracovní spokojenosti. Tento dotazník mi pomůže 

získat cenná data pro vypracování mé diplomové práce. Veškeré informace, které mi sdělíte, budou 

zpracovány anonymně. 

Velmi si vážím Vašeho času i pomoci a děkuji Vám za ně. 

Lucie Holcová 

Tento průzkum je anonymní. Záznam odpovědí průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje o Vás s 

výjimkou otázek obsažených v průzkumu, které se na údaje explicitně dotazují. 

Průzkum obsahuje 15 otázek. 

Pracovní role 

1. Zaškrtněte prosím, nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními na škále od 1 do 5. 

1 = velmi souhlasím, 5 = naprosto nesouhlasím.   

 

 

2. Zaškrtněte prosím, nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními na škále od 1 do 5. 

1 = velmi souhlasím, 5 = naprosto nesouhlasím.   
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Pracovní role a benefity 
3. Zaškrtněte prosím, nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními na škále od 1 do 5. 

1 = velmi souhlasím, 5 = naprosto nesouhlasím.   

 

4. Navíc bych ocenila tyto benefity:  

Prosím vypište:  

 

 

 

Rozvoj v rámci pracovní role 
5. Zaškrtněte prosím, nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními na škále od 1 do 5. 

1 = naprosto souhlasím, 5 = naprosto nesouhlasím.   
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Bezpečnost práce, COVID 19 
6. Uveďte prosím, nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními na škále od 1 do 5.  

1 = naprosto souhlasím, 5 = naprosto nesouhlasím.   

 

7. Pracoval(a) jste určitou dobu z domova kvůli pandemii COVID 19, popřípadě stále 

částečně pracujete z domova kvůli pandemii COVID 19? 
a. Ano  

b. Ne 

Instrukce: Pokud jste v otázce číslo 7 odpověděl Ano, odpovězte prosím i na otázky číslo 8 a 9. Pokud jste v 

otázce číslo 7 odpověděl Ne, pokračujte prosím na otázku číslo 10. 

 

Zakroužkujte prosím jednu správnou odpověď. 

8. Práce z domova pro mě byla v porovnání s prácí v kanceláři: 
a. Rozhodně náročnější  

b. Spíše náročnější  

c. Ani náročnější, ani ulehčující 

d. Spíše ulehčující 

e. Rozhodně ulehčující 

9. Návrat do práce po delší době home office pro mě byl náročný 
a. Naprosto souhlasím 

b. Spíše souhlasím  

c. Spíše nesouhlasím  

d. Naprosto nesouhlasím 
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10. Pandemie moji produktivitu 
a. Výrazně zvýšila 

b. Spíše zvýšila  

c. Ani nezvýšila, ani nesnížila 

d. Spíše snížila 

e. Výrazně snížila  

Obecné otázky: 
Zakroužkujte prosím správnou odpověď. 

11. Vyberte prosím svůj věk 
a. 18-25 

b. 26-35 

c. 36-45 

d. 46-55 

e. 56 + 

12. Jaké je Vaše pohlaví?  
a. Žena  

b. Muž  

13. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?  
a. Základní  

b. Středoškoleské odborné bez maturity 

c. Středoškolské odborné s maturitou  

d. Vyšší odborné  

e. Vysokoškolské 

14. Jaké je Vaše pracovní zařazení?  
a. Administrativní pracovník (HR, IT, finance, marketing, nákup, grafické oddělení) 

b. Obchodník 

c. Dělník ve výrobě, mistr 

d. Pracovník skladu/expedice 

e. Vedoucí pracovník  

Instrukce: Pokud jste v otázce číslo 14 odpověděl Vedoucí pracovník, odpovězte prosím i na otázku číslo 15.  

15. Kolik máte přímých podřízených?  
 

 


