PŘÍLOHA
DOTAZNÍK K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI
Téma: Work-Life Balance
Jak podporují vedoucí pedagogičtí pracovníci slaďování osobního a
pracovního života u svých zaměstnanců
Otázky:
č. 1

Mohou zaměstnanci vaší školy využívat flexibilní formy pracovního úvazku?
(zaškrtněte, které využíváte ve vaší škole)
a) práce na dálku
b.) práce z domova
c) zkrácený úvazek
d) sdílený úvazek
e) flexibilní pracovní doba
f) stlačený pracovní týden
g) jiné - vypište jaké:
h) žádné

č. 2

Nabízíte svým zaměstnancům možnost postupného návratu do zaměstnání po delší
pauze?
(rodičovská dovolená, dlouhodobá nemoc, ...)
ANO - uveďte jakou formou:
NE - uveďte proč ne:

č. 3

Nabízíte svým zaměstnancům postupné snižování pracovního úvazku, například
před odchodem do důchodu?
ANO - uveďte jakou formou:
NE - uveďte proč ne:

č. 4

Poskytujete svým zaměstnancům podporu v souvislosti s péčí o děti nebo starší
příbuzné?
(informační servis - kontakty na odborníky, poukazy na profesionální péči,
spolupráce s příslušnými organizacemi, ...)
ANO - uveďte jakou:
NE - uveďte proč:

č. 5

Nabízíte svým zaměstnancům odbornou pomoc v oblasti pracovního a osobního
života, když neví, jak řešit určitou životní situaci?
ANO - uveďte jakou pomoc:
NE - uveďte proč ne:

č. 6

Nabízíte svým zaměstnancům firemní vzdělávání v oblasti zvládání stresu, prevence
vyhoření, skloubení osobního a pracovního života?
ANO - uveďte jaké:
NE - proč ne:

č. 7

Nabízíte svým zaměstnancům zajištění péče o děti?
(firemní školka nebo spolupráce s okolními zařízeními)
ANO - uveďte jakou formou:
NE - proč ne:

č. 8

Nabízíte svým zaměstnancům možnost zůstat doma určitý počet dnů v roce, třeba
z důvodu krátkodobé nemoci nebo osobních důvodů
(nepočítá se dovolená, studijní nebo náhradní volno)
ANO - uveďte kolik dnů:
NE - uveďte proč ne:

č. 9

Nabízíte svým zaměstnancům wellness programy, programy pro udržení zdraví a
zlepšení fyzické kondice
(ozdravné pobyty, příspěvky na masáže, vitamíny, návštěvy fitness, ...)
ANO - vypište jaké, v jakém objemu:
NE - uveďte proč ne:

č. 10 Podporujete dobročinnou, charitativní práci vašich zaměstnanců?
ANO - jak podporujete:
NE - proč nepodporujete:
č. 11

Pořádáte akce pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky?
ANO - vypište jaké:
NE - proč ne:

č. 12 Setkali jste se někdy s termínem work-life balance?
(slaďování osobního a pracovního života)
ANO - napište kde:
NE
č. 13 Má vaše organizace program pro slaďování osobního a pracovního života
zaměstnanců?
ANO - napište ve zkratce jaký program, případně pošlete jako přílohu
NE - proč ne:
č. 14 Myslíte si, že program work-life balance má možnost uplatnění ve školství?
ANO - napište jak, v jaké oblasti:
NE - napište, proč si myslíte, že ne:
NEVÍM
č. 15 Uveďte typ školy
MŠ
ZŠ
SŠ
VOŠ
JINÉ

