
Přílohy

Příloha	A	

Dotazník výzkumného šetření

1. Jste v současné době v pracovním poměru?

 ano

 ne

2. Uveďte nejvyšší stupeň dosaženého vzdělání?

 základní 

 střední bez maturity / vyučen

 střední s maturitou 

 vysokoškolské

3. Uveďte zastávanou pracovní pozici?

4. Jaký je charakter pracovní činnosti, kterou vykonáváte?

 spíše duševní pracovní činnost

 spíše fyzická pracovní činnost

5. Jaká je velikost společnosti, ve které pracujete?

 1–99 zaměstnanců

 100–499 zaměstnanců

 500 a více zaměstnanců

6. Vyberte typ Vašeho pracovního úvazku.

 1–20 hodin/týdně

 21–39 hodin/týdně

 40 hodin/týdně

7. Jak je organizována Vaše pracovní doba? 

 pevně stanovená pracovní doba (od X do Y)

 směnný režim

 flexibilní začátek a/nebo konec pracovní doby

 flexibilní pracovní doba kombinovaná s prací z domova či mimo kancelář

8. Jaké je průměrné množství času, které denně strávíte v práci? (v hodinách)

9. Uveďte množství Vašeho volného času denně (v hodinách).

10. Uveďte množství Vašeho volného času týdně (v hodinách).
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11. Seřaďte následující skupiny aktivit 1–6 podle množství času, které jim věnujete. 

(1 – věnuji se jim nejvíce, 6 – nevěnuji si jim skoro vůbec)

 kulturní aktivity – návštěva divadla, kina, poslouchání hudby, sledování 

televize, čtení, atd.

 pohybové aktivity – sport, procházky, jóga atd.

 vzdělávací aktivity – návštěva vzdělávacích kurzů, samostudium apod.

 sociální aktivity – setkání s přáteli a rodinou, návštěva kaváren, barů, 

tanečních akcí apod.

 manuální aktivity – ruční práce, modelářství, zahrádkaření, kutilství atd.

 pasivní odpočinek – nicnedělání

12. Kolik hodin týdně pracujete přes stanovenou pracovní dobu? 

 0–5 hodin

 6–10 hodin

 11 a více hodin

13. Jak často jste vysílán/a na pracovní cestu? 

 nikdy 

 zřídka (1–2x za rok)

 občas (1x za 3 měsíce)

 častěji 

14. Jaké benefity Vám poskytuje zaměstnavatel? (možnost výběru více odpovědí)

 žádné

 flexibilní poukázky (například Flexi Pass)

 příspěvky na sport/kulturu/zdravotní péči/rekreaci 

 příspěvky na péči o dítě či firemní školka

 týden dovolené navíc (4 týdny + 1)

 dny pro případ náhlé pracovní neschopnosti tzv. sick days

 vzdělávací programy, které nejsou vázány na pracovní činnost

 otcovská dovolená při narození dítěte (například 1 den)

 placené volno pro matky samoživitelky nebo těhotné

 možnost zvýhodněného využití rekreačních objektů patřících zaměstnavateli

 pomoc zaměstnancům pečujícím o starší popřípadě nemocné členy rodiny

 neplacené volno až několik měsíců na studium, cestování a další aktivity 

zaměstnance

 jiné uveďte……………………………………………………………
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15. Nabízí Váš zaměstnavatel možnost využití alternativních úvazků na některých 

pozicích? (například zkrácené pracovní úvazky, flexibilní pracovní doba, práce 

z domova či distanční práce, sdílení pracovního místa, DPČ, DPP atd.)

 ano

 ne

 nevím

16. Pokud jste odpověděl/a v otázce č. 13 „ano“, prosím specifikujte, jaký typ úvazků 

Váš zaměstnavatel nabízí (možnost výběru více odpovědí).

 zkrácené pracovní úvazky

 flexibilní pracovní doba

 práce z domova či distanční práce

 sdílení pracovního místa

 DPP/DPČ

 jiné uveďte …………………………………………………………

17. Podílí se Váš zaměstnavatel na organizaci nějakých volnočasových aktivit, kterých 

byste se mohl/a zúčastnit? (Například sportovní turnaje, společenské akce, den dětí, 

festivaly, zájezdy atd.)?

 ne

 velmi zřídka (cca 1x ročně)

 občas (cca 3x ročně)

 často (cca 6x ročně a více)

18. Jsem spokojen/a s vyvážeností svého pracovního a osobního života (každé oblasti 

věnuji tolik energie a času kolik si přeji).

 určitě ano

 spíše ano

 spíše ne 

 určitě ne

19. Věk 

 20-35 let

 36-50 let

 50 a více let

20. Pohlaví

 žena 

 muž



4

21. Uveďte počet osob společně žijících ve Vaší domácnosti.

 1

 2

 3 a více
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Příloha	B

Všechny hypotézy jsou testovány na hladině významnosti 0,05.

H1: Se zkracováním pracovní doby narůstá množství volného času.

H0: Množství volného času nezávisí na délce pracovní doby.

HA: Množství volného času závisí na délce pracovní doby.

Teoretické (absolutní) četnosti:

Typ pracovního 
úvazku

Množství volného času během 
pracovního dne

4 hod. a méně 5 hod. a více Součet

1-39 hodin/týdně 12 5 17

40 hodin/týdně 87 15 102

Součet 99 20 119

Očekávané četnosti:

Typ pracovního 
úvazku

Množství volného času během 
pracovního dne

4 hod. a méně 5 hod. a více

1-39 hodin/týdně 14,14 2,86

40 hodin/týdně 84,86 17,14

V tomto případě jsou očekávané četnosti příliš malé pro provedení chí-kvadrát testu, a 

proto byl zvolen Fisherův kombinatorický test.

Typ pracovního 
úvazku

Množství volného času během 
pracovního dne

4 hod. a méně 5 hod. a více Součet

1-39 hodin/týdně 12 5 17

40 hodin/týdně 87 15 102

Součet 99 20 119

p1=0,0879

Typ pracovního 
úvazku

Množství volného času během 
pracovního dne

4 hod. a méně 5 hod. a více Součet

1-39 hodin/týdně 13 4 17

40 hodin/týdně 86 16 102

Součet 99 20 119

p2=0,184
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Typ pracovního 
úvazku

Množství volného času během 
pracovního dne

4 hod. a méně 5 hod. a více Součet

1-39 hodin/týdně 14 3 17

40 hodin/týdně 85 17 102

Součet 99 20 119

p3=0,266

Typ pracovního 
úvazku

Množství volného času během 
pracovního dne

4 hod. a méně 5 hod. a více Součet

1-39 hodin/týdně 15 2 17

40 hodin/týdně 84 18 102

Součet 99 20 119

p4=0,25

Typ pracovního 
úvazku

Množství volného času během 
pracovního dne

4 hod. a méně 5 hod. a více Součet

1-39 hodin/týdně 16 1 17

40 hodin/týdně 83 18 102

Součet 99 20 119

p5=0,139

Typ pracovního 
úvazku

Množství volného času během 
pracovního dne

4 hod. a méně 5 hod. a více Součet

1-39 hodin/týdně 17 0 17

40 hodin/týdně 82 20 102

Součet 99 20 119

p6=0,034

p=0,9609

Závěr: Jelikož je riziko neoprávněného odmítnutí nulové hypotézy (p) větší než zvolená 

hladina významnosti 0,05 můžeme přijmout nulovou hypotézu (H0). Množství volného 

času nezávisí na délce pracovní doby.

H2: Pracovníci, kteří vykonávají práci duševního charakteru, preferují aktivní 

pohybové volnočasové aktivity.

H0: Druh volnočasových aktivit pracovníků nezávisí na charakteru vykonávané pracovní 

činnosti. 



7

HA: Druh volnočasových aktivit pracovníků závisí na charakteru vykonávané pracovní 

činnosti.

Druh volnočasové 
aktivity

Teoretická 
četnost

Očekávaná 
četnost

Aktivní 51 37 5,297297

Pasivní 33 37 0,432432

Neutrální 27 37 2,702703

Součet 111 111 8,432432

Hodnota testového kritéria chí-kvadrát χ
2
: 8,432432

Kritická hodnota testového kritéria pro hladinu významnosti 0,05: 5,99

Závěr: Na základě porovnání dosažené hodnoty testovaného kritéria chí-kvadrát χ
2

a kritické hodnoty byla zamítnuta nulová hypotéza (H0) a můžeme tedy přijmout 

alternativní hypotézu (HA). S pravděpodobností 95% pracovníci vykonávající pracovní 

činnost duševního charakteru preferují aktivní pohybové volnočasové aktivity.

H3: Organizace pracovní doby ovlivňuje rovnováhu pracovního a osobního života 

pracovníků.

H0: Rovnováha pracovního a osobního života nezávisí na organizaci pracovní doby.

HA: Rovnováha pracovního a osobního života závisí na organizaci pracovní doby.

Teoretické (absolutní) četnosti:

Work-life 
balance

Organizace pracovní doby

Pevná 
pracovní 

doba

Směnný 
režim

Flexibilní 
začátek a/nebo 

konec

Flexibilní + 
práce z domova

Součet

Ano 22 2 31 24 79

Ne 9 1 23 7 40

Součet 31 3 54 31 119

Očekávané četnosti:

Work-life 
balance

Organizace pracovní doby

Pevná 
pracovní 

doba

Směnný 
režim

Flexibilní 
začátek a/nebo 

konec

Flexibilní + 
práce z 
domova

Ano 20,58 1,99 35,85 20,58

Ne 10,42 1,01 18,15 10,42

Závěr: Nelze testovat z důvodu malé hodnoty očekávaných četností.
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H4: Péče o zaměstnance v podobě zájmu podílet se na jejich mimopracovním životě 

prostřednictvím nabídky volnočasových aktivit má vliv na rovnováhu osobního a 

pracovního života pracovníků.

H0: Rovnováha pracovního a osobního života nezávisí na nabídce a množství

volnočasových aktivit ze strany zaměstnavatele.

HA: Rovnováha pracovního a osobního života závisí na nabídce a množství volnočasových 

aktivit ze strany zaměstnavatele.

Teoretické (absolutní) četnosti:

Work-life 
balance

Pořádání volnočasových akcí

Ne Velmi 
zřídka

Občas Často Součet

Ano 11 30 27 11 79

Ne 9 14 13 4 40

Součet 20 44 40 15 119

Očekávané četnosti:

Work-life 
balance

Pořádání volnočasových akcí

Ne Velmi 
zřídka

Občas Často

Ano 13,28 29,21 26,55 9,96

Ne 6,72 14,79 13,44 5,04

Hodnota testového kritéria chí-kvadrát χ
2
: 0,665709

Závěr: Dle srovnání testované statistické hladiny významnosti a hodnoty testového kritéria 

chí-kvadrát χ
2 

byla přijata nulová hypotéza (H0). Rovnováha osobního a pracovního života 

nezávisí na nabídce ani množství volnočasových aktivit pořádaných zaměstnavatelem.
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H5: Množství přesčasových hodin působí na rovnováhu osobního a pracovního 

života.

H0: Rovnováha pracovního a osobního života nezávisí na množství přesčasových hodin.

HA: Rovnováha pracovního a osobního života závisí na množství přesčasových hodin.

Teoretické (absolutní) četnosti:

Work-life 
balance

Přesčasové hodiny

5 a méně 6 a více Součet

Určitě ano 19 2 21

Spíše ano 43 15 58

Spíše ne 10 15 25

Určitě ne 5 10 15

Součet 77 42 119

Očekávané četnosti:

Work-life 
balance

Přesčasové hodiny

5 a méně 6 a více

Určitě ano 13,59 7,41

Spíše ano 37,53 20,47

Spíše ne 16,18 8,82

Určitě ne 9,71 5,29

Hodnota testového kritéria chí-kvadrát χ
2
: 0,00008237

Závěr: Na základě porovnání testované hladiny významnosti a hodnoty testovaného 

kritéria chí-kvadrát χ
2

byla zamítnuta nulová hypotéza (H0) a můžeme přijmout alternativní 

hypotézu (HA). S pravděpodobností 95% množství přesčasových hodin působí na 

rovnováhu osobního a pracovního života.
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