
Příloha A: Otázky k rozhovoru 

 

1) Máte přehled o nabídce zaměstnaneckých výhod, které váš 

zaměstnavatel poskytuje? 

2) Informujete se o možnostech a rozsahu poskytování zaměstnaneckých 

výhod už při přijímacím pohovoru? 

3) Jsou pro vás zaměstnanecké výhody důležité při výběru nového 

zaměstnání?  

4) Uvažoval/a byste kvůli lepší nabídce zaměstnaneckých výhod o odchodu 

k jiné společnosti (za předpokladu, že náplň práce, finanční ohodnocení, 

vzdálenost od místa bydliště apod. by se nezměnily)? 

5) Víte, co je to systém flexibilních výhod také známý pod názvem cafeteria 

systém?  

6) Byl by pro vás tento systém flexibilních výhod (neboli cafeteria systém) 

zajímavý? 

7) Mohl/a byste následující benefity ohodnotit podle toho, jak jsou pro vás 

zajímavé? Můžete k tomu použít výroky rozhodně zajímavé, spíše 

zajímavé, spíše nezajímavé a rozhodně nezajímavé.  
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8) Mohl/a byste ty samé benefity nyní seřadit od jedné do dvanácti opět 

podle toho, jak jsou pro vás zajímavé? Jedna znamená rozhodně zajímavé 

a dvanáct naopak rozhodně nezajímavé.  
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Příloha B: Informovaný souhlas 

 

Souhlas ke zpracování a zpřístupnění osobních a citlivých údajů 

 

Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů, uděluji Anetě Juricové zastupující Filozofickou fakultu Univerzity 

Karlovy, Katedru andragogiky a personálního řízení svůj souhlas se zpracováním 

osobních a citlivých údajů, které jsem autorce poskytl(a) v rámci rozhovoru 

spojeného s výzkumem Preference v oblasti zaměstnaneckých výhod u různých 

generací pracovníků.  

 

Zároveň souhlasím, aby byl přepis rozhovoru uchován ve sbírce Anety Juricové 

a zveřejněn pro vědecké a vzdělávací účely.  

 

V ...................... dne ..................           Podpis ........................................ 

 


