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Seznam příloh 

Příloha č. 1 – Dotazník 

 

Výzkum k diplomové práci - Pracovní spokojenost zaměstnanců 

Dotazník k diplomové práci Bc. Jitky Hanušové. Diplomová práce je zaměřena na 

odměňování zaměstnanců nestátních neziskových organizací, které jsou veřejně 

prospěšné, servisní a působí v sociální oblasti. Cílem toho výzkumu je zjistit, jak důležitá 

je pro zaměstnance těchto organizací odměna a jaký vliv má na jejich pracovní 

spokojenost. Vyplněním dotazníku mi nejen pomůžete k získání cenných podkladů k 

diplomové práci, ale přispějete k většímu povědomí ohledně neziskového sektoru. Dílčím 

cílem je zjištění, jak rozvinutý systém odměňování tyto organizace mají.  

Dotazník je anonymní a slouží pouze pro potřeby výzkumu k diplomové práci Bc. J. 
Hanušové.  

*Povinné pole 

Současné zaměstnání 

Na úvod bych se Vás ráda zeptala na základní údaje o Vašem zaměstnání 

1. Jaké jsou oblasti činnosti organizace, ve které pracujete? * 

 vzdělávání 

 kultura 

 sociální 

 sport 

 filantropie a dobrovolnictví 

 humanitární a rozvojová spolupráce 

 zdravotní 

 životní prostředí 

 Jiné:  
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2. Jakou máte se zaměstnavatelem uzavřenou pracovní smlouvu? * 

 pracovní smlouva, celý úvazek 

 pracovní smlouva, částečný úvazek 

 Dohoda o provedení práce/činnosti (DPP/DPČ) 

 Jiné:  
 
3. Máte ještě jinou placenou práci? * 

 ano 

 ne 
 
4. Jaká je Vaše pracovní pozice v organizaci? * 

 pracovník/ce v sociálních službách 

 sociální pracovník/ce 

 administrativní pracovník/ce (asistent/ka, recepční, účetní...) 

 nižší management 

 vyšší management 

 Jiné:  
 
5. Jak velká je Vaše organizace podle počtu placených zaměstnanců (jako 

celek, ne lokální pobočka)? * 

 1-5 zaměstnanců 

 6-10 zaměstnanců 

 11-50 zaměstnanců 

 51-100 zaměstnanců 

 více než 100 zaměstnanců 

 nevím 
 
6. Máte podřízené? * 

 ano 

 ne 
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7. Jak dlouho pracujete v současné organizaci? * 

 méně než 1 rok 

 1-3 roky 

 3-5 roky 

 5-10 let 

 více než 10 let 
 
8. Kdybyste se dnes rozhodoval(a), ucházel(a) byste se znovu o zaměstnání v 

současné organizaci? 

 určitě ano 

 pravděpodobně ano 

 možná 

 pravděpodobně ne 

 určitě ne 
 
9. Jak jste celkově spokojen(a) se zaměstnáním v současné organizaci? 

 mimořádně spokojen(a) 

 velmi spokojen(a) 

 spokojen(a) 

 spíše nespokojen(a) 

 nespokojen(a) 
 
10.  Když zvážíte své zkušenosti se svým zaměstnavatelem, doporučil(a) byste 

jej jako zaměstnavatele svým přátelům, známým? 

 určitě ano 

 pravděpodobně ano 

 možná 

 pravděpodobně ne 

 určitě ne 
 

Zaměstnanecké benefity 

Nyní se podíváme na oblast odměn a zaměstnaneckých benefitů, které může 

zaměstnavatel nabízet. 
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11.  Z jakých složek se skládá Váš plat? Označte všechny, které se Vás týkají. 

 pevná složka (základní částka, která se nepohybuje) 

 osobní ohodnocení 

 mimořádné odměny (13. Plat, vánoční bonus, příspěvek na dovolenou…) 

 příplatek za práci v noci 

 příplatek za práci o víkendu 

 příplatek za přesčasy 

 Jiné:  
 
12.  Jaké formy zaměstnaneckých benefitů vaše organizace používá? Vyplňte 

prosím všechny, o kterých víte, přestože je v rámci své pracovní pozice 
nemůžete využívat. 

 notebook 

 automobil 

 penzijní připojištění 

 možnost práce z domova 

 stravenky 

 dovolená navíc 

 telefon 

 Jiné:  
 
13.  Které z těchto zaměstnaneckých benefitů máte možnost v rámci své 

pracovní pozice využívat? Vyplňte prosím pouze ty, které můžete v rámci 
své pracovní pozice využívat. 

 stravenky 

 automobil 

 telefon 

 notebook 

 penzijní připojištění 

 dovolená navíc 

 možnost práce z domova 

 Jiné:  
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14. Do jaké míry jsou pro Vás v práci či zaměstnání důležité následující 
faktory? * 
 

  
1 - 

Velmi 
důležité 

2 3 4 5 - Zcela 
nedůležité 

Jistota zaměstnání  
     

Dobré vztahy s přímým 
nadřízeným  

     

Pružná pracovní doba  
     

Charakter práce (pracovní 
náplň, její zajímavost)  

     

Pracovní podmínky (světlo, 
teplo, hluk)  

     

Jednání s respektem, úctou  
     

Zaměstnanecké výhody 
(stravenky, služební 
telefon….) 

     

Mít vedle práce dostatek času 
na rodinu, přátele a koníčky  

     

Užitečnost práce  
     

Možnosti povýšení 
     

Stejné možnosti pro muže a 
ženy  

     

Odborný růst  
     

Platové ohodnocení  
     

Dobré mezilidské vztahy  
     

Možnosti vzdělávání a 
rozvoje  
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15. Jak jste ve svém současném zaměstnání spokojeni s následujícími 

položkami? * 

 

1 - 
Velmi 
spokojen 

2 3 4 5 - Zcela 
nespokojen 

Mít vedle práce dostatek 
času na rodinu, přátele a 
koníčky 

     

Možnosti vzdělávání a 
rozvoje 

     

Užitečnost práce 
     

Pracovní podmínky (světlo, 
teplo, hluk) 

     

Jistota zaměstnání 
     

Charakter práce (pracovní 
náplň, její zajímavost) 

     

Stejné možnosti pro muže a 
ženy 

     

Zaměstnanecké výhody 
(stravenky, služební 
telefon….) 

     

Možnosti povýšení 
     

Pružná pracovní doba 
     

Dobré mezilidské vztahy 
     

Platové ohodnocení 
     

Jednání s respektem, úctou 
     

Odborný růst 
     

Dobré vztahy s přímým 
nadřízeným 
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16. Představte si, že dokončíte velmi náročný pracovní úkol. Jaká je pro Vás 

největší odměna po dokončení náročného pracovního úkolu? Vyberte 

jednu možnost, která situaci nejlépe vystihuje. 

 Pochvala (od nadřízeného, od kolegů…) 

 Pocit z dobře vykonané práce 

 Smysluplnost vykonané práce 

 Finanční odměna 

 Nefinanční odměna (oslava, dovolená navíc…) 

 Jiné:  

 

DEMOGRAFIE 

Na závěr dotazníku prosím ještě o uvedení základních  demografických 

údajů. 

17.  Jste: 

 žena 

 muž 
 
Kolik Vám je let? 

 

18.  Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání * 

 základní 

 střední bez maturity/vyučen(a) 

 střední s  maturitou/vyšší odborná škola 

 vysokoškolské 
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19.  V jakém kraji pracujete? * 

 hl. m. Praha 

 Jihočeský 

 Jihomoravský 

 Karlovarský 

 Královéhradecký 

 Liberecký 

 Moravskoslezský 

 Olomoucký 

 Pardubický 

 Plzeňský 

 Středočeský 

 Ústecký 

 Vysočina 

 Zlínský 
 

20.  Jste věřící? * 

 ano 

 ne 

 Nechci odpovědět 
 
21. Jaká je vaše současná průměrná čistá mzda? * 

 méně než 10 tis Kč 

 10 tis – 15 tis Kč 

 15 tis – 20 tis Kč 

 20 tis – 25 tis Kč 

 25 tis – 30 tis Kč 

 30 tis – 40 tis Kč 

 40 tis – 50 tis Kč 

 Více než 50 tis Kč 

 Nechci odpovědět 
 

 


