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Příloha č.1: Dotazník pro měření spokojenosti zákazníků na kontaktním 

pracovišti Úřadu práce ČR ve Frýdku-Místku. 

 

 

Vážená paní, vážený pane, 

v rámci studia na Ekonomické fakultě Vysoké školy Báňské zpracovávám diplomovou práci 

na téma: „Spokojenost zákazníků Úřadu práce ČR“. Cílem této práce je posoudit a poté 

vyhodnotit spokojenost občanů na kontaktním pracovišti ÚP ve Frýdku-Místku a dále 

navrhnout změny a doporučení ke zlepšení současného stavu. V této souvislosti se na Vás 

obracím s prosbou o vyplnění přiloženého dotazníku. 

 

Dotazník je zcela anonymní a výsledky budou zpracovány hromadně pro celý soubor 

dotázaných. Využity budou pro zpracování mé diplomové práce. 

 

Bc. Veronika Podešvová 

 

Nejprve Vás prosím o uvedení základních identifikačních údajů. Prosím zakřížkujte odpověď. 

 

1. Pohlaví: 

 muž 

 žena 

 

2. Věk: 

 do 18 let 

 19-30 let 

 31-50 let 

 nad 50 let 

 

3. Vzdělání: 

 základní 

 vyučen/a 

 středoškolské s maturitou 

 vyšší odborné 

 vysokoškolské 

 jiné 
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Zakřížkujte prosím čtvereček ve škále, ke kterému výroku se nejvíc přikláníte. Škála je 

definována podle známkování ve škole. Kde 1 znamená velmi spokojen(a) a 5 velmi 

nespokojen(a). 

1. Jak jste spokojen(a) se stylem jednání – tedy s ochotou a vstřícností zaměstnanců 

(úředníků) ÚP?? 

 

       1          2          3          4         5 

 

Velmi spokojen(a)                                                                         velmi nespokojen(a) 

 

 

2. Jak jste spokojen(a) s profesionalitou – tedy s úrovní odborných znalostí 

zaměstnanců (úředníků) ÚP při řešení Vašich záležitostí?  

 

       1          2          3          4         5 

 

Velmi spokojen(a)                                                                         velmi nespokojen(a) 

 

 

3. Jak jste spokojen(a) se srozumitelností předávaných informací, s vyjadřováním a 

vzájemnou komunikací? 

 

       1          2          3          4         5 

 

Velmi spokojen(a)                                                                         velmi nespokojen(a) 

 

 

4. Jak jste spokojen(a) s rychlostí a kvalitou – tedy lhůtou vyřízení svých záležitostí 

na ÚP ve Frýdku-Místku? 

 

       1          2          3          4         5 

 

Velmi spokojen(a)                                                                         velmi nespokojen(a) 

 

 

 

5. Jak jste spokojen(a) s čekací dobou na ÚP ve Frýdku-Místku? 

 

       1          2          3          4         5 

 

Velmi spokojen(a)                                                                         velmi nespokojen(a) 

 



3 

6. Vyhovují Vám úřední hodiny ÚP ve Frýdku-Místku? 

 

 ano          

 ne 

 

Pokud ne, jaké otvírací hodiny by Vám vyhovovaly? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7. Jak jste spokojen(a) s informacemi na nástěnkách či chodbách ÚP ve Frýdku-

Místku? 

 

       1          2          3          4         5 

 

Velmi spokojen(a)                                                                         velmi nespokojen(a) 

 

 

8. Jak jste spokojen(a) s prostředím kanceláří a upraveností zaměstnanců (úředníků) ÚP 

ve Frýdku-Místku? 

 

       1          2          3          4         5 

 

Velmi spokojen(a)                                                                         velmi nespokojen(a) 

 

 

9. Jak jste celkově spokojen(a) s prací ÚP ve Frýdku-Místku? 

 

              1          2          3          4         5 

 

Velmi spokojen(a)                                                                         velmi nespokojen(a) 
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10. Seřaďte níže uvedené možností dle toho, jak jsou pro vás jako zákazníka ÚP 

důležité. Do čtverečku zapište číslo od 1 do 7 podle důležitosti, avšak číslo se 

nesmí opakovat. 

 styl jednání zaměstnanců (úředníků) – ochota, vstřícnost  

 profesionalita – odborné znalosti zaměstnanců (úředníků) 

 srozumitelnost předávaných informací – vyjadřování a vzájemná komunikace 

zaměstnanců (úředníků) 

 rychlost a kvalita – tedy lhůtou vyřízení záležitostí  

 čekací doba 

 informace na nástěnkách či chodbách 

 prostředí kanceláře, upravenost zaměstnanců (úředníků) 

 

Máte-li nějaké poznámky či připomínky, které by mohly ovlivnit šetření spokojenosti 

zákazníků, budu velice ráda za jejich sdělení. (nepovinné) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Děkuji Vám za Vaši spolupráci a za čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku. 

 

Děkuji Vám za spolupráci  
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Příloha č.2 Organizační struktura kontaktního pracoviště ÚP ve FM 

Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek  

Ředitel kontaktního pracoviště  Ing. Vladimír Patáčik  

Sekretariát   

vedoucí sekretariátu  Ing. Pavla Goněcová  

asistent  Jana Fišerová  

administrativní pracovník  Marie Veličková  

administrativní pracovník  Renáta Vidová  

pracovník pro technické a provozní činnosti  Václav Mohyla  

referent ICT  Bc. Petr Adámek  

referent ICT  Radoslav Jánský  

referent ICT  Mgr. Václav Jeništa  

referent ICT  RNDr. Lubomír Kaděra  

referent ICT  Ivo Kocich  

vedoucí referátu vnitřní správy  Jaromír Holub  

referent majetkové správy  Milan Hanic  

Oddělení zaměstnanosti   

vedoucí oddělení zaměstnanosti  Ing. Vlastimil Najman  

Referát poradenství pro zprostředkování   

vedoucí referátu  Mgr. Jana Švrčková  

referent zaměstnanosti - individuální akční 

plány  
Věra Mikolášová, DiS.  

referent zaměstnanosti - individuální akční 

plány  
Anna Mičulková  

referent zaměstnanosti - individuální akční 

plány  
Nataša Žídková  

referent zaměstnanosti - individuální akční 

plány  
Jana Urbancová  

referent zaměstnanosti - individuální akční 

plány  
Yvetta Bumbalová  
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referent zaměstnanosti - individuální akční 

plány  
Mgr. Jiřina Polášková  

referent zaměstnanosti - individuální akční 

plány  
Pavla Tylečková  

referent zaměstnanosti - individuální akční 

plány  
Danuše Žaloudková  

referent zaměstnanosti - individuální akční 

plány  
Eva Marková  

referent zaměstnanosti - individuální akční 

plány  
Iva Štěpánková  

referent zaměstnanosti - individuální akční 

plány  
Bc. Renáta Lepíková  

referent zaměstnanosti - individuální akční 

plány  
Ing. Jana Piňosová  

referent zaměstnanosti - individuální akční 

plány  
Petra Vilčková  

referent zaměstnanosti  Magda Krpcová  

referent zaměstnanosti - volná místa  Eva Mrózková  

Referát evidence a podpor v nezaměstnanosti   

vedoucí referátu evidence a PvN  Ing. Ivana Němcová  

referent zaměstnanosti  Petr Grobař, DiS.  

referent zaměstnanosti  Radana Juroková  

referent zaměstnanosti  Martina Kalmusová  

administrativní pracovník  Bc. Helena Sladká  

referent zaměstnanosti  Alexandra Bednářová  

referent zaměstnanosti  Marie Kotová  

referent zaměstnanosti  Bc. Patricie Holečková  

referent zaměstnanosti  Ivana Juřicová  

referent zaměstnanosti  Bc. Vilma Majtanová  

administrativní pracovník  Radka Bendžáková  

referent zaměstnanosti  Ing. Iva Nádvorníková  

referent zaměstnanosti  Bc. Irena Parmová  
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referent zaměstnanosti  Dana Martiníková  

Oddělení NSD   

vedoucí oddělení nepojistných sociálních 

dávek  
PhDr. Alena Mohylová  

Referát výplaty dávek státní sociální podpory   

vedoucí referátu státní sociální podpory  Ing. Marcela Stružková  

referent nepojistných sociálních dávek  Zdeňka Svobodová  

referent nepojistných sociálních dávek  Leona Matýsková  

referent nepojistných sociálních dávek  Libuše Poláchová  

referent nepojistných sociálních dávek  Magda Ručková  

referent nepojistných sociálních dávek  Věra Kišová  

referent nepojistných sociálních dávek  Naděžda Bartoňová  

referent nepojistných sociálních dávek  Vladimíra Mohylová  

referent nepojistných sociálních dávek  Lucie Včelková  

referent nepojistných sociálních dávek  Michaela Přadková  

referent nepojistných sociálních dávek  Ing. Pavlína Matějová  

referent nepojistných sociálních dávek  Libuše Kedroňová  

referent nepojistných sociálních dávek  Marcela Golová  

referent nepojistných sociálních dávek  Věra Chlebinová  

referent nepojistných sociálních dávek  Bc. Lucie Káňová  

referent nepojistných sociálních dávek  Pavel Magát  

referent nepojistných sociálních dávek  Květa Klášterková  

Referát ekonomické a správní agendy státní 

sociální podpory  
 

vedoucí referátu ekonomické a správní 

agendy státní sociální podpory  
Ing. Ludmila Reichová  

referent nepojistných sociálních dávek  Ing. Josef Nogol  

referent nepojistných sociálních dávek  Iva Nováková  

administrativní pracovník  Miroslav Gřibek  

referent nepojistných sociálních dávek  Monika Pagačová  
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Referát hmotné nouze   

vedoucí referátu hmotné nouze  Bc. Valentina Bobková  

referent nepojistných sociálních dávek  Zuzana Bajgarová, DiS  

referent nepojistných sociálních dávek  Jana Bartozelová  

referent nepojistných sociálních dávek  Bohdana Funiokova  

referent nepojistných sociálních dávek  Jana Kociánová  

referent nepojistných sociálních dávek  Iveta Košáková  

referent nepojistných sociálních dávek  Adéla Kotásková  

referent nepojistných sociálních dávek  Jana Laníková  

referent nepojistných sociálních dávek  Kateřina Ličková, DiS  

sociální pracovník  Romana Mičulková  

referent nepojistných sociálních dávek  Bc. Jana Satinská  

referen nepojistných sociálních dávek  Lukáš Satinský  

referent nepojistných sociálních dávek  Anna Svobodová  

referent nepojistných sociálních dávek  Monika Šebestová, DiS  

referent nepojistných sociálních dávek  Dobromila Veselá  

referent nepojistných sociálních dávek  Marie Švrčinová  

referent nepojistných sociálních dávek  Bc. Denisa Vojtova  

referent nepojistných sociálních dávek  Mgr. Dana Wojtasová  

referent nepojistných sociálních dávek  Lenka Zmeltyová  

referent nepojistných sociálních dávek  Martina Krpcová, Dipl. ek.  

referent nepojistných sociálních dávek  Ing. Renáta Morysová  

referent nepojistných sociálních dávek  Marika Burdejová  

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 
 

 

 


