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Příloha č. 1 – Dotazník  

Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o pomoc při tvorbě mé bakalářské práce. Jedná se o 
dotazníkovou studii, v rámci níž provádím výzkum diskriminace na trhu práce a mzdové diskriminace na 
Hranicku. Samozřejmostí je, že se jedná o anonymní dotazník a výsledky nebudou použity k žádným jiným 
než studijním potřebám. 

1. Váš věk    2.  Vaše pohlaví 

 a. 15 – 19 e. 36 – 40  a. Muž   počet dětí................ 

 b. 20 – 25 f. 41 – 50    věk dětí.................. 

 c. 26 – 30 g. 51 – 60  b. Žena  počet dětí................ 

 d. 31 – 35 h. 61 – víc    věk dětí.................. 

3. Vaše národnost   4. Máte nějaký zdravotní problém při výkonu práce? 

 a. Česká d.Vietnamská  a. Ano – Jaký?. . . . . . . . . . . . . .  

 b. Slovenská e. Jiná   b. Ne 

 c. Romská     

5. Vaše dosažené vzdělání  6. Nejvyšší dosažené vzdělání jednoho z rodičů 

 a. ZŠ     a. ZŠ 

 b. SŠ bez maturity/vyučen  b. SŠ bez maturity/vyučen 

 c. SŠ s maturitou   c. SŠ s maturitou 

 d. VŠ     d. VŠ 

7. Rodinný stav    8. Stav 

 a. Svobodný / á    a. Nezaměstnaný 

 b. Ženatý / Vdaná   b. Zaměstnaný  (Pokračujte otázkou č. 19). 

 c. Rozvedený / á     ba. Zaměstnanec 

 d. Ovdovělý / á     bb. OSVČ 

9. Jak dlouho jste registrovaní na úřadu práce? 

 Celkem měsíců . . . . . . . . . . 

10. Co si myslíte, že stojí za Vašim neúspěchem získat práci? 

 

11. Přivyděláváte si, i když jste evidováni na úřadu práce? 

 a. Ano      b. Ne 

12. Dokázal/a jste sehnat brigádu či jinou formu výdělku během studia?  

 a. Ano ( jaká forma výdělku to byla?)....................... 

 b. Ne 

13. Jak se pokoušíte získat zaměstnání? 

 a. Pomocí ÚP  b. Inzeráty      c. Osobní kontakty        d. Vlastní iniciativa 

14. Jste ochotni nastoupit do zaměstnání i mimo Váš obor? 

 a. Ano      b. Ne 
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15. Jste ochotni nastoupit do vzdělávacího programu, (škola, Pc kurz) kvůli získání zaměstnání? 

 a. Ano    b. Ne         

16. Jste ochotni se trvale přestěhovat, kvůli získání zaměstnání? 

 a. Ano     b. Ne 

17. Jste ochotni dojíždět do svého případného zaměstnání? 

 a. Ano     b. Ne 

18. Cítíte se jakoli diskriminovaní při hledání nového zaměstnání? ( vyberte z možností ) 

 a. Ano – Jak? – věk, pohlaví, národnost, vzdělání, region, jiné . . . . . . . . . .  b. Ne 

 

Děkuji Vám za Váš čas, další otázky v tomto dotazníku již nemusíte vyplňovat. 

 

19.  V jakém sektoru jste zaměstnaní? 

 a. Veřejném     b. Soukromém 

20. Byl/a jste někdy registrován/a na ÚP, pokud ano, jak dlouho? 

 a. Nikdy jsem nebyl registrován na ÚP. 

 b. Byl jsem registrován na ÚP, a to nejdéle celkem . . . . . . . měsíců. 

21. Jak jste získal své zaměstnání? 

 a. Pomocí ÚP   c. Osobní kontakty  e. Jinak, jak? . . . . . .. . .  

 b. Inzerát   d. Vlastní iniciativa 

22. Za jak dlouho jste našli uplatnění v zaměstnání po studiu? 

 

23. Měli jste brigádu během studia? 

 a. Ano, z oboru studia.  b. Ano, z jiného než studijního oboru.  c. Ne 

24. Byl/a jste v minulosti nebo jste nyní zaměstnaní v oboru, který jste vystudovali? 

 a. Ano, ale nyní nejsem. b. Ano a jsem i nyní.  c. Ne 

25. Jste ochotni opět nastoupit do vzdělávacího programu (např. univerzita, Pc kurz) kvůli nabídce 
práce s vyšší mzdou? 

 a. Ano     b. Ne 

26. Jste ochotni se trvale přestěhovat kvůli nabídce práce s vyšší mzdou? 

 a. Ano     b. Ne 

27. Jste ochotni dojíždět kvůli nabídce práce s vyšší mzdou? 

 a. Ano     b. Ne 

28. Jaké je vaše měsíční mzdové ohodnocení? 

 a. Méně než 10.000kč  d. 20.000 – 24.999 kč  g. 35.000 – 39.999 kč 

 b. 10.000 – 14.999 kč  e. 25.000 – 29.999 kč  h. Více než 40.000 kč 

 c. 15.000 – 19.999 kč  f. 30.000 – 34.999 kč 

29. Cítíte se mzdově diskriminovaní ve svém zaměstnání? ( vyberte z možností ) 

 a. Ano – Jak? – věk, pohlaví, národnost, vzdělání, rasa, region, jiné . . . . . . . . . .  b. Ne 

Děkuji Vám za Váš čas. 


