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Příloha č. 1. 

Dotazník 

 

Vážený respondente, 

Jsem studentkou Hornicko- geologické fakulty VŠB- TUO v Ostravě- Porubě, obor 

Ekonomika a řízení v oblasti nerostných surovin, a ráda bych Vás požádala o vyplnění 

tohoto dotazníku. Tento dotazník slouží ke zjištění údajů zaměřených na vaši spokojenost 

s benefity apod. Získané informace mi pomohou při zpracování mé bakalářské práce. Tyto 

údaje nebudou dále zveřejňovány, ani poskytovány dalším subjektům, budou použity 

pouze k mému výzkumu. Je to zcela dobrovolné a anonymní. 

Prosím zaškrtněte vždy jen jednu odpověď, pokud není uvedeno jinak. 

Děkuji za Vaši spolupráci a Vámi obětovaný čas.    Eva Maová 

1. Jak dlouho pracujete v této společnosti? 

1) 0-3 měsíce 

2) 4 měsíce- 1 rok 

3) 2-5 let 

4) 5 a více 

2. Jakou formou, typem pracovního úvazku jste zaměstnán? 

1) hlavní pracovní poměr 

2) částečný 

3) dohoda o pracovní činnosti 

4) dohoda o provedení práce 

3. Jaká je přibližná délka vaší praxe? 

1) do 3 měsíců 

2) do 6 měsíců 

3) do 1 roku 

4) více jak 1 rok 

4. Seřaďte podle významnosti jednotlivá kritéria, která jsou pro Vás důležitá při 

výběru zaměstnání 

1- nejdůležitější 

8- nedůležité 

- zaměstnanecké benefity 

- vyšší nástupní plat 

- dobré jméno firmy 

- přátelské pracovní prostředí 

- stabilita pracovního místa 

- samostatnost a odpovědnost ve větší míře 

- možnost práce v zahraničí 
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- investice do vzdělávání a rozvoje zaměstnaní 

5. Bylo pro Vás  při rozhodování o současném zaměstnaní důležité právě 

portfolio poskytovaných benefitů ve společnosti? 

1) ano 

2)  ne 

3) částečně ano 

6. Označte, na které z těchto benefitů máte v současné době nárok a využíváte je: 

1) příspěvek na stravování 

2) školení 

3) týden dovolené navíc 

4) služební vozidlo či mobilní telefon 

5) rekreace, sport, kultura 

6) penzijní připojištění 

7) jiné, uveďte………………………….. 

8) nemám nárok na nic 

7. Přál(a) byste si změnit některé z benefitů? 

1) ano 

2) ne 

8. Zatrhněte, které benefity nebyly zmíněny, a které byste si přál(a) zavést: 

1) firemní školka 

2) přechodné ubytování 

3) příspěvky na dovolenou 

4) výuka jazyků 

5) jiné, uveďte…… 

6) nic 

9. Věk 

1) 18-25 

2) 26 a více 

10. Dosažené vzdělání 

1) základní 

2) vyučen 

3) SŠ s maturitou 

4) VOŠ 

5) VŠ 

11. Pohlaví 

1) muž 

2) žena 

 


