P íloha č. 1 - Dotazník pracovní spokojenosti a loajality
(finální podoba výzkumného nástroje - seznam položek)
Jak jste celkov spokojen/a se svou prací?
Hodnocení dílčích aspekt spokojenosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Pracovní podmínky (sv tlo, teplo, hluk)
Pracovní zát ž (množství práce)
Délka pracovní doby
Organizace pracovní doby (p íchody, odchody, pauzy v rámci soukromých aktivit)
Platové ohodnocení
Možnost povýšení (kariérního postupu)
Jistota zam stnání
Stejný p ístup/možnosti pro všechny zam stnance
Zam stnanecké výhody (bonusy, benefity)
Vztahy s p ímým nad ízeným
Vztahy s vedením obecn (na kterékoli úrovni)
Zajímavost práce
Informovanost o hospoda ení firmy (novinky, všeobecné d ní ve firm )
Informovanost o práci ostatních tým (projekty, nápl práce)
Komunikace v rámci firmy (vzájemná domluva, vymezení kompetencí)
Možnosti dalšího vzd lávání (rozši ování kvalifikace)

Hodnocení výrok (systém práce):
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Od svých nad ízených očekávám jasné zadání úkolu.
Od svých nad ízených očekávám p esné pokyny, jakým zp sobem mám zadaný úkol
vypracovat.
Mám rád/a, když si zp sob provedení pracovního úkolu mohu zvolit úpln sám/sama.
Ve prosp ch svého zam stnavatele d lám výrazn více, než bych musel/a.
Pro zam stnavatele d lám jen to, co je nezbytn nutné.
Popište prosím sv j vztah k práci…

Hodnocení výrok (vnímání práce):
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Mám dostatek p íležitostí k neustálému rozši ování svých dovedností.
P i své práci mohu pln využít své schopnosti a dovednosti.
Moje práce je podn tná a zajímavá.
Moje práce mi dává pocit osobního úsp chu.
Mám pocit, že d lám užitečnou práci.
Nevadí mi p ebírat zodpov dnost za ešení pracovních úkol .
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Hodnocení d ležitosti dílčích aspekt pracovního prost edí:
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Charakter práce (nápl práce)
Jednání s respektem, s úctou (se mnou)
Mít vedle práce dostatek času na rodinu, p átele, koníčky
Kariérní r st ve Vašem život
Možnosti povýšení
Dobré mezilidské vztahy
Možnosti vzd lávání a rozvoje
Jistota zam stnání
Platové ohodnocení
Zam stnanecké výhody
Užitečnost vykonávané práce
Odborný r st

Hodnocení výrok (organizace práce):
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Mám jasn stanovené pracovní cíle a úkoly.
Svou práci si mohu zorganizovat podle vlastního uvážení.
Mám dostatek času na kvalitní výkon své práce.
Má práce je vždy v mezích mých kompetencí.
Často d lám práci, o které si myslím, že p ísluší jinému týmu/odd lení.
Jasn znám své kompetence.

Hodnocení výrok (pracovní angažovanost):
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

V práci se cítím plný energie.
Má práce mi p ipadá účelná a smysluplná.
Čas doslova letí, když jsem v práci.
Cítím se nadšený pro svou práci.
Má práce mi p ipadá inspirativní.
Když ráno vstanu, t ším se do práce.
Jsem rád, když mohu pracovat intenzivn .
Když pracuji, vše kolem sebe p estávám vnímat.
Jsem pyšný na svou práci.
Má práce m dokáže pohltit.
V práci se cítím silný a schopný p ekonat jakoukoli p ekážku.
Je pro m t žké se odtrhnout od práce.
Má práce je pro m výzvou.
Nechávám se unést svou prací.
V práci se cítím psychicky silný a v pohod .
Jsem schopný zvládat situace, které nejdou podle plánu.
Jsem schopný odpracovat bez p estávky i více hodin, aniž by mi to vadilo.
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Hodnocení výrok (odm ování):
64.
65.
66.

Vím, jakým zp sobem je stanoveno mé platové ohodnocení.
V naší firm je odm ování p im en vázáno na pracovní výkon.
Odm ování je s ohledem na mé pracovní výkony spravedlivé.

Hodnocení výrok (oce ování):
67.
68.

Když odvedu dobrou práci, dostane se mi uznání.
Ve firm jsou povyšováni zpravidla ti nejlepší, kte í si to zaslouží.

Hodnocení d ležitosti benefit :
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Dovolená navíc (nad rámec 4 týdn )
Životní pojišt ní
Penzijní p ipojišt ní
Školka, jesle, p ísp vky na hlídání
P ísp vek na dopravu do zam stnání
P ísp vek na stravování
P ísp vky na sport/volný čas
Pokud Vás napadají ješt další benefity, které byste si p áli, uve te je…

Hodnocení výrok (nad ízený - vztahy):
77.
78.
79.
80.
81.

V p ípad pot eby se mohu na svého nad ízeného kdykoliv obrátit.
V tšina lidí v našem týmu/odd lení má s p ímým nad ízeným p átelské vztahy.
M j nad ízený vytvá í prostor pro to, aby se zam stnanci mohli ke své práci vyjád it.
Domnívám se, že m j nad ízený jedná se zam stnanci spravedliv .
Jak Vás a Vaše kolegy zapojuje Váš nad ízený do rozhodování o pracovních
postupech a ešení úkol ?

Hodnocení výrok (pracovní závazek):
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Jsem rád, že mohu svou kariéru budovat práv v této firm .
Užívám si každý rozhovor o naší firm s n kým zvenku.
Problémy naší firmy považuji za své vlastní.
S image jiné firmy bych se sžil podobn jednoduše jako s touto.
Cítím se jako člen rodiny v této firm .
Necítím se emočn svázán s touto firmou.
Tato firma má pro m j život osobní význam.
Nemám pocit sounáležitosti s touto firmou.

Hodnocení image firmy formou otev ené otázky (prezentace, vnímání, hodnoty):
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Hodnocení výrok (nad ízený - manažerské dovednosti):
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

M j nad ízený dob e stanovuje pracovní cíle.
M j nad ízený má dostatečnou autoritu k efektivnímu vedení naší skupiny.
M j vedoucí ídí naše odd lení tak, že dosahuje stanoveného cíle v požadovaném
termínu a kvalit .
M j p ímý nad ízený m vede ke zlepšení mého pracovního výkonu.
M j vedoucí dává pracovník m pouze rámcové p íkazy a jejich pln ní ponechává na
zkušenosti a iniciativ pracovník .
M j nad ízený aktivn podporuje m j odborný r st.
Pokud jde o možnost školení v naší firm , m j nad ízený m aktivn povzbuzuje ve
využívání t chto p íležitostí.
V našem odd lení/týmu se mohu bez obav ozvat, pokud mám na v c jiné mín ní než
ostatní.
M j nad ízený se zajímá o názory a nápady pracovník a využívá jich.
Myslím si, že naše odd lení/tým je dob e ízené.

Hodnocení výrok (informovanost):
100.
101.
102.

Mám dostatek informací pro kvalitní výkon své práce.
Ve firm funguje dobrý systém informování, díky kterému se ke mn dostanou
informace, které pot ebuji, včas a v požadované kvalit .
Zam stnanci naší firmy jsou dob e seznámeni s tím, čeho chce firma v budoucnosti
dosáhnout.

Hodnocení výrok (týmové vztahy):
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

Moji spolupracovníci jsou ochotni mi v p ípad pot eby pomoci p i práci.
Mezi spolupracovníky si často vym ujeme r zné informace, které mi pomáhají p i
práci.
Mojí spolupracovníci dokáží spolupracovat a vždy odvést požadovanou práci.
Je pro m velmi d ležité, abych v d l/a že si mé práce váží nad ízení i
spolupracovníci.
Dopl te v tu: "Vztahy mezi jednotlivými týmy jsou…“
Hodnocení vztah s konkrétními týmy A-Z.
Slovní hodnocení vztah a spolupráce mezi týmy…

Hodnocení výrok (atmosféra na pracovišti):
110.
111.
112.
113.
114.
115.

V rámci naší firmy panují obecn velmi dobré vztahy.
Atmosféra v naší firm je plná nap tí a konflikt .
S mými spolupracovníky vycházím dob e a bezkonfliktn .
V naší firm jsou k sob lidé up ímní a íkají si v ci na rovinu.
Ne zrovna ke všem zam stnanc m je uplat ován rovnocenný a spravedlivý p ístup.
Kolikrát za poslední m síc jste m l/a pocit, že s Vámi nebo s n kterým z Vašich
koleg není jednáno tak, jak by m lo?
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Hodnocení výrok (firma jako celek):
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.

Naše firma jedná se svými zam stnanci s respektem a úctou bez ohledu na jejich
pozici či p vod.
Ve firm jsou dodržovány zákony a p edpisy ve vztahu k zam stnanc m.
Myslím si, že naše firma je jako celek dob e ízena.
Naše firma mi poskytuje dobré p íležitosti ke školení a vzd lávání.
Naše firma vynakládá dostatečné úsilí, aby získala p ehled o názorech a postojích
zam stnanc .
Spolupráce mezi naším a ostatními útvary ve firm je na dobré úrovni.
Systém práce v rámci jednotlivých zúčastn ných tým je z hlediska kompetencí jasný
a srozumitelný.
Na bezpečnost a ochranu zdraví pracovník p i práci je vedením firmy kladen velký
d raz.

Hodnocení výrok (identifikace s firmou):
124.
125.

Doporučil/a bych naši firmu jako dobrého zam stnavatele.
Jsem hrdý/á na to, že pracuji pro naši firmu.

Hodnocení výrok (pracovní podmínky):
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.

Mám k dispozici vybavení a nástroje pot ebné pro ádný výkon své práce.
V našem odd lení je v tšinou dostatek pracovník na zvládnutí požadované práce.
Mám možnost ovlivnit rozložení své pracovní doby (p íchody a odchody, p estávky
atp.).
Vedle zam stnání mám dostatek času se v novat své rodin , p átel m a koníčk m.
Moje práce je jednotvárná, monotónní.
Moje práce je často vyčerpávající.
Ve své práci musím pracovat pod tlakem termín .
Ve své práci musím pracovat vysokou rychlostí.
Moje práce je často p erušována nep edvídatelnými úkoly.
Moje práce je fyzicky náročná.
Moje práce je psychicky náročná.
Moje práce vyžaduje setrvání v bolestivých nebo únavných polohách.

Hodnocení výrok (rozvoj):
138.
139.
140.
141.

Máte ve své práci dostatek možností pro vlastní rozvoj v rámci profese?
Absolvoval/a jste v uplynulých 12 m sících n jaké školení/vzd lávací akci
organizované/zprost edkované Vaším zam stnavatelem?
Pokud jste v minulosti n jaké školení absolvoval/a, celkov vzato, bylo pro Vás toto
školení užitečné?
V p ípad , že n jakou formu školení postrádáte, uve te jakou…
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Budoucí perspektiva:
142.

Pokud by se vše vyvíjelo podle Vašich p edstav, jak dlouho byste ješt cht l/a
pracovat u současného zam stnavatele?

Dopl ující a demografické údaje:
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

Jaké je Vaše současné pracovní/týmové za azení?
Jaké je Vaše současné poziční za azení?
Kolik let pracujete ve Vaší firm ?
Kolik hodin týdn včetn p esčas obvykle odpracujete v rámci svého zam stnání?
Jaký je Váš pracovní úvazek?
Kolik lidí pracuje pod Vaším vedením?
Pohlaví
D ti

P ání a stížnosti (otev ené otázky):
151.
152.

T i nejd ležit jší zm ny, jež by m ly prob hnout?
T i v ci, které fungují a m ly by z stat?

Vzkaz firm (dopl ková dobrovolná položka):
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P íloha č. 2 - Dotazník spokojenosti VÚPSV (originální zn ní)

1

2

3

4

5
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P íloha č. 3 - Utrechtská škála pracovní angažovanosti UWES (originální zn ní)

1

P íloha č. 4 - Škála afektivního pracovního závazku (originální zn ní)

1

P íloha č. 5 - Struktura rozhovoru (okruhy s možnými otázkami)

1) Pov z mi n co o svém p sobení ve firm …
o Jak dlouho?
o Pozice?
o Co je pro tebe v rámci zam stnání d ležité?
o Jak se tu cítíš? Zkušenosti? Kariérní postup?
o Jak bys popsal/a t ch x let ve firm ?
2) Image firmy
o Jak vnímáš tuto firmu? Jak bys jí popsal/a?
o Co firma prezentuje? Jak ji vidí klienti?
o Ztotož uješ se s tím, co firma prezentuje? Proč ano? Proč ne?
o S kterými hodnotami souhlasíš? S kterými nikoli?
o Je n co co bys v tomto ohledu zm nil/a? Co bys d lal jinak?
3) Vztahy
o Jak bys popsal/a atmosféru na pracovišti?
o Jak tu zam stnanci mezi sebou fungují? Co funguje? Co ne?
o Jaké je to v rámci tvého týmu?
o A jaké mezi týmy navzájem? Vycházíte spolu?
o Jak se da í vzájemná spolupráce? Co u projekt funguje? Co ti chybí?
o Je n co, co bys v tomto ohledu zm nil/a? Pomohlo by ti n co k v tší
spokojenosti?
4) Práce
o
o
o
o
o

Popiš mi trochu svou práci, jak bys popsal/a sv j vztah k práci?
Co nápl práce? Jsi spokojený/á s tím, jak to je?
Dalo by se íct, že t tvá práce napl uje? Které momenty konkrétn to jsou?
Je v rámci práce samotné n co, co ti chybí? Co bys pot eboval/a?
Jak by tvá práce vypadala v ideálním p ípad ? V čem je realita jiná?

5) Prost edí
o Poj me k firm samotné, jak bys popsal/a organizační strukturu firmy?
o Jak vidíš vymezení kompetencí? Jak rozd lení funguje? Vyhovuje ti to?
o A co bys mi ekl/a k pracovní dob ? Jak jsi spokojený/á s její flexibilitou?
o A jak se díváš na nabízené odm ny a benefity? S čím jsi spokojený/á? A s čím
nikoli?
o Je z hlediska odm n n co, co postrádáš? Co by ti pomohlo se tu cítit líp?
o A co vzd lávání? Jak jsi spokojený/á s tím, co firma nabízí? Zkušenosti?
Zm ny?
o Co kariérní r st, je to n co, co je pro tebe d ležité? Jak to se tu da í?
6) Vedení
o Jak bys popsal vztahy zam stnanc s vedením obecn ? A jak to máš ty
osobn ?
o Co vedení jako takové, jak je firma ízená? Jak ti to vyhovuje?
o A jak funguje komunikace mezi vedením a zam stnanci? Je tu n co, co bys
zm nil?
1

o A co tv j p ímý nad ízený? Jak se ti s ním pracuje? Jak spolu vycházíte?
o A jak vycházíš s vedením firmy jako takovým?
o Jak bys mi popsal/a p ístup k zam stnanc m? Jak se v tomto ohledu firma
chová?
o A jak p istupuje k p ijímání a odcházení zam stnanc ?
o Je v tomto ohledu n co, co bys zm nil/a? Co by ti pomohlo k v tší
spokojenosti?
7) Poj me si to shrnout, na škále 1-10, jak moc jsi spokojený/á s prací v této firm ?
o Proč to není deset? 3 d vody
o Co by se muselo zm nit? 3 tipy
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P íloha č. 6 - Škála spokojenosti Q12 (standardizovaný český p eklad)

1. Vím, co se ode m očekává.
2. Mám materiál a vybavení, které pot ebuji k tomu, abych svou práci d lal/a dob e.
3. Mám p íležitost každý den d lat to, co umím nejlíp.
4. Moji kolegové cht jí d lat kvalitní práci.
5. Mise mé firmy zp sobuje, že cítím, že má práce je d ležitá.
6. Mám nejlepšího/opravdového p ítele v práci.
7. M j názor se v práci počítá.
8. M j nad ízený se o m zajímá jako o osobu.
9. V práci je n kdo, kdo mne podporuje v mém rozvoji.
10. V posledních 7 dnech jsem dostal/a uznání nebo pochvalu za dobrou práci.
11. V posledních 6 m sících se mnou n kdo hovo il o mém rozvoji.
12. V posledním roce jsem m l/a p íležitost naučit se n co nového.
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P íloha č. 7 - Ukázka transkripce rozhovoru (v zájmu zachování anonymity uvádím
pouze výseč)

M (Moderátor): Vedoucí tým se teda n jak vzdalují ostatním?
D (Dotazovaný): Obecn ano, jsou tu individuality, které pracují pro tým, ale obecn kdyby
cht li d lat pro tým a být členy toho týmu, tak ten teambuilding je ideální p íležitost pro to, to
ukázat…
M: A když teda vynecháme vedoucí, tak jsou všichni kamarádi, zajdou do hospody,
popovídají si, tam teda dobrý…
D: Jojo, jak jsem íkal…
M: Chápu… a co vymezení kompetencí?
D: To je tu velkej problém hodn daný asi i tou fluktuací a zm nou pozic, každej rok se tu
m ní pozice, p eskládává se to… po ádn se neví, ani ty noví, sta í, nikdo nic neví, nikdo je
nestíhá zaškolit… starý už tu není, tudíž to nemá kdo p edat, všichni čekají, že už bude d lat,
on neví co atd.
D: Problém je v íkání, kdo co má vlastn d lat, ty kompetence tu nejsou skrze ty projekty
jasn daný, když to m žou d lat dva lidi, nikdo neví, kdo to má d lat, vždycky jsi to d lal ty,
tak ty, ne, protože ty to ješt neumíš atd. N který v ci jsou naprosto jasný, t eba analytik
p ipraví dotazník, zkontroluje, sesbírá data a ud lá výstup, ale jakej ten výstup má být, už
musí íct n kdo jiný a ten často spí a pak se diví, že to vypadá jinak…
D: Tohle by se m lo ešit jinak, n kdo by m l íct, co teda p esn vlastn chce a na to musí
být čas, najít si ten čas, kterej je ve výsledku kratší než ten, který se pak stráví p ed láváním
toho všeho…
D: A mezi odd leníma, vedoucí projekt zadají sb r dat, ud lají to hekticky, dají na to menší
počet dní, ti na tom d lají p es víkendy, makají p es noci a p es víkendy, protože v pond lí
ráno už to musí být, zp tn od klienta se pak dozví, že to šlo klidn o t i dny prodloužit, ale
vedoucí projekt tohle zám rn zamlčí, aby nedošlo ke skluzu, a člov ku pak ten čas
v osobním život chybí…
M: Takže vedoucí projekt zám rn zkracují časy?
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D: P esn tak, protože ostatním nev í, že to zvládnou, oni to pak ve výsledku stihnou, ale
jsou pak naštvaní, když zjistí, že to v klidu zvládnou za další t i dny a oni kv li tomu zabili
víkend…
M: Tys íkal, že tu chybí to, že si všichni k tomu projektu sednou…
D: Ono už se to trošku m ní, po ád mi to tam ale chybí, když se ten projekt zadává, dostane to
vedoucí, rozd lí role, takže vedoucí projektu to ekne vedoucímu odd lení, pak svému
pod ízenému, ten pak své kolegyni, místo aby si sednul se všemi, vedoucí pak v tom kvantu
dalších v cí n co zapomene a ta drobnost je pak prohra, takže kdyby si sedli všichni a
probrali ten projekt až do konce, tak pohoda…
M: Chápu to tak, že se kv li tomu ztrácejí informace, máš n jaký návrh na zm nu?
D: Chce to ta společná sezení, dv metody, jeden dává šroubky a druhý matičky anebo to
všichni montují dohromady, ideální je, aby to jeden člov k vedl od a do z, ale polovina lidí
neumí jednu činnost, druhá p lka neumí tu druhou, co kdo d lá, rozd luje vedoucí, takže
kdyby všichni um li vše, bylo by to snazší…
M: Dob e… a co vztahy mezi týmy navzájem?
D: Jak jsem už naznačil, lidi si musí mezi týmy rozum t a tady vždycky p edáváš práci
n komu dalšímu, což ne vždycky úpln funguje, jinak to docela jde, když to shrnu, v rámci
týmu super, s vedoucíma projekt d s, mezi týmy jak kdy…
M: Čím to je?
D: Každý na projekt kouká jinak, vedoucí projektu nevidí nic jiného než náklady, náklady,
náklady, snižujte náklady, a i když se zam stnanci snaží sebevíc, tak jsou okolnosti, které to
narušují, vedoucí projektu je pak naštvaný, protože je v mínusu a má na to navázané osobní
ohodnocení, je to prost takový divný…
D: …ale jinak mezi odd leníma to docela funguje…
M: A co teda to vedení, jak firma p istupuje k zam stnanc m? Mimo t ch záhadných
odchod …
D: Furt snaha být rodinná firmička, která ale už expanduje do Evropy, a jsme n co nap l,
jsme firma, která ani v Evrop , Čechách potažmo ani Praze nemá jméno, ale rodina už taky
nejsme, takže takový kočkopes, dobrý je, že si všichni tykáme, to je takový p íjemn jší…
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D: Jinak, te jsem se ztratil…, jo p ístup k zam stnanc m…, pracovní síla, která musí
vykonat svou práci…
M: Poj me na to p es vedení firmy, jak se k tomu staví oni?
D: N který vedoucí týmu nejsou na tu pozici vhodný a jinak se zam stnanci by m lo být
zacházeno líp, zasloužili by lepší péči, a už jde o styl vedení, ten p íklad n kterých vedoucí,
jsou autoritativní, vinu shazují na ostatní lidi, mohl bych takhle jmenovat minimáln t i
vedoucí… kdyby to šéfoval n kdo jiný, vztahy by byly lepší… když se podívám zpátky a
šéfovala XY, hned to vypadalo jinak, jenže byla tam vazba na další lidi, které ostatní
nemuseli, p eneslo se to na ní a vedení se jí pak p i první p íležitosti zbavilo…
D: P itom ona na rozdíl od jiných ešila projekty… takže pokud se ptáš, co dává firma
zam stnanc m, tak velký pocit nejistoty… mn trošku p ijde, že když to člov k furt vidí
kolem sebe, je to hodn neférový k lidem, ale ne íkám, že jiné firmy to ned lají…
M: A co ta nejistota?
D: Je to o tom, že t vyhodí bez jediného podn tu, je to hned n kolik lidí, kde žádný d vod,
v bec, prost restrukturalizace, což možná ale v bec pak není.
M: A jak je to komunikované?
D: No o tom to je, určit n jaký d vod je, ale to už se k nám nedostane a já eším, jestli je ten
d vod oprávn nej, nebo jestli je to jen zbavení se nepot ebného článku týmu…
M: …
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