
  

 

 

Vážení zaměstnanci,  

prosím vyplňte následující průzkum, který nám pomůže odhalit silné i slabé 

stránky naší organizace.  

Zajímá nás, jak se Vám v práci daří, jak jste zde spokojeni a pokud s něčím 

spokojeni nejste, jaké máte návrhy na zlepšení.  

Čím více se Vás zapojí, tím bude mít výsledek větší vypovídající hodnotu.  

Vyplnit   dotazník   by   mělo   zabrat   pár  minut.   Toto   je   Vaše   příležitost,  

jak  sdělit vedení, co dělá dobře a kde se nachází slabiny, které by mohlo vedení 

zlepšit.  

Důležitá informace: 

Data budou použita pouze pro tyto účely a jsou přísně důvěrná a Vámi vyplněné 

dotazníky nebudou nikam dále distribuovány.  

Děkuji za Vaši účast na výzkumu a za Váš čas. 

 

Mgr. Jan Seidler 

ředitel domova  

 

 

 

 

 

 



DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI 2021 

PRO ZAMĚSTNANCE 
 

1. Hodnotíte práci v domově jako přínosnou a smysluplnou? 

☐ ano, velmi ☐ ano  ☐ nepříliš   ☐ není smysluplná 

2. Je pro Vás práce namáhavá? 

☐ ano, velmi ☐ ano  ☐ nepříliš   ☐ není namáhavá 

Nejvíce je namáhavé: ………………………………………………………………………………………… 

3. Jak často se během běžné směny cítíte přepracovaně? 

☐ velmi často ☐ občas  ☐ ojediněle  ☐ nikdy 

4. Co je pro Vás v práci nejvíce stresující? Můžete vybrat více možností. 

☐ pracovní tým ☐ vedoucí ☐ klienti  ☐ rodinní příslušníci 

☐ úmrtí klienta  ☐ neobvyklé situace   ☐ když nevím, jak postupovat 

Jiné: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Co Vás v práci nejvíce povzbuzuje? Můžete vybrat více možností. 

☐ pracovní tým ☐ vedoucí ☐ klienti ☐ rodinní příslušníci 

☐ plat ☐ smysluplnost práce ☐ supervize ☐ možnost odborného růstu 

Jiné: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Jak hodnotíte nabídku školení pro povinné vzdělávání zaměstnanců? 

☐ nadstandartní ☐ pestré, kvalitní  ☐ přiměřené ☐ potřebuji něco jiného 

Jaké školení byste si přál/a?: …………………………………………………………………………… 

7. Jak hodnotíte Váš pracovní tým? 

☐ výborná spolupráce ☐ dobrý  ☐ občas je to náročné  ☐ katastrofa 

8. Jak hodnotíte spolupráci s ostatními týmy? 

☐ výborná spolupráce ☐ dobrý  ☐ občas je to náročné  ☐ katastrofa 

Pro lepší spolupráci potřebuji: …………………………………………………………………………… 

 



9. Jak jste spokojen/a s vedením domova? 

☐ velmi spokojen/a ☐ spokojen/a  ☐ nepříliš  ☐ vůbec nespokojen/a 

10. Jak hodnotíte vedení Vašeho přímého nadřízeného? 

Oblast hodnocení velmi 
spokojen/a 

spokojen/a nespokojen/a velmi 
nespokojen/a 

nechci se 
vyjádřit 

Odborná způsobilost      
Dovednost dobře 
zadávat práci 

     

Podpora, kterou 
poskytuje 

     

Lidský přístup      
Schopnost předávat 
informace 

     

Řešení náročných 
situací (např. konfliktů) 

     

Umění vést lidi      

11. Jak vnímáte výši svého platu? 

☐ nadstandartní ☐ adekvátní      ☐ mohlo by to být lepší  ☐ nedostatečné 

12. Jak jste spokojen/a se zaměstnaneckými benefity? 

☐ ano, velmi ☐ ano  ☐ nepříliš   ☐ naprosto nespokojen/a 

Přál/a bych si: ……………………………………………………………………………………………………. 

13. Jak vnímáte svůj vztah k Domovu Korýtko, příspěvkové organizaci? 

☐ srdeční záležitost ☐ kladně  ☐ práce jako každá jiná       ☐ negativně 

14. Na práci v Domově Korýtko oceňuji: …………………………….…………………………….. 

……..…………………………………………………………………………………………………………………… 

…….……………………………………………………………………………………………………………………. 

15. Jak jste spokojen/a se svým stávajícím zaměstnáním? 

☐ ano, velmi ☐ ano  ☐ nepříliš   ☐ naprosto nespokojen/a 

16. Plánujete si hledat jiné zaměstnání? 

☐ hledám si ☐ ano, plánuji  ☐ pravděpodobně ne  ☐ určitě ne 

 



17. Doporučil/a byste Domov Korýtko, příspěvkovou organizaci zájemcům 

o práci? 

☐ ano ☐ ano s výhradou  ☐ pravděpodobně ne  ☐ určitě ne 

18. Doporučil/a byste Domov Korýtko, příspěvkovou organizaci žadatelům 

o službu? 

☐ ano ☐ ano, ale s výhradou  ☐ pravděpodobně ne  ☐ určitě ne 

19. Mělo by se zlepšit: ……………………………………………….……………………………………… 

…………………………..……………………………………………………………………………………………… 

…………………………..……………………………………………………………………………………………… 

 

20. Vzkazy pro vedení domova: ………………………………………………………………………… 

…………………………..……………………………………………………………………………………………… 

…………………………..……………………………………………………………………………………………… 

…………………………..……………………………………………………………………………………………… 

…………………………..……………………………………………………………………………………………… 

Údaje o Vás pro účely vyhodnocení dotazníků: 

Pohlaví: ☐ muž ☐ žena  ☐ jiné 

Délka práce v Domově Korýtko: 

☐ do 12 měsíců ☐ 1 – 5 let   ☐ 6 – 10 let      ☐ 11 – 15 let  ☐ více než 15 let 

Délka praxe v sociálních službách: 

☐ do 12 měsíců ☐ 1 – 5 let   ☐ 6 – 10 let      ☐ 11 – 15 let  ☐ více než 15 let 

Pracovní poměr (dobrovolný údaj): 

☐ pracovní smlouva ☐ dohoda o provedení práce ☐ dohoda o pracovní činnosti 

Pracovní tým (dobrovolný údaj): ……………………………………………………………………… 

Pracovní pozice (dobrovolný údaj): ………………………………………………………………… 

 

Děkujeme za Váši ochotu, čas a snahu podělit se o Vaše názory. 


