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1. Úvod 

V úzké spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, v. v. i. byl mezi lety 2004 a 2015 Výzkumným 
ústavem bezpečnosti práce (VÚBP) vytvořen souhrnný indikátor subjektivně vnímané kvality pracovního 
života (KPŽ; Subjective Quality of Working Life, SQWLi). Cílem bylo vytvořit jednoduchou, 
srozumitelnou, souhrnnou informaci o KPŽ založenou na kvalitních teoretických a empirických 
podkladech. Sestavený kompaktní výzkumný nástroj byl představen v podobě baterie položek dotazníku, z 
jehož výsledků je možné spočítat jednoduchý index, který také umožní s co nejmenším počtem číselných 
údajů regionální, odvětvové, časové a další srovnávání. SQWLi byl posléze využit v rámci národně 
reprezentativních průzkumů v České republice ke sledování vývoje kvality pracovního života v čase, ale 
také k detailní analýze činitelů KPŽ z pohledu různých částí pracovní populace (např. dle pohlaví nebo 
věku). Pro více informací o tvorbě dotazníku a certifikované metodiky viz Vinopal (2009), Vinopal (2011) 
a Vinopal (2012). 

V roce 2020 byl Výzkumným ústavem bezpečnosti práce zahájen projekt Kvalita pracovního života 2020, 
navazující na předchozí projekty v dané oblasti, s hlavním cílem aktualizovat časové řady dat 
shromážděných v předchozích letech. I když je SQWLi nedocenitelný jakožto nástroj pro ohodnocení 
kvality pracovního života s vysokou mírou konzistence napříč časem, jeho zaměření bylo relativně úzce 
spojené s klasickými tvrdými faktory kvality pracovního života (např. výše výdělku a technické vybavení 
v zaměstnání) a nenabízel detailnější vhled do aktuálních témat v pracovním světě, jako je např. dopad práce 
z domu, a jejich vztahu k celkové kvalitě pracovního života. Z důvodu neustálého vývoje společnosti, forem 
práce a, mimo jiné, také dalekosáhlých dopadů COVID-19 v letech 2020 a 2021, který vedl k uzavření velké 
části české i světové ekonomiky a celé řadě změn v pracovních podmínkách pracujících napříč odvětvími, 
byl průzkum pro projekt KPŽ 2020 dále rozšířen o kategorie pro které sice neexistovala historická data, 
nicméně umožnil další metody analýzy, především v ekonomickém směru, a také poskytl informace o širším 
spektru témat spojených s kvalitou pracovního života. Tento trend je pak následovaný i v prezentovaném 
projektu KPŽ 2022. 

Tyto kategorie zahrnovaly, na základě rešerše domácí i zahraniční literatury, následující (uvedené spolu 
s příklady relevantní studií): 

• Fyzické zdraví – De Simone et al. (2016), Johns (2010), Lagerveld et al. (2010), Pohling et al. 
(2016), Prause et al. (2005), Vilas Boas (2017), Zhang et al. (2011) 

• Psychické zdraví – Štěpánek et al. (2019), Kuok a Taormina (2017), Pérez-Mármol a Brown 
(2019), Stride et al. (2008), Topp et al. (2015) 

• Životní styl – Barnes et al. (2013), Gates et al. (2008), Lal et al. (2012), Mizobuchi (2014), 
Rosekind et al. (2010) 

• Personální faktory – Balestra et al. (2018), Lee et al. (2007), Serey (2006), Sirgy et al. (2001), 
Thomas (2009) 

• Pracoviště a styl práce – Bakker a Demerouti (2014, 2017), Isham et al. (2020), Judge (2012), 
Oludeyi (2015), Schulte a Vainio (2010)  

• Zaměstnavatel – Bartels et al. (2019), Cancelliere et al. (2011), Reilly et al. (2012), Schliemann 
a Woodside (2019), Swamy et al. (2015)  



2 

• Ekonomické a společenské faktory – De Moortel et al. (2017), Goodwin et al. (2013), OECD 
(2017)  

Pro přesné ohodnocení jednotlivých, především subjektivních faktorů pomocí průzkumu bylo nutné vhodně 
specifikovat dané otázky. V tomto ohledu bylo možné využít kombinace otázek kladených v relevantních 
studiích nebo využít velkého množství nadnárodních průzkumů organizovaných předními světovými 
institucemi, které mají unikátní výhodu ve velkém množství času a expertů na jednotlivé tematiky, kteří se 
na tvorbě dotazníků podílejí. Nadnárodní průzkumy také z důvodu logistické a finanční náročnosti také 
často cílí na sběr dat napříč různými oblastmi uvedenými výše (např. zdraví, sociální život a práce), díky 
čemuž na každou oblast nahlíží uceleným, ale zároveň pragmatickým pohledem pouze opravdu potřebných 
otázek, a nabízí kvalifikovaný a ověřený překlad do mnoha jazyků. Na základě analýzy existujících studií a 
průzkumů byl ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR dotazník pro průzkum kvality 
pracovního života obohacen o 77 otázek ze všech výše zmíněných kategorií kromě makroekonomických a 
společenských faktorů, které je možné ohodnotit objektivně na základě oficiálních statistik. Nové otázky 
nabídly vhled např. do životní spokojenosti (a tedy případného kontrastu s pracovní spokojeností), 
angažovanosti v práci, produktivity, charakteristik každodenního průběhu práce, fyzického, psychického a 
sociálního zdraví, diskriminace na pracovišti, nebo dopadů pandemie COVID-19. 

V projektu Kvalita pracovního života 2020 byla také upravena metodika měření kvality pracovního života 
pomocí indexu SQWLi. V tomto ohledu bylo vždy využíváno standardizované a reprezentativní 
dotazníkové šetřením na základě kvótního nebo pravděpodobnostního postupu výběru dotazovaných, kde 
základním souborem pro výběr byla množina všech ekonomicky aktivních obyvatel ČR ve věku 18 a více 
let. Pro účely spolehlivé srovnatelnosti populačních hodnot i hodnot vypočtených na úrovni základních 
variant sledovaných znaků (např. pro jednotlivé věkové a vzdělanostní skupiny, regiony ČR, pozice nebo 
odvětví zaměstnání) bylo vybráno alespoň 1 400 respondentů; ekonomicky efektivní optimum pak leží na 
hranici 2 000 respondentů. 

Historicky byla data shromážděna pomocí osobního dotazování, i když tato metoda je celkově relativně 
nákladná. Situace byla nicméně během roku 2020 značně zkomplikována v důsledku pandemie COVID-19, 
která měla z bezpečnostních důvodů za důsledek omezení osobního styku a, v návaznosti na konkrétní 
vládní nařízení, mnohdy osobní dotazování zcela znemožnila. Z tohoto důvodu byla pro sběr dat v roce 
2020 poprvé zvolena online forma dotazování za pomoci reprezentativního panelu společnosti MEDIAN, 
která se na obdobné průzkumy dlouhodobě specializuje. Tato změna nicméně neměla výrazný dopad na 
kvalitu nebo konzistenci dat; jak ukázal předchozí výzkum (Vinopal, 2019); osobní i online forma 
dotazníkového šetření na populačně reprezentativním vzorku dotazovaných vedou ke stejným výsledkům. 
Nespornou výhodou online dotazování jsou nižší celkové náklady a výrazně nižší mezní náklady (tj. náklady 
na každého dalšího dotazovaného), což umožňuje velikost dotazovaného panelu mnohem snadněji rozšířit 
dle potřeb. Další výhodou je možnost alternativních, populačně nereprezentativních metod online 
dotazování např. formou umístění odkazu na dotazník na webových stránkách. Tato metoda výzkumu byla 
zachována i v rámci KPŽ 2022. 

V neposlední řadě byla v rámci projektu Kvalita pracovního života 2020 vytvořena zcela nová webová 
stránka prezentující projekty KPŽ, data z nich vzešlá a nově také nabízející další užitečné informace pro 
odborníky, jednotlivce i zaměstnavatele. Na základě veřejného výběrového řízení byla nová stránka 
vytvořena ve spolupráci se společností Beneš & Michl a v tichosti spuštěna na začátku roku 2022 (veřejně 
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prezentována byla v rámci marketingových kampaní VÚBP v roce létě 2022). Nová stránka, k dispozici na 
adrese www.pracovnipohoda.cz, byla v porovnání s originální stránkou kvalitapracovnihozivota.vubp.cz 
zcela přepracována z hlediska obsahu i prezentace. Po obsahové stránce došlo k rozšíření o: 

• doporučení pro zkvalitnění pracovního života pro jednotlivce a firmy, 
• odkazy na relevantní odborné články, policy briefs, podcasty a další materiály vytvořené 

v rámci projektů Kvalita pracovního života i dalších projektů zpracovaných VÚBP, 
• odkazy na další užitečné webové stránky v České republice i zahraničí, poskytující informace 

pro zaměstnance, živnostníky, zaměstnavatele i odbornou veřejnost, 
• přípravu na plánované budoucí rozšíření webových stránek o nástroj pro dotazování v rámci 

organizace, který umožní vedoucím pracovníkům nebo zaměstnancům personálních oddělení 
rychle a jednoduše změřit kvalitu pracovního života a hlavní úskalí v organizaci a získat 
doporučení pro zlepšení. 

Z hlediska vzhledu bylo hlavním účelem sjednotit vzhled napříč celým webem a zatraktivnit jej širší 
veřejnosti skrze jednodušší ovladatelnost a přehlednější prostředí. Ačkoli byla nová stránka vytvořena 
v rámci projektu KPŽ 2020, k jejímu naplnění obsahem došlo především v rámci nového projektu Kvalita 
pracovního života 2022. V dalších navazujících projektech je v plánu novou stránku dále průběžně 
doplňovat o nový obsah, zdokonalovat a vybavovat novými funkcemi. 

2. Model SQWLi 

Existující nástroj pro měření kvality pracovního života je ukotven v certifikované metodice vytvořené 
VÚBP ve spolupráci s se Sociologickým ústavem AV ČR a zahrnuje dva bloky otázek: 

• Identifikační otázky – objektivní charakteristiky kvality pracovního života a základní informace o 
respondentech (např. pohlaví, věk, vzdělání, plat), které jsou potřeba k podrobnějším analýzám 
podskupin a mohou sloužit jako kontrolní proměnné ve statistické analýze.  

• Otázky SQWLi – dva moduly (spokojenost a důležitost) po 18 otázkách sloužící k ohodnocení 
subjektivně vnímané kvality pracovního života ve vztahu k současné hlavní ekonomické aktivitě, tj. 
zaměstnání nebo podnikání. 

Oba moduly SQWLi jsou sestavené z šesti domén pracovního života, přičemž každá z nich dále sestává z tří 
sledovaných aspektů, jak popisuje Tabulka 1. Tyto domény a aspekty jsou totožné v obou modulech. 

Tabulka 1: Struktura nástroje SQWLi 

Doména Sledovaný aspekt 

Odměňování 
Výše výdělku, platu 
Spravedlivé odměňování 
Nefinanční výhody 

Vztahy 
Vztahy s kolegy 
Chování nadřízených k podřízeným 
Mezilidské vztahy 
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Čas 
Časová náročnost 
Rozložení pracovní doby 
Dostatek času na rodinu, na sebe 

Seberealizace 
Zajímavost práce 
Další vzdělávání a osobní rozvoj 
Samostatnost práce 

Jistota 
Charakter pracovního poměru 
Jistota pracovního místa 
Rozvíjení se pro další uplatnění 

Podmínky 
Bezpečnost práce a ochrany zdraví 
Technické vybavení v zaměstnání 
Čistota, pořádek a hygiena 

 

Každý aspekt je ohodnocen jednou otázkou na škále od 0 do 10 (důležitost) nebo od -5 do 5 (hodnocení). 
Bodové ohodnocení pro jednotlivé aspekty pak může být zkombinováno pro ohodnocení odpovídající 
domény nebo kvality pracovního života jako takové (viz Tabulka 2).  

Tabulka 2: Struktura nástroje SQWLi 

Důležitost Hodnocení 

Význam 
odpovědi 

Hodnota v 
dotazníku 
(𝒙𝒅) 

Hodnota v 
prezentaci 
(𝒚𝒅) 

Vzorec pro 
převod 

Význam 
odpovědi 

Hodnota v 
dotazníku 
(𝒙𝒉) 

Hodnota v 
prezentaci 
(𝒚𝒉) 

Vzorec pro 
převod 

Naprosto 
nedůležité 

0 0 
𝑦! = 𝑥! × 10 

Velmi 
špatné 

-5 0 
𝑦# =	
(𝑥" + 50) × 10 Naprosto 

zásadní 
10 100 

Velmi 
dobré 

5 100 

 

Ve chvíli, kdy jsou hodnoty jednotlivých aspektů převedeny na stupnici 0-100 podle Tabulka 2, je možné 
je agregovat do hodnocení domén a celkových indexů. Hodnota důležitosti nebo hodnocení domény „k“ u 
jednotlivého respondenta dD+,- je vypočtena jako průměr důležitosti aspektů dA+,. spadajících pod danou 
doménu u daného respondenta, a to pouze v případě, že respondent podal validní odpovědi minimálně u 
dvou aspektů ze tří, které do každé domény patří. Hodnota důležitosti nebo hodnocení domény pro soubor 
respondentů dD- je pak vypočtena jako průměr důležitosti domény u všech respondentů dD+,-, případně 
některé z jejich podskupin. Celkové indexy jsou vypočteny na stejném principu, přičemž k výpočtu jsou 
použita pouze data od respondentů, kteří odpověděli validní odpovědí minimálně u 12 aspektů z celkových 
18.  
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3. Sběr dat v roce 2022 

Populačně reprezentativní sběr dat proběhl dle plánu v souladu s certifikovanou metodikou měření kvality 
pracovního života v České republice za pomoci spoluřešitelů ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR. 
Dotazník pro sběr dat opět obsahoval kromě základního dotazníku SQWLi další doplňující tematické 
otázky, v tomto případě především na téma sladění práce a osobního života, zdraví, životní úrovně a financí. 
Celý použitý dotazník je k dispozici v příloze.  

Ke sběru dat došlo v termínu od 26.10.2022 do 30.10.2022 pomocí online dotazování zavedeného v roce 
2021. Vzorek populace pro výzkum opět zahrnoval ekonomicky aktivní obyvatele ve věku 18–65 let, v dané 
době̌ pracující. Agentura MEDIAN, která sběr dat zajišťovala z technického hlediska, vybrala dotazované 
náhodně v rámci svého existujícího panelu respondentů na základě následujících kvót: pohlaví, věk, 
vzdělání, kraj, velikost obce.  

Jelikož se jednalo již o sedmou vlnu sběru dat totožného výzkumného projektu, respondenti byli vybráni z 
online panelu MEDIAN následujícím způsobem:  

1) co nejvíce respondentů bylo vybráno z řad těch, kteří se zúčastnili předchozí (6.) vlny, 

2) zbylý počet do 1 250 byl doplněn respondenty bez omezení tak, aby byla zachována celková 
reprezentativita souboru s tím, že přednostně byli vybíráni ti, co vyplnili některou z předchozích vln 
výzkumu. Výsledné zastoupení respondentů bylo následující: 981 respondentů, kteří se zúčastnili 6. vlny, 
275 nových respondentů. 

Celkem bylo obesláno 2367 respondentů, navrátilo se 1 271 vyplněných dotazníků. Celková response rate 
byla 61,9 %, čili 902 oslovených respondentů nereagovalo. Na kvótě nebo filtru vypadlo 106 respondentů 
ze 1465, kteří do dotazníku vstoupili (incidence byla 92,8 %). Dva respondenti byli dodatečně vyřazeni, 
protože uvedli, že reálně̌ nepracují (později v otázce, která nebyla filtrační).  

Dotazník zobrazoval položky výroků postupně̌ po jedné na obrazovce, trojice náhodně rotovaly a zároveň 
náhodně rotovaly položky uvnitř trojic. Každý respondent byl osloven s nabídkou účasti ve výzkumu, na 
vyplnění dotazníku měli dva až tři dny. Téměř každý respondent byl minimálně jednou urgován. 
Respondentovi za vyplnění dotazníku připadla odměna 45 Kč. 210 respondentů (20 %) věnovalo odměnu 
nadaci. Průměrný čas vyplnění dotazníku byl 17 minut, medianová délka dotazníku činila 14,8 minut. Celá 
technická zpráva k dotazníkovému šetření je k dispozici v příloze. 

Agregované výsledky výzkumu a data ke stažení na úrovni jednotlivce byla přidána k těm z předchozích let 
na novou webovou stránku www.pracovnipohoda.cz, kde jsou volně k dispozici k prohlédnutí pomocí 
interaktivní grafické aplikace (agregovaná data), nebo ke stažení (data na úrovni jednotlivce). Data budou 
také v následujících letech využita pro analýzu a tvorbu recenzovaných článků. 

4. Odborné články 

V rámci projektu Kvalita pracovního života 2022 byl sepsán jeden odborný nerecenzovaný a tři odborné 
recenzované články, publikované v Časopise výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA), 
publikovaným Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., na www.bozpinfo.cz/casopis-josra. Články 
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do detailu analyzují vybraná témata v rámci kvality pracovního života a jsou bez omezení k dispozici online. 
Nerecenzovaný článek byl sepsán namísto plánovaného workshopu, který nemohl proběhnou z důvodu 
neplánovaného zpoždění se sběrem dat ze strany společnosti MEDIAN. Workshop měl za cíl prezentovat 
sběr dat v roce 2022 a výsledky analýzy nově shromážděných dat, nerecenzovaný článek je proto adekvátní 
náhradou, jelikož o tomto tématu pojednává. Recenzované články byly záměrně napsány v anglickém 
jazyce, aby byly dostupné co největšímu počtu případných zájemců doma i v zahraničí.  Následující tabulka 
uvádí jejich seznam, autory, synopsi a jednotlivé odkazy. 

Tabulka 3: Oblasti analýzy, otázky a škály použité v dotazníku 

Článek Autor Synopse Odkaz 
Regional 
differences in 
quality of 
working life 
in the Czech 
Republic 

Mgr. Ing. 
Martin 
Štěpánek, M.A. 
Ph.D., 
Výzkumný 
ústav 
bezpečnosti 
práce, v. v. i. 

Tento článek ukazuje regionální rozdíly v subjektivně vnímané kvalitě 
pracovního života – měřené pomocí indexu Subjective Quality of 
Working Life – v České republice. Na základě 2026 odpovědí z 
populačně reprezentativního dotazníkového šetření z roku 2020 
ukazujeme, že variabilita kvality pracovního života je nižší než 
variabilita indikátorů sociálního a ekonomického rozvoje. Důležitost i 
spokojenost s kvalitou pracovního života jsou nicméně propojené s 
makroekonomickými ukazateli, specificky mírou nezaměstnanosti a 
průměrnou hrubou mzdou. 

JOSRA 

Quality of 
working life: 
Association 
with work 
and health 
factors 

Mgr. Ing. 
Martin 
Štěpánek, M.A. 
Ph.D., 
Výzkumný 
ústav 
bezpečnosti 
práce, v. v. i. 

Kvalita pracovního života je v České republice dlouhodobě měřena na 
celonárodní úrovni za pomoci indexu Subjective Quality of Working 
Life (SQWLi), nicméně vztahy mezi jednotlivými doménami indexu, 
stejně jako vztahy k dalším faktorům pracujících, zatím v literatuře 
nebyly do detailu popsány. V tomto článku popisujeme silnou 
korelaci mezi jednotlivými doménami z hlediska jejich důležitosti a 
spokojenosti (samostatně), zatímco vztah mezi důležitostí a 
spokojeností je minimální. Ukazujeme také, že vyšší míra pracovní 
flexibility, všeobecně lepší charakteristika práce a lepší psychické a 
fyzické zdraví jsou pozitivně korelovány se spokojeností s pracovním 
životem. 

JOSRA 

Should work 
contracts 
change to 
improve 
quality of 
work life? A 
structural 
modelling 
approach 

Mgr. Ing. 
Martin 
Štěpánek, M.A. 
Ph.D., 
Výzkumný 
ústav 
bezpečnosti 
práce, v. v. i. 

Smlouvy na dobu určitou nabývají na oblíbenosti, ačkoli vedou k 
nižší pracovní jistotě zaměstnanců ve srovnání se smlouvami na dobu 
neurčitou. Statistickou analýzou vzorku 1 698 zaměstnanců, 
reprezentativních celkové populaci zaměstnanců v České republice, 
ukazujeme, že pracovníci se smlouvami na dobu určitou vykazují 
celkově nižší kvalitu pracovního života v porovnání s těmi se 
smlouvou na dobu neurčitou, a že tento účinek je částečně 
prezentován skrze vnímání práce. Zároveň se zdá, že typ smlouvy 
neovlivňuje to, jakým způsobem zaměstnanci vnímají podporu ze 
strany nadřízených a vedení firmy, což naznačuje rovnocenné osobní 
zacházení ze strany vedení. Výsledky zdůrazňují potřebu poskytovat 
přiměřenou podporu všem zaměstnancům pro udržení a zlepšení 
úrovně pracovního života. 

JOSRA 

Sběr dat 
o kvalitě 
pracovního 
života 
v České 
republice 
v roce 2022 

Mgr. Ing. 
Martin 
Štěpánek, M.A. 
Ph.D., 
Výzkumný 
ústav 
bezpečnosti 
práce, v. v. i. 

Tento článek popisuje sběr reprezentativního vzorku dat o kvalitě 
pracovního života měřené pomocí indikátoru SQWLi, který proběhl 
v rámci projektu Kvalita pracovního života 2022. Uvádí také hlavní 
výsledky analýzy nových dat, které ukazují, že kvalita pracovního 
života v České republice v roce 2022 se v porovnání s předchozími 
lety nezměnila. 

JOSRA 
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5. Aktualizace a rozšíření online aplikace 

Nově shromážděná data o kvalitě pracovního života byla v agregované formě nahrána do interaktivní 
aplikace pro zobrazení časových řad, která je k dispozici na stránkách projektu www.pracovnipohoda.cz. 
Dále byla na webovou stránku nahrána anonymizovaná data na úrovni jednotlivce, která jsou volně 
k dispozici ke stažení uživatelům, kteří preferují vlastní analýzu. 

Zároveň došlo v rámci projektu k dalšímu doplnění obsahu na webovou stránku. Konkrétně byla doplněna: 

• dynamická doporučení na konci osobního dotazníku, která reflektují celkové hodnocení kvality 
pracovního života návštěvníka stránek; 

• 9 článků pro zlepšení pracovní pohody; 
• 65 odkazů na relevantní webové portály s popisem. 

Internetové odkazy byly vybrány na základě průzkumu obdobných webových stránek tak, aby poskytly 
pomoc co největšímu počtu návštěvníků napříč odborníky, zaměstnavateli i jednotlivci. Články byly 
napsány na základě předchozího výzkumu uskutečněného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i. 
a strukturovány tak, aby byly jazykem, obsahem i délkou co nejpřístupnější širší veřejnosti. Seznam článků 
a ukázka odkazů a detail jednoho z článků jsou k dispozici v Obrázku 1. 

Obrázek 1: Seznam článků a ukázka odkazů a detail jednoho z článků přidaných v rámci projektu 
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6. Závěr 

Cílem této souhrnné zprávy je shrnutí projektu Kvalita pracovního života 2022, který měl za úkol 
shromáždit aktualizovaná data o Kvalitě pracovního života v České republice za pomoci reprezentativního 
dotazníkového šetření zpracovaného ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR. Aktualizovaná data 
byla následně nahrána do aplikace na stránkách www.pracovnipohoda.cz. Dalšími výstupy projektu byly tři 
recenzované odborné články a jeden nerecenzovaný odborný článek publikované v časopise JOSRA a řada 
článků a dalšího obsahu přidaných na webové stránky projektu. Projekt byl v tomto ohledu splněn bez 
výhrad, pouze původně plánovaný workshop, na kterém měly být prezentovány výsledky dotazníkového 
šetření, byl nahrazen nerecenzovaným článkem z důvodu nepředvídaného zpoždění se sběrem dat. 
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8. Přílohy 

8.1. Příloha 1 – certifikovaný dotazník SQWLi 

Id
en

tif
ik

ač
ní

 o
tá

zk
y 

Pohlaví 
Muž 
Žena  

Věk 

15-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55+  

Vzdělání 

Základní 
Střední bez maturity 
Střední s maturitou 
Vyšší odborné a bakalářské 
Vysokoškolské  

Partner 
Žije s partnerem  
Nežije s partnerem  

Počet 
nezaopatřených 
dětí 

Žádné dítě 
1 dítě 
2 děti 
3 a více dětí  

Oblast (NUTS2) 

Praha (Hl. město Praha) 
Střední Čechy (Středočeský kraj) 
Jihozápad (Jihočeský a Plzeňský kraj) 
Severozápad (Karlovarský a Ústecký kraj) 
Severovýchod (Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj) 
Jihovýchod (Vysočina a Jihomoravský kraj) 
Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj) 
Moravskoslezsko (Moravskoslezský kraj)  

Povolání v hlavním 
zaměstnání 

Zákonodárci a řídící pracovníci  
Specialisté  
Techničtí a odborní pracovníci  
Úředníci  
Pracovníci ve službách a prodeji  
Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství, pomocní a 
nekvalifikovaní pracovníci Řemeslníci a opraváři  
Obsluha strojů a zařízení, montéři   

Odvětví hlavního 
zaměstnání 

Zemědělství, myslivost, lesní hospodářství, rybolov, chov ryb  
Zpracovatelský průmysl, výroba a rozvod elektřiny,plynu a vody  
Stavebnictví, těžba nerostných surovin  
Obchod; opravy motorových vozidel a spotřebního zboží  
Ubytování a stravování  
Doprava, skladování, pošty a telekomunikace  
Bankovnictví, pojišťovnictví, fin. zprostředkování, činnosti v obl. nemovitostí; 
pronájem; výzkum a vývoj; poradenství  
Veřejná správa, obrana, povinné sociální zabezpečení, mezinárodní organizace a 
instituce   
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Vzdělávání, školství, zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti  
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby, domácnosti zaměstnávající personál   

Zaměstnání 
/OSVČ 

Zaměstnanec 
Živnostník, podnikatel  

Příjmová skupina 

Méně než 10 000 
10 000 - 14 000 
14 001 - 19 000 
19 001 - 25 000 
Více než 25 000  

Typ organizace 

Státní úřad, úřad místní správy, samosprávy  
Podnik vlastněný státem  
Soukromá firma, podnik  
Veřejná instituce, nadace, o.p.s.   

Velikost 
organizace 

1 - 5 zaměstnanců  
6 - 50 zaměstnanců  
51 - 250 zaměstnanců  
251 a více zaměstnanců    

Odbory na 
pracovišti 

S odbory 
Bez odborů  

Pracovní doba 

<35 hodin týdně 
35 - 45 hodin týdně 
Více než 45 hodin týdně  

Nedobrovolná 
nezaměstnanost 

Nikdy 
Méně než 6 měsíců 
Více než  6 měsíců  

D
ůl

ež
ito

st
 

O
dm

ěň
ov

án
í  Výše výdělku, 

platu Jak důležitý je pro Vás výdělek, výše platu nebo mzdy? 0-10 

Spravedlivé 
odměňování 

Jak důležité je pro Vás, aby Vaše pracovní výsledky byly spravedlivě 
odměňovány?  0-10 

Nefinanční výhody 
Jak důležité jsou nefinanční výhody plynoucích z Vaší práce (např. stravování, 
naturálie, dovolená, firemní auto, telefon, apod.)?  0-10 

V
zt

ah
y 

Vztahy s kolegy Jak důležité jsou pro Vás vztahy s kolegy? 0-10 

Chování 
nadřízených 
k podřízeným 

Jak důležité je pro Vás chování osob ve vyšším postavení (nadřízení, zákazníci 
atp.) k těm s nižším postavením? 0-10 

Mezilidské vztahy Jak důležité jsou pro Vás celkové mezilidské vztahy v prostředí práce?  0-10 

Č
as

 

Časová náročnost Jak důležitá je pro Vás celková časová náročnost práce? 0-10 

Rozložení pracovní 
doby Jak důležité je pro Vás rozložení pracovní doby během dne či týdne?  0-10 

Dostatek času na 
rodinu, na sebe 

Jak důležité je, aby Vám práce umožňovala mít dostatek času na Vaši rodinu, 
zájmy a odpočinek?  0-10 

Se
be

re
al

iz
ac

e  

Zajímavost práce Jak důležité pro Vás je, aby byla Vaše práce zajímavá? 0-10 
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Další vzdělávání a 
osobní rozvoj 

Jak důležité je pro Vás, abyste v ní měl možnosti dalšího vzdělávání a osobního 
rozvoje,  0-10 

Samostatnost práce 
Jak důležité je pro Vás, abyste si mohl sám rozhodovat o pracovních úkolech, 
samostatně organizovat práci?  0-10 

Ji
st

ot
a 

Charakter 
pracovního poměru 

Jak důležitý je pro Vás charakter pracovního poměru tj. zda jde o poměr na dobu 
neurčitou, či určitou, zda je člověk zaměstnanec nebo samostatně výdělečně činný 
atp.?  0-10 

Jistota pracovního 
místa Jak důležitá je pro Vás jistota zaměstnání?  0-10 

Rozvíjení se pro 
další uplatnění 

Jak důležité pro Vás je, abyste v zaměstnání rozvíjel své šance a možnosti dalšího 
uplatnění na trhu práce?  0-10 

Po
dm

ín
ky

 

Bezpečnost práce a 
ochrany zdraví Jak důležitá je pro Vás úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu práce? 0-10 

Technické 
vybavení 
v zaměstnání Jak důležité je po Vás technické vybavení při výkonu práce?  0-10 

Čistota, pořádek a 
hygiena Jak důležitá je čistota, pořádek a hygiena při výkonu práce?“  0-10 

H
od

no
ce

n í
 

O
dm

ěň
ov

án
í 

Výše výdělku, 
platu Jak hodnotíte výši svého výdělku, platu nebo mzdy? (-5)-5 

Spravedlivé 
odměňování Jak hodnotíte spravedlivost odměňování Vašich pracovních výsledků?  (-5)-5 

Nefinanční výhody 
Jak hodnotíte nefinanční výhody plynoucích z Vaší práce (např. stravování, 
naturálie, dovolená, firemní auto, telefon, apod.)?  (-5)-5 

V
zt

ah
y 

Vztahy s kolegy Jak v rámci Vaší práce hodnotíte své vztahy s kolegy,  (-5)-5 

Chování 
nadřízených 
k podřízeným 

Jak hodnotíte chování osob ve vyšším postavení (nadřízení, zákazníci atp.) k těm s 
nižším postavením? (-5)-5 

Mezilidské vztahy Jak hodnotíte celkové mezilidské vztahy v prostředí Vaší práce?  (-5)-5 

Č
as

 

Časová náročnost Jak hodnotíte celkovou časovou náročnost Vašeho hlavního zaměstnání,  (-5)-5 

Rozložení pracovní 
doby Jak hodnotíte rozložení pracovní doby hlavního zaměstnání během dne či týdne?  (-5)-5 

Dostatek času na 
rodinu, na sebe 

Jak hodnotíte to, kolik Vám hlavní zaměstnání umožňuje mít času na Vaši rodinu, 
zájmy a odpočinek?  (-5)-5 

Se
be

re
al

iz
ac

e 

Zajímavost práce Jak hodnotíte to, jak je práce ve Vašem hlavním zaměstnání zajímavá? (-5)-5 
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Další vzdělávání a 
osobní rozvoj 

Jak hodnotíte to, jaké vám tato práce umožňuje možnosti dalšího vzdělávání a 
osobního rozvoje? (-5)-5 

Samostatnost práce 
Jak hodnotíte míru toho, jak si můžete sám rozhodovat o pracovních úkolech, 
samostatně organizovat práci?  (-5)-5 

Ji
st

ot
a 

Charakter 
pracovního poměru 

Jak hodnotíte charakter Vašeho pracovního poměru, tj. zda jde o poměr na dobu 
neurčitou, či určitou, že jste OSVČ atp.?  (-5)-5 

Jistota pracovního 
místa Jak hodnotíte jistotu Vašeho současného hlavního zaměstnání?  (-5)-5 

Rozvíjení se pro 
další uplatnění 

Jak hodnotíte šance a možnosti dalšího uplatnění na trhu práce, které Vám Vaše 
současné hlavní zaměstnání dává?  (-5)-5 

Po
dm

ín
ky

 

Bezpečnost práce a 
ochrany zdraví 

Jak hodnotíte úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu práce ve Vašem 
hlavním zaměstnání,  (-5)-5 

Technické 
vybavení 
v zaměstnání Jak hodnotíte technické vybavení při výkonu Vaší práce?  (-5)-5 

Čistota, pořádek a 
hygiena Jak hodnotíte čistotu, pořádek a hygienu při výkonu Vaší práce? (-5)-5 
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8.2. Příloha 2 – dotazník využitý v reprezentativním šetření v roce 2022 

 

Otázka Možnosti odpovědí 

[automatické] Velikost místa bydliště 

do 799 obyvatel = 1 
800 - 1 999 obyvatel = 2 
2 000 - 4 999 obyvatel = 3 
5 000 - 14 999 obyvatel = 4 
15 000 - 29 999 obyvatel = 5 
30 000 - 79 999 obyvatel = 6 
80 000 a více obyvatel = 7 

Jste ... 
Muž = 1 
Žena = 2 

Kolik je Vám let? [věk] 

Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? 

Neúplné základní = 1 
Základní = 2 
Vyučení bez maturity = 3 
Střední bez maturity = 4 
Vyučení s maturitou = 5 
Střední odborné s maturitou (např. střední průmyslové školy, 
střední ekonomické školy) = 6 
Střední všeobecné s maturitou (gymnázium) = 7 
Vyšší odborné (pomaturitní, vyšší škola, 5. a 6. ročník 
konzervatoře, nástavba) = 8 
Vysokoškolské – bakalářské = 9 
Vysokoškolské – magisterské, inženýrské nebo ekvivalentní 
Postgraduální vzdělání (Ph.D., CSc., Doc. atp.) = 11 

V jakém okresu žijete? [okres] 

Jaké je Vaše pracovní postavení? 

Zaměstnanec / zaměstnankyně = 1 
OSVČ / živnostník / podnikatel(ka) = 2 
Mateřská dovolená = 3 
Rodičovská dovolená, v domácnosti = 4 
Nezaměstnaný/á = 5 
Důchodce / důchodkyně (starobní, invalidní) = 6 
Student(ka) / žák(yně) / učeň/učnice = 7 
Jiné = 8 

Vykonáváte k tomu nějakou výdělečnou 
aktivitu, i když třeba jen v malém rozsahu? 
Například pracujete na částečný úvazek, 
přivyděláváte si nějakou soukromou aktivitou, 
na dohodu atp.? 

Ano = 1 

Ne = 2 

Region [region] 
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Věkové kategorie 

18-29 let = 1 
30-39 let = 2 
40-49 let = 3 
50 a více let = 4 

Kdybyste měl(a) zhodnotit svou celkovou 
životní spokojenost v této době, kam byste se 
umístil(a) na škále v rozmezí od -5, což 
znamená naprosto nespokojen(a), po +5, což 
je naprosto spokojen(a)? 

naprosto nespokojen(a) = -5 až naprosto spokojen(a) = 5 

Do jaké míry jste nespokojen, nebo spokojen 
se svým celkovým pracovním životem? 
Do jaké míry jste nespokojen nebo spokojen 
se svým rodinným nebo partnerským 
životem? 
Do jaké míry jste nespokojen nebo spokojen 
se svým osobním životem, kam řadíme volný 
čas pro sebe, zájmy a záliby, atp.? 
Do jaké míry jste nespokojen nebo spokojen s 
tím, jak se Vám daří udržovat své vztahy s 
přáteli, známými, vzdálenější rodinou? 
A do jaké míry jste nespokojen nebo spokojen 
s tím, jak se Vám toto vše - práce, rodina, 
osobní život a vztahy s přáteli - daří skloubit 
dohromady? 
Do jaké míry jste nespokojen nebo spokojen 
se svým zdravím, zdravotním stavem? 
Jak byste zhodnotil svou současnou celkovou 
psychickou pohodu? 
Jak byste zhodnotil životní úroveň Vaší 
domácnosti? Je podle Vás špatná nebo dobrá? velmi špatná = -5 až velmi dobrá = 5 

Prožíváte v souvislosti s Vaším hlavním 
zaměstnáním pocity stresu? žádný stres = -5 až nesnesitelný stres = 5 

Jak je pravděpodobné či nepravděpodobné, že 
byste v následujících 6 měsících mohl(a) 
nedobrovolně přijít o svou práci? Tj. že budete 
nucen odejít ze zaměstnání nebo budete muset 
ukončit živnost/podnikání. 

Určitě se to nestane = 0 . . . Určitě se to stane = 10 

Jak je pravděpodobné či nepravděpodobné, že 
v následujících 6 měsících svou současnou 
práci ukončíte z vlastní iniciativy? Tedy, že 
dobrovolně odejdete ze zaměstnání nebo 
ukončíte živnost/podnikání. 

Určitě se to nestane = 0 . . . Určitě se to stane = 10 

Kdybyste ztratil(a) zaměstnání nebo z něj 
musel(a) odejít, jak je pravděpodobné či 
nepravděpodobné, že si najdete zaměstnání s 
alespoň podobným platem? 

Určitě byste takové nenašel = 0 . . . Určitě byste takové našel = 
10 

Kdybyste ztratil(a) svou živnost, jak je 
pravděpodobné či nepravděpodobné, že si 
najdete jinou živnost nebo zaměstnání s 
alespoň podobným platem? 

Určitě byste takové nenašel = 0 . . . Určitě byste takové našel = 
10 

Do jaké míry byste řekl, že Vás Vaše práce 
inspiruje vůbec = 0 … neustále = 10 

Cítíte v práci příznaky vyhoření, jako např. 
nechuť a lhostejnost k práci, ztráta nadšení, Vůbec = 0 . . . Neustále = 10 
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potíže se soustředěním nebo popudlivost vůči 
okolí? 
Řekl(a) byste, že jste se svým pracovním 
životem méně nebo více spokojený, než před 
rokem touto dobou? 

Mnohem méně spokojený = -5 . . . Mnohem více spokojený = +5 

Myslíte, že během příštího roku se Vaše 
spokojenost s pracovním životem proti 
současnosti spíše sníží, nebo zvýší? 

Rozhodně se sníží = -5 . . . Rozhodně se zvýší = +5 

Pokud by se objevil nečekaný výdaj ve výši 
10 000 Kč, uhradit ho z vlastních zdrojů by 
pro Vás bylo 

zcela nemožné = 0 . . . zcela bezproblémové = 10 

Jak jste na tom obvykle v současné době s 
rozpočtem Vaší domácnosti na konci měsíce? Jsme ve velkém mínusu, čerpáme úspory nebo si půjčujeme = 1 

  Jsme v mírném mínusu, čerpáme úspory nebo si půjčujeme = 2 

  Vycházíme tak akorát = 3 

  Jsme v mírném plusu, daří se nám něco uspořit = 4 

  Jsme ve velkém plusu, daří se nám spořit = 5 
Jaká je Vaše finanční situace v porovnání se 
situací před rokem touto dobou výrazně horší = -5 . . . výrazně lepší = +5 

Obáváte se o svou finanční situaci v příštích 6 
měsících? vůbec = 0 – neustále = 10 
Jak snadno, nebo obtížně by mohla Vaše 
domácnost z vlastních zdrojů okamžitě 
zaplatit neočekávaný výdaj ve výši 10 000 
Kč? 

Zcela bez problémů = 1 

  Snadno = 2 
  Spíše snadno = 3 

  Spíše obtížně = 4 
  Obtížně = 5 
  Z vlastních zdrojl by nemohla = 6 
Představte si, prosím, že se v tuto chvíli 
rozhodujete o nové práci. U každého aspektu 
uveďte, jak důležitý, nebo naopak nedůležitý 
pro Vás osobně je…   
Rozložení pracovní doby během dne či týdne naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 
Celková časová náročnost práce naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 
Aby Vám práce nezasahovala do osobního 
času, tj. do času na rodinu, zájmy nebo 
odpočinek 

naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 

Abyste měl(a) jistotu, že o svou práci 
nepřijdete naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 

Aby Vám práce dávala jistotu dalšího 
možného uplatnění na trhu práce naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 

Charakter pracovního poměru - smlouva na 
dobu určitou či neurčitou, plný nebo částečný 
úvazek, zda pracujete jako zaměstnanec nebo 
soukromník. 

naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 

Stabilita výdělku, tedy aby vaše mzda byla 
pravidelná a stálá naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 

Výše výdělku, tj. výše platu nebo mzdy naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 
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Aby Vaše pracovní výsledky byly spravedlivě 
finančně odměňována naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 

Úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při 
výkonu práce naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 

Čistota, pořádek a hygiena při výkonu práce naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 
Technické vybavení při výkonu práce naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 
Vztahy mezi spolupracovníky naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 
Jednání nadřízených vůči podřízeným naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 
Jednání podřízených vůči nadřízeným naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 
Abyste si mohl(a) sám/sama rozhodovat o 
pracovních úkolech, samostatně organizovat 
práci 

naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 

Abyste v práci měl(a) možnosti dalšího 
vzdělávání a osobního rozvoje naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 

Aby byla Vaše práce zajímavá naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 

Jste zaměstnancem/zaměstnankyní v nějaké 
organizaci? 

Ano, mám jeden zaměstnanecký poměr = 1 
Ano, mám více zaměstnaneckých poměrů = 2 
Ne, nepracuji nikde v zaměstnaneckém poměru = 3 

Máte živnost, soukromě podnikáte, nebo si 
jinak vyděláváte, aniž byste na to měl(a) 
uzavřený zaměstnanecký poměr? 

Ano, mám jednu takovou aktivitu = 1 
Ano, mám takových aktivit více = 2 
Ne, žádnou takovou ekonomickou aktivitu nemám = 3 

Která z těchto pracovních aktivit je pro Vás 
osobně hlavní, nejdůležitější. Je to pro Vás: 

Zaměstnání = 1 
Podnikání = 2 

Do jakého odvětví patří Vaše hlavní 
zaměstnání? 

Zemědělství, myslivost, lesní hospodářství = 1 
Rybolov, chov ryb = 2 
Těžba nerostných surovin = 3 
Zpracovatelský průmysl = 4 
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody = 5 
Stavebnictví = 6 
Obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží = 7 
Ubytování a stravování = 8 
Doprava, skladování, pošty a telekomunikace = 9 
Bankovnictví, pojišťovnictví, finanční zprostředkování = 10 
Činnosti v oblasti nemovitostí, pronájem strojů, výzkum, IT, 
právní, účetní, ... = 11 
Veřejná správa, obrana, povinné sociální zabezpečení = 12 
Vzdělávání, školství = 13 
Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti = 14 
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby = 15 
Domácnosti zaměstnávající personál = 16 
Mezinárodní organizace a instituce = 17 
Nevím = 99 
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Ještě jednou si představte aspekty pracovního 
života. Tentokrát ale zhodnoťte, zda je Vaše 
současné hlavní zaměstnání v daném ohledu 
špatné nebo dobré. 

  

Rozložení pracovní doby hlavního zaměstnání 
během dne či týdne. velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 

Celková časová náročnost Vašeho hlavního 
zaměstnání velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 

Jak Vám práce zasahuje do osobního času, tj. 
do času na rodinu, zájmy nebo odpočinek velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 

Jistota, že o tuto práci nepřijdete velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 
Jakou Vám tato práce dává jistotu dalšího 
možného uplatnění na trhu práce velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 

Charakter Vašeho pracovního poměru, tedy 
zda máte smlouvu na dobu určitou či 
neurčitou, plný nebo částečný úvazek, zda jste 
zaměstnanec nebo soukromník atp. 

velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 

Stabilita výdělku, tedy jak je Vaše mzda 
pravidelná a stálá velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 

Výše výdělku, tj. platu nebo mzdy velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 
Spravedlivost finančního odměňování Vašich 
pracovních výsledků velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 

Úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při 
výkonu práce ve Vašem hlavním zaměstnání velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 

Čistota, pořádek a hygiena při výkonu Vaší 
práce velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 

Technické vybavení při výkonu Vaší práce velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 
Vztahy mezi spolupracovníky velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 
Jednání nadřízených vůči podřízeným velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 
Jednání podřízených vůči nadřízeným velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 
Jak si můžete sám/sama rozhodovat o 
pracovních úkolech, samostatně organizovat 
práci 

velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 

Jaké Vám tato práce dává možnosti dalšího 
vzdělávání a osobního rozvoje velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 

Jak je práce ve Vašem hlavním zaměstnání 
zajímavá velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 

Jakou pracovní smlouvu máte uzavřenou ve 
Vašem hlavním placeném zaměstnání? 

Smlouvu na dobu neurčitou = 1 
Smlouvu na dobu určitou = 2 
Dočasnou smlouvu s personální agenturou = 3 
Učňovský nebo jiný školicí plán = 4 
Bez pracovní smlouvy = 5 
Jinou = 6 
Nevím = 7 

Která z následujících možností nejlépe 
charakterizuje Vaši pracovní dobu? 

Pracuji v pevně danou pracovní dobu (začátek a konec) = 1 
Pracuji stejný počet hodin každý den = 2 
Pracuji stejný počet dní každý týden = 3 
Pracuji stejný počet hodin každý týden = 4 
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Pracuji na stálé směny = 5 
Pracuji na střídavé nebo rotující směny = 6 
Pracuji zcela nepravidelně, nárazově = 7 

Pokud jde o Vašeho zaměstnavatele, je to: 

Státní úřad, úřad místní správy nebo samosprávy = 1 
Podnik vlastněný státem = 2 
Soukromá firma, podnik = 3 
Veřejná instituce (škola, veřejné zdrav. zařízení, státní ústav 
atp.) = 4 
Nadace nebo obecně prospěšná společnost = 5 
Jiná organizace = 6 
Nevím = 9 

Jaký je celkový počet pracovníků 
v organizaci, kde pracujete? Pokud jde o firmu 
s více pobočkami, započítejte jen tu pobočku, 
v níž pracujete. 

méně než 10 zaměstnanců = 1 
10 až 19 zaměstnanců = 2 
20 až 49 zaměstnanců = 3 
50 až 249 zaměstnanců = 4 
250 a více zaměstnanců = 5 
nevím = 9 

Působí na tomto pracovišti odborová 
organizace? 

Ano = 1 
Ne = 2 
Nevím = 9 

Nastaly od února [2020] ohledně Vašeho 
hlavního zaměstnání následující změny, které 
souvisely s propuknutím pandemie 
koronaviru? 

  

Snížil se Vám příjem z hlavního zaměstnání 

Ne / Ano 

Ukončil(a) jste dosavadní hlavní výdělečnou 
činnost - přišel/přišla jste o zaměstnání nebo 
ukončil(a) podnikání 
Snížila se Vám velikost úvazku 
Snížil se Vám počet odpracovaných hodin 
Změnil se Vám režim práce, pracujete pouze z 
domova (tzv. home office) 
Změnil se Vám režim práce, kdy střídavě 
pracujete na pracovišti a střídavě z domova 
(tzv. home office) 
Změnil se Vám režim práce tak, abyste se z 
epidemiologických důvodů s některými 
kolegy nepotkával(a) 
Začal(a) jste využívat nové technologické 
možnosti (např. videohovory) 
Začal(a) jste na pracovišti nosit nové ochranné 
pomůcky 
Získal(a) jste novou práci nebo začal(a) 
podnikat 
Nic z uvedeného 
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Kolik členů včetně Vás má Vaše domácnost? 
Nezapomeňte započítat do celkového počtu 
také sebe. | Vypište počet osob: 

[počet členů] 

Jaké je složení Vaší domácnosti, ve které 
žijete? 

Žiji sám(a) = 1 
Manželský/partnerský pár bez dětí = 2 
Manželský/partnerský pár s dětmi (i dospělými) = 3 
Manželský/partnerský pár s dětmi a prarodiče = 4 
Manželský/partnerský pár s dětmi a jiní dospělí příbuzní = 5 
Samotná matka nebo otec s dětmi = 6 
Samotná matka nebo otec s dětmi a prarodiče = 7 
Samotná matka nebo otec s dětmi a jiní dospělí příbuzní = 8 
Jiné = 9 

Rodinný stav 

Svobodný, svobodná = 1 
Ženatý, vdaná (příp. žijete v registrovaném partnerství) = 2 
Rozvedený, rozvedená = 3 
Vdovec, vdova = 4 
Nevím = 9 

Žijete ve Vaší domácnosti s manželem/kou 
nebo se stálým partnerem/kou? Ne / Ano 

Máte nezaopatřené děti? Pokud ano, kolik? 
Vypište počet dětí: [počet dětí] 

Jak často pečujete o nemocné nebo invalidní 
příbuzné, sousedy nebo přátele? 

Každý den = 1 
Několikrát týdně = 2 
Jednou nebo dvakrát týdně = 3 
Méně často = 4 
Nikdy = 5 

[zaměstnanec] Kolik let jste ve vašem hlavní 
zaměstnání? [živnostník:] Kolik let se 
věnujete vaší současné živnosti? 

[počet let] 

Jaký je Váš průměrný čistý měsíční příjem z 
hlavního zaměstnání? [příjem] 

Když se zamyslíte nad svými příjmy z 
hlavního zaměstnání, co zahrnují? |jiná [text] 

Když se zamyslíte nad svými příjmy z 
hlavního zaměstnání, co zahrnují?   

Základní pevnou mzdu/plat 

Ne / Ano 

Plat podle kusů nebo produktivity 
Příplatky za další pracovní hodiny/přesčasové 
hodiny 
Zvláštní příplatky za špatné nebo nebezpečné 
pracovní podmínky 
Zvláštní příplatky za práci v neděli 
Platby podle Vašich osobních výkonů 
Platby podle výkonnosti Vašeho týmu / 
pracovní skupiny / oddělení 
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Platby podle celkové výkonnosti podniku, ve 
kterém pracujete (podíl na zisku) 
Příjem z akcií společnosti, pro kterou 
pracujete 
Jiné výhody (například zdravotní péče, přístup 
do obchodů atd.), vypište: 

Domácnost může mít různé zdroje příjmů a 
více členů, kteří do ní přispívají. Když se 
zamyslíte nad celkovým měsíčním příjmem 
své domácnosti, daří se Vaší domácnosti 
vycházet s penězi...? 

Velmi snadno = 1 
Snadno = 2 
Poměrně snadno = 3 
S určitými obtížemi = 4 
S obtížemi = 5 
S velkými obtížemi = 6 

Byl(a) jste někdy v minulosti nedobrovolně 
nezaměstnaný/nezaměstnaná? 

Nikdy = 1 
Méně než 6 měsíců = 2 
Více než 6 měsíců = 3 

Popište, prosím, podrobně, jakou práci 
vykonáváte ve svém hlavním zaměstnání. 
Vypište, kde pracujete, v čem podnikáte, co 
konkrétně v práci děláte atp. | Vypište 
podrobně: 

[popis práce] 
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8.3. Příloha 3 – technická zpráva z dotazování 

8.3.1. Základní parametry výzkumu 

Termín sběru dat CAWI:     26.10.2022 – 30.10.2022       
Cílová skupina:   18 – 65 let, ekonomicky aktivní, v současné době 

pracující  
Způsob výběru respondentů:   náhodný výběr  
Opora nastavení kvót:    ČSÚ  
Sledované kvóty:  pohlaví, věk, vzdělání, kraj, velikost obce  
Způsob sběru:      CAWI  
Celkem platných rozhovorů:  1 254  

8.3.2. Sběr dat  

Jedná se již o několikátou (7.) vlnu sběru dat totožného výzkumného projektu, a proto bylo respondenti 
vybráni z online panelu MEDIAN následujícím způsobem:   

získat co nejvíce respondentů, kteří se zúčastnili předchozí (6.) vlny,  

zbylý počet do 1 250 doplnit respondenty bez omezení tak, aby byla zachována celková reprezentativa 
souboru s tím, že přednostně byli vybíráni ti, co vyplnili některou z  předchozích vln výzkumu.   

Výsledné zastoupení respondentů bylo následující: 981 respondentů, kteří se účastnili 6. vlny 275 nových 
respondentů. 

Dotazník byl dodán zadavatelem FF UK, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v. i. a diskutován s 
dodavatelem.  

Celkem bylo obesláno 2367 respondentů, navrátilo se 1 271 vyplněných dotazníků. Celková response rate 
byla 61,9 %, čili 902 oslovených respondentů nereagovalo. Na kvótě nebo filtru vypadlo 106 respondentů 
ze 1465, kteří do dotazníku vstoupili (incidence byla 92,8 %). Dva respondenti byli dodatečně vyřazeni, 
protože uvedli, že reálně nepracují (později v otázce, která nebyla filtrační).  

Testována byla jedna varianta dotazníku, odpovídající dotazníku SQWLi z předchozí vlny. Nově bylo 
zařazeno několik otázek týkajících se výhledu v pracovním životě pro následujících 6 měsíců. 

Dotazník zobrazoval položky výroků postupně po jedné na obrazovce, trojice náhodně rotovaly a zároveň 
náhodně rotovaly položky uvnitř trojic.   

Každý respondent byl osloven s nabídkou účasti ve výzkumu, na vyplnění dotazníku měli dva až tři dny. 
Téměř každý respondent byl minimálně jednou urgován. Respondentovi  za vyplnění dotazníku připadla 
odměna 45 Kč. 210 respondentů (20 %) věnovalo odměnu nadaci.   

Průměrný čas vyplnění dotazníku byl 17 minut. Mediánová délka dotazníku činila 14,8 minut.   

Výběry se upravovaly podle požadovaných kvót, u nichž byla povolená odchylka  na 150 %. Na kvótě nikdo 
nevypadl.  
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V příloze k technické zprávě jsou poznámky respondentů k výzkumu v jejich nezměněné podobě. 

8.3.3. Online panel MEDIAN 

Online panel MEDIAN obsahuje takřka 18 500 respondentů. Identitu 100 % respondentů ověřujeme 
telefonicky, takže nemohou v panelu figurovat dvakrát či pod jinou identitou apod. 

Od většiny ostatních panelů (včetně ČNP) se panel MEDIAN odlišuje tím, že 95 % respondentů je 
zrekrutováno offline – při face-to-face sběrem a CATI sběrech společnosti MEDIAN. Jen minimum 
respondentů (do 5 %) tvoří respondenti zrekrutovaní snowballem, specifickými rekrutacemi či 
samopřihlášením. Online panel MEDIAN tedy proti dalším online panelům výrazně více odpovídá online 
populaci ČR a je méně vychýlen směrem k respondentům, kteří se aktivně hlásí do internetových výzkumů 
a dalších placených online služeb.  

Online panel MEDIAN je také oproti konkurenčním panelům (ČNP) v minimální míře využíván pro tzv. 
sample providing – tedy uvolňování panelu pro zahraniční a další české agentury, které na něm provádějí 
svoje výzkumy. To je důležité proto, že tím zabraňujeme přílišné profesionalizaci respondentů – tj. tomu, 
aby odpovídali každý týden na další výzkum a zhoršovala se jejich kvalita odpovídání.  

Pro kontrolu kvality dat také pokládáme dotazy kontrolující pozornost („v tomto řádku zaškrtněte spíše ne“) 
a provádíme kontrolu délky vyplňování dotazníků. 

8.3.4. Postup ověření respondentů online panelu 

Před zařazením do databáze respondentů pro účast v online průzkumech je nejprve každý zájemce 
telefonicky nebo osobně ověřen vyplněním krátkého registračního dotazníku. V databázi se evidují veškeré 
identifikační informace o respondentovi, jako jsou datum založení, kontaktní a demografické údaje nebo 
historie jeho účastí v jednotlivých průzkumech. Tyto údaje se po vyplnění každého dotazníku v databázi 
aktualizují a máme tak přehled o aktuálních sociodemografických informacích. Průběžně sledujeme, zda se 
průzkumů účastní stále stejná osoba, která se do panelu registrovala. Pokud je zjištěna nekonzistence (např. 
vyplnění jiným členem domácnosti) je respondent na toto nežádoucí chování upozorněn. Kontrolu 
konzistence provádíme porovnáváním změn v demografických a kontaktních údajích, podle kterých 
můžeme identifikovat podezřelé kontakty a případně pak tyto respondenty upozornit či vyřadit. Zároveň na 
základě kontroly těchto údajů doplněných o informaci o IP adrese odhalujeme i případné duplicity. 


