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DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮDOTAZNÍK SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮDOTAZNÍK SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮDOTAZNÍK SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ    

MANAŽERSKÝ DOTAZNÍK K ROZVOJI ORGANIZACEMANAŽERSKÝ DOTAZNÍK K ROZVOJI ORGANIZACEMANAŽERSKÝ DOTAZNÍK K ROZVOJI ORGANIZACEMANAŽERSKÝ DOTAZNÍK K ROZVOJI ORGANIZACE    

 Smyslem je umožnit zaměstnancům vyjádřit názory týkající se jejich práce a 
ovlivnit tak další směřování organizace při hledání možností ke zlepšování 
poskytovaných služeb, spolupráce, komunikace, pracovních podmínek. 
Dotazníky představují efektivní techniku, jak postihnout veliký počet osob v 
poměrně krátkém čase.  

 Účelem šetření je mimo jiné vyvodit z jednotlivých hodnocení zobecnitelné 
závěry a poskytnout zadavateli doporučení pro další zvyšování spokojenosti, 
motivace a participace zaměstnanců na strategickém směřování organizace.  

 Máme dMáme dMáme dMáme dlouholeté zkušenostilouholeté zkušenostilouholeté zkušenostilouholeté zkušenosti, více než , více než , více než , více než 99990000    šetření všetření všetření všetření v    neziskovém sektoru.neziskovém sektoru.neziskovém sektoru.neziskovém sektoru.    

Výsledky průzkumu spokojenosti na pracovišti:Výsledky průzkumu spokojenosti na pracovišti:Výsledky průzkumu spokojenosti na pracovišti:Výsledky průzkumu spokojenosti na pracovišti:    

 ukazují stávající stav postojů, osobních pocitů, motivaci pracovníků,  
 vyhodnocují jednotlivé aspekty pracovního prostředí, které mají dopad na výkon jednotlivců, organizačních jednotek, 
 odrážejí atmosféru v daném pracovním prostředí,  
 předpovídají trendy v dané organizaci,  
 pomáhají vedoucím pracovníkům uvědomit si aktuální vývoj v problematice řízení lidských zdrojů.  

 
DotazníkDotazníkDotazníkDotazníkyyyy    jjjjsousousousou    zaměřenzaměřenzaměřenzaměřenyyyy    na následující oblastina následující oblastina následující oblastina následující oblasti::::    

 Vize, strategie a cíle  
 Obecná spokojenost s obsahem práce  
 Oblast řízení  
 Vztahy v organizaci  
 Komunikace v organizaci a vně organizace  

 Osobní perspektiva  
 Pracovní prostředí  
 Hodnocení pracovního výkonu  
 Hodnocení zaměstnavatele celkem 
 Hlavní hodnoty organizace  
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UKÁZKY VÝSTUPŮUKÁZKY VÝSTUPŮUKÁZKY VÝSTUPŮUKÁZKY VÝSTUPŮ     
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Cena nabízených služeb Cena nabízených služeb Cena nabízených služeb Cena nabízených služeb     

Cena za jednotkuCena za jednotkuCena za jednotkuCena za jednotku    Cena bez DPHCena bez DPHCena bez DPHCena bez DPH    DPHDPHDPHDPH    Cena s DPHCena s DPHCena s DPHCena s DPH    

1111    
Dotazník spokojenosti zaměstnanců + Manažerský dotazník k Dotazník spokojenosti zaměstnanců + Manažerský dotazník k Dotazník spokojenosti zaměstnanců + Manažerský dotazník k Dotazník spokojenosti zaměstnanců + Manažerský dotazník k 
rorororozzzzvoji organvoji organvoji organvoji organiiiizacezacezacezace    

        Dle horní hraniceDle horní hraniceDle horní hraniceDle horní hranice                    

A Do 50 zaměstnanců (3000 Kč + dle počtu zaměstnanců) 180 Kč 12 000 Kč 2 520 Kč 14 520 Kč 

B 51 až 100 zaměstnanců (4000 Kč + dle počtu zaměstnanců) 160 Kč 20 000 Kč 4 200 Kč 24 200 Kč 

C 101 až 200 zaměstnanců (6000 Kč + dle počtu zaměstnanců) 140 Kč 34 000 Kč 7 140 Kč 41 140 Kč 

D 201 až 300 zaměstnanců (8 000 Kč + dle počtu zaměstnanců) 130 Kč 47 000 Kč 9 870 Kč 56 870 Kč 

E Prezentace výsledků (bez cestovného) 2 000 Kč 2 000 Kč 420 Kč 2 420 Kč 

      

    

Vybrané reference: Vybrané reference: Vybrané reference: Vybrané reference: Arcidiecézní Charita Olomouc, Zámeček Střelice, RATOLEST Brno, Oblastní Charita Přerov, Oblastní Charita 
Nový Hrozenkov, Oblastní Charita Konice, SPOLEČNĚ Brno. 

Více o nás: Více o nás: Více o nás: Více o nás: www.mvsprojekt.cz    a    www.mvsprojekt.cz/reference. 

 


