Příloha č. 1

INFORMACE K DOTAZNÍKŮM
I.

za účelem získání informací o slaďování rodinného a osobního života
státních zaměstnanců s výkonem státní služby v jednotlivých
služebních úřadech za rok 2017

Zpracovatel dotazníku: Ministerstvo vnitra, sekce pro státní službu.
Kontaktní osoba za zpracovatele: Mgr. Denisa Šecová, tel. č. 974 818 238, e-mail:
denisa.secova@mvcr.cz.
Účel: získání informací pro vypracování výroční zprávy Ministerstvem vnitra podle
§ 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon
o státní službě“).
Cílová skupina: státní zaměstnanci a zaměstnanci přijatí podle § 178 zákona o státní
službě.
Příslušné osoby pro vyplnění dotazníku: státní tajemníci, vedoucí služebních úřadů,
personální útvary služebních úřadů.
Odhadovaný čas pro vyplnění dotazníku: 60 minut.
Termín pro vyplnění: do 18. června 2018.

Věcné informace pro vyplňování dotazníku
Dotazník je rozdělen na několik sekcí, a to na základní informace o služebním úřadu
a na jednotlivé nástroje slaďování rodinného a osobního života státních zaměstnanců
s výkonem státní služby.
Prosíme, aby respondenti na začátku dotazníku vyplnili základní informace o jejich
služebním úřadu, které jsou nezbytné pro následné vyhodnocení získaných údajů
a vypracování výše uvedené výroční zprávy, včetně kontaktní osoby pro účely
případného zpřesnění jimi vyplněného dotazníku.
Veškeré v dotazníku uvedené otázky směřují na všechny státní zaměstnance, kteří
jsou zařazeni nebo jmenováni na systemizované služební místo. Prosíme, aby
respondenti při výběru odpovědi zohledňovali pouze údaje o počtu zaměstnanců ve
služebním poměru (tedy tzv. „řadových“ státních zaměstnanců i představených)
a zaměstnanců přijatých podle § 178 zákona o státní službě. Respondenti by
tedy neměli zohledňovat ostatní zaměstnance v pracovním poměru.
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Otázky směřují k získání informací za období roku 2017. V případě, že v otázce
není vymezeno konkrétní časové období, na které se zaměřuje, uvádějte odpověď ke
stavu 31. 12. 2017.
Pokud se informace, které jsou odpovědí k příslušné otázce, za Váš úřad během
roku 2017 změnily (došlo k vzniku, změně, ukončení určité události), tj. neprobíhaly
po celou dobu roku 2017, i tuto informaci do odpovědi zahrňte.
Budeme rádi i za Vaše další případné vysvětlení a komentáře k jednotlivým otázkám.
Prostor pro takové informace můžete využít u některých jednotlivých otázek nebo na
konci dotazníku v části nazvané „komentáře“.
Poznámka: Text dotazníku užívá pro osobu státního zaměstnance a státní
zaměstnankyně tvar rodu mužského, otázky tedy nejsou přechýleny.

II.

za účelem získání informací o řízeních ve věcech státní služby v roce
2017

Zpracovatel dotazníku: Ministerstvo vnitra, sekce pro státní službu.
Kontaktní osoba za zpracovatele: Mgr. Michal Richtr, tel. č. 974 818 228, e-mail:
michal.richtr@mvcr.cz.
Účel: získání informací o řízeních o věcech státní služby v roce 2017.
Cílová skupina: státní zaměstnanci a žadatelé o přijetí do služebního poměru.
Příslušné osoby pro vyplnění dotazníku: služební orgány, kárné komise, sekretariáty
kárných komisí.
Odhadovaný čas pro vyplnění dotazníku: 20 minut.
Termín pro vyplnění: do 18. června 2018.
Otázky směřují k získání informací za období roku 2017.
Prosíme, aby respondenti na začátku dotazníku vyplnili základní informace o jejich
služebním úřadu, včetně kontaktní osoby pro účely případného zpřesnění jimi
vyplněného dotazníku.
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Technické informace pro vyplnění zaslaných dotazníků
Samotné dotazníky naleznete pod níže uvedenými internetovými odkazy:
I.

za účelem získání informací o slaďování rodinného a osobního života
státních zaměstnanců s výkonem státní služby v jednotlivých
služebních úřadech za rok 2017
https://www.survio.com/survey/d/J3G9N9W8F5A7U3R2F

II.

za účelem získání informací o řízeních ve věcech státní služby
https://www.survio.com/survey/d/Q4X2L3Y9O4P3K4N7T

Jejich vyplňování probíhá přímo v internetovém prohlížeči. Z tohoto důvodu
doporučujeme si odpovědi na jednotlivé otázky předpřipravit pomocí dotazníku, který
je přiložen k průvodnímu dopisu ve formátu .pdf ve stejném znění, a který si tak
můžete vytisknout.
Mezi jednotlivými sekcemi dotazníku se lze pohybovat pomocí postranních šipek.
Některé otázky v dotazníku jsou povinné, tj. bez jejich zodpovězení není možné
pokračovat ve vyplňování dotazníku. Jedná se otázky, na jejichž konci je uveden
znak „*“.
Při zvolení odpovědi na otázku, u níž je uvedeno „Při zvolení této varianty pokračujte
otázkou č. x“, následující navazující otázky nevyplňujte (logicky by při zvolení určité
odpovědi nedávaly tyto smysl) a pokračujte zodpovídáním otázky č. x.
Pokud některé informace nejsou ze strany Vašeho služebního úřadu známy a nelze
je zjistit, uveďte v otázce jako odpověď „00“.
V dotazníku jsou otázky s několika typy odpovědí, a to
-

otázka s odpověďmi typu ANO/NE
Respondent může odpovědět (zvolit) pouze jednu z možností, a to ANO
nebo NE.

-

otázka zjišťující informace o počtu
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V otázce se zejména objevuje zájmenná číslovka „kolik“. Číselný údaj
respondent uvádí o konkrétním počtu zainteresovaných státních zaměstnanců
v jednotkách.
V případě, že se otázka dotazuje na počet státních zaměstnanců, dotazník
umožňuje respondentovi u většiny případů otázek zodpovědět takovou otázku
uvedením požadovaného údaje. Pokud takový údaj není respondent schopný
zjistit (služební úřad konkrétní informací o daném počtu nedisponuje), uveďte
v odpovědi znak „-„.
-

otázka typu a), b), c)
Respondent odpovídá na otázku výběrem z více možných odpovědí.
U některých otázek je možná pouze jedna odpověď, u některých je možných
více odpovědí.

-

otázka typu popis
Respondent odpovídá na otázku vypsáním textu odpovědi.

Vámi vyplněné dotazníky pod výše uvedenými internetovými odkazy se odešlou
Ministerstvu vnitra po kliknutí na tlačítko „ODESLAT“, které se nachází na konci
jednotlivých dotazníků.
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