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Meranie spokojnosti zamestnancov v Akademickom roku 2017/2018 

 

Štatistika vyplnenia dotazníkov 

AR Počet zamestnancov Počet vyplnených dotazníkov % 

2017/2018 500 94 18,80% 

 

- Hodnotenie prebiehalo v júni 2018 

- Dotazníkový prieskum sa druhý krát uskutočnil elektronickou formou 

- Dotazník vyplnilo a odoslalo 94 (18,80 %) zamestnancov 

- Pracovníci hodnotili pracovné prostredie, finančné ohodnotenie, vnútornú komunikáciu 

v rámci fakulty, informovanosť, odmeňovanie, sociálne benefity a iné 

- Výsledky prieskum dosiahnuté v akademickom roku sú porovnateľné s výsledkami  

prieskumu z prechádzajúceho akademického roka 

 

II. časť - Informovanosť a komunikácia (otázky 5 – 18) 

Najmenej spokojní sú zamestnanci: 

• s celkovou úrovňou komunikácie nadriadený – podriadený 30 (31,92%)  

• s úrovňou komunikácie medzi zamestnancami fakulty  – 28 (29,80%) 

• s tým, že na pracovisku neprebieha pravidelné vyhodnotenie činnosti útvaru – 34,04% 

 

Najviac spokojní sú zamestnanci: 

• s celkovým imidžom fakulty – 82 (87,23%) 

• najviac informácií o dianí na fakulte sa získava z web stránky fakulty – 84 (89,36%) 

 

III. časť -  Spokojnosť a motivácia (otázka 19-31) 

Zamestnanci  by uprednostnili nasledujúce benefity: 

1) lepšie finančné ohodnotenie – 45 (47,87%) 

2) lepší sociálny program – 23 (24,47%) 

3) lepšie materiálne a technické vybavenie pracoviska – 23 (24,47%) 



 

Napĺňanie jednotlivých pracovných motívov na fakulte (otázka 20) 

 84,05% zamestnancov je spokojných s prácou a hodnotí ju ako zaujímavú 

 29,80% zamestnancov nie je spokojných so mzdou a finančnou odmenou 

 36,17% zamestnancov nie je spokojných s ich zapojením do rozhodovacích procesov 

 

Formy odmeňovania (otázka 21-22, 24) 

• 39,36% zamestnancov nie je spokojných s morálnymi formami odmeňovania 

• 30,86% zamestnancov nie je spokojných s finančnou formou odmeňovania 

• 31,91% zamestnancov nie je spokojných s ich súčasným mzdovým ohodnotením 

 23,41% si myslí, že fakulta nemá dobre nastavený sociálny program 

 

Rovnosť príležitostí na fakulte (otázka 28-30) 

• Z výsledkov vyplýva, že na fakulte je uplatňovaná rovnosť príležitostí, diskutabilné sú 

otázky : 

• 28 - Jednotný prístup k odbornému rastu zamestnancov a ich profesijnej kariéry   

• 29 - Podpora fakulty v oblasti rozvoja ďalším vzdelávaním 

V oboch prípadoch sa cca 3,19% respondentov nevie vyjadriť. 

 

 

IV. časť - Vybavenie a pracovné podmienky (otázky 32-41) 

Zamestnanci sú spokojní s technickým vybavením (77,66%) ako aj s priestorovým vybavením 

(68,08%). 

 23,41% zamestnancov sa vyjadrilo, že nie sú spokojní s materiálovým vybavením. 

 

 35,11% nevyužíva možnosti stravovania, ktoré sprostredkuje zamestnávateľ. 

 

Ak by chceli zamestnanci zmeniť doterajšie pracovisko, do úvahy by brali na prvom mieste 

lepšie finančné ohodnotenie – 65,96%, na druhom mieste lepšiu organizáciu práce 

a pracoviska – 30,85% a nasleduje významnejšia práca – 25,53% a  lepšie sociálne benefity 

– 24,47%. 

 

V rámci pracovných podmienok a ich zabezpečenia je spokojných 72,35% zamestnancov 

s vybavením pracoviska, 57,45% s pružným pracovným časom a 92,55% s prístupom 

k informačným technológiám. Ako najdôležitejšie kritérium v rámci hodnotenia pracovných 

podmienok je vybavenie pracoviska – 81,91%. 



 15,96% zamestnancov nie je spokojných so zabezpečením dôstojných miestností na 

konzultácie so študentami. 

 

V. časť - Riadenie 

 29,79% zamestnancov nie je spokojných s podporou od svojho priameho 

nadriadeného 

 36,18% zamestnancov  nie je spokojných so spätnou väzbou, ktorú získavajú na 

základe vykonanej práce 

 v priemere 56,38% zamestnancov je spokojných s kompetenciami a s mierou 

zodpovednosti ktoré im boli zverené. 

 17,02% zamestnancov uvádza, že podnety a pripomienky v dotazníku sú neriešené, 

resp. 55,32% zamestnancov uvádza, že sú riešené len čiastočne. 

 

 

 

- V prílohe:  1. Vyhodnotenie dotazníka – Meranie spokojnosti zamestnancov 

 


