
Zkušenosti z využití 
dotazníkového nástroje 

pro interní audit

Olga Mertlová
vedoucí oddělení interního auditu



Dotaz
sli.do

Využíváte pro svoji činnost některý 

z online či podobných automatizovaných 
dotazníkových nástrojů? 

ANO / NE



• Úspora času?
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Důvod využití dotazníkového šetření

Ušetřím Musím věnovat

➢ Čas na distribuci dotazníků a 
na sběr odpovědí

➢ Čas na výběr a nákup dotazníkového 
nástroje, pokud není v organizaci k dispozici

➢ Čas  na manuální třídění a 
zpracování odpovědí a jejich 
prezentaci

➢ Více času na důkladnou přípravu otázek 
(nemohu klást doplňující otázky během 
dotazování, technická stránka )

➢ Čas na sledování průběhu 
hodnocení a návratnosti 

➢ Čas na testování dotazníku

➢ Čas na komunikaci s dotazovanými – zajištění 
informovanosti a návratnosti odpovědí (povinné x 
dobrovolné, anonymní x jmenovité)



• Zpětná vazba k vlastní činnosti interního auditu
– Zvážit počet respondentů a četnost dotazování

• Auditní šetření samotné
– V případě, že v auditované oblasti identifikujeme již předem 

absenci  formalizovaných postupů, podle kterých lze jednoduše 
ověřovat jejich plnění, tak se formou dotazování současně 
zvyšuje povědomí dotazovaných o požadavcích na auditovanou 
činnost (vedlejší přidaná hodnota)

• Více uživatelů v organizaci  
– HR (spokojenost zaměstnanců, zpětná vazba školících aktivit), 

– komunikace s klienty organizace (zvyšování kvality služeb).
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Důvod využití dotazníkového šetření



• Trh nabízí řadu nástrojů
– Cena x funkcionality x grafické šablony 

– Zpravidla mají testovací verze zdarma

– Placené verze
• Umožňují práci v týmu, více uživatelů a jejich správu

• Umožňují souběh více dotazníků naráz (důležité během přípravy a 
testování)

• Větší počet otázek a respondentů než verze zdarma

• Smluvní ošetření ochrany dat, GDPR

• Větší možnosti exportu dat

• Průzkumy na klíč x vlastní tvorba dotazníku a jeho 
vyhodnocení
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Dotazníkové nástroje
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Výběr dotazníkového nástroje

Vyhodnocení ekonomické výhodnostii - nákup elektronického nástroje pro tvorbu dotazníků a realizaci průzkumů

Survio Click4survey Quanda Vyplňto.cz

Pořadí dle ceny 1 2 3 4

Cena/rok (Kč) 2 892.00 3 862.00 5 280.00 7 260.00

Online dotazníky, odkaz Ano Ano Ano Ano

Dotazníky s neomezeným počtem otázek Ano Ano Ano Ano

Nastavování logiky dotazníků Ano Ano Ano Ano

Vzorové dotazníky Ano Ano Ano Ano

Export odpovědí Ano Ano Ano Ano

Filtrování výsledků Ano Ano Ano Ano

Grafy, zprávy Ano Ano Ano Ano

Více zkušeností 

= podrobnější požadavky

požadavky SFDI na dotazníkový nástroj survio survio komentář
click4sur

vey

click4survey 

komentář

i-

dotazník

i-dotazník 

komentář

Základní parametry uživatelských účtů

neomezený počet otázek na jeden 

dotazník
ANO ANO ANO není omezeno

max. 10 aktivních dotazníků zároveň ANO ANO ANO není omezeno

max. 300 respondentů na jeden dotazník ANO ANO ANO není omezeno

max. 20 000 odpovědí za měsíc ANO

pokud 20000 na 

jeden účet pak 

ELITE; pokud 20000 

na všechny účty 

BUSINESS

ANO ANO

Přístup do aplikace

správa uživatelských účtů NE ANO ANO

max. 25 uživatelských účtů ANO ANO ANO není omezeno

Zabezpečení

použití zabezpečení SSL ANO ANO ANO

zajištění ochrany osobních údajů ANO ANO ANO

trvalé odstranění dat s osobními údaji ANO ANO ANO

ochrana proti internetovým botům a 

SPAMu
ANO ANO ANO

záleží na nastavení 

konkrétního 

dotazníku

Tvorba dotazníku

možnost různých druhů odpovědí (výběr 

z možností – i více možných odpovědí, 

slovní odpovědi, bodová hodnocení, 

odpovědi ANO/NE, škálování a možná 

sémantický diferenciál) 

ANO ANO

Nabízíme 29 

základních typů 

otázek a množství 

dalších variací.

ANO

možnost nastavení kombinovaných 

otázek (volba mezi přednastavenými 

možnostmi a zároveň možnost 

textového upřesnění)

ANO ANO ANO dle typu otázky

možnost nastavování logiky dotazníků 

v závislosti na odpovědi (přeskakování 

otázek, kontrolní zobrazení nastavení 

krokování v rámci celého dotazníku), 

ANO ANO ANO

možnost nastavení číslování otázek 

(včetně zohlednění podotázek – 

zohlednění krokování)

ANO

buď je můžete mít 

očíslované podle 

nastavení systému 

nebo zrušit 

číslování a 

očíslovat si otázky 

sami. Nelze však 

měnit čísla otázek 

na základě logiky, 

pokud 

předpokládáte, že 

se na danou otázku 

můžou dostat i 

respondenti dle 

jiných zvolených 

odpovědí.

ANO NE

doporučujeme 

otázky nečíslovat. 

Přesněji pro 

tvorbu dotazníku 

mít číslo otázku v 

"kódu otázky", 

který se 

nezobrazuje. Pro 

respondenta je 

číslo otázky zcela 

zbytečná 

informace, která: 

zdržuje tj. 

prodlužuje dobu 

vyplnění 

dotazníku; zabírá 

prostor na 

obrazovce 

(důležité pro 

mobilní zařízení). 

možnost přípravy souběžně více 

dotazníků pro různé útvary – odděleně 

bez možnosti náhledu a úpravy 

(oddělení IA, personální, atp.)

ANO skrze jiné účty ANO ANO

možnost volby povinných a 

nepovinných otázek
ANO ANO ANO

možnost interaktivních filtrů – 

v případně určité odpovědi na otázku 

se může zobrazit „podotázka“, která 

v případě jiné odpovědi na danou 

otázku se nezobrazuje

ANO
muselo by se 

vyzkoušet
ANO ANO

možnost předpřipravených vzorových 

dotazníků pro typické průzkumy v 

organizacích

ANO ANO ANO

tj. můžete uložit 

Vaše průzkumy 

jsko vzory pro 

klonování/opaková

ní

Vzhled

vložení vizuální identity (logo 

organizace)
ANO ANO ANO

odkaz na vlastní doméně NE
možnost pop-up 

okna nebo odkazu
ANO ANO

Není jasné, co tím 

máte na mysli. je k 

dispozici možnost 

vlastní 

subdomény, tj. 

adminsitrace může 

být např. na 

adrese: 

https://sfdi.i-

dotaznik.cz/xxxxxx

xx, odkaz na 

dotazník pak na 

adrese: 

https://sfdi.i-

dotaznik.cz/NNNN

NN

možnost měnit fonty dotazníku NE ANO ANO

tematické strukturování dotazníku 

(např. kapitoly)
ANO

muselo by se 

vyzkoušet
ANO ANO

volby počtu zobrazovaných otázek na 

jedné straně 
ANO

muselo by se 

vyzkoušet
ANO

Strukturu 

dotazníku 

(rozdělení otázek 

na stránce) vytváří 

autor dotazníky při 

samotné tvorbě.

ANO

volby úvodu s volitelným popisem a 

počtem stran
ANO

muselo by se 

vyzkoušet
ANO

Úvod dotazníku lze 

libovolně 

navrhnout

ANO

Rozesílání

Rozeslání anonymní (nepropárování - 

anonymní odpovědi) i adresované 

(propárování – email a odpověď)

NE

anonymní neumí, 

pouze odkaz z 

našich emailů

ANO ANO

Příprava rozesílacích adres (volba 

mezi skupinami)
ANO

muselo by se 

vyzkoušet
ANO ANO

Není zcela jasné, 

co myslíte. Adresy 

mohou být 

individuální pro 

každý průzkum. 

Nebo, pokud byste 

rozesílali 

opakovaně 

stejným lidem (tj. 

panelové šetření), 

je možné využít 

modulu "centrální 

panel" v systému.

Možnost hromadného importu kontaktů 

(jméno, příjmení, e-mail) a správa 

těchto kontaktů

ANO
muselo by se 

vyzkoušet
ANO ANO

Možnost zasílání upomínek na vyplnění ANO

ale pouze 1 

upomínka, pak 

další upomínku

ANO ANO

Report o tom, kolik lidí vyplnilo a jak 

dlouho trvalo vyplňování
ANO

muselo by se 

vyzkoušet
ANO ANO

Ověření nastavení rozesílání z webu 

poskytovatele služby
ANO

muselo by se 

vyzkoušet
ANO ANO

Není zcela jasné, 

co myslíte. Ověření 

probíhá pomocí 

SPF/DKIM.

Rozesílání přes odkaz v emailu tak, 

aby bylo identifikovatelné, že dotazník 

bude vyplňován pro SFDI

ANO ANO ANO

Není zcela jasné, 

co myslíte. E-

mailová adresa 

odesílatele musí 

být z důvodu 

snížení spam skóre 

tj. zvýšení 

doručitelnosti na 

doméně "i-

dotaznik.cz", 

nicméně může být 

např. "sfdi@i-

dotaznik.cz" a jako 

jméno pak "i-

Dotaznik pro SFDI". 

A dále SFDI uvést 

do předmětu 

zprávy. Nicméně 

musíme upozornit, 

že některé úřady 

státní správy již 

nyní v interních 

směrnicích ke 

kyberbezpečnosti 

svým 

zaměstancnům 

zakazují klikat na 

jakýkoli odkaz z Vyplňování dotazníku

vracení se zpět k předcházejícím 

dotazům a možností je upravovat (i 

přes krokování)

ANO
doporučují 

nepoužívat :D
ANO ANO

přehledná orientace v dotazníku (např. 

formou navigační boční lišty – „jak 

daleko v dotazníku se respondent 

aktuálně nachází“, hypertextové 

odkazy) 

ANO
muselo by se 

vyzkoušet
ANO

Poskytujeme jen 

procentuélní 

zobrazení 

vyplnění 

dotazníku.

ANO

před dokončením dotazníku možnost 

zobrazit rekapitulaci odpovědí
NE ANO

Vyplněný dotazník 

lze před 

odesláním zpětně 

prohlédnout.

NE

možnost přerušení dotazníku a 

následné pokračování
ANO

ale limitované 

soubory cookies
ANO ANO

kontrolní hlášení se seznamem 

nevyplněných otázek
NE

pouze u 

povinných ihned 

oznámení 

respondentovi, že 

nevyplnil

ANO

Kontrola 

vyplněných 

otázek probíhá 

stránku po 

stránce

NE

není souhrnný 

seznam, ale 

zobrazují se 

nekompletní 

skupiny otázek

vyplňování v internetových prohlížečích 

(nejvíce používané, např. Chrome, 

Explorer, Edge, Safari, Firefox, Opera, 

atd.)

ANO ANO ANO

optimalizované zobrazení pro mobilní 

telefony a tablety
ANO ANO ANO

Zpracování a vyhodnocení dat 

z dotazníků

grafy – možnost volby různých typů 

grafu; volby os a rozsahu os; měnit 

barvy a fonty, možnost úpravy grafu 

(doplnění hodnot do grafu, doplnění 

textu, atp.)

ANO ANO

Umíme jen volbu 

typu grafu a textů 

v grafech. Barvy 

měnit nyní 

nedokážeme. Je 

možné 

funkcionalitu 

později doplnit.

NE

různé typy grafů 

ano, ale vše ostatní 

ne

tabulky ANO ANO ANO

možnost exportu tabulek či grafů v .xls ANO ANO NE
tabulky ano, grafy 

ne

možnost exportu jednotlivých dotazníků 

v .xls + v .pdf
ANO ANO

Nabízíme export i 

do datového 

formátu SAV pro 

použití ve 

statistickém 

programu SPSS

ANO

Zpracování zprávy

Možnost výběru, co do Zprávy dát a co 

ne (otázky, odpovědi, tabulky, grafy, 

slovní komentář) – volba struktury 

Zprávy

ANO
muselo by se 

vyzkoušet
ANO NE

možnost zvolit, 

jaké otázky 

zahrnout, ostatní 

ne

možnost exportu v .doc a .pdf ANO ANO
Umožňujeme 

export jen do PDF
NE jen PDF

Uživatelská podpora

Uživatelská podpora - dostupnost e-

mailem a telefonem
ANO pouze email ANO

Podpora na 

mobilním čísle, i 

pro případ kdy je 

náš tým na cestách 

:-)

ANO

Proškolení - úvodní proškolení 

zaměstnanců, kteří budou jednotlivé 

dotazníky spravovat

ANO

Placené zvlášť: 

vena bez DPH 12 

000 Kč (+ každá 

započatá hodina 1 

650 Kč) 

ANO

V cenové nabídce 

je uvedeno 

proškolení max 25 

zaměstnanců na 

území Prahy v 

rozsahu 4 hodin.

ANO
max. 2 školení/2 

termíny za rok

Nahlášení pokud dotazník nepojede a 

sdělení doby, dokdy bude provoz 

obnoven (informování skrze email)

NE ANO ANO

Provoz

Dostupnost dotazníku pro 

respondenty: 7 dní v týdnu, 24 hodin 

denně 

ANO ANO ANO

Nefunkčnost dotazníku: maximální 

doba: 5 pracovních dnů 
ANO jejich odhad ANO

Nedostupnost 

našeho systému se 

pohybuje řádově v 

minutách měsíčně, 

a to obvykle v 

nočních hodinách. 

Zahrnuje povinnou 

údržbu a 

bezpečnostní 

aktualizace 

systémů.

ANO

V případě nefunkčnosti – sankce 

(sleva) – odvíjející se od poplatku za 

měsíc (bude záležet na smluvní 

úpravě)

??? nesděleno ANO ANO

bez DPH bez DPH bez DPH

Business 124 944 Kč cena 150 000 Kč cena 48 000 Kč



• Nepodcenit komunikaci s dotazovaným (úvodní část 
dotazníku, vysvětlení účelu dotazování a způsobu 
nakládání s odpověďmi)

• Pokyny k vyplňování, kontakty pro dotazy

• Raději konkrétní otázky 

• Srozumitelnost otázek 

• Neptat se v jedné otázce na více věcí

• Pozor na použití návodných otázek a otázek obsahujících 
odpověď 

• Zvážit možnost otevřených otázek (více informací x 
náročnější vyhodnocení)
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Tvorba dotazníku



• Přehlednost dotazníku

– Související skupiny otázek do bloků, bloky pojmenovat

– Pokud to jde, otázky očíslujte 

• Orientace v dotazníku

– Zvážit zda umožním návrat k předchozím odpovědím (může 
a nemusí být žádoucí)
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Tvorba dotazníku



• Technická stránka dotazníku
– Funguje u respondentů tak, jak předpokládám? 

(internetové prohlížeče, přehlednost, …)

– Gramatické chyby, nelogičnosti

• Srozumitelnost / Pochopení dotazníku (vyhodnocení 
testovacích odpovědí + názor testovaného)
– Může vést k opravě dotazníku nebo k přepracování 

dotazníku = nové testování

• Množství testujících … a výběr testujících!
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Testování dotazníku



• Využití v rámci interního auditu zaměřeného na:

– Celkový popis vnitřního kontrolního systému 

• noví členové týmu IA, souběžně získali celkový přehled o 
organizaci

• Základem pro tvorbu dotazníku byl vzorový dotazník MF, 
využito členění do tematických celků a hlavní témata otázek

– Popis fungování systému řízení kvality organizace (ISO 
9001)

– Funkčnost řízení protikorupčních rizik organizace
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Naše praktická zkušenost



• Dotazník VEDOUCÍ : Povinný, jmenovitý („podepsaný“)

– Pouze pro vedoucí zaměstnance / představené (26 respondentů)

– Rozsáhlejší, 70-132 otázek, průměrně 1:33 hod, někde navazující 
pohovory

– Oblasti šetření:

1. Cíle, pravomomoci, odpovědnost  (formalizace, hodnocení, 
organizace útvarů)

2. Postupy (porady, součinnost, řídící kontrola)

3. Metodika (vnitřní předpisy)

4. Personální a materiální zabezpečení

5. Rizika (řízení rizik)

6. Komunikace, dokumentace, archivace
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Rozsah dotazování – 2 dotazníky



• Dotazník ALL: Dobrovolný, anonymní

– Pro všechny zaměstnance SFDI (znovu i pro vedoucí, každý 
vyhodnocován samostatně)

– Méně rozsáhlý, 32 - 72 otázek (některé podmíněné), 
průměrně 21 minut

– Oblasti: Cíle, Postupy, Personální a materiální zabezpečení, 
Komunikace

– Zahrnuta zpětná vazba („spokojenost zaměstnanců“) –
nejen interního auditu
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Rozsah dotazování – 2 dotazníky
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Dotaz
sli.do

Je vaše vlastní zkušenost s obdobnými 
nástroji pozitivní a vracíte se k nim 

opakovaně?
ANO / NE



• Anonymní dotazník vyplnilo 46 % zaměstnanců

• Je to dobrý výsledek?

– nový nástroj – první dotazníkové šetření v organizaci,

– šetření realizováno interně – menší důvěra v anonymitu, 
nedůvěra ve skutečný dopad a realizaci změn,

– dotazník byl zadán na konci roku – velká vytíženost 
některých útvarů,

– citlivá témata.
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Výsledky šetření a návratnost dotazníků



• Respondenti jsou více motivováni k vyplnění, pokud 

– Znají a chápou účel dotazování

– Vědí, že se výsledkem bude někdo skutečně zabývat

– Věří, že jejich odpovědi mohou pomoci něco změnit / 
zlepšit

• vyšší šance, že dotazník vyplní i příště

• Jak to mohu zajistit?

– Předem deklarovat souhlas vedení organizace s 
publikováním výsledků (pokud souhlasí a spolupracují)

– Prezentace výsledků za účasti vedení organizace 
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Zpětná vazba pro respondenty



➢ Letos použijeme dotazníky znovu

➢ Integrace dotazů z více oblastí (menší zátěž pro 
respondenty, výstupy využijeme pro více auditních
zpráv, mj. spolupráce s HR)

➢Nákup nového dotazníkového nástroje – využijí i další 
útvary SFDI (např. zpětná vazba klientů v rámci řízení 
kvality úřadu)

➢ Více specifických požadavků na vybraný produkt / 
nástroj
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Zhodnocení



• Velké zjednodušení v distribuci dotazníku a sběru dat

• Trvat na možnosti data stáhnout a dále s nimi 
pracovat

• Automatizované vyhodnocení nenahradí vlastní 
analýzu a vlastní formu prezentace výsledku
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Naše hlavní poznatky



Dotaz
sli.do

Budete po dnešku o této formě 
šetření uvažovat? 

ANO / NE



Děkuji za pozornost!

olga.mertlova@sfdi.cz

Prostor pro diskusi a sdílení vašich 
zkušeností, za které  předem 

děkujeme!


