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Prvky systému odm ování  

Obr. 2.1: Prvky systému odm ování a jejich vzájemné vztahy 

Zdroj: Armstrong (2009). Vlastní úprava. 
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ZASTUPITELSTVO
P ísp vkové org. M sta

RADA Kulturní za ízení Valašské Mezi í í, p ísp vková organizace
M stská knihovna Valašské Mezi í í, p ísp vková organizace

STAROSTA Centrum pro zdravotn  postiženou mládež, p ísp vková organizace
Základní a mate ské školy, p ísp vkové organizace
SV  Dome ek, p ísp vková organizace

Krizový Místostarosta Místostarosta Útvar Plavecká škola, p ísp vková organizace
Zvl.orgány Výbory Komise štáb interního Technické služby Valašské Mezi í í, p ísp vková organizace

auditu
a kontroly

TAJEMNÍK
Ú ast M sta v obchodních spole nostech

ST SERVIS, s. r. o. 
M stské lesy a zele , s. r. o.

TK DEZA Valašské Mezi í í, spol. s r.o.
CZT Valašské Mezi í í, s. r. o.
TV Beskyd, s. r. o.
TS Valašské Mezi í í, s. r. o.
Elektroprojekta Rožnov a.s.

Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor
Kancelá finan ní majetkové reg. rozvoje komunálních školství, životního
starosty správy a územ. plánování služeb kultury a sportu prost edí
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M stská           
policie

Agentura VIA o.p.s.

Organiza ní struktura M stského ú adu Valašské Mezi í í, únor 2012
(p íloha . 2 Sm rnice II. Organiza ní ád M stského ú adu Valašské Mezi í í)
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DOTAZNÍK 

Odm ování a motivaci zam stnanc  na M Ú 

Dobrý den jmenuji se Miroslava Šalková, jsem studentkou VŠB - TU Ostrava (obor 
Ekonomika podniku) a cht la bych Vás poprosit o vypln ní tohoto dotazníku, který bude 
sloužit pouze pro mou záv re nou bakalá skou práci. Vybrala jsem si téma ,,Odm ování  
a motivace zam stnanc  na M Ú".  

P edem d kuji za ochotu a trp livost. 

1. Jste: 
a) Muž 
b) Žena  

2. Jaký je Váš v k? 
a) Do 30 
b) 31 – 40 
c) 40 – 55 
d) 55 a výše 

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzd lání? 
a) SŠ 
b) VOŠ 
c) Vysokoškolské 

4. Jakou pozici nyní zastáváte? 
a) Referent 
b) Vedoucí pracovník 

5. Jste spokojen se sou asnou pracovní pozicí? 
a) Jsem spokojen 
b) Jsem spíše spokojen 
c) Jsem spíše nespokojen 
d) Nejsem spokojen, myslím si, že mám na víc 

6. Pokud ne, jste ochoten  z stat u stávajícího zam stnavatele?  
a) Ano, z stanu u stávajícího zam stnavatele 
b) Ne, hledám si nové zam stnání 

7. Jste spokojen se systémem hodnocení (odm ování)? 
a) Ano, zcela 
b) Ano 
c) Ne, zm nil/a bych ho 



8. Probíhá u Vašeho zam stnavatele hodnocení pracovník ? 
a) Ano pravideln  (min. 1x za rok) 
b) Ob as, dle pot eby 
c) Neprobíhá v bec 

9. Je práce, kterou vykonáváte dle vašeho názoru dostate n  finan n  ohodnocena? 
a) Ano, jsem spokojen 
b) Ne, cítím se podhodnocen 

10. Využíváte benefity poskytované zam stnavatelem? 
a) Ano 
b) Ne 

11. Pokud ano, jaké? (M žete vybrat i více odpov dí) 
a) P ísp vek na stravování 
b) Rekreace zam stnanc  v rekrea ním za ízení zam stnavatele 
c) P ísp vek na nákup elektronického ipu na krytý bazén  
d) P ísp vek na pé i o duševní zdraví – formou poukázek 
e) P ísp vek na penzijní p ipojišt ní nebo na životní pojišt ní 
f) Jiné (napište jaké)  ………………………….. 

12. Jste s nabídkou benefit  spokojen? 
a) Ano 
b) Ne 

13. Motivují Vás benefity k lepším pracovním výkon m? 
a) Ano 
b) Ne 

14. Uvítal byste jinou formu zam stnaneckých výhod, než zam stnavatel nabízí? 
a) Ano 
b) Ne, jsem spokojen 

15. V p ípad , že ano, jaká forma benefit  by pro Vás byla motivací? (Napište 3 p íklady) 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

16. Pokud máte d ti ve v ku od 0 – 6 let? Uvítal byste benefit ve form  firemní školky? Uve te 
za odpov  d vod. 

a) Ano, ………………………………………………. 

b) Ne, ………………………………………………… 



17. Líbila by se Vám možnost samostatného výb ru benefit ? (Zam stnavatel by Vám p id lil 
finan ní kredit a výb r by byl zcela na Vás) 

a) Ano, je to zajímavé 
b) Ne, jsem spokojen 

18. Na co byste benefit ve form  kreditu využil? 
a) Na léky a zdravotní pom cky 
b) Na rekreaci sob  nebo svých d tí 
c) Permanentky (fitness, skipasy, masáže, sport atd.) 
d) Zvýhodn né volání  
e) Jiné (napište jaké) ……………………………………. 
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