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Příloha č. 1: Dotazník 

Vážení zaměstnanci,  
jsem studentkou 5. ročníku Hornicko-geologicé fakulty Vysoké školy báňské-Technické 
univerzity Ostrava oboru Ekonomika a řízení v oblasti surovin. Letos zpracovávám 
diplomovou práci týkající se motivace a vzdělávání ve Vaší organizaci.  
Chtěla bych Vás touto cestou požádat o spolupráci prostřednictvím vyplnění následujícího 
dotazníku.  
Výsledky tohoto dotazníku budou podkladem pro vypracování aplikační části mé 
diplomové práce. Dotazník je zcela anonymní.  
Děkuji Vám za Váš čas a ochotu.  
Bc. Eva Jacková 

 

1. Je pro Vás způsob odměňování vaší organizace dostatečnou motivací? 
a) Ano 
b) Spíše ano 
c) Ne 
d) Spíše ne 

 

2. Myslíte, že je systém odměňování vaší společnosti spravedlivý? 
a) Ano 
b) Spíše ano 
c) Ne 
d) Spíše ne 

 

3. Zakroužkujte v tabulce důležitost, jakou přikládáte jednotlivým odměnám. 

1-velmi důležité, 2- spíše důležité, 3- spíše nedůležité, 4-nedůležité, 5-tato odměna se 
mě netýká 

Prémie za výrobu 1 2 3 4 5 
Prémie za bezpečnost práce      
Osobní hodnocení      
Penzijní a životní pojištění      
Příspěvek na stravování      
Zvýhodněný mobilní tarif      
Vzdělávací kurzy      
5 dní dovolené nad zákonem stanovený rámec      
Poukázky na prací prášek      
Finanční dary      
Příspěvky na sportovní, zájmovou a společenskou činnost      
Nárok na solvinu, krém na ruce a sprej na nohy      
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4. Bez které z těchto odměn se dokážete obejít? (zakroužkujte prosím maximálně 

4 možnosti) 
a) Prémie za výrobu, 
b) prémie za bezpečnost práce, 
c) osobní hodnocení, 
d) penzijní a životní pojištění, 
e) příspěvek na stravování, 
f) zvýhodněný mobilní tarif, 
g) vzdělávací kurzy, 
h) 5 dní dovolené nad zákonem stanovený rámec, 
i) poukázky na prací prášek, 
j) finanční dary, 
k) příspěvky na sportovní, zájmovou a společenskou činnost, 
l) nárok na solvinu, krém na ruce a sprej na nohy. 

 

5. Které odměny byste navrhl (a) místo odměn zmíněných v bodě 4. (vypište 

prosím slovně, maximálně 4 možnosti). 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

6. Je finanční ohodnocení Vaší práce dostatečné vzhledem k náročnosti práce? 
a) Ano 
b) Spíše ano 
c) Ne  
d) Spíše ne 

 

7. Je finanční hodnocení Vaší práce dostatečné vzhledem k finančnímu 

hodnocení v jiných organizacích? 
a) Ano 
b) Spíše ano 
c) Ne 
d) Spíše ne 
e) Nevím 
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8. Myslíte si, že Vaše organizace řádně finančně hodnotí zaměstnance na základě 

znalostí, kvalifikace a praxe v oboru? 
a) Ano 
b) Ne-pracovníci s menší kvalifikací mají stejné finanční hodnocení jako 
pracovníci s vyšší kvalifikací 
c) O finančním hodnocení jiných pracovníků nic nevím 

 

9. Pokud Vás nadřízený pokárá za špatně odvedenou práci, řekne Vám také, 

v čem jste udělal chybu a jak ji napravit? 
a) Ano 
b) Ne-nikdy nevím, v čem jsem chybu udělal (a) 
c) Ne-jiný důvod 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 

10. Máte možnost navštěvovat vzdělávací kurzy týkající se Vaší profese? 
a) Ano 
b) Ano-musím se jich účastnit povinně 
c) Ne 
d) Ne-nikdy jsem neměl tuto možnost 

 

11. Využíváte vzdělávací kurzy nabízené Vaší organizací? 
a) Ano 
b) Ano-musím se jich účastnit povinně 
c) Ne 
d) Ne-nikdy jsem neměl tuto možnost 

 

12. Myslíte si, že jsou tyto kurzy prospěšné pro zlepšení výkonů Vaší práce? 
a) Ano 
b) Ne 
c) Myslím, že nové znalosti nepřináší 

 

13. Využíváte kurz anglického jazyka, který Vaše organizace nabízí? 
a) Ano 
b) Ne 
c) Nevím o tom, že mám tuto možnost 
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14. Jaký máte názor na program „zdravá společnost“, který probíhá ve vaší 

organizaci z důvodu motivace pracovníků pro lepší péči o své zdraví? 
a) Je to velice motivující a prospěšné 
b) Ani trochu se mi tento program nelíbí 
c) Mám k tomu neutrální vztah 

 

15. Víte o možnostech odměňování za zlepšovací návrhy v rámci programu LEAN 

v továrně? 
a) Ano 
b) Spíše ano 
c) Ne 
d) Spíše ne 

 

16. Zapojujete se do programu LEAN, zmíněného v bodu 15? 
a) Ano 
b) Ano-zatím ale neúspěšně 
c) Ne 
d) Ne-nemám o něm dostatečné informace 

 

17. Jaká je Vaše pracovní pozice v organizaci? 
a) Dělník 
b) TH pracovník 
c) Administrativní pracovník 
d) Jiný……………………………………………………………………………….. 
e)  

18. Jaké je Vaše nejvyšší dostatečné vzdělání? 
a) Neúplné základní 
b) Základní 
c) Vyučen v oboru bez maturity 
d) Střední odborné bez maturity 
e) Úplné střední s maturitou 
f) Vyšší odborné 
g) Vysokoškolské-bakalářský titul 
h) Vysokoškolské-magisterský titul 
i) Vysokoškolské-vyšší kvalifikace 

 

19. Jaké je Vaše pohlaví? 
a) Muž 
b) Žena 
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20. Kolik je Vám let? 
a) 18-20 let 
b) 21-30 let 
c) 31-40 let 
d) 41-50 let 
e) 51-60 let 
f) 61 a více 

 

21. Jak dlouho již v organizaci pracujete? 
a) Méně než rok 
b) 1 až 3 roky 
c) 4 až 6 let 
d) 7 až 9 let 
e) Více než 9 let 

 

Pokud byste měli zájem o nějaké připomínky, zde pro ně máte místo 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

Děkuji za spolupráci 

  



Bc. Eva Jacková: Analýza vzdělávání a motivace pracovníků ve vybrané společnosti 
 

2014  7 

Příloha č. 2: Hodnocení dotazníků 

 

Je pro Vás způsob odměňování vaší organizace dostatečnou motivací? 

Ano 6 
Spíše ano 12 
Ne 9 
Spíše ne 9 

 

Myslíte, že je systém odměňování vaší společnosti spravedlivý? 

Ano 5 
Spíše ano 14 
Ne 12 
Spíše ne 5 

 

Zakroužkujte v tabulce důležitost, jakou přikládáte jednotlivým odměnám 

 1 2 3 4 5 

Prémie za výrobu 13 6 4 0 13 
Prémie za bezpečnost práce 13 7 3 2 11 
Osobní hodnocení 27 6 2 0 3 
Penzijní a životní pojištění 4 7 8 8 9 
Příspěvek na stravování 10 19 4 2 1 
Zvýhodněný mobilní tarif 1 6 8 11 10 
Vzdělávací kurzy 16 13 3 0 4 
5 dní dovolené nad zákonem stanovený rámec 19 15 2 0 0 
Poukázky na prací prášek 1 11 5 6 13 
Finanční dary 5 7 9 4 10 
Příspěvky na sportovní, zájmovou a společenskou 2 14 9 4 7 
Nárok na solvinu, krém na ruce a sprej na nohy 6 9 5 6 9 

 

Bez které z těchto odměn se dokážete obejít? 

Prémie za výrobu 1 
Prémie za bezpečnost práce 4 
Osobní hodnocení 1 
Penzijní a životní pojištění 9 
Příspěvek na stravování 1 
Zvýhodněný mobilní tarif 19 
Vzdělávací kurzy 5 
5 dní dovolené nad zákonem stanovený rámec 0 
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Poukázky na prací prášek 7 
Finanční dary 4 
Příspěvky na sportovní, zájmovou a společenskou činnost 9 
Nárok na solvinu, krém na ruce a sprej na nohy 11 

 

Které odměny byste navrhl (a) místo odměn zmíněných v bodě 4 

13. a 14. Plat, příspěvek na dopravu, teambuilding, výše uvedené odměny stačí, odměna za 

100% docházky, odměna za nevybranou dovolenou, odměny za přesčasy, odměny za 

nulovou nemocenskou, příspěvek cyklistům, odměna za tabákovou abstinenci, pozitivní 

nálada vedoucího provozu, vánoční odměny, plat na dovolenou, poukazy do kosmetických 

salónů. 

 

Je finanční ohodnocení Vaší práce dostatečné vzhledem k náročnosti práce? 

Ano 2 
Spíše ano 20 
Ne 3 
Spíše ne 10 
Nevím 1 

 

Je finanční hodnocení Vaší práce dostatečné vzhledem k finančnímu hodnocení 

v jiných organizacích? 

Ano 4 
Spíše ano 19 
Ne 5 
Spíše ne 6 
Nevím 2 

 

Myslíte si, že Vaše organizace řádně finančně hodnotí zaměstnance na základě 

znalostí, kvalifikace a praxe v oboru? 

Ano 6 
Ne-pracovníci s menší kvalifikací mají 
stejné finanční hodnocení jako pracovníci 
s vyšší kvalifikací 

11 

O finančním hodnocení jiných pracovníků 
nic nevím 

19 
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Pokud Vás nadřízený pokárá za špatně odvedenou práci, řekne Vám také, v čem jste 

udělal chybu a jak ji napravit? 

Ano 23 
Ne 7 
Ne-jiný důvod 6 

Jiný důvod: 

- jelikož nadřízený sám neví co je špatně, protože nemá kvalifikaci, praxi ani 
dostačující vzdělání 

- Není k tomu odborně způsobilý 
- Zatím jsem se s tím nesetkala 
-  

Máte možnost navštěvovat vzdělávací kurzy týkající se Vaší profese? 

Ano 18 
Ano-musím se jich účastnit povinně 7 
Ne 8 
Ne-nikdy jsem neměl tuto možnost 3 

 

Využíváte vzdělávací kurzy nabízené Vaší organizací? 

Ano 20 
Ano-musím se jich účastnit povinně 4 
Ne 5 
Ne-nikdy jsem neměl tuto možnost 7 

 

Myslíte si, že jsou tyto kurzy prospěšné pro zlepšení výkonů Vaší práce? 

Ano 26 
Ne 8 
Myslím, že nové znalosti nepřináší 2 

 

Využíváte kurz anglického jazyka, který Vaše organizace nabízí? 

Ano 13 
Ne 11 
Nevím, že mám tu možnost 12 
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Jaký máte názor na program „zdravá společnost“, který probíhá ve vaší organizaci 

z důvodu motivace pracovníků pro lepší péči o své zdraví? 

Je to velice motivující a prospěšné 18 
Ani trochu se mi tento program nelíbí 7 
Mám k tomu neutrální vztah 11 

 

Víte o možnostech odměňování za zlepšovací návrhy v rámci programu LEAN 

v továrně? 

Ano 22 
Spíše ano 5 
Ne 5 
Spíše ne 4 

 

Zapojujete se do programu LEAN, zmíněného v bodu 15? 

Ano 6 
Ano-zatím ale neúspěšně 2 
Ne 14 
Ne-nemám o něm dostatečné informace 14 

 

Jaká je Vaše pracovní pozice v organizaci? 

Dělník 16 
TH pracovník 10 
Administrativní pracovník 7 
Jiná 3 

Jiná: team leader, pracovník kvality, vedoucí 

Jaké je Vaše nejvyšší dostatečné vzdělání? 

Neúplné základní 0 
Základní 1 
Vyučen v oboru bez maturity 5 
Střední odborné bez maturity 3 
Úplné střední s maturitou 22 
Vyšší odborné 0 
Vysokoškolské-bakalářský titul 4 
Vysokoškolské-magisterský titul 0 
Vysokoškolské-vyšší kvalifikace 1 
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Jaké je Vaše pohlaví? 

Muž 19 
Žena 17 

 

Kolik je Vám let? 

18-20 let 0 
21-30 let 18 
31-40  let 14 
41-50 let 3 
51-60 let 1 
61 a více 0 

 

Jak dlouho již v organizaci pracujete? 

Méně než rok 5 
1 až 3 roky 21 
4 až 6 let 10 
7 až 9 let 0 
Více než 9 let 0 

Připomínky zaměstnanců 

- Akce zdravá společnost by měla jít víc směrem podpory sportu a například cesty do 
práce na kole.  

- Na vedoucí, běžné odborné pozice by měli být přijímáni lidé s dostatečnou 
odbornou kvalifikací, praxí a vzdělání v oboru. To je tu opravdu velký problém, 
jelikož všude jsou nekompetentní lidé a poté to dopadá tak, že vyrábíme dle 
firemního hesla: Děláme obyčejné věci, neobyčejným způsobem 

  



Bc. Eva Jacková: An
 

2014 

Příloha č. 3: Harmo

 

nalýza vzdělávání a motivace pracovníků ve v

 

onogram programu zdravá společnos

ů  vybrané společnosti 

12 

č ost. 

 


