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Příloha č. 1 

Výsledky z dotazníkového šetření 

Graf 1) Odpověď respondentů na otázku č. 2  

Věková kategorie zaměstnanců 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 2) Odpověď respondentů na otázku č. 4 

Počet let strávených v podniku 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 3) Odpověď respondenta na otázku č. 6 

Spokojenost s prací 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 4) Odpověď respondentů na otázku č. 9 

Vedení nadřízeným 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 5) Odpověď respondentů na otázku č. 11  

Znalost nabízených zaměstnaneckých výhod 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 6) Odpověď respondentů na otázku č. 14 

Návrh další zaměstnanecké výhody  

 

Zdroj: Vlastní zpracování
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           Příloha č. 2 

Dotazník 

Vážení zaměstnanci, 

jsem studentkou 3. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, obor Ekonomika podniku 

a chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Jeho cílem je zjistit, jak jste 

motivováni ve Vaší firmě. Tento dotazník je anonymní a Vámi poskytnuté informace budou 

sloužit k vypracování návrhů a další zlepšení úrovně motivování. Děkuji Vám za ochotu 

a trpělivost při vyplňování dotazníku.   

1. Jste:         

 a) Muž        b) Žena 

 

2. Jaký je Váš věk? 

 a) Do 35 let         b) Nad 35 let 

   

3. Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhl? 

  a) Vyučen v oboru     c) Vysokoškolské vzdělání 

  b) Vzdělání s maturitní zkouškou     d) Základní vzdělání 

 

4. Jak dlouho již ve Vaší společnosti pracujete? 

 a) Do 5 let      b) Nad 5 let 

 

5. Jakou pracovní pozici ve Vašem podniku zaujímáte? 

 a) Technicko-hospodářský pracovník  b) Dělnická profese 

 

6. Naplňuje Vás Vaše práce? 

 a) Ano       b) Ne 

 

7. Jak byste zhodnotil/a vztahy mezi spolupracovníky? 

  a) Velmi dobré     c) Spíše špatné 

  b) Dobré      d) Špatné 

 

8. Jak byste zhodnotil/a vztahy (komunikace) s Vaším nadřízeným? 

  a) Velmi dobré     c) Spíše špatné 

  b) Dobré      d) Špatné 
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9. Jste spokojen/a s tím, jak Vás vede Váš nadřízený? 

 a) Ano       b) Ne 

 

10. Jak hodnotíte pracovní prostředí na Vašem pracovišti? 

 a) Velmi dobré     c) Špatné 

 b) Dobré      d) Velmi špatné 

 

11. Víte, jaké zaměstnanecké výhody Vaše společnost nabízí? 

 a) Ano       b) Ne 

 

12. Jaké z nabízených zaměstnaneckých výhod preferujete? Prosím ohodnoťte čísly 1-11.  

      1- nejvíce preferujete, 11- nejméně preferujete. Seřaďte podle důležitosti pro Vás. 

 a) Týden dovolené navíc      ……...   

 b) Placené volno nad rámec zákoníku práce    ……... 

 c) Příspěvek na životní pojištění     ……… 

 d) Jazykové kurzy       ……… 

 e) Rekondiční a ozdravné pobyty     ……… 

 f) Odměna při životním jubileu     ……… 

 g) Odměna při pracovním jubileu     ………  

 h) Závodní stravování       ……… 

 i) Společenské akce pro zaměstnance    ……… 

 j) Akce pro děti zaměstnanců      ……… 

 k) Systém odměn       ……… 

    

13. Co Vás nejvíce motivuje k práci?   ……………………………... 

 

14. Navrhl/a byste nějakou další zaměstnaneckou výhodu ve Vaší společnosti? 

 a) Ano       b) Ne 

  

15. Uvedl/a-li jste v předchozí otázce ano, vyberte z níže uvedených? 

 a) Příspěvek na penzijní připojištění   e) Různé formy vzdělávání 

 b) Příspěvek na dovolenou    f) Příspěvek na sport 

 c) Příspěvek na kulturu    g) Případně jiné ………………… 

 d) Příspěvek na zájmové kroužky dětí       

      Děkuji Vám za věnovaný čas a přeji hezký den!

                Kristýna Konopíková 
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           Příloha č. 3 

Organizační struktura 

 

 
  

 

 


