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Příloha č. 1: Schéma organizační struktury 

 

 

Zdroj: Interní doklady společnosti
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Příloha č. 2: Dotazník 

1. Jste: 

a. muž 

b. žena 

 

2. Jak dlouho již pracujete v této společnosti? 

a. do 1 roku 

b. 1 – 5 let 

c. déle než 5 let 

 

3. Jak jste celkově spokojen/a se svým zaměstnáním v této společnosti? 

a. velmi spokojen/a 

b. spíše spokojen/a 

c. spíše nespokojen/a 

d. velmi nespokojen/a 

 

4. Jak jste spokojen/a s principy a pravidly odměňování, zvyšování platu a osobního 

ohodnocení? 

a. velmi spokojen/a 

b. spíše spokojen/a 

c. spíše nespokojen/a 

d. velmi nespokojen/a 

 

5. Mzda odpovídá mému přínosu této společnosti 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

 

6. Které benefity byste ve svém zaměstnání přivítali? 

 

 

 

 

7. Jste spokojený(á) s poskytovanými benefity? 

a. spíše ano 

b. ano 

c. spíše ne 

d. ne 
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8. Motivují Vás benefity k výkonnějšímu pracovnímu výkonu? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. nevím 

d. spíše ne 

e. ne 

 

9. Doporučil byste naše pojistné produkty svým známým a blízkým? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

 

10. Můj nadřízený mi poskytuje podporu, kterou potřebuji k tomu, abych byl/a 

úspěšný/á ve své práci. (komunikuje cíle, udává směr, sleduje pokroky apod.)  

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

 

11. Vrcholové vedení přistupuje k zaměstnancům jako k tomu nejcennějšímu, co 

společnost má. 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

 

12. Moje každodenní pracovní úkoly mě baví. 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

 

13. Máte možnost při práci v této společnosti rozvíjet svoje profesní schopnosti? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

e. nevím 
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Příloha č. 3: Výsledky dotazníku (otázka č. 6) 

6. Které benefity byste ve svém zaměstnání přivítali? 

práci z domova 

kurz cizího jazyka 

zaměstnavatel poskytuje nadstandardní benefity, oceňuji nově zavedený benefit = 

rehabilitace 

Nenapadají mne žádné další benefity. 

využití sociálního fondu na dopravu do zaměstnání – Lítačka, permanentku do fitness centra 

Místo mimo kancelář, kde by bylo možné sníst oběd přinesený z domova. Také by bylo 

příjemné znovu obnovit přístup na terasu. Jinak mě nic nenapadá, aktuální benefity jsou 

perfektní, zejména masáže :) 

přístup na terasu 

Home office 

Příspěvek na MHD 

postačují současné 

13tý plat, v létě nápoje 

možnost výuky angličtiny 

13. plat, navíc ke všemu možnost slev do divadel a na koncerty 

možnost odkupu věcí, po určité době, které používáme při práci 

operativní leasing, home office, kvalitní kávovar, podíl na zisku (např. formou příspěvku do 

investic s rychlou likviditou) 

ovocný a zeleninový bar 

home office 

13. plat 

Jazyk nejen pro VIP zaměstnance. 

příspěvek na dopravu 

 13. a 14.plat 

firemní setkání, teambuildingové akce 

Home office 

služební vozidlo 

současné jsou dostatečné 

jazykové kurzy  

třináctý plat 

Vyhovují mi tak, jak jsou. Možná by místo části sociálního fondu mohl být FLEXI PASS (Dá 

se využít na sport, do lékárny, k úhradě výuky jazyků, kulturu atp..). 

zejména zlepšení atmosféry ve společnosti: rovný přístup k zaměstnancům, nevytváření 

vrstvy privilegovaných na úkor ostatních 

Myslím, že benefity ve firmě jsou nadstandardní. Napadá mě leda spolupráce např. s 

jazykovou školou, která by nám nabídla výuku jazyků za zvýhodněné ceny. 

slevové kupóny na služby či zboží 

Nevím, moc se mi líbí možnosti sociálního fondu, stravenky a ostatní nevyužívám. Jako 

obchodníka mne nejvíce motivují peníze, které získám jako provizi za uzavřený obchod. Byla 

bych moc ráda, kdyby naše firma zapracovala na transparentním systému evidence těchto 

provizí. Jinak jsem moc ráda, že mohu pro PVZP pracovat. 
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nic mne nenapadá... 

masáže nejen pro zaměstnance centrály... 

práce z domova, poukázky na kulturu 

Možnost zakoupit si jakékoliv výrobky, prodávané v lékárnách a následně vyúčtovat formou 

benefitu ze soc. fondu. 

parkovací místo pro PVZP, zvýšení dnů dovolené, 13tý plat, příspěvek na pohybovou aktivitu 

– sedavé zaměstnání. 

zatím žádný 

kurzy anglického jazyka 

Myslím, že stávající jsou dostatečné. 

v případě delší péče o rodinného příslušníka, možnost pracovat z domova, tedy za stejných 

podmínek jako v kanceláři 

spokojenost se stávajícími je dostatečná. 

13 a 14 plat, odměna za hospodářský výsledek 

více sick days, možnost home office, vstup na terasu, kvalitní kávovar (na opravdovou kávu) 

13. plat 

Zakoupení multisport. karty https://www.multisport.cz/cs/ nebo nějaké kartičky (například 3 

měsíční) na vstupy do vybraného fitness centra.  

vstup na terasu, hlavně v době oběda, lepší vybavení kuchyňky 

přístup na terasu, automatické espresso v kuchyňce 

vstupy na cvičení, masáže, saunu apod. 

příspěvek na roční jízdenku, příp. i možnost koupit ze sociálního fondu, kdy jízdenku 

používáme hlavně na cesty do práce. 

masáže, kosmetika 

možnost využití terasy, jídelna nebo menší místnost, kde bychom se mohli najíst, když si 

přineseme vlastní jídlo, jinak jsou benefity velmi dobré 

prostor vyčleněný pro obědvání mimo kancelářský stůl 

Předplatná vstupenka do fitness centra, Vánoční prémie 

větší množství možnosti sportovního vyžití 

Možnost práce z domova 

zavedení home office, proplácení jízdného do zaměstnání 

konkrétně mě žádný nenapadá 

 

 


