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Zdroj: materiály organizace 
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Příloha č. 2 Dotazník – odm ěňování a motivace zam ěstnanc ů 

 

DOTAZNÍK – ODMĚŇOVÁNÍ A MOTIVACE ZAM ĚSTNANCŮ 

 

 

Dobrý den, 

jsem studentkou 5. ročníku Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské a v současné době 
zpracovávám diplomovou práci na téma „Odměňování zaměstnanců“. Dovoluji si Vás tímto 
požádat o vyplnění následujícího dotazníku, jehož výsledky budou souhrnně použity v praktické 
části mé práce. 
Dotazník je zcela anonymní.  
 
Děkuji za Váš čas a spolupráci. 

Lucie Hanzlíková 
 

 

Část I. Obecné údaje  

Prosím označte křížkem jednu z variant, případně doplňte údaj. 

 

Pohlaví žena  muž 

 

Věk ……………  let 

 

Nejvyšší dosažené vzdělání? 

 vyučen 

 úplné středoškolské vzdělání 

 vysokoškolské vzdělání 

 

Jak dlouho pracujete v organizaci? 

 méně než 1 rok 

 1 až 3 roky 

 3 až 5 let 

 5 až 7 let 

 více jak 7 let 

 



Část II. Odm ěňování zam ěstnanc ů 

 

Odpovězte prosím na otázky pomocí známkování (1 až 5). Můžete využít následující 

stupně: 

1 – velmi spokojen (a), 

2 – spokojen (a), 

3 – ani spokojen (a), ani nespokojen (a), 

4 – nespokojen (a), 

5 – velmi nespokojen (a). 

 

U každé otázky napište pouze jednu odpověď, kterou označte pomocí známkování. Na konci 

tématického okruhu máte možnost vyjádřit své poznámky a připomínky. 

 

Peněžní odm ěny 

Jak jste spokojen (a) s (se):                        1   2   3   4   5 

1. finančním ohodnocením vzhledem k situaci na trhu práce?       

2. finančním ohodnocením vzhledem k náplni práce?                    

3. systémem odměňování v organizaci?                   

4. výši celkové mzdy?                       

5. výši tarifní mzdy?                        

6. výši osobního příplatku?                      

7. výši příplatku za vedení?                       

(Pokud nejste ve vedoucí funkci a příplatek za vedení nemáte, prosím 

nehodnoťte.) 

8. výši mzdy za práci přesčas?                   

9. výši odměn?                                                                                

(Pokud jste v posledních šesti měsících nedostal (a) odměny, prosím                             

nehodnoťte.) 

                                                      

Připomínky/poznámky na zlepšení: 

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

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

……………………………………………………………………………………… 

 

 



Zaměstnanecké výhody 

Využíváte-li některou z uvedených zaměstnaneckých výhod, označte prosím u dané 

zaměstnanecké výhody míru Vaší spokojenosti. Zaměstnanecké výhody, které nevyužíváte, 

nehodnoťte. 

 

Jak jste spokojen (a) s p říspěvky zam ěstnavatele na: 

10.  závodní stravování                       

11. penzijní připojištění se státním příspěvkem                      

12.  soukromé životní pojištění                        

13. pobyty v letních a zimních táborech pro děti zaměstnanců  

14. rekreace a rekreační zařízení                                 

15. společenské a reprezentační akce                                

16. vstupenky do plaveckého bazénu                                

17. zdravotní péče o zaměstnance                                 

18. sportovní a zdravotní zařízení                                 

19. odměny za zlepšovací návrhy                                 

 

Jak jste spokojen (a) s: 

20. nepeněžními dary bezpříspěvkovým dárcům krve                 

                 

21. poskytnutím jednorázové soc. výpomoci v mimořádně závažných případech 

                 

22. poskytnutím návratné a bezúročné půjčky na bytové účel          

                                                 

 

23. Jaké další zaměstnanecké výhody byste rád (a) využíval (a)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nepeněžní odm ěny 

Jak jste spokojen (a) s:  

24. uznáním a oceněním, kterého se Vám dostává na Vašem pracovišti? 

                 

25. mírou odpovědnosti, která se váže k Vašim pracovním úkolům? 

                 

26. možností profesního růstu na Vašem pracovišti? (možnost dalšího vzdělávání) 

                 

27. úspěchy, kterých dosahujete na Vašem pracovišti? 

                 
 

Připomínky/poznámky na zlepšení: 

 

 

 

Jak jste spokojen (a) s (se): 

28. zpětnou vazbou s Vaším přímým nadřízeným? 

                                                 

29. obsahem práce, kterou vykonáváte? 

                 

30. spoluprací s lidmi na Vašem pracovišti? 

                 

31. možností pracovního postupu a povýšení na Vašem pracovišti? 

                 

32. kvalitou zpětné vazby, které se Vám dostává za Vaše pracovní výkony? 

                 
 

Připomínky/poznámky na zlepšení: 

 



Prosím označte křížkem jednu z variant, případně doplňte údaj. 

33. Víte přesně, co se od Vás očekává – jaké jsou Vaše úkoly a cíle? 

ANO NE 

 

34. Hodnotí přímý nadřízený Váš pracovní výkon? 

ANO NE 

Pokud ANO – jak často a jakým způsobem? 

…………………………………………………………………………………..……………… 

 

Pokud NE – proč ho podle Vašeho názoru nehodnotí? 

………………………………………………………………...….…………………………… 

 

35. Probíhá na Vašem pracovišti pravidelné formální hodnocení zaměstnanců? 

ANO NE 

 

36. Odráží se Váš pracovní výkon ve výši osobního ohodnocení? 

ANO NE 

 

37. Znáte kvalifikační předpoklady a požadavky na vzdělání, které musí být splněny pro zařazení 

do Vaší mzdové třídy? 

ANO NE 

 

38. Považujete systém odměňování v organizaci za motivující? 

ANO NE 

Pokud NE – proč a v čem? 

………………………………………………………………………………………………..…………

………………………………..………………………………………………………… 

 

39. Uvažujete o změně zaměstnavatele?   

     ANO NE 

 

Pokud ANO – co by Vás přimělo změnit názor? 

 

Děkuji za čas, který jste strávili vyplněním tohoto dotazníku. 

 


