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Příloha č. 1. – Organizační struktura společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2. - VZOR DOTAZNÍKU 
 

Vážení pracovníci společnosti STOW ČR, s.r.o.,  

 

obracím se na Vás s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé diplomové 

práce na téma odměňování zaměstnanců. Cílem dotazníku je zjistit  úroveň Vaší spokojenosti 

s odměňováním a mzdovými formami, které Vám společnost poskytuje. Informace získané 

tímto způsobem budou použity pouze pro zpracování diplomové práce. Dotazník je 

anonymní. Vámi zvolenou odpověď prosím zakroužkujte, pokud není uvedeno jinak. 

 

Děkuji za Váš čas a spolupráci. 

        Bc. Daria Rozsívalová 

 

1) Vnímáte systém odměňování ve Vaší společnosti jako spravedlivý? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) ne 

d) spíše ne 

 

2) Myslíte si, že výše Vaší mzdy odpovídá náročnosti Vaší práce? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) ne 

d) spíše ne 

 

3) Jak jste spokojen/a  s informováním o způsobu stanovení Vaší mzdy? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) ne 

d) spíše ne 

 

4) Je výše Vaší mzdy ovlivnitelná Vaším výkonem? 

a) ano, má základní mzda je ovlivnitelná mým výkonem 

b) ano, má pohyblivá složka (prémie) mzdy je ovlivnitelná mým výkonem 

c) ne není 

d) spíše ne 

e) jinak (proč?)…………………. 

 

5) Víte na čem je Vaše prémiová složka mzdy závislá a z čeho vychází (jak se měří, 

dle jakých kritérií)?  

a) ano vím, na čem je závislá má prémiová složka mzdy 

b) ano vím, ale jen zčásti 

c) ne, nevím 

 

6) Myslíte si, že kritéria, na jejichž základě je výše Vaši mzdy a prémií měřena jsou 

spravedlivě nastavena? 

a) ano  

b) spíše ano 

c) ne  

d) spíše ne (proč?)………………………………………………… 



7) Jestliže jste splnili daná kritéria, myslíte si, že prémie jsou Vám přidělovány 

spravedlivě? 

a) ano 

b) jen někdy 

c) ne 

 

8) Jak často je Vám vyplácena prémiová složka mzdy? 

a) měsíčně 

b) čtvrtletně 

c) jinak (uveďte jak?)………………………………… 

 

9) Kdo rozhoduje o výši Vaši prémiové složky mzdy? 

a) přímý nadřízený 

b) vedoucí oddělení 

c) ředitel výrobního závodu 

 

10) Dostáváte mimořádné odměny za splnění mimořádných úkolů? 

a) ano 

b) ne, nikdy 

c) jen zřídka 

d) ano, jsou vypláceny pravidelně 

 

11) Víte, jaké typy nehmotných odměn jsou využívány ve Vaší společnosti? 

a) pochvala 

b) uznání 

c) ocenění 

d) svěření náročného úkolu (projektu) 

e) svěření pravomocí 

f) účast na rozhodovaní  

g) jiné (uveďte jaké)………………………………………. 

h) žádné, nevím o nich  

 

12) Myslíte si, že Váš nadřízeny používá takové formy odměňování, které Vás 

dostatečně motivují k lepším výkonům? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) ne 

d) spíše ne 

  

13) Víte, jaké zaměstnanecké výhody Vám Vaše společnost nabízí? 

a) ano 

b) ne 

 

14) Jak jste se o svých zaměstnaneckých výhodách dozvěděli?  

a) z informačního balíčku 

b) od svého nadřízeného 

c) od spolupracovníků 

d) jinak (uveďte jak?)……………………………………………… 

 



15) Jste spokojen/a s nabízenými druhy zaměstnaneckých výhod a jejich výši ve Vaší 

společnosti? 

 

Tabulka: stupeň spokojenosti zaměstnaneckých výhod 

 

Spokojenost  Důležitost 

1, 2, 3, 4,  stravenky 1, 2, 3, 4,  

1, 2, 3, 4,  proplácení dárcovství krve 1, 2, 3, 4, 
1, 2, 3, 4,  dovolená navíc 1, 2, 3, 4,  
1, 2, 3, 4,  půlroční a roční odměna 1, 2, 3, 4,  
1, 2, 3, 4,  mobilní telefon 1, 2, 3, 4,  
1, 2, 3, 4,  proplácené odborné vzdělávání a školení 1, 2, 3, 4,  
1, 2, 3, 4, notebook 1, 2, 3, 4,  
1, 2, 3, 4,  příspěvek na kulturní a sportovní akce 1, 2, 3, 4,  

 

Spokojenost:      Důležitost: 

1 – velmi spokojen/a     1 – velmi důležité 

2 – spíše spokojen/a     2 – spíše důležité 

3 – spíše nespokojen/a    3 – spíše nedůležité 

4 – velmi nespokojen/a    4 – nedůležité 

 

Pokud jste v tabulce spokojenosti zaměstnaneckých výhod  nebyl/a spokojen/a 

s poskytovanými zaměstnaneckými výhodami, zakroužkujte 1 nebo 2 výhody, kde jste byl/a 

nejméně spokojen/a  a uveďte důvod proč s ní nejste 

spokojen/a………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 

16) Jste v současnosti spokojen/a s poskytovanými zaměstnaneckými výhodami? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) ne  

d) spíše ne (proč?, uveďte důvod)…………………………………. 

 

17) Jaké z následujících výhod byste ocenili, kdyby Vám společnost poskytla? 

a) příspěvky na penzijní pojištění 

b) zaměstnanecké půjčky 

c) příspěvek na dopravu do zaměstnání 

d) poukazy na rehabilitační péči (bazén, sauna, masáže, solárium) 

e) příspěvky na životní pojištění  

f) jiné (uveďte jaké)……………………………………………… 

 

18) Preferovali byste ve Vaší společnosti „cafeteria systém“ (volitelný systém 

zaměstnaneckých výhod)? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

Vysvětlení pojmu „cafeteria systému“:Do určité výše finančních prostředků si můžete zvolit 

jakékoliv zaměstnanecké výhody, které Vám zaměstnavatel nabízí (rehabilitace, fitness, 

poukázky do restaurace, příspěvek na dovolenou,). 



19) Jaká je Vaše pracovní pozice? 

a) dělnická profese 

b) THP 

 

20) Kolik je Vám let? 

a) méně než 20  

b) 20 – 30  

c) 31 – 40 

d) 41 – 50  

e) 51 – 60 

f) 61 a více 

 

21) Jaké jste pohlaví 

a) muž 

b) žena 

 

22) Jaké je Vaše dosažené vzdělání? 

a) základní 

b) středoškolské s výučním listem 

c) středoškolské s maturitou 

d) vysokoškolské 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


