
Vážení zaměstnanci JOB AIR – CEAM, 
 

jsem studentem 5. Ročníku Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava a rád bych Vás požádal o 
vyplnění následujícího dotazníku, který je součástí praktické části mé diplomové práce na téma 
Motivace zaměstnanců. 

 
Dovoluji si Vás poprosit o pravdivé odpovědi a chci Vás zároveň ubezpečit, že všechny získané 

údaje jsou důvěrné a zůstanou anonymní! 
 
Předem Vám děkuji za ochotu a laskavost, kterou mi prokážete právě tím, že vyplníte 

předložený dotazník. 
 

Jakub Vrána 
 

Jste spokojen s náplní své práce? 
 

a) Rozhodně ano         □ 
b) Spíše ano        □ 
c) Spíše ne        □ 
d) Rozhodně ne         □ 

 
Máte možnost v práci rozvíjet své schopnosti a dovednosti? 

 
a) Rozhodně ano         □ 
b) Spíše ano         □ 
c) Spíše ne         □ 
d) Rozhodně ne         □ 

 
Máte dostatek informací pro kvalitní výkon své práce? 
 

a) Rozhodně ano □ 
b) Spíše ano □ 
c) Spíše ne □ 
d) Rozhodně ne □ 

 
Jste spokojen s pracovními podmínkami na pracovišti? 

 
a) Rozhodně ano         □ 
b) Spíše ano         □ 
c) Spíše ne         □ 
d) Rozhodně ne        □ 

 
Jak byste hodnotil vztahy v pracovním kolektivu? 

 
a) Výborné         □ 
b) Spíše dobré         □ 
c) Spíše špatné         □ 
d) Zcela nevyhovující        □ 

 
 
 
 



Jak hodnotíte pracovní vztahy na pracovišti mezi zaměstnanci a přímými nadřízenými? 
 

a) Výborné         □ 
b) Spíše dobré         □ 
c) Spíše špatné         □ 
d) Zcela nevyhovující        □ 

 
Myslíte si, že je v podniku vytvářeno dostatečně příjemné prostředí, motivující k lepším výkonům? 
 

a) Rozhodně ano         □ 
b) Spíše ano         □ 
c) Spíše ne         □ 
d) Rozhodně ne         □ 

 
Jste spokojen se základní složkou mzdy? 

 
a) Rozhodně ano         □ 
b) Spíše ano         □ 
c) Spíše ne         □ 
d) Rozhodně ne         □ 

 
Jste spokojen s  výší příplatku za typové zkoušky? 

 
a) Rozhodně ano         □ 
b) Spíše ano         □ 
c) Spíše ne         □ 
d) Rozhodně ne        □ 

 
Domníváte se, že je současný systém odměňování spravedlivý? 
 

a) Ano          □ 
b) Ne          □ 

 
Chcete pohyblivou složku mzdy bez omezení její výši s tím, že o jejím přiznání bude rozhodovat Váš 
vedoucí zaměstnanec? 
 

a) Ano          □ 
b) Ne          □ 

 
Jak často využívá nadřízený zpětné vazby při hodnocení Vaší práce? 
Vyznačte křížkem v příslušném políčku. 
  

 Pravidelně Často Jen někdy Vůbec 

Uznání     

Poděkování     

Pochvala     

Konstruktivní kritika     

 
 
 
 



Zajímá se Váš nadřízený o Vaši práci? 
 

a) Pravidelně         □ 
b) Často          □ 
c) Jen někdy         □ 
d) Vůbec          □ 

 
Vyberte tři aspekty, které jsou pro Vás dle důležitosti na 1., 2. a 3. místě a označte je čísly 1-3. 

 
a) Náplň práce     ……….       
b) Pochvala nadřízeného, uznání  ……….       
c) Dobrý kolektiv, vztahy na pracovišti ……….     
d) Peníze (finance)   ……….     
e) Jistota zaměstnání   ……….     
f) Kariérní růst    ……….     
g) Zaměstnanecké výhody   ……….     

 

Vyberte tři aspekty, které jsou pro Vás dle důležitosti demotivující na 1., 2. a 3. místě a označte je 
čísly 1-3.  
 

a) Špatný přístup nadřízených          
b) Časté změny (dokumentace, výroba)         
c) Zbytečné vyplňování dotazníků          
d) Nadřízení po nás něco chtějí a sami nejsou schopni zajistit to, co potřebujeme k práci  
e) Stále nějaké porady           
f) Mrhání prostředky           
g) Málo informací           

 
Co byste uvítali u své práce? 
(Ohodnoťte škálou od 1-5, 1 = nejvíce důležitý, 5 = nejméně důležitý) 
       

a) Uznání      ……….       
b) Jistotu práce     ……….       
c) Příjemné prostředí    ……….       
d) Využití Vašich schopností   ……….      
e) Profesní rozvoj     ……….     

 
Jak hodnotíte současné benefity? 
(Ohodnoťte škálou od 1-5, 1 = nejlepší, 5 = nejhorší) 

 
a) Příspěvek na sociální připojištění  ……….   
b) Příspěvek na životní pojištění   ……….      
c) Příspěvek na závodní stravování  ……….    
d) Příspěvek na dovolenou   ……….     
 

 
 
 
 
 
 



Jaké další dva benefity byste rádi využívali? 
 

a) Příspěvek na sportovní aktivity      □ 
b) Příspěvek na kulturní aktivity       □ 
c) Akce na posílení týmového ducha     □ 
d) Dárky k výročí         □ 
e) Nadstandardní délka dovolené      □ 
f) Sleva na letenky        □ 

 
Cítíte se dostatečně informováni o zaměstnaneckých výhodách? 
 

a) Ano          □ 
b) Ne          □ 

 
Nejvyšší dosažené vzdělání: 

 
a) výuční list        □ 
b) střední s maturitou       □ 
c) vysokoškolské        □ 

 
Váš věk: 
 

a) do 30 let         □ 
b) od 31 – 40 let         □ 
c) od 41 – 50 let         □ 
d) od 51 – 60 let        □ 
e) 61 let a více        □ 

 
 
 


