
Dotazník 
 

Dovoluji si vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník má za úkol nastínit vaše názory ohledně motivace 
pracovní činnosti. Dotazník bude složit jako podklad pro diplomovou práci. Dotazník se vyplňuje anonymně a údaje 
získané tímto dotazníkem nebudou zneužity. Výsledky toho dotazníku pomohou k určení vhodných způsobů 
motivování zaměstnanců Tesco. V dotazníku, pokud u otázky není napsáno jinak se vyplňuje jen jedná správná 
odpověď.  Vybranou odpověď , prosím označte křížkem. V případě hodnocení číselnou stupnicí vypíšete do 
připraveného okénka číslo od 1 do 10. Číslo 1 znamená vždy nejlepší hodnocení, číslo 10 značí nejhorší hodnocení. 
Rád bych také vyjádřil poděkování vám zaměstnancům společnosti Tesco za spolupráci na tomto dotazníku. 

 
I. Soubor otázek orientované na smysl pracovní činnosti 
 
1.  Je pro vás důležitá pověst vašeho zaměstnavatele? 
a) ano, pověst zaměstnavatele je důležitá 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) není důležitá 
 
2.  Je pro vás vaše práce uspokojující a zajímavá? 
a) ano určitě 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) určitě ne 
 
3.  Zajímáte se o řízení společnosti? 
a) ano 
b) ne 
 
4.  V případě, kladné předešlé odpovědi, nastiňte formu jakou se zajímáte o řízení vaší 
společnosti. Můžete zakřížkovat i více správných odpovědí. 
a) sleduji události na firemní nástěnce 
b) sleduji intranet 
c) sleduji internetové zdroje 
d) čtu interní časopis společnosti Tesco 
e) informace získávám osobním kontaktem s ostatními zaměstnanci 
 
 
5.  Vidíte svého zaměstnavatele jako prestižní společnost? 
a) určitě je to prestižní společnost 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) určitě nejde o prestižního zaměstnavatele 
 
6.  Máte možnost zvýšit si svoji kvalifikaci v rámci organizace? 
a) ano 
b)ne 
 
 
 



7.  V případě kladné předchozí odpovědi označte konkrétní možnosti zvýšení své kvalifikace 
v rámci organizace. Můžete zakřížkovat i více odpovědí. 
a) jazykové kurzy 
b) interní školení 
c) externí školení 
d) střídáním pracovních pozic v rámci organizace 
e) jiné 
 
8.  Jak ostatní kolegové a nadřízení hodnotí výstupy vaší práce? 
a) velice pozitivně 
b) relativně pozitivně, je zde dobrá zpětná vazba 
c) spíše negativně 
d) záporně, vše dělám špatně 
 
9.  Proč pracujete právě v této společnosti? Můžete zakřížkovat i více odpovědí. 
a) dopravní dostupnost 
b) skvělý kolektiv 
c) mzda 
d) pracovní prostředí 
e) pracovní podmínky 
f) možnost profesního růstu 
g) míra svobody v práci 
h) žádná z uvedených možností 
ch) prestižní pověst zaměstnavatele 
 
 

II. Soubor otázek orientovaných na spokojenost v práci 
 
10.  Jste v práci spokojený? 
a) ano 
b) ne 
 
11.  Vaši spokojenost ohodnoťte prosím dle následujících faktorů  číslicemi  
od 1 (nejlepší) až do 10 (nejhorší) 

                                                                                                               hodnotící číslo  
a) pracovní doba………………….……………………...……………….… 
b) mzda….……………………………………….……………………….… 
c) náplň pracovní činnosti….………………………….………………. ….. 
d) komunikace s nadřízeným…….……………………………..…….…….. 
e) Struktura pracovní doby a režim přestávek……….……………………... 
f) bezpečnost práce………………………………..…………………..……. 
g) pracovní kolektiv…..…………………………………….………………. 
h) prestiž organizace…………………………….………………….………. 
ch) odpovědnost za práci………………………………………….………… 
i ) dopravní dostupnost……………..………………………………………. 
j ) jistota práce………………………………..…..………………………… 

 
 
 
 



 
12.  Jak jste spokojen(a) se současnými zaměstnaneckými výhodami? Ohodnoťte dle vaší 
spokojenosti číslicemi od 1(nejlepší) do 10 (nejhorší) 
                                                                                                              hodnotící číslo 

a) podnikové stravování………………….……………………………….… 
b) příplatek při odchodu do důchodu….………………………………….… 
c) odměny při pracovních výročích….…………………………………. ….. 
d) věrnostní odměny…….…………………………………………….…….. 
e) 10% slevy na nákup u společnosti Tesco……….………………………... 
f) příspěvek na stravování……………………………………………..……. 
g) slevy u vybraných cestovních kanceláří…………………………………. 
h) slevy na rekreační chatu skalka………………………………….………. 
ch) příspěvek na penzijní připojištění…………………………….………… 
i) školení……………………………………………………………………. 

 
13.  Kterou zaměstnaneckou výhodu nejvíce postrádáte?Můžete zakřížkovat i více odpovědí. 
a) jazykové kurzy 
b) životní pojištění 
c) zaměřené na sport a kulturu 
d) dovolená navíc 
e) příspěvky na dopravu 
f) věcné dárky 
g) podnikové půjčky  
h) zaměřené na zdraví 
ch) péče o děti 
i) příspěvek na stavební spoření 
j) příspěvek na dětskou rekreaci 
k) příspěvek na životní jubilea 
 
 
14.  Je dle vašeho názoru dostatek zaměstnanců ve společnosti? 
a) ano 
b) ne 
 
 
   III. Soubor otázek orientovaných na pracovní prostředí 
 
15.  Cítíte možnost kariérního růstu? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

 
 
 
 
 
 



 
16.  Ohodnoťte pracovní morálku ve vaši organizaci 

a) pracovní morálka je velice dobrá 

b) pracovní morálka je dobrá, ale je ještě co zlepšovat 

c) pracovní morálka není dobrá 

d) pracovní morálka je velice špatná 

 
17.  Jste spokojen(a) s pracovními vztahy na pracovišti? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

18.  V případě odpovědi c nebo d v předcházející otázce nastiňte důvody nespokojenosti. 

Můžete označit i více správných odpovědí. 

a) není zpětná vazba 

b) vzájemná nedůvěra 

c) přetěžování zaměstnanců nadřízenými 

d) podrazy ze strany spolupracovníků 

e) velká rivalita zaměstnanců 

f) jiné důvody 

 

19.  Jste spokojen s plánováním a řízením směn? 

a) ano, jsou naplánovány dobře 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) plánování je hrozné 

e) směny nemám 

 

 

 

 

 



20. V případě že jste vybrali možnost c nebo e v předcházející odpovědi, nastiňte důvod vaší 

nespokojenosti v oblasti plánování a řízení směn. Můžete označit i více odpovědí. 

a) nadřízení často mění směny na poslední chvíli 

b) nelze je zodpovědně naplánovat s dostatečným předstihem 

c) harmonogram směn není dodržován 

d) není v případě potřeby možnost změnu prohodit 

 

 
21.  Cítíte se ve vašem pracovním prostředí příjemně? 

a) ano cítím 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

 

IV Soubor otázek orientovaných na výkon 

 

Otázky týkající se výkonu 

22. Cítíte se často unavený či přepracovaný v práci? 

a) ano 

b) ne 

 

23.  Jste často pracovně přetěžován vašim nadřízeným? 

a) ano pořád 

b) stává se to často 

c) stává se to výjimečně 

d) nestává se to téměř vůbec 

 

24.  Děláte pravidelně i práci v rámci několika profesí? 

a) pořád 

b) stává se to 

c) zřídka 

d) nedělám 

 

 



 

25.  Máte možnost se v případě pracovního problému obrátit na svého nadřízeného? 

a) ne, musím si poradit sám 

b) ano, nadřízení mi pomůžou  

 

26.  Co je pro vás nejvíce důležité? Ohodnoťte číslicemi od 1 (nejdůležitější) až 10 (nejméně 

důležité) Můžete vyplnit i více odpovědí. 

                                                                                                          hodnotící číslo 

a) podaný výkon………………………………………………………….. 

b) uznání od kolegů………………………………………………………. 

c) peněžité ocenění výkonu………………………………………………. 

d) uznání výkonu zákazníkem………………………….………………… 

e) pocit dobře odvedené práce………………………….………………… 

f) pochvala nadřízeného…………………………………...…………...…. 

 

V Kategorizace 

 

27) Popište vaši pracovní pozici 

a) liniový zaměstnanec 

b) střední management 

c) vyšší management 

 

28. Jste muž či žena? 

a) muž 

b) žena 

 

29) Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) vyučen 

b) středoškolské s maturitou 

c) vysokoškolské bakalářské 

d) vysokoškolské magisterské 

Děkuji vám za spolupráci 

 


