
1 

 

Příloha 1 

Organizační struktura firmy MIRABEL lexart, a. s. 

 

 

Zdroj: ČSN EN ISO 9001:2009 
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Příloha 2 

Dotazník 

Váţení zaměstnanci,  

jsem studentkou VŠB-TU Ostrava a ke své bakalářské práci potřebuji 

Vámi vyplněný dotazník. Cílem dotazníkového průzkumu je zmapovat 

Vaši motivaci k práci ve firmě. Dotazníky jsou anonymní a slouţí pouze 

pro moji potřebu. Výsledky pomohou nejen mi, ale mohou pomoci i 

vedení firmy ve vztahu k zaměstnancům. Ţádná odpověď není špatná 

ani správná, proto bych Vás chtěla poţádat, o co nejpravdivější 

odpovědi.  

Dotazník se vyplňuje zakrouţkováním jedné z odpovědí ANO, NE. Pokud 

je pod odpovědí uveden seznam moţností, zakrouţkujte prosím ty, 

které pro Vás platí (je moţné vybrat i více). V dotazníku se vyskytují i 

otázky, které mají pouze seznam odpovědí (není u nich ANO, NE), zde 

je potřeba zakrouţkovat jednu moţnost, která je podle Vás 

nejpříznačnější. 

Děkuji za Váš čas. 

Kateřina Klichová 

1. Jste spokojen/a s náplní práce? 

ANO NE, protoţe: 

 a) práce mě nebaví 

b) vedoucí mi zadává nesmyslnou práci 

c) jiný důvod: …………………………. 

 

2. Máte vyhovující pracovní podmínky? 

ANO NE 

 a) nemám potřebné vybavení k práci 
b) nemám klid na svou práci 

c) nemám dobré vztahy s kolegy 

d) nemám dobré vztahy s nadřízenými 
e) jiné:……………………………………….. 
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3. Je Vaše práce vidět na celkovém výsledku práce všech zaměstnanců? 

ANO NE, protoţe: 

 a) má náplň práce to neumoţňuje 
b) má práce je příliš specializovaná 

c) jsem příliš zaměstnán/a na to, abych se 
zabýval/a celkovým výsledkem. 

d) jiný důvod:……………………………. 

Je pro Vás důleţité, aby Vaše práce byla viditelně prospěšná firmě? 
a) velmi důleţité 

b) důleţité 
c) málo důleţité 

d) nedůleţité 

 

4. Máte moţnost si zadanou práci sám/sama rozvrhnout? 

ANO NE, protoţe: 

 a) moje práce to neumoţňuje  

b) práci mi zadává a rozvrhuje nadřízený 
c) jiný důvod:…………………….. 

 
Přejděte prosím k 6. otázce. 

 

5. Vyhovuje Vám samostatné řízení zadané práce? 

ANO NE 

 Uvítal/a bych, kdyby mi práci rozvrhoval 
nadřízený, protoţe: 

a) samostatné rozvrhování práce mi zabere 
příliš času a na samotné úkoly mi čas 

nezbývá 
b) si nejsem jistý/á zda práci stihnu, tak jak 

jsem si ji rozvrhl/a 
c) jiný důvod:……………………………….. 

 

6. Stihnete zadanou práci včas? 

ANO NE, protoţe: 

 a) dostávám příliš práce 
b) úkoly jsou sloţité 

c) úkoly nejsou přiměřené mým znalostem 
d) se zadanou prací souvisí další vedlejší úkoly 

e) jiný důvod:…………………………… 

 

Pokud jste v otázce č. 4 odpověděl/a ANO, přejděte k otázce č. 9. 
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7. Dostáváte konkrétní úkoly a časový plán práce? 

ANO NE, protoţe 

 a) moje práce to nevyţaduje 
b) nadřízený oznámí, co je potřeba udělat celé 

skupině a práci si rozebíráme sami 
c) jiný důvod:…………………………….. 

 
Přejděte prosím k 9. otázce. 

 

8. Vyhovuje Vám plnit konkrétně zadané úkoly s přesně stanovenými 

termíny dokončení? 

ANO NE, protoţe: 

 a) konkrétní úkoly mě omezují 
b) přesně stanovené termíny mě stresují 

c) rád/a bych si svou práci organizoval/a 
sám/sama. 

d) jiný důvod:……………………………… 

 

9. Jste informováni o tom, jak je Vaše práce přínosná?  

ANO NE, protoţe: 

 a) moje práce není přínosná 

b) nadřízený dobrým výsledkům nevěnuje 
pozornost 

c) jiný důvod:…………………………………. 

 

10. Jste informováni o tom, co je potřeba na Vaší práci zlepšit? 

ANO NE, protoţe: 

 a) není co zlepšovat, pracuji dobře 

b) nadřízený informuje kolektiv, aţ kdyţ 
nastane problém 

c) jiný důvod:…………………………………. 

 

11. Řekne Vám nadřízený konkrétně, jak si vedete v práci? 

ANO NE, protoţe: 

 a) nadřízený mluví o pracovních výkonech 

příliš obecně 
b) nevím, za co jsem byl/a pokárán/a 

c) jiný důvod:………………………………. 
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12. Dostane se Vám pochvaly ze strany nadřízeného, za dobře 

odvedenou práci? 

ANO NE, protoţe: 

 a) nadřízený se nám nevěnuje 
b) ve firmě je směřována pozornost jen na 

prohřešky 
c) pochvala mě nezajímá 

d) jiný důvod:………………………………… 

 

13. Pokud Vás nadřízený pokárá, řekne Vám také, jak to napravit? 

ANO NE 

 a) nevím, co jsem udělal/a špatně 

b) nemám moţnost to napravit 
c) nemám k tomu dost informací 

d) jiný důvod:…………………………… 

 

14. Jak často se Váš nadřízený věnuje hodnocení Vaší práce ve 

firmě? 

a) jednou týdně 

b) jednou aţ dvakrát měsíčně 

c) jednou aţ dvakrát za půl roku 

d) méně neţ jednou za půl roku 

 

15. Jsou pro Vás důleţité informace o Vašem pracovním výkonu? 

a) velmi důleţité 

b) důleţité 

c) málo důleţité 

d) nedůleţité 

 

16. Je Vaše práce ve firmě dostatečně finančně ohodnocena? 

ANO NE 

 a) myslím si, ţe za odvedenou práci 

nedostanu dost zaplaceno 
b) kolega za stejnou práci dostane zaplaceno 

lépe 
c) slyšel/a jsem, ţe jinde za tuto práci 

dostávají víc 
d) ale nemám jinou moţnost 
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17. Vyuţíváte zaměstnanecké výhody? 

ANO, vyuţívám: NE 

a) stravenky 
b) sluţební telefon 

c) sluţební auto 

 

 

18. Jak často vyuţíváte 

stravenky? 

a) velmi často 

b) často 

c) občas 

d) zřídka kdy 

e) nikdy 

 

19. Jak často vyuţíváte 

sluţební telefon? 

a) velmi často 

b) často 

c) občas 

d) zřídka kdy 

e) nikdy 

20. Jak často vyuţíváte sluţební auto? 

a) velmi často 

b) často 

c) občas 

d) zřídka kdy 

e) nikdy 

 

21. Uvítal/a byste rozšíření zaměstnaneckých výhod? 

ANO, uvítal/a bych: NE 

a) příspěvek na ţivotní pojištění 
b) důchodové připojištění 

c) vzdělávací kurzy, školení 
d) příspěvek na dovolenou 

e) firemní akcie 
f) jiné 

výhody:………………………………….. 

 

 

22. Jsou pro Vás důleţité zaměstnanecké výhody? 

a) velmi důleţité 

b) důleţité 

c) málo důleţité 

d) nedůleţité 
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23. Vycházíte dobře s kolegy? 

ANO NE, protoţe: 

 a) rád pracuji individuálně 
b) nesedí mi povahy mých kolegů 

c) jiný důvod:…………………………….. 

 

24. Vznikají na pracovišti konflikty? 

ANO, kvůli: NE 

a) rozdílným platům 

b) nespravedlivému hodnocení nadřízeným 
c) jednomu pracovníkovi, který způsobí problém a jsou 

potrestáni všichni 
d) soukromým záleţitostem 

e) jiným okolnostem:…………………………………. 

 

 

25. Jsou pro Vás důleţité vztahy na pracovišti? 

ANO NE 

1. Jaká je Vaše pozice ve firmě? 

a) Dělník 

b) TH pracovník (např. sekretářka) 

c) Manaţer 

 

2. V jakém jste věkovém rozmezí? 

a) 18 – 29 

b) 30 – 49 

c) 50 a více 

 

3. Jaké je Vaše pohlaví? 

a) Muţ 

b) Ţena 

 

Pokud máte něco na srdci a v dotazníku tato skutečnost nebyla 

zmíněna, máte moţnost se zde vyjádřit: 

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

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

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

 


