
Příloha 1: Dotazník 

DOTAZNÍK 
 

Vážená paní, vážený pane, 
 

jsem studentkou 3. ročníku Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava. Se souhlasem 
vedení Vaší společnosti Vás chci požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé 
bakalářské práce.  

Účelem dotazníkového šetření je zhodnotit spokojenost a motivaci zaměstnanců. 
Na základě vyhodnocení výsledků, navrhnu Vaší společnosti možnosti ke zlepšení. 

 
Tento dotazník je zcela anonymní. Své odpovědi označte, prosím, křížkem. Pokud není 

uvedeno jinak, označte vždy jen jednu možnost. 
 
Předem děkuji za čas strávený vyplněním tohoto dotazníku. 
 

Kateřina Konečná 
 

 

A) Spokojenost s prací a pracovním prostředím 
 
1. Jak dlouho pracujete pro firmu Gaben, spol. s r.o.? 

ÿ jsem ve zkušební lhůtě 
ÿ 3 měsíce – 1 rok 
ÿ 1 – 5 let 
ÿ 5 – 10 let 
ÿ 10 – 20 let 

 
2. Kde jste zařazeni v organizační struktuře společnosti? 

ÿ vedení společnosti (management) 
ÿ administrativní pracovník 
ÿ dělník 
ÿ jiná možnost, uveďte prosím: ………………………………………………………… 

 
3. Baví Vás Vaše práce? 

ÿ ano  
ÿ spíše ano 
ÿ spíše ne 
ÿ ne 

 
4. Připadá Vám Vaše práce perspektivní? Máte možnost kariérního růstu? 

ÿ ano, práce je pro mě perspektivní 
ÿ ne, práci za perspektivní nepovažuji 
ÿ nevím, kariérní růst není důležitý 
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5. Myslíte si, že jste pro společnost důležitým zaměstnancem? 
ÿ ano 
ÿ ne 
ÿ nevím 
 

6. Plánujete změnu pracovního místa? 
ÿ ne, chci ve společnosti zůstat 
ÿ ano, jakmile se naskytne lepší pracovní místo 
ÿ nevím, dle situace 

 
B) Vztahy na pracovišti 
 
7. Jak hodnotíte vztahy mezi kolegy na pracovišti? 

ÿ vynikající kolektiv 
ÿ dobrý kolektiv 
ÿ špatný kolektiv 

 
8. Funguje u Vás týmová spolupráce? 

ÿ ano 
ÿ ne 

 
9. Jak hodnotíte vztahy nadřízených s podřízenými? 

ÿ vynikající vztahy 
ÿ dobré vztahy 
ÿ velmi špatné vztahy 

 
10. Můžete nahlas vyjádřit své názory? 

ÿ ano 
ÿ někdy 
ÿ ne 

 
11. Jste kladně hodnoceni vedoucími za dobře odvedenou práci a odpovídajícím způsobem 
potrestáni za své chyby? 

ÿ ano, vždy 
ÿ někdy 
ÿ ne, nikdy 

 
12. Je pro Vás kladné hodnocení důležité? 

ÿ ano 
ÿ ne 

 
C) Motivace a odměňování 
 
13. Do které z kategorií byste zařadili Vaši hrubou měsíční mzdu? 

ÿ do 10 000,- Kč 
ÿ 10 001 – 15 000 Kč 
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ÿ 15 001 – 20 000 Kč 
ÿ 20 001 – 25 000 Kč 
ÿ 25 001 a více 

 
14. Zdá se Vám výše mzdy přiměřená Vámi odvedené práci? 

ÿ ano 
ÿ ne 
ÿ nevím 

 
15. Poskytuje Vám společnost kurzy či školení, které by zlepšily Vaše dosavadní znalosti a 
schopnost? 
ÿ ano, tuto možnost využívám 
ÿ ano, ale tuto možnost nevyužívám 
ÿ ne, ale nabídku bych uvítal(a) 
ÿ ne, nemám zájem 

 
16. Motivují Vás zaměstnanecké výhody k lepším výkonům? 

ÿ ano 
ÿ ne 

 
17. Jaké máte jako zaměstnanec zaměstnanecké výhody? (zaškrtněte jednu nebo více 
možností) 
ÿ životní pojištění hrazené zcela či zčásti organizací 
ÿ příspěvek na penzijní připojištění 
ÿ příspěvek na jesle a mateřskou školu 
ÿ příspěvek na stravování 
ÿ příspěvek na dopravu 
ÿ příspěvek na dovolenou 
ÿ příspěvek na Vánoce 
ÿ příspěvek na kulturní a sportovní akce 
ÿ příspěvek na zdravotní péči (ozdravné pobyty, rehabilitaci, atd.) 
ÿ odměny k životním a pracovním výročím 
ÿ dobrovolné kurzy a školení v oboru  
ÿ služební telefon, automobil, notebook apod. 
ÿ příspěvek na bydlení  
ÿ jiné zaměstnanecké výhody, uveďte prosím jaké: 

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

 
18. Jsou pro Vás současné zaměstnanecké výhody dostačující? 

ÿ ano 
ÿ ne 

 
19. Jaký druh zaměstnaneckých výhod, které nejsou společností poskytovány, byste uvítal(a)?  
ÿ množství poskytovaných výhod je dostačující 
ÿ uvítal(a), bych další výhody, uveďte jaké: 

……………………………………………………………………………………………… 
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D) Demografické otázky: 
 
20. Pohlaví? 

ÿ muž   
ÿ žena 

 
21. Věk? 

ÿ do 20 let 
ÿ 21 – 30 let 
ÿ 31 – 40 let 
ÿ 41 – 50 let 
ÿ více než 50 let 

 
22. Nejvyšší dosažené vzdělání? 

ÿ vyučen bez maturity 
ÿ střední s maturitou 
ÿ vysokoškolské vzdělání 
ÿ jiné, uveďte: ……...…………………………………………………………… 
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Příloha 2: Organizační struktura společnosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ředitel společnosti 

Obchodní ředitelka Ředitel pobočky 

Asistentka Pobočka Praha 

Gaben Slovensko s.r.o. 

Trenčín 

Výkonný ředitel 

Vedoucí logistiky 

Sklad 

Sklad 

Vedoucí obch. odd. 

Obchodník 

Ředitel IT Technický ředitel Vedoucí výroby a údržby Vedoucí ek. odd. 

Účetní 
Programátor 

Správa IT 

Implementátor 

Implementátor 

Servisní technik 

Servisní technik 

Servisní technik 

Technik oprav 

Technik oprav 

Technik oprav Provozní technik 

Provozní technik Uklízečka Uklízečka 
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