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Příloha č. 1 
 
Dotazník pro zaměstnance společnosti Partners 
 
Vážení zaměstnanci společnosti Partners, 
Jsem studentem 3. ročníku ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava a dovoluji si Vás požádat o 
vyplnění následujícího dotazníku, jenž je součástí praktické části mé bakalářské práce na 
téma: Motivace zaměstnanců ve společnosti Partners 
Odpovídejte, prosím, pravdivě Cílem tohoto dotazníku je zachytit a analyzovat spokojenost 
spolupracovníků společnosti Partners. 
Dotazník je anonymní. Děkuji Vám za ochotu a laskavost, kterou prokážete vyplněním tohoto 
dotazníku. 
Jakub Kynčl 
 
Svou odpověď, prosím, označte křížkem nebo čitelně doplňte o další sdělení, pokud je to 
umožněno. 
Není – li uvedeno jinak, označte pouze jednu z nabídnutých možností. 

 
 
Pohlaví:  

muž 

žena 

 
Věk:  

do 20ti let 

21-30 let 

31-40 let 

41 a více 

 
Pozice ve firmě:  

úsek vedení externích spolupracovníků a distribuce 

úsek operations  

úsek marketingu  
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úsek PR a komunikace  

Senior Manager  

úsek strategie 

úsek rozvoje a péče o klienty 

úsek výkonného ředitele  

 
Doba působení ve firmě:  

do jednoho měsíce 

do tří měsíců 

do půl roku 

jeden rok 

více než jeden rok 

 
Dosažené vzdělání:  

středoškolské 

vysokoškolské bakalářské 

vysokoškolské magisterské 

vyšší odborné 

 
Informovanost o pokynech, směrnicích a standardech vydaných vedením společnosti Partners 
hodnotíte jako:  

dobrou 

vynikající 
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slabou 

špatnou 

velice špatnou 

 
Jste spokojen/a se svým platovým ohodnocením:  

ano je dostatečné 

ano je výborné 

ne je nedostatečné 

je špatné 

 
co vás nejvíce motivuje k práci:  

vysoká mzda 

dobré vztahy na pracovišti a vysoká úroveň vnitropodnikové kultury 

možnost profesního růstu 

možnost seberealizace 

Ostatní:  

 
Jste spokojen s image společnosti Partners:  

ano nadmíru 

je dostatečná 

je nedostatečná 

je špatná 
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Jste v rámci společnosti Partners postihováni za špatně odvedenou práci:  

ano často 

ne nikdy 

ano zřídka 

 
Má snahu vás váš vedoucí chválit:  

ano často 

ano někdy 

jen občas 

nikdy 

 
Jakou formu postihu volí váš vedoucí:  

peněžní 

Ostatní:  

 
Poskytne vám váš nadřízený pomoc, pro vykonání dobré práce:  

ano vždy 

méně často 

nikdy 

ano 

 
Máte možnost se ve společnosti Partners školit a zdokonalovat tak své schopnosti v práci:  

ano 

ne 
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Práce, kterou vykonávám mě povzbuzuje:  

ano 

ne 

nevím 

 
Máte pocit, že vedení firmy naslouchá vašim názorům, nápadům, problémům:  

ano 

ano někdy 

ne nikdy 

nemám žádné nápady, problémy, názory 

 
 
Pracovní atmosféra je dobrá, jsem s ní spokojen/a:  

spíše souhlasím 

souhlasím 

nesouhlasím 

 
 
Cítím, že ve firmě dochází ke změnám na základě mých návrhů:  

spíše souhlasím 

souhlasím 

spíše nesouhlasím 

nesouhlasím  

nevím 
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Nadřízený mi poskytuje zpětnou vazbu na zlepšení mého výkonu:  

ano vždy 

ano zřídka 

ne nikdy 

 
Jako hodnotíte komunikaci ve společnosti Partners:  

vynikající 

spíše dobrou 

špatnou 

spíše špatnou 

 
Jak vnímáte komunikaci se svým nadřízeným:  

vynikající 

spíše dobrou 

špatnou 

spíše špatnou 

 
Naše firma poskytuje jistoty (cítím se ve firmě bezpečně):  

Ano 

Ne 
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Příloha č. 2 
 
Dotazník pro externí spolupracovníky 
 
Vážení podnikatelé, 
Jsem studentem 3. ročníku ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava a dovoluji si Vás požádat o 
vyplnění následujícího dotazníku, který je součástí praktické části mé bakalářské práce na 
téma: Motivace zaměstnanců ve společnosti Partners 
Odpovídejte, prosím, pravdivě a s maximální otevřeností. Cílem tohoto dotazníku je zachytit a 
analyzovat spokojenost spolupracovníků společnosti Partners. 
Dotazník je anonymní ,veškeré získané informace zůstanou důvěrné. Děkuji Vám za ochotu a 
laskavost, kterou prokážete vyplněním tohoto dotazníku. 
Jakub Kynčl 
 
Svou odpověď, prosím, označte křížkem nebo čitelně doplňte o další sdělení, pokud je to 
umožněno. 
Není – li uvedeno jinak, označte pouze jednu z nabídnutých možností. 

 
 
Pohlaví:  

muž 

žena 

 
Věk:  

do 20ti let 

21-30 let 

31-40 let 

41 a více 

 
Pozice ve firmě:  

Consultant  

Senior Consultant  

Team Manager  
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Executive Manager  

Senior Manager  

Director  

Senior Director  

Partner  

 
Doba působení ve firmě:  

do jednoho měsíce 

do tří měsíců 

do půl roku 

jeden rok 

více než jeden rok 

 
Dosažené vzdělání:  

středoškolské 

vysokoškolské bakalářské 

vysokoškolské magisterské 

vyšší odborné 

 
Informovanost o pokynech, směrnicích a standardech vydaných vedením společnosti Partners 
hodnotíte jako:  

dobrou 

vynikající 
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slabou 

špatnou 

velice špatnou 

 
Jste spokojen/a se svým platovým ohodnocením:  

ano je dostatečné 

ano je výborné 

ne je nedostatečné 

je špatné 

 
co vás nejvíce motivuje k práci:  

vysoká mzda 

dobré vztahy na pracovišti a vysoká úroveň vnitropodnikové kultury 

možnost profesního růstu 

možnost seberealizace 

Ostatní:  

 
Jste spokojen s image společnosti Partners:  

ano nadmíru 

je dostatečná 

je nedostatečná 

je špatná 
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Jste v rámci společnosti Partners postihováni za špatně odvedenou práci:  

ano často 

ne nikdy 

ano zřídka 

 
Má snahu vás váš vedoucí chválit:  

ano často 

ano někdy 

jen občas 

nikdy 

 
Jakou formu postihu volí váš vedoucí:  

peněžní 

Ostatní:  

 
Poskytne vám váš nadřízený pomoc, pro vykonání dobré práce:  

ano vždy 

méně často 

nikdy 

ano 

 
Máte možnost se ve společnosti Partners školit a zdokonalovat tak své schopnosti v práci:  

ano 

ne 
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Práce, kterou vykonávám mě povzbuzuje:  

ano 

ne 

nevím 

 
Máte pocit, že vedení firmy naslouchá vašim názorům, nápadům, problémům:  

ano 

ano někdy 

ne nikdy 

nemám žádné nápady, problémy, názory 

 
 
Pracovní atmosféra je dobrá, jsem s ní spokojen/a:  

spíše souhlasím 

souhlasím 

nesouhlasím 

 
 
Cítím, že ve firmě dochází ke změnám na základě mých návrhů:  

spíše souhlasím 

souhlasím 

spíše nesouhlasím 

nesouhlasím  

nevím 
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Nadřízený mi poskytuje zpětnou vazbu na zlepšení mého výkonu:  

ano vždy 

ano zřídka 

ne nikdy 

 
Jako hodnotíte komunikaci ve společnosti Partners:  

vynikající 

spíše dobrou 

špatnou 

spíše špatnou 

 
Jak vnímáte komunikaci se svým nadřízeným:  

vynikající 

spíše dobrou 

špatnou 

spíše špatnou 

 
Naše firma poskytuje jistoty (cítím se ve firmě bezpečně):  

Ano 

Ne 

 
 
 
 


