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Příloha č. 1: Organizační struktura společnosti 

 

 



Příloha č. 2: Dotazník  

Dotazník 

 

Dobrý den, 

 

jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského studia Ekonomické fakulty VŠB-TU 

Ostrava. Ve své diplomové práci se zabývám analýzou systému odměňování zaměstnanců. 

Chtěla bych Vás poţádat o spolupráci prostřednictvím vyplnění tohoto dotazníku. Vámi 

poskytnuté údaje jsou zcela anonymní a budou pouţity pouze pro účely mé diplomové práce. 

 

Děkuji za ochotu a čas, který jste věnovali vyplnění tohoto dotazníku. 

         Irena Šálková 

 

Pokud není uvedeno jinak, označte jednu odpověď. 

 

1. Byli jste seznámeni se systémem odměňování ve vaší organizaci? 

 

 Ano 

 Ne 

 

2. Povaţujete systém odměňování ve vaší organizaci za spravedlivý? 

 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne. Uveďte prosím, 

proč:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

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

 

3. Rozumíte způsobu stanovení Vaší mzdy, je pro Vás systém odměňování srozumitelný? 

 

 Ano 

 Ne 

 

4. Umíte si spočítat výši variabilní sloţky mzdy (prémie, odměny)? 

 

 Ano 

 Ne 

 



5. Jsou poţadované výsledky práce dosaţitelné? 

 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 

 

6. Odpovídá výše Vaší mzdy náročnosti Vámi vykonávané práce? 

 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 

 

7. Je výše Vaší celkové mzdy ovlivnitelná Vaším výkonem? 

 

 Ano 

 Ne 

 

8. Myslíte si, ţe Vás systém odměňování ve společnosti motivuje k lepším výkonům? 

 

 Ano 

 Ne. Uveďte prosím, 

proč:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

9. Kdo rozhoduje o vyplácení prémiových sloţek mzdy? 

 

 Přímý nadřízený 

 Personalista 

 Vrcholoví manaţeři 

 Jiná osoba, uveďte prosím kdo:………………………………………………………… 

 

10. Povaţujete zpětnou vazbu od nadřízeného, která se týká Vašeho výkonu, za dostatečnou? 

 

 Ano 

 Ne. Uveďte prosím, 

proč:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

11. Existuje ve společnosti návaznost systému odměňování na hodnocení zaměstnanců? 

 

 Ano 

 Ne 

 



12. Víte, jaké zaměstnanecké výhody společnost poskytuje? 

 

 Ano, vím přesně 

 Vím jen o některých 

 Nevím 

 

13. Jste spokojen/a s nabídkou zaměstnaneckých výhod? 

 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne. Uveďte prosím, 

proč:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

14. Které zaměstnanecké výhody vyuţíváte? Je moţno označit více odpovědí. 

 

 Příspěvek na stravování 

 Zaměstnanecké půjčky 

 Příspěvek na penzijní připojištění 

 Příspěvek na soukromé ţivotní pojištění 

 Zvýhodnění v případě některých dalších druhů pojištění 

 Oblast zdravotní péče 

 Příspěvek na krátkodobé sportovní či kulturní akce pro děti zaměstnanců 

 Příspěvek na dětskou rekreaci 

 3 dny pracovního volna na překlenutí nemoci 

 Výhody poskytované finanční skupinou České spořitelny 

 Týden dovolené navíc nad rámec stanovený zákoníkem práce 

 

15. Které zaměstnanecké výhody, o nichţ víte, ţe společnost nabízí, povaţujete za zbytečné? 

Jaké další byste naopak uvital/a? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

16. Poskytuje Vám organizace moţnost dalšího rozvoje a vzdělávání? 

 

 Ano 

 Ne 

 

17. Jsou Vámi nově získané znalosti a dovednosti nějak ohodnoceny? 

 

 Ano 

 Ne 

 

 

 



18. Chválí Vás nadřízený za dobře odvedenou práci? 

 

 Ano 

 Ne 

 

19. Jaké změny byste provedli v rámci systému odměňování? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Jste: 

 

 Ţena 

 Muţ 

 

Vaše nejvyšší dosaţené vzdělání: 

 

 Základní 

 Středoškolské s výučním listem 

 Středoškolské s maturitou 

 Vysokoškolské 

 

Jak dlouho pracujete pro tuto pojišťovnu? 

 

 Méně neţ 2 roky 

 2 – 4 roky 

 4 – 7 let 

 Déle neţ 7 let 

 

Jaké je vaše pracovní zařazení?..................................................................................................... 
 

 


