
Příloha č.1: Dotazník 

 

Dobrý den, 

jmenuji se Martina Purová a jsem studentkou 2. ročníku magisterského studia na 

Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava.  Jelikož nyní zpracovávám diplomovou práci na 

téma ‘’Odměňování zaměstnanců”, dovoluji si Vás tímto požádat o vyplnění následujícího 

dotazníku, který je zcela anonymní a jehož výsledky budou zpracovány v praktické části mé 

práce a který slouží pouze k účelům diplomové práce.  

U každé otázky, pokud nebude uvedeno jinak, prosím, označte jednu variantu odpovědi 

křížkem, popřípadě vypište slovy, pokud to odpověď vyžaduje. 

Předem děkuji za Vaši spolupráci a ochotu při vyplňování dotazníku.  

 

Část I. Identifikační údaje  

1. Jste muž nebo žena? 

□ muž         □ žena 

2. V jakém věkovém rozmezí se nacházíte? 

□ 18 – 25 let     □ 26 – 35 let      □ 36 – 45 let     □ 46 - 55 let     □ 55 let a více 

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

□  základní       □  vyučen/a       □ středoškolské     □ vysokoškolské 

4. Jakou pozici vykonáváte? 

□ THP        □ dělník 

5. Jak dlouho pracujete v této společnosti? Uveďte v letech. 

Počet let: ……………………………….. 

 

Část II. Odměňování zaměstnanců 

6. Jaké je Vaše pracovní prostředí z hlediska BOZP? 

□ velmi dobré     □ dobré        □ spíše dobré     □ spíše špatné     □ špatné   

7. Jste spokojen se současným systémem odměňování ve Vaší firmě? 

□ určitě ano    □ spíše ano     □ spíše ne      □ ne 



Pokud ne – proč?....................................................................................................... 

8. Jste spokojen s výší Vaší mzdy? 

□ určitě ano    □ spíše ano     □ spíše ne      □ ne 

9. Pokládáte svou mzdu za odpovídající v porovnání se mzdami v jiných firmách? 

□ určitě ano    □ spíše ano     □ spíše ne      □ ne     □ nevím 

10. Motivuje Vás současný systém odměňování k lepším výkonům? 

□ určitě ano    □ spíše ano     □ spíše ne      □ ne      

11. Jsou ve Vaší společnosti dána jasná kritéria pro vyplácení prémií? 

□ ano          □ ne       □ nevím 

Pokud ano – znáte tyto kritéria?        □ ano     □ ne 

12. Poskytuje Vám Váš nadřízený zpětnou vazbu? 

□ určitě ano    □ spíše ano     □ spíše ne      □ ne      

13. Jsou ve Vaší společnosti používány některé z níže uvedených typů nehmotných 

odměn? 

□ uznání a pochvala  □ větší odpovědnost □větší samostatnost  □ jiné  □ žádné 

14. Je ve Vaší společnosti vzájemná provázanost mezi odměňováním a hodnocením 

zaměstnanců? 

□ ano     □ ne      □ nevím 

15. Souhlasíte s tím, že pravidelné hodnocení pracovního výkonu, přispívá k jeho 

zlepšení? 

□ určitě ano    □ spíše ano     □ spíše ne      □ ne    

16. Hodnotí přímý nadřízený Váš pracovní výkon? 

□ ano       □ ne 

Pokud ano – jak často a jakým způsobem 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………….... 

 



Pokud ne – proč, podle Vašeho názoru, nedochází k hodnocení 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

17. Jaké máte vztahy se svými spolupracovníky na pracovišti? 

□ výborné       □ dobré     □ spíše dobré   □ spíše špatné 

18. Víte, jaké Vám zaměstnavatel poskytuje zaměstnanecké výhody? 

□ určitě ano    □ spíše ano     □ spíše ne      □ ne    

19. Myslíte si, že nabídka benefitů ve Vaší organizaci je dostatečná? 

□ určitě ano    □ spíše ano     □ spíše ne      □ ne    

20. Využíváte všechny zaměstnanecké výhody, které Vám zaměstnavatel nabízí? 

□ ano        □ne 

Pokud ne – uveďte které a důvod, proč je nevyužíváte 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

21. Kterou zaměstnaneckou výhodu ve Vaší organizaci postrádáte? Možnost 

označení více variant. 

□ osobní automobil 

□ nadstandardní zdravotní péče o zaměstnance 

□ příspěvky pro děti zaměstnanců 

□ zvýšení vzdělání placené organizací 

□ vstupenky na kulturní akce 

□ odměny při jubileu 

□ příspěvek na penzijní připojištění 

Jiné:……………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

Děkuji Vám za čas strávený nad vyplňováním tohoto dotazníku.  

 


