
 

Příloha č. 1 

Dobrý den, 

 

právě se Vám do rukou dostal dotazník, který slouží jako jeden z podkladových materiálů 

pro vypracování bakalářské práce na téma: ,,Efektivní vedení obchodního týmu. “  

Tímto bych Vás chtěl požádat o vyplnění, které je anonymní a zabere Vám maximálně 10 

minut. 

Pokud by měl někdo zájem o výsledky a následné opatření, které by mělo zefektivnit 

vedení týmu, může mě kontaktovat pomocí níže uvedených údajů. 

 

Lukáš Spáčil 

Tel.: 721935197 

Email: LSpl@seznam.cz 

 

1) Jsou Vám poskytnuty dobré podmínky pro výkon Vaší práce? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

 

2) Jste dostatečně motivováni svým vedoucím pracovníkem? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

 

3) Jste spokojen s náplní své práce? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

 

4) Poskytuje Vám zaměstnavatel možnost rozvíjet své schopnosti a dovednosti? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

 

5) Máte pro výkon své práce dostatek informací? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

 

6) Jak by jste hodnotili vztahy na pracovišti? 

a) Výborné 

b) Spíše dobré 

c) Spíše nevyhovující 

d) zcela nevyhovující 

 



 

7) Odpovídá základní složka Vaší mzdy práci, kterou vykonáváte? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

 

8) Jste spokojen se současným systémem odměňování? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

 

9) Domníváte se, že s růstem pracovního výkonu Vám přiměřeně roste také odměna? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

 

10) Považujete odměňování ve firmě za spravedlivé? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

e) Nemohu posoudit 

 

11)  Máte dostatek informací o poskytovaných benefitech? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

 

12)  Vyberte tři faktory, které jsou pro Vás nejvíce motivující. Označte podle důležitosti 1. 

2. a 3. Pokud jsou to faktory jiné, uveďte jaké.  

a) Finanční ohodnocení  ……. 

b) Kariérní růst   ……. 

c) Dobrý pracovní kolektiv  ……. 

d) Uznání     ……. 

e) Jistota zaměstnání  ……. 

f) Benefity    ……. 

g) Možnost seberealizace  ……. 

   e) Jiné………………………………………………………………………. 

 

13)  Vyberte tři faktory, které jsou pro Vás nejvíce demotivující. Označte podle důležitosti 

1. 2. a 3. Pokud jsou to faktory jiné, uveďte jaké. 

a) Nelze uplatnit vlastní názor, nápad ……. 

b) Nevhodný přístup nadřízených  …… 

c) Nízká úspěšnost získaných zakázek …… 

d) Neocenění dobrých výsledků  ……. 

e) Nedostatek poptávaných zakázek …….  

f) Jiné……………………………………………………………………… 



 

14)  Máte obavu ze ztráty svého zaměstnání? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

 

15)  Pokud by Vám byla nabídnuta jiná pracovní nabídka? 

a) Určitě bych zůstal ve stávající firmě 

b) Spíše bych zůstal ve stávající firmě 

c) Spíše bych odešel ze stávající firmy 

d) Určitě bych odešel ze stávající firmy 

e) Záleželo by na konkrétní nabídce 

 

16)  Jak dlouho ve společnosti pracujete? 

a) Méně než 1 rok 

b) 1 až 3 roky 

c) 3 až 6 let  

d) 7 a více 

 

17)  Nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) Střední s maturitou 

b) Vyšší odborné 

c) Vysokoškolské 

 

18)  Váš věk? 

a) do 30 let 

b) 31 až 40 let  

c) 41 až 50 let 

d) 51 až 60 let 

e) 61 a více 

 

Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za Váš čas, který jste mi vyplněním dotazníku věnovali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


