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Příloha č. 1: Dotazník č. 1 

Společnost:...............................................Pracovní zařazení ve společnosti: …................................ ...................... 

Délka pracovního poměru:....................Věk respondenta:...................................................................................... 

Dotazník č. 1 

Uveďtě prosím nakolik souhlasíte s uvedenými výroky: 1- rozhodně souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 3 – spíše 

nesouhlasím, 4 – rozhodně nesouhlasím. 

 Výrok 1 2 3 4 

1 K dosahování pracovních výkonů jsou nezbytné příznivé mezilidské 

vztahy na pracovišti 

    

2 Projevy uznání mne povzbuzjí k vyšším pracovním výkonům     

3 Jsem spokojena s projevy uznání za mou práci     

4 Za odváděnou práci jsem náležitě odměněn     

5 Jsem seznámen se mzdovým systémem společnosti     

6 Poskytování benefitů zaměstnancům pokládám za samozřejmé     

7 Jsem spokojen se současným systémem benefitů     

8 Způsob hodnocení mé práce nadřízeným mi vyhovuje     

9 Postrádám vyjádření vedoucího k výkonu mé práce     

10 Jistota pracovního místa je nezbytná pro podávání vysokých pracovních 

výkonů 

    

11 Kvalitní firemní komunikace mi pomáhá ke splnění stanovených cílů     

12 Současná firemní komunikace mi vyhovuje     

13 Mám možnost v této společnosti rozvíjet své znalosti a dovednosti     

14 Způsob školení a vzdělávání mi v této společnosti vyhovuje     

15 Uvítal bych více zajímavých pracovních ukolů     

16 Pro svou práci mám potřebné kompetence a pravomoci     

17 Na mé práci se odráží pracovní pomůcky a technické vybavení pracoviště     

18 Na svém současném pracovišti jsem celkově spokojen     
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Příloha č. 2: Dotazník č. 2 

Dotazník č. 2 

Oznámkujte prosím níže uvedenou stupnicí jak velkou důležitost přikládáte motivačním faktorům. 

1 – rozhodně důležitý, 2 – spíše důležitý, 3 – ani důležitý, ani nedůležitý, 4 – spíše nedůležitý, 5 – rozhodně 

nedůležitý 

Motivační faktor Známka 

Mzda  

Osobní ohodnocení  

Pocit bezpečí v pracovním prostředí  

Jistota pracovního poměru  

Komunikace mezi pracovníky a vedením  

Vztah k bezprostředním nadřízeným  

Příspěvek na penzijní pojištění  

Příspěvek na stravování (stravenky, příspěvek na závodní stravování)  

Pracovní doba  

Příspěvek na dovolenou  

Dárkové poukazy nebo příspěvek na kulturní vyžití, sport  

Uznání  

Možnost kariérního rozvoje  

Vztah mezi spolupracovníky  

Zlepšení svých znalostí a dovedností (jazykové kurzy, školení)  
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Příloha č. 3: Dotazník č. 3 

Dotazník č. 3 

a) Ve sloupci č. 1 zaškrtněte, který z těchto faktorů Vám společnost poskytuje. 

b) Ve sloupci č. 2 označte 2 faktory,  se kterými jste v práci nejvíce spokojeni. 

c) Ve sloupci č. 3 označte 2 faktory,  se kterými jste v práci nejméně spokojeni. 

 

Motivační faktor 1 2 3 

Mzda    

Osobní ohodnocení    

Pocit bezpečí v pracovním prostředí    

Jistota pracovního poměru    

Komunikace mezi pracovníky a vedením    

Vztah k bezprostředním nadřízeným    

Příspěvek na penzijní pojištění    

Příspěvek na stravování (stravenky, příspěvek na závodní stravování)    

Pracovní doba    

Příspěvek na dovolenou    

Dárkové poukazy nebo příspěvek na kulturní vyžití, sport    

Uznání    

Možnost kariérního rozvoje    

Vztah mezi spolupracovníky    

Zlepšení svých znalostí a dovedností (jazykové kurzy, školení)    
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Příloha č. 4: Dotazník č. 4 

Dotazník č. 4 

 

Hodnocení zpětné vazby 

 

Prosím vyberte vhodnou vyriantu 

Výrok Ano Ne Neuvědomuji si 

Pochválil mne někdo za poslední měsíc za dobře vykonanou práci?    

Poděkoval mi někdo za poslední měsíc za dobře vykonanou práci?    

Provedl se mnou někdo za poslední rok hodnotící rozhovor? To znamená 

rozhovor, ve kterém hodnotil mé pracovní výkony? 

   

Vypracovává můj nadřízený hodnocení mé práce?    

Pokud ano jsem s ním seznámen?    

 

Prosím zamyslete se nad stávajícím motivačním systémem společnosti 

 

vyberte variantu, kterou považujete za odpovídající 

Současný systém odměňování považuji za: 

a) naprosto spravedlivý 

b) spíše spravedlivý 

c) spíše nespravedlivý 

d) naprosto nespravedlivý 
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Příloha č. 5: Business plán CK Exim tours, a.s. - pro prodejnu Globus, Ostrava-Poruba 

 

Název střediska EXIM TOURS a.s. - Ostrava Globus

Číslo střediska 047

ID střediska 7884

0,6%

0,5% Plán - vánoční prémie

0,Kč 0,Kč

-100,0% -100,0%

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Plán v Kč

Skutečnost v Kč

Výsledek

%  prémie

Business plán: 2011

Výchozí %  výše 

prémie střediska

Plán prodeje 

na rok

Skutečnost prodeje 

na rok

Skutečnost - vánoční 

prémie

20 453 524 19 084 740

2 469 490 1 981 114 1 972 579 1 552 808 1 172 039 1 900 423 1 714 598 1 955 233 1 898 719 902 708 1 565 029 1 368 784

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,Kč

250 000,Kč

500 000,Kč

750 000,Kč

1 000 000,Kč

1 250 000,Kč

1 500 000,Kč

1 750 000,Kč

2 000 000,Kč

2 250 000,Kč

2 500 000,Kč

Měsíc Plán v Kč Skutečnost v Kč
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Příloha č. 6: Internetový formulář 

Účel 

Účelem tohoto průzkumu je získání Vašeho názoru na existující způsob odměňování, hodnocení, 

komunikaci. Informace o výsledcích průzkumu budou po zpracování dotazníků zpřístupněny všem 

pracovníkům podniku. 

Důvěrnost 

Vaše odpovědi budou považovány za důvěrné. Dotazníky jsou anonymní. Zadání Vašeho pracovního 

zařazení  slouží pouze ke statistickým účelům, nikdo nebude identifikován.  

Vyplnění dotazníku 

Dotazník prosím vyplňte v období od.... do.... Po této lhůtě budou dotazníky uzavřeny a předány k 

dalšímu zpracování.  

Jak vyplňovat dotazník 

Označte, prosím, Váš názor na tvrzení uvedené v dotazníku, klikem na Vámi vybranou variantu. Po 

Vaší odpovědi se Vám vybrané políčko rozsvítí žlutou barvou. V případě, že byste chtěli svou odpověď 

změnit, stačí kliknout na jinou variantu a původní označení zmizí. Poté se žlutě rozsvítí nově vybraná 

možnost. Po dokončení dotazníku nebudete moci do formuláře znovu vstoupit, proto si prosím své 

odpovědi před odesláním řádně zkontrolujte.  

Ukázka správně označené varianty: 

7 Můj plat neodráží můj výkon Rozhodně 

souhlasím 

Spíše 

souhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 

Rozhodně 

nesouhlasím 

 

DOTAZNÍK 

Funkce/útvar 

Prosím vyberte (na správnou variantu klikněte myší) 

1 správa podniku, 

2 marketing, 

3 výroba, 

4 finance, 

5 informační technologie, 

6 služby zákazníkům, 

7 lidské zdroje, 

8 ostatní. 
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 Domnívám se, že: Rozhodně 

souhlasím 

Spíše 

souhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 

Rozhodně  

nesouhlasím 

1  Projevy uznání mne povzbuzují k vyšším 

pracovním výkonům 

    

2 Jsem spokojen/a s projevy uznání za mou práci     

3  Za odváděnou práci jsem náležitě odměněn/a     

4 Systém odměňování je jasný a srozumitelný     

5 Kritéria pro stanovování mého platu jsou 

spravedlivá 

    

6 Moje mzdová/platová sazba je příznivější než 

mzdové/platové sazby mimo podnik 

    

7 Můj plat neodráží můj výkon     

8 Současný systém odměňování povzbuzuje k 

lepšímu výkonu 

    

9 Systém odměňování považuji za špatný a je třeba 

jej revidovat (zlepšit) 

    

10 Jsou mi jasné normy výkonu, které se ode mne 

očekávají 

    

11 Od mého vedoucího dostávám dobrou zpětnou 

vazbu na můj výkon 

    

12 Proces stanovování cílů a posuzování výsledků 

je spravedlivý 

    

13 Posuzování mého pracovního výkonu mým 

vedoucím je objektivní a spravedlivé 

    

14 Způsob hodnocení mé práce nadřízeným mi 

vyhovuje 

    

15 Postrádám vyjádření vedoucího k výkonu mé     
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 Domnívám se, že: Rozhodně 

souhlasím 

Spíše 

souhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 

Rozhodně  

nesouhlasím 

práce 

16 Kvalitní firemní komunikace mi pomáhá ke 

splnění stanovených cílů 

    

17 Současná firemní komunikace mi vyhovuje     

18 Mám možnost v této společnosti rozvíjet své 

znalosti a dovednosti 

    

19 Způsob školení a vzdělávání v této společnosti 

mi vyhovuje 

    

20  Uvítal bych více pracovních úkolů     

21 Pro svou práci mám potřebné kompetence a 

pravomoci 

    

22 Ke své práci mám potřebné pracovní pomůcky a 

technické vybavení 

    

23  Benefity, které mi společnost poskytuje,  mi 

vyhovují (stravenky, příspěvek na životní 

pojištění a penzijní připojištění apod.) 

    

24 Na svém současném pracovišti jsem celkově 

spokojen 

    

Zamyslete se prosím nad následujícími otázkami a doplňte své názory. Vyplnění celé části dotazníku je 

dobrovolné. Pokud nemáte zájem tuto část vyplňovat, tak ji přeskočte a klikněte na“ uložit dotazník“ a  

„dokončit“.  

1. Kdybyste mohli ve společnosti něco změnit co by to bylo? 

...................................................................................................................................................................... ................ 

2. Jaký způsob odměňování by Vám vyhovoval? 

......................................................................................................................................................................................  

3. Co si představujete pod pojmem benefit a jaké benefity by Vám vyhovovaly? 

......................................................................................................................................................................................

Děkujeme za Váš čas a názory.  
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Pro uložení dotazníku klikněte na ikonu uložit dotazník a poté na dokončit.  

 

 

Uložit dotazník Dokončit 


