
Příloha č. 1 

Dotazník 

 

Vážení zaměstnanci, 

 

dovoluji si obrátit se na Vás s prosbou uvedení Vašich názorů a poznatků týkající se motivace 

v podniku JAN a CO spol. s r. o. Jsem studentem ekonomické fakulty v Ostravě a 

zpracovávám bakalářskou práci na téma Personální management. Váš pohled a názor mi 

pomůže při zpracování bakalářské práce. 

 

Dotazník je anonymní a zjištěné informace budou použity pouze pro potřeby bakalářské 

práce. Proto bych Vás tímto rád požádal o upřímné a úplné vyplnění, jedině tak totiž budou 

mít výsledky dostatečnou vypovídací schopnost. Výsledkem bude navržení motivačního 

programu a odstranění případných nedostatků v oblasti motivace ve Vašem podniku. 

 

 

Děkuji Vám předem za Váš čas a spolupráci. 

 

S pozdravem Aleš Hladil. 

 

Není-li uvedeno jinak, označte prosím zakřížkováním (x) jednu správnou odpověď. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dotazník 

Spokojenost s vykonávanou prací (vztah k práci a zaměstnanecké výhody): 

1. Myslíte si, že pracujete v perspektivní a úspěšné firmě? 

 ano 

 ne 

 

2. Spatřujete ve Vaší firmě pracovní jistotu? 

 ano 

 ne 

 

3. Jste seznámeni s cíli firmy? 

 ano 

 ne 

 

4. Odpovídá vybavení Vašeho pracoviště požadavkům na vykonávanou práci? 

 ano   /přejděte na otázku č. 6./ 

 ne   

 

5. Co by se podle Vás mělo změnit? 

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

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

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

 

6. Jak byste zhodnotil/a vztah s Vaším vedoucím pracovníkem? 

 velmi dobré 

 dobré 

 spíše špatné 

 špatné 

 

7. Jste spokojen/a s komunikací s vedoucím pracovníkem? 

 ano 

 ne 

 

8. Motivuje Vás nějakým způsobem Váš vedoucí pracovník? 

 ano 

 ne 

 

9. Jak byste zhodnotil/a vztahy se svými spolupracovníky v rámci kolektivu? 

 velmi dobré 

 dobré 

 spíše špatné 

 špatné 

 

10. Myslíte si, že Vámi vykonávaná práce je pro společnost důležitá? 

 ano 

 ne 

 

 

 



11. Máte možnost zlepšit a zefektivnit Vámi vykonávanou práci? 

 ano 

 ne 

 

12. Zaškrtnutím uveďte, jak jsou pro Vás tyto faktory motivace důležité: 

/1 velmi důležité, 5 velmi nedůležité/ 

Faktor/důležitost 1 2 3 4 5 

peněžní odměna      

pochvala       

uznání      

pocit účasti ve firmě      

pracovní růst ve firmě      

zaměstnanecké výhody      

firemní benefity      

dobré pracovní podmínky      

 

13. Které další motivační faktory naopak postrádáte ve Vaší firmě? Prosím uveďte. 

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

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

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

 

14. Máte nějaké návrhy na zlepšení stávající situace v podniku? Prosím uveďte. 

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

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

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

 

15. Na čem Vám při práci nejvíce záleží? 

/1 velmi důležité, 5 velmi nedůležité/ 

Faktor/důležitost 1 2 3 4 5 

dobře vykonaná práce      

dobrý pocit z vykonané práce      

uznání vedoucích      

uznání spolupracovníků      

dobré finanční ohodnocení      

uplatnění Vašich schopností      

 

 



16. Jaké je Vaše firemní zařazení?  

 dělník 

 THP 

 vedoucí 

 

17. Jak dlouho pracujete ve Vaší firmě? 

 méně než jeden rok 

 1 až 3 roky 

 4 až 6 let 

 7 až 10 let 

 11 let a více 

 

Odměňování: 

 
18. Ohodnoťte podle důležitosti: 

/1 velmi důležité, 5 velmi nedůležité/ 

Faktor/důležitost 1 2 3 4 5 

způsob stanovení výdělku      

výše výdělku      

zaměstnanecké výhody      

možnost dosažení vyššího výdělku      

 
19. Jaká je výše Vaší měsíční hrubé mzdy? 

 do 10 000 Kč 

 10 001 Kč – 13 999 Kč 

 14 000 Kč – 17 999 Kč 

 18 000 Kč – 21 999 Kč 

 22 000 Kč – 25 999 Kč 

 26 000 Kč – 28 999 Kč 

 29 000 Kč a více 

 

20. Jste spokojen/a s výší Vaší mzdy? 

 ano 

 ne 

 
21. Máte možnost dosažení vyšší mzdy? 

 ano 

 ne 

 
22. Jste dostatečně informován/a o odměňování? 

 ano 

 ne 

 
23. Dostáváte odměnu za nadstandardně vykonanou práci? 

 ano 

 ne 



24. Jste spokojen/a s výší odměn? 

 ano 

 ne 

 

25. Ohodnoťte podle důležitosti zaměstnanecké výhody: 

/1 velmi důležité, 5 velmi nedůležité/ 

Faktor/důležitost 1 2 3 4 5 

služební automobily      

diety (stravenky)      

odměna při výročích      

mobilní telefon      

poskytnutí pracovního oděvu      

důchodové připojištění      

vzdělání (školení)       

 

Demografické otázky: 
 

26. Jaké je Vaše pohlaví: 

 žena 

 muž 

 

27. Jaký je Váš věk: 

 do 25 let  

 26−35 let  

 36−45 let 

 46−55 let 

 56 a více let 

 

28. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 

 základní 

 vyučen/a 

 střední s maturitou 

 vysokoškolské 

 

 

Ještě jednou bych Vám chtěl poděkovat za spolupráci a čas strávený vyplňováním tohoto 

dotazníku. 
 

 


