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Příloha č. 1 

Dotazník na téma „Motivace zaměstnanců“ 
 

Vážená paní, vážený pane, 

jmenuji se Lukáš Bakončík a studuji 3. ročník bakalářského studia, obor Management, na 

Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě. 

Chtěl bych Vás požádat o vyplnění tohoto anonymního a dobrovolného dotazníku. Získaná 

data budou využita pro zpracování mé bakalářské práce na téma „Motivace zaměstnanců“. 

Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 5 minut. 

Zvolenou odpověď, prosím, označte kroužkem (netýká se „známkovacích“ otázek). Pokud 

není řečeno jinak, označte vždy jen 1 odpověď. 

 

Děkuji za Váš čas a spolupráci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otočte, prosím, stránku a můžete začít s vyplňováním 
 

 

 

 

 

 



 

1) Oznámkujte, prosím, všechny tyto motivační faktory, podle toho, jaký význam 

jim přisuzujete 

 

1 - minimální význam 

2 - malý význam 

3 - velký význam 

4 – největší význam 

 

Dobrá atmosféra na pracovišti  

Jistota pracovního místa  

Mzdové ohodnocení  

Nehmotné ohodnocení (pochvala, úcta)  

Možnost pracovního postupu  

Možnost dalšího vzdělávání (NIDV, KVIC apod…)  

Zájem o vysokou prestiž školy  

Osmi týdenní nárok na dovolenou  

Finanční jistota (tabulkový plat)  

 

Jiné podstatné motivující faktory:……………………………………. 

 

2) Oznámkujte, prosím, všechny tyto faktory snižující motivaci, podle toho, jaký 

význam jim přisuzujete 

 

1 - minimální význam 

2 - malý význam 

3 - velký význam 

4 – největší význam 

 

Nízká prestiž povolání  

Množství administrativní práce  

Nutnost neustálého vzdělávání  

Nižší finanční ohodnocení  

Nedostatek podpory od vedení  

Častá práce vykonávaná nad rámec učitelských povinností  

Nedostatečné technické a praktické vybavení  

 

Jiné podstatné demotivující faktory:……………………………………. 

 

3) Cítíte se být kvůli práci ve stresu? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

 

 

 

 

 

 



 

4) Pokud ano, ohodnoťte stupnicí od 1 do 5-ti možné zdroje pracovního stresu: 

 

1 - minimální význam 

2 - malý význam 

3 - velký význam 

4 – největší význam 

 

Strach ze ztráty pracovního místa  

Velká zodpovědnost za svěřené osoby  

Vysoké nároky ostatních (rodiče, vedení apod.)  

Zaneprázdněnost, nedostatek volného času  

Nekázeň žáků  

Slabé výkony žáků  

Častý výskyt konfliktních situací  

 

Jiné podstatné zdroje pracovního stresu:……………………………………. 

 

5) Dostává se Vám pochvaly od vedení za dobře odvedenou práci? 
a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

6) Je pro Vás kladné ohodnocení důležité? 
a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

7) V případě svých chyb, jste vedením odpovídajícím způsobem potrestán? 
a) ano, trest je přiměřený 

b) ne, trest není přiměřený 

c) nikdo mne netrestá 

 

8) Čerpáte možné finance a výhody z účelových prostředků FKSP? 
a) ano, často 

b) ano, občas 

c) ne 

 

9) Myslíte si, že je systém odměňování na vaší škole spravedlivý?  

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

e) nelze posoudit 

 

 

 

 



 

10) Jste spokojen(a) s odměňováním dle kolektivní smlouvy (odměny za odpracované 

roky, při příležitost životních jubileí apod.)? 
a) ano, odměňování je v kolektivní smlouvě nastaveno správně 

b) ano, ale mám výhrady 

c) ne, odměňování je v kolektivní smlouvě nastaveno špatně 

 

11) Jste spokojen(a) s finančním ohodnocením Vaší práce? 
a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

12) Zdá se Vám výše Vaši mzdy přiměřená Vámi odvedené práci? 
a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

13) Máte pocit, že jsou někteří pracovníci zvýhodňováni při odměňování? 
a) ano 

b) ne 

c) nelze posoudit 

 

14) Máte pocit, že v zaměstnání dostatečně uplatňujete svou kvalifikaci a pracovní 

potenciál? 
a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

15) Jste ochoten(a) učit se a zdokonalovat své znalosti, dovednosti a zkvalitňovat tak 

svůj pracovní výkon? 
a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

16) Máte možnost navštěvovat kurzy či školení? 
a) ano 

b) ne 

 

17) Jste spokojen(a) s dosavadním rozvojem Vaší kariéry, s pracovním růstem? 
a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

 

 

 



 

18) Cítíte šanci kariérního postupu? 
a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

19) Jste spokojen(a) s prostory, kde probíhá výuka (prostornost, vzhled, vybavenost 

a kvalita vybavení)? 
a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

20) Pokud ne, tak označte důvod nespokojenosti (může být více jak jedna možnost): 
a) zastaralé a nekvalitní vybavení učeben 

b) prostory učeben jsou stísněné 

c) učebny jsou nevzhledné 

d) jiné:…………………………………………………………………….. 

 

21) Jste spokojen(a) s prostory a vybavením kabinetu? 
a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

22) Pokud ne, tak označte důvod Vaší nespokojenosti (může být více jak jedna 

možnost): 
a) kabinet nemá dostatečně velké prostory 

b) vybavení kabinetu neodpovídá Vašim představám 

c) prostory kabinetu nejsou esteticky vzhledné 

d) jiné:………………………………………………………………………. 

 

 

23) Jste spokojen(a) s kvalitou a dostupností učebních pomůcek a materiálů? 
a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

24) Pokud ne, tak označte důvod Vaší nespokojenosti (může být více jak jedna 

možnost): 
a) zastaralost vybavení 

b) nízká dostupnost vybavení 

c) jiné:…………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



 

25) Jste spokojen(a) s kvalitou a dostupností technického vybavení (PC, kopírky, 

tiskárny)?  
a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

26) Pokud ne, tak označte důvod Vaší nespokojenosti (může být více jak jedna 

možnost): 
a) zastaralost vybavení 

b) poruchovost vybavení 

c) nízká dostupnost vybavení 

d) jiné:………………………………………………………………………….. 

 

27) Zakroužkujte, jakým technickým vybavením disponuje Vaše třída (může být více 

jak jedna možnost): 
a) CD přehrávač 

b) televize 

c) DVD- přehravač nebo videopřehrávač 

d) počítač 

e) interaktivní tabule 

f) jiné:……………………………………………………………………………. 

 

28) Jak hodnotíte vztahy se svými kolegy / kolegyněmi? 
a) velmi dobré 

b) spíše dobré 

c) spíše špatné 

d) hodně špatné 

 

29) Jak hodnotíte vztahy se svými nadřízenými? 
a) velmi dobré 

b) spíše dobré 

c) spíše špatné 

d) hodně špatné 

 

30) Jak jste spokojen(a) s atmosférou panující v učitelském sboru. 

a) velmi spokojen(a)  

b) spíše spokojen(a)  

c) spíše nespokojen(a)  

d) velmi nespokojen(a) 

 

31) Naleznete ve vašem učitelském sboru věčně nespokojené jedince? 
a) ano, je jich hned několik 

b) ano, ale jedná se jen o výjimky 

c) ne, takoví jedinci ve sboru nejsou 

 

32) Funguje u Vás spolupráce mezi jednotlivými zaměstnanci („týmová práce“)? 
a) ano, bez problémů 

b) ano, ale ne vždy hladce 

c) týmová spolupráce nefunguje 



 

33) Jsou Vám kolegové ochotni pomoci, když je potřeba? 
a) ano, vždy 

b) jen někdy (např. méně složitý úkol) 

c) většinou si vše musím udělat sám(a) 

 

34) Jak jste spokojen(a) s organizací a řízením školy? 
a) velmi spokojen(a)  

b) spíše spokojen(a)  

c) spíše nespokojen(a)  

d) velmi nespokojen(a) 

 

35) Jak by jste ohodnoťil(a) přístup a jednání nadřízených ve vztahu k podřízeným? 
a) výborné jednání 

b) dobré jednání 

c) špatné jednání 

d) velmi špatné jednání 

 

36) Rozumíte úkolům, které jsou na Vás vedením kladeny? 
a) ano 

b) většinou ano 

c) často ne 

 

37) Připadají Vám přidělené úkoly smysluplné? 
a) ano 

b) většinou ano 

c) často ne 

 

38) Jste spokojeni se zpětnou vazbou o hodnocení své práce (pomoc, rady, 

upozornění na chyby)? 
a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

39) Získáváte od vedení školy potřebné informace (např. podklady pro práci) včas a 

v jasné podobě? 
a) ano, vždy 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

40) Jak byste ohodnotili pracovní morálku učitelského kolektivu? 
a) velmi dobrá 

b) dobrá 

c) špatná 

d) velmi špatná 

 

 

 

 



 

41) Můžete bez obav vyjádřit své názory? 
a) ano, vždy 

b) ano, ale jen v některých situacích 

c) ne, bojím se trestu. 

 

42) Pokud ano, byl na Váš názor většinou brán ohled? 
a) ano, názor bývá většinou zohledněn 

b) názor bývá vyslyšen, ale většinou nebývá zohledněn 

c) názor většinou nebývá vyslyšen a zohledněn 

d) daná situace ještě nenastala. 

 

43) Získáváte od vedení podporu pro realizaci svých záměrů, projektů? 
a) ano, často 

b) ano, ale jen někdy 

c) pouze výjimečně 

d) ne 

 

44) Jak dlouho pracujete v této škole? 
a) méně než 3 měsíce  

b) 3 měsíce – 1 rok 

c) 1 – 5 let 

d) 5 – 10 let 

e) 10 – 20 let 

f) déle než 20 let 

 

45) Jaký je Váš věk? 
a) do 25 let 

b) 26 –35 

c) 36-45 

d) 46-55 

e) 56 a více 

 

46) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
a) základní  

b) vyučen  

c) středoškolské s maturitou 

d) vysokoškolské – bakalářské 

e) vysokoškolské – magisterské 

f) jiné:………………………………………………. 

 

47) Vaše pracovní pozice 
a) učitel(ka) na 1. stupni 

b) učitel(ka) na 2. stupni 

c) vychovatelka 

d) učitel(ka) v mateřské školce 

 

 

 

Děkuji za Vaši spolupráci. 

 



 

Příloha č. 1 

 


