
P íloha . 1 Organiza ní struktura spole nosti Bucyrus Czech Republic, a.s. 

Obr. . 1. 1 Organiza ní struktura spole nosti Bucyrus Czech Republic, a.s. 

 

Zdroj: Interní materiály podniku 
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Dotazník 

Vážení respondenti, jsem studentkou Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava a cht la 
bych Vás požádat o spolupráci na mé diplomové práci. V rámci diplomové práce se chci 
také zabývat spokojeností zam stnanc  ve spole nosti Bucyrus Czech Republic, a.s., 
týkající se p evážn  motivování, odm ování a komunikace. 

Proto bych Vás cht la požádat o vypln ní následujícího, anonymního dotazníku, který 
bude použit jen pro ú ely mé diplomové práce.  

D kuji Vám za spolupráci a p eji mnoho úsp ch  jak v život  osobním, tak i pracovním. 

         Michaela Heinrichová 

 

1. Jak jste spokojen/á se svou prácí? 

a) velmi spokojen 

b) spokojen 

c) nespokojen 

d) velmi nespokojen 

2. Motivuje Vás p i práci výše Vaší mzdy (platu)? 

a) rozhodn  ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodn  ne 

3. Myslíte si, že jsou odm ny ve spole nosti rozd lovány spravedliv  a podle zásluh? 

a) rozhodn  ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodn  ne 

4. Jste spokojen/á s výší mzdy, je úm rná Vaší kvalifikaci a úsilí? 

a) velmi spokojen 

b) spokojen 

c) nespokojen 

d) velmi nespokojen 
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5. Rozumíte zp sobu stanovení Vaší mzdy, je pro vás systém odm ování 
srozumitelný? 

a) rozhodn  ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodn  ne 

6. Víte, jaké zam stnanecké výhody spole nost poskytuje? 

a) rozhodn  ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodn  ne 

7. Jste spokojený/á s komunikací mezi Vámi a vedením? 

a) velmi spokojen 

b) spokojen 

c) nespokojen 

d) velmi nespokojen 

8. Jste spokojen se vztahy na pracovišti (mezi Vámi a vedením, spolupracovníky)? 

a) velmi spokojen 

b) spokojen 

c) nespokojen 

d) velmi nespokojen 

9. Dostává se Vám pochvaly od nad ízeného za dob e odvedenou práci? 

a) rozhodn  ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne  

d) rozhodn  ne 

10. Jste informován/á o hospoda ení spole nosti a jejich výsledcích? 

a) rozhodn  ano 
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b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodn  ne 

11. Jsou pro Vás pracovní podmínky ve firm  ( zát ž, hluk, sv tlo) vyhovující? 

a) rozhodn  ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodn  ne 

12. Pokud by se naskytla možnost vybral/a byste si tuto spole nost op t jako svého 
zam stnavatele? 

a) rozhodn  ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodn  ne 

13. Vaše pohlaví? 

a) muž  

b) žena 

14. Váš v k? 

a) 18 - 29 let 

b) 30 - 39 let 

c) 40 - 49 let 

d) 50 - 59 let 

e) 60 a více let 

15. Jaké je Vaše profesní za azení? 

a) d lník 

b) technicko-hospodá ský pracovník 
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Jak jste spokojen/á se svou prací?

velmi spokojen

spokojen

nespokojen

velmi nespokojen

Motivuje Vás p i práci výše Vaší mzdy (platu)?

rozhodn  ano

spíše ano

spíše ne

rozhodn  ne

Otázka . 1: Jak jste spokojen/á se svou prací? 

Tab. . 4.1 etnost odpov dí k otázce . 1 

1. Jak jste spokojen/á se svou 

práci? 

velmi 

spokojen 
spokojen nespokojen 

velmi 

nespokojen 

28 195 58 10 

Zdroj: Vlastní zpracování 

    Graf . 4.1 etnost odpov dí k otázce . 1 

 

  

 

 

 

 

   Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka . 2: Motivuje Vás p i práci výše Vaší mzdy? 

Tab. .4.2 etnost odpov dí k otázce . 2 

2. Motivuje Vás p i práci výše 

Vaší mzdy (platu)? 

rozhodn  ano 
spíše 

ano 
spíše ne rozhodn  ne 

56 78 81 76 

Zdroj: Vlastní zpracování 

        Graf . 4.2 etnost odpov dí k otázce . 2 

 

 

 

 

 

 

        Zdroj: Vlastní zpracování 
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Myslíte si, že jsou odm ny ve spole nosti 

rozd lovány spravedliv  a podle zásluh?

rozhodn  ano

spíše ano

spíše ne

rozhodn  ne

Jste spokojen/á s výši mzdy, je úm rná/ý Vaší 

kvalifikaci a úsilí?

velmi spokojen

spokojen

nespokojen

velmi nespokojen

Otázka . 3: Myslíte si, že jsou odm ny ve spole nosti rozd lovány spravedliv  a podle 

zásluh? 

Tab. 4.3 etnost odpov dí k otázce . 3 

3. Myslíte si, že jsou odm ny 

ve spole nosti rozd lovány 

spravedliv  a podle zásluh? 

rozhodn  ano 
spíše 

ano 
spíše ne rozhodn  ne 

7 46 118 120 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                   Graf . 4.3 etnost odpov dí k otázce . 3 

 

 

 

 

 

   Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka . 4: Jste spokojen/á s výši mzdy, je úm rná Vaší kvalifikaci a úsilí? 

Tab. . 4.4 etnost odpov dí k otázce . 4 

4. Jste spokojen/á s výší 

mzdy, je úm rná Vaší 

kvalifikaci a úsilí? 

velmi 

spokojen 
spokojen nespokojen 

velmi 

nespokojen 

8 63 192 28 

Zdroj: Vlastní zpracování 

            Graf . 4.4 etnost odpov dí k otázce . 4 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 



P íloha . 3 Vyhodnocení dotazníkového šet ení 

Rozumíte zp sobu stanovení Vaší mzdy, je pro vás 

systém odm ování spravedlivý?

rozhodn  ano

spíše ano

spíše ne

rozhodn  ne

Víte, jaké zam stnanecké výhody spole nost 

poskytuje?

rozhodn  ano

spíše ano

spíše ne

rozhodn  ne

Otázka . 5: Rozumíte zp sobu stanovení Vaší mzdy, je pro vás systém odm ování 

spravedlivý? 

Tab. . 4.5 etnost odpov dí k otázce . 5 

5. Rozumíte zp sobu 

stanovení Vaší mzdy, je pro 

vás systém odm ování 

spravedlivý? 

rozhodn  ano 
spíše 

ano 
spíše ne rozhodn  ne 

34 99 107 51 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                  Graf . 4.5   etnost odpov dí k otázce . 5 

 

 

 

 

 

 

               Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka . 6: Víte, jaké zam stnanecké výhody spole nost poskytuje? 

Tab. . 4.6 etnost odpov dí k otázce . 6 

6. Víte, jaké zam stnanecké 

výhody spole nost poskytuje? 

rozhodn  ano 
spíše 

ano 
spíše ne rozhodn  ne 

46 117 112 16 

Zdroj: Vlastní zpracování  

            Graf . 4.6 etnost odpov dí k otázce . 6 

 

 

 

 

           

           

           Zdroj: Vlastní zpracování 
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Jste spokojený/á s komunikací mezi Vámi a 

vedením?

velmi spokojen

spokojen

nespokojen

velmi nespokojen

Je spokojen se vztahy na pracovišti?

velmi spokojen

spokojen

nespokojen

velmi nespokojen

Otázka . 7: Jste spokojený/á s komunikací mezi Vámi a vedením? 

Tab. . 4.7 etnost odpov dí k otázce . 7 

7. Jste spokojený/á s 

komunikací mezi Vámi a 

vedením? 

velmi 

spokojen 
spokojen nespokojen 

velmi 

nespokojen 

10 128 124 29 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                      Graf .4.7 etnost odpov dí k otázce . 7 

 

 

 

           

                   

 

                   Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka . 8: Jste spokojen se vztahy na pracovišti? 

Tab. . 4.8 etnost odpov dí k otázce . 8 

8. Jste spokojen se vztahy na 

pracovišti? 

velmi 

spokojen 
spokojen nespokojen 

velmi 

nespokojen 

21 160 96 14 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

              Graf . 4.8 etnost odpov dí k otázce . 8 

 

 

 

 

 

 

             Zdroj: Vlastní zpracování 
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Dostává se Vám pochvaly od nad ízeného za dob e 

odvedenou práci?

rozhodn  ano

spíše ano

spíše ne

rozhodn  ne

Jste informován/á o hospoda ení spole nosti a 

jejich výsledcích?

rozhodn  ano

spíše ano

spíše ne

rozhodn  ne

Otázka . 9: Dostává se Vám pochvaly od nad ízeného za dob e odvedenou práci? 

Tab. . 4.9 etnost odpov dí k otázce . 9 

9. Dostává se Vám pochvaly 

od nad ízeného za dob e 

odvedenou práci? 

rozhodn  ano 
spíše 

ano 
spíše ne rozhodn  ne 

10 61 140 80 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                     Graf . 4.9 etnost odpov dí k otázce . 9 

 

 

 

 

 

 

                  

                  Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka . 10: Jste informován/á o hospoda ení spole nosti a jejich výsledcích? 

Tab. . 4.10 etnost odpov dí k otázce . 10 

10. Jste informován/á o 
hospoda ení spole nosti a 

jejich výsledcích? 

rozhodn  ano 
spíše 

ano 
spíše ne rozhodn  ne 

20 103 132 36 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                 Graf . 4.10 etnost odpov dí k otázce . 10 

 

 

 

 

                 

 

      Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka . 11: Jsou pro Vás pracovní podmínky ve firm  vyhovující? 
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Jsou pro Vás pracovní podmínky ve firm  

vyhovující?

rozhodn  ano

spíše ano

spíše ne

rozhodn  ne

Pokud by se naskytla možnost vybral/a byste si tuto 

spole nost op t jako svého zam stnavatele?

rozhodn  ano

spíše ano

spíše ne

rozhodn  ne

Tab. . 4.11 etnost odpov dí k otázce . 11 

11. Jsou pro Vás pracovní 

podmínky ve firm  

vyhovující? 

rozhodn  ano 
spíše 

ano 
spíše ne rozhodn  ne 

22 118 107 44 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                    Graf . 4.11 etnost odpov dí k otázce . 11 

 

 

 

 

 

 

                Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka . 12: Pokud by se naskytla možnost vybral/a byste si tuto spole nost op t jako 

svého zam stnavatele? 

Tab. . 4.12 etnost odpov dí k otázce . 12 

12. Pokud by se naskytla 

možnost vybral/a byste si tuto 

spole nost op t jako svého 

zam stnavatele? 

rozhodn  ano 
spíše 

ano 
spíše ne rozhodn  ne 

11 128 114 38 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                     Graf . 4.12 etnost odpov dí k otázce . 12 

 

 

 

 

 

 

        Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka . 13: Pohlaví 
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V k

18 - 29 let

30 - 39 let

40 - 49 let

50 - 59 let

60 a více let

Tab. . 4.13 etnost odpov dí k otázce . 13 

13. Pohlaví 
muž  žena 

263 28 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                  Graf . 4.13 etnost odpov dí k otázce . 13 

  

 

 

 

 

 

             Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka . 14: V k 

Tab. . 4.14 etnost odpov dí k otázce . 14 

14. V k 
18 - 29 let 30 - 39 let 40 - 49 let 50 - 59 let 60 a více let 

40 62 97 79 13 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                  Graf . 4.14 etnost odpov dí k otázce . 14 

 

 

 

 

 

 

               Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Otázka 15: Profesní za azení 



P íloha . 3 Vyhodnocení dotazníkového šet ení 

Tab. . 4.15 etnost odpov dí k otázce . 15 

15. Profesní za azení  
d lník  THP 

231 60 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                      Graf . 4.15 etnost odpov dí k otázce . 15 

 

 

 

 

 

 

 

                   Zdroj: Vlastní zpracování 

 


