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Příloha č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kovács; 2007, s. 135  
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Příloha č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti 
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útvar je zařazen do systému jakosti a environmentálního systému řízení 

 

představitel vedení pro systém jakosti a environmentální systém řízení 

 

útvar je zařazen do environmentálního systému řízení 
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Příloha č. 3 

DOTAZNÍK 

Vážený/á pane/paní,  

v rámci své diplomové práce, kterou zpracovávám u Vás v podniku, bych Vás chtěla požádat               

o vyplnění dotazníku, který analyzuje současnou situaci v oblasti motivace ve Vaší 

společnosti. Dotazník je anonymní a není časově náročný, zabere zhruba 5 minut. Veškerá 

získaná data budou použita pouze pro účely vypracování mé diplomové práce. U každé 

otázky prosím vyberte a zaškrtněte jednu vhodnou odpověď, pokud není u otázky uvedena 

jiná možnost. Snažte se, prosím, o upřímné zodpovězení otázek, aby řádně vyhodnocené 

výsledky mohly sloužit k vypracování návrhů na zlepšení úrovně v oblasti motivace ve Vaší 

společnosti. Předem Vám děkuji za spolupráci a čas věnovaný tomuto dotazníku.  

          Denisa Filipková 

Studentka Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava 

 

1. Cítíte se celkově spokojen/a ve společnosti Slévárny Třinec, a. s.? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Vůbec ne 

 

2. Považujete svou práci za významnou? 

 Rozhodně ano  

 Spíše ano  

 Spíše ne 

 Vůbec ne 

 

3. Jste spokojen/a s pracovními podmínkami na pracovišti? (např. vybavení, 

pohodlí, klidné pracovní prostředí, bezpečnost práce atd.) 

 Rozhodně ano  

 Spíše ano  

 Spíše ne 

 Vůbec ne 
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4. Máte ve své práci prostor a podmínky k tomu, abyste využil/a své znalosti a 

dovednosti? 

 Rozhodně ano  

 Spíše ano  

 Spíše ne 

 Vůbec ne 

 

5. Jaké informace Vám chybí k tomu, abyste mohl/a odvést kvalitnější pracovní 

výkon? (můžete označit více možností) 

 Operativní informace o situaci na pracovišti  

 Informace o připravovaných změnách na pracovišti 

 Aktuální technologické postupy, legislativa 

 Aktuální informace o dění ve SL 

 Přesné informace o denních úkolech 

 Jiné, uveďte prosím ……………….. 

 

6. Máte možnost sdělit svému přímému nadřízenému své problémy, připomínky 

nebo nápady? 

 Rozhodně ano  

 Spíše ano  

 Spíše ne 

 Vůbec ne 

 

7. Jaký je Váš vztah k Vašemu přímému nadřízenému? 

 Pozitivní 

 Neutrální 

 Negativní 

 Jiný, uveďte prosím ……………….. 
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8. Jste spokojen/a s celkovou úrovní pracovních a mezilidských vztahů ve Vaší 

společnosti? 

 Rozhodně ano  

 Spíše ano  

 Spíše ne 

 Vůbec ne 

 

9. Co Vás na Vašem zaměstnání nejvíce motivuje? (můžete označit více možností) 

 Plat 

 Dobré pracovní podmínky 

 Uznání za vykonanou práci 

 Pocit účasti na dění ve firmě 

 Zaměstnanecké výhody  

 Jiné, uveďte prosím ……………….. 

 

10. Co Vás na Vašem zaměstnání nejvíce demotivuje? (můžete označit více možností) 

 Nevšímavost vedoucího k dobrým pracovním výsledkům   

 Nevšímavost vedoucího k chybám a nedostatkům 

 Hrubé jednání 

 Nezájem nadřízeného o Vaše nápady 

 Nespravedlivé odměňování 

 Jiné, uveďte prosím ……………….. 

 

11. Pokud splníte zadaný úkol, dostane se Vám pochvaly od Vašeho přímého 

nadřízeného? 

 Rozhodně ano  

 Spíše ano  

 Spíše ne 

 Vůbec ne 
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12. Máte dostatek příležitostí pro své další vzdělávání a zvyšování vlastní 

kvalifikace? 

 Rozhodně ano  

 Spíše ano  

 Spíše ne 

 Vůbec ne 

 

13. Máte možnosti vlastního kariérního růstu? 

 Rozhodně ano  

 Spíše ano  

 Spíše ne 

 Vůbec ne 

 

14. Máte možnost svým výkonem ovlivnit výši Vaší mzdy?  

 Rozhodně ano  

 Spíše ano  

 Spíše ne 

 Vůbec ne 

 

15. Je odměňování dle Vašeho názoru spravedlivé? 

 Rozhodně ano  

 Spíše ano  

 Spíše ne. Proč? ……………….. 

 Vůbec ne. Proč? ……………….. 

 

16. Jak jste spokojen/a s výši mzdy? 

 Rozhodně ano  

 Spíše ano  

 Vůbec ne. Proč? ……………….. 

 Vůbec ne. Proč? ……………….. 
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17. Víte, jaké zaměstnanecké výhody Vám společnost nabízí? (včetně poskytovaných 

Bene-fitů na zdravotní péči, sportovní a kulturní vyžití v částce 2 000 Kč /rok) 

 Ano, vím o všech. 

 Vím o většině. 

 Vím pouze o těch, které využívám. 

 Nevím o žádných. 

 

18. Motivují Vás zaměstnanecké výhody k lepšímu pracovnímu výkonu? 

 Rozhodně ano  

 Spíše ano  

 Spíše ne 

 Vůbec ne 

 

19. Uvítal/a byste nějakou další zaměstnaneckou výhodu? 

 Ne, nabízené zaměstnanecké výhody jsou pro mě dostačující. 

 Ano. Uveďte prosím .................... 

 

20. Pokud se Vám naskytne nová pracovní příležitost, uvažoval/a byste o změně 

zaměstnání? 

 Ne, ve firmě zůstanu. 

 O odchodu bych uvažoval/a.  

 Ano, z firmy bych odešel/a. 

 

21. Máte nějaké vlastní návrhy na zlepšení současné situace v oblasti motivace? 

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

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

 

22. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je? 

 Základní vzdělání 

 Vyučen/a 

 Úplné střední vzdělání s maturitou. 

 Vysokoškolské vzdělání. 
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23. Jste: 

 Muž 

 Žena 

 

24. Jak dlouho jste ve společnosti zaměstnán/a? 

 Méně než 1 rok 

 1-3 roky 

 4-6 let 

 7-10let 

 Více než 10 let 

 

25. Váš věk: 

 Do 25 let 

 26-30 let 

 31-40 let 

 41-50 let 

 51 a více let 

 

 

Ještě jednou Vám děkuji za Vaši spolupráci a přeji příjemný den! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 


