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Hodnocení spokojenosti zaměstnanců 2012 

 

Pohlaví:   muž  žena  

Věk:   do 20 let 21 – 35 let 36 – 50 let více než 50 let 

Pracovní pozice:  mechanik elektromechanik předvýroba THP balič  

    ROBE lisy oživovač skladník plasty 

Délka pracovního   

poměru:   do 1 roku 1 – 3 roky 4 – 7 roky 8 a více let  

 

 

1. Jak jste celkově spokojen(a) se svým zaměstnáním v této společnosti? 

velmi spokojen(a) spíše spokojen(a) spíše nespokojen(a) velmi nespokojen(a) 

 

2. Jak jste spokojen(a) se vztahy a atmosférou na pracovišti? 

velmi spokojen(a) spíše spokojen(a) spíše nespokojen(a) velmi nespokojen(a) 

 

3. Jak jste spokojen(a) s chováním Vašeho přímého nadřízeného? 

velmi spokojen(a) spíše spokojen(a) spíše nespokojen(a) velmi nespokojen(a) 

 

4. Jak jste spokojen(a) se zaměstnaneckými benefity (stravenky, příspěvky, pojištění…)? 

velmi spokojen(a) spíše spokojen(a) spíše nespokojen(a) velmi nespokojen(a) 

 

5. Jak jste spokojen(a) s pracovním prostředím, ve kterém pracujete (pomůcky, soc. zařízení, 

hlučnost…)? 

velmi spokojen(a) spíše spokojen(a) spíše nespokojen(a) velmi nespokojen(a) 

 

6. Jaká změna ve společnosti by vedla ke zvýšení Vaší motivace? 

zvýšení mzdy zaměstnanecké benefity lepší přístup nadřízeného lepší prac. podmínky 

 

7. Odvádí podle Vás tato společnost jako celek kvalitní práci? 

  rozhodně ano  spíše ano  spíše ne  rozhodně ne 

 

8. Jak dlouho myslíte, že Vás bude práce v této společnosti ještě uspokojovat? 

asi 1 rok nebo méně  1 – 3 roky  dlouhodobě, více než 3 roky 

 

9. Je prováděno hodnocení Vašeho pracovního výkonu přímým nadřízeným? 

  rozhodně ano  spíše ano  spíše ne  rozhodně ne 

 

10. Požadujete hodnocení Vašeho pracovního výkonu přímým nadřízeným? 

  rozhodně ano  spíše ano  spíše ne  rozhodně ne 
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11. Jste chválen(a) za dobře odvedenou práci (pochvala, osobní ohodnocení…)? 

  rozhodně ano  spíše ano  spíše ne  rozhodně ne 

 

12. Odpovídá Vaše platové ohodnocení práci, kterou vykonáváte? 

  rozhodně ano  spíše ano  spíše ne  rozhodně ne 

 

 

13. Máte možnost ovlivnit svým výkonem výši své celkové mzdy (variabilní složka mzdy, osobní 

ohodnocení)? 

  rozhodně ano  spíše ano  spíše ne  rozhodně ne 

 

14. Jsou brány ohledy na Vaše názory či připomínky? 

  rozhodně ano  spíše ano  spíše ne  rozhodně ne 

 

15. Jaké navštěvujete stravovací zařízení? 

 Na Košíkárně  Bavorský dvůr Rajka  navštěvuji jiné  nenavštěvuji  

 

16. Pokud navštěvujete stravovací zařízení Na Košíkárně, jste spokojeni s rychlostí 

  rozhodně ano  spíše ano  spíše ne  rozhodně ne 

 

17. Pokud navštěvujete stravovací zařízení Na Košíkárně, jste spokojeni s kvalitou jídla? 

  rozhodně ano  spíše ano  spíše ne  rozhodně ne 

 

18. Pokud navštěvujete stravovací zařízení Na Košíkárně, odpovídá kvalita jídla ceně? 

  rozhodně ano  spíše ano  spíše ne  rozhodně ne 

 

19. Proč nenavštěvujete stravovací zařízení Na Košíkárně? 

 nechutná mi tam  nestihnu to  nosím si oběd z domu  jiné 

 

20. Proč vůbec nenavštěvujete stravovací zařízení? 

 nikde mi nechutná  nestihnu to  nosím si oběd z domu  jiné 

 

 

Prostor pro Vaše připomínky:  
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Formulář pro hodnocení technicko-hospodářských pracovníků 

 

ROBE lighting s. r. o. 
 

Identifikační údaje 

Jméno a příjmení: 

 

 

Funkce: 

Hodnotící kritéria 

Kritérium 
Hodnotící škála 

Výborný Velmi dobrý Přijatelný Nepřijatelný 

Plnění pracovních 

povinností 

    

 

Efektivnost odváděné 

práce 

    

Odborné znalosti 

 

    

Komunikační 

dovednosti 

    

Spolehlivost 

 

    

Samostatnost 

 

    

Zodpovědnost 

 

    

Loajálnost 

 

    

Pracovní kázeň 

 

    

Iniciativa 

 

    

Poznámky: 

 

 

Vyjádření zaměstnance: 

 

 

                                               Jméno                                    Podpis                                Datum 

 

Hodnotitel: 

 

 

Hodnocený: 
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Formulář pro hodnocení zaměstnanců na dělnických pozicích 
 

ROBE lighting s. r. o. 
 

Identifikační údaje 

Jméno a příjmení: 

 

 

Funkce: 

Hodnotící kritéria 

Kritérium 
Hodnotící škála 

Výborný Velmi dobrý Přijatelný Nepřijatelný 

Množství odváděné 

práce 

    

 

Kvalita odváděné 

práce 

    

Spolehlivost 

 

    

Samostatnost 

 

    

Zodpovědnost 

 

    

Flexibilita 

 

    

Loajálnost 

 

    

Pracovní kázeň 

 

    

Pořádnost 

 

    

 

Poznámky: 

 

 

Vyjádření zaměstnance: 

 

 

                                               Jméno                                    Podpis                                Datum 

 

Hodnotitel: 

 

 

Hodnocený: 
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Definice hodnotících kritérií 

 

Kritérium 
Hodnotící škála 

Výborný Velmi dobrý Přijatelný Nepřijatelný 

Množství 

odváděné práce 

Zvládání zadané 

práce i 

s předstihem 

Zvládání zadané 

práce 

Občasné 

nevykonání práce 

v termínu 

Opakované 

nezvládání práce 

v termínu 

Kvalita 

odváděné práce 

Bezchybně a 

kvalitně 

odvedená práce 

Dostatečně 

kvalitní práce 

Dobrá práce, 

avšak s rezervami 
Nekvalitní práce 

Plnění 

pracovních 

povinností 

Plnění 

povinností bez 

chyb 

Plnění 

povinností 

s drobnými 

chybami 

Opakované 

drobné chyby 

Opakované 

závažné chyby 

Efektivnost 

odváděné práce 

Velmi kvalitní 

práce ve velmi 

rychlém čase 

Dostatečně 

kvalitní práce 

v dobrém čase 

Přijatelná kvalita 

v akceptovatelném 

čase 

Nekvalitní práce 

a dlouhá doba 

zpracování 

Komunikační 

dovednosti 

Výborné 

komunikační 

dovednosti 

Dostačující 

komunikační 

dovednosti 

Občasné 

problémy s 

komunikací 

Špatné 

komunikační 

dovednosti 

Spolehlivost 

 

Naprostá 

spolehlivost 

Dostatečná 

spolehlivost 

Občasná 

nespolehlivost 

Naprostá 

nespolehlivost 

Samostatnost 

 

Naprostá 

samostatnost 

Dostatečná 

samostatnost 

Občasná 

samostatnost 

Naprostá 

nesamostatnost 

Zodpovědnost 

 

Naprostá 

zodpovědnost 

Dostatečná 

zodpovědnost 

Občasná 

nezodpovědnost 

Naprostá 

nezodpovědnost 

Flexibilita 

 

Naprosté 

přizpůsobení 

situaci 

Dostačující 

přizpůsobení 

situaci 

Častý problém s 

přizpůsobením 

Naprosté 

nepřizpůsobení 

Loajálnost 

 

Naprostá 

loajálnost 

Převážná 

loajálnost 

Loajálnost pouze 

v určitých 

směrech 

Neloajálnost 

Pracovní kázeň 

 

Pečlivé 

dodržování 

předpisů a 

pokynů 

Převážné 

dodržování 

předpisů a 

pokynů 

Občasné 

nedodržování 

předpisů či 

pokynů 

Nerespektování 

předpisů a 

pokynů 

Pořádnost 

 

Udržování 

dokonalého 

pořádku 

Dostatečné 

udržování 

pořádku 

Příležitostné 

udržování 

pořádku 

Naprostá 

nepořádnost 

Iniciativa 

 
Velká iniciativa 

Příležitostná 

iniciativa 

Výjimečná 

iniciativa 

Naprostá 

neiniciativa 
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