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Dobrý den, 

jmenuji se Karolína Haasová a jsem studentkou 3. ro níku bakalá ského studia na Ekonomické fakult  

VŠB – TU Ostrava. Jelikož zpracovávám bakalá skou práci na téma „Systém odm ování zam stnanc  ve 

vybrané organizaci”, dovoluji si Vás tímto požádat o vypln ní následujícího dotazníku, který je zcela 

anonymní a jehož výsledky budou zpracovány v praktické ásti mé práce. Dotazník slouží pouze k ú el m 

mé bakalá ské práce. 

U každé otázky, pokud nebude uvedeno jinak, ozna te jednu variantu odpov di k ížkem, pop ípad  

vypište slovy, pokud to odpov  vyžaduje.  

P edem d kuji za Vaši ochotu a spolupráci. 
 

1. Jaké je Vaše pohlaví?  

 muž       žena  

2. Do jaké v kové skupiny se zahrnujete?  

 do 25 let            26 – 35 let            36 – 45 let            46 - 55 let          nad 56 let   

3. Jaké je vaše dosažené vzd lání?  

 základní                vyu en/a                st edoškolské                vysokoškolské  

4. Uve te v letech, jak dlouho ve firm  pracujete?  Po et let: …………………………. 

5. Jste ve firm  spokojen s výší Vaší mzdy?  

 rozhodn  ano           spíše ano           spíše ne           rozhodn  ne 

6. Jste spokojen se sou asným systémem odm ování ve Vaší firm ?  

 ano                spíše ano                spíše ne               ne  

7. Poskytuje Vám firma n které z níže uvedených nehmotných odm n?  

M žete ozna it více variant. 

   uznání a pochvala          v tší odpov dnost           v tší samostatnost                             

   povýšení                        jiné                                 žádné                              
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8. Motivuje Vás sou asný systém odm ování k lepším výkon m?  

 ano      spíše ano 

 spíše ne    ne 

9. Myslíte si, že hodnocení zam stnanc  ve spole nosti, p ispívá k zlepšení pracovního výkonu?  

 ur it  ano     spíše ano 

 spíše ne    ne 

10. Víte, jaké zam stnanecké výhody Vám firma poskytuje?  

 ur it  ano    spíše ano 

 spíše ne    ne 

11. Je pro Vás nabídka zam stnaneckých benefit  ve firm  dostate ná?  

 rozhodn  ano    spíše ano 

 spíše ne    rozhodn  ne  

12. Využíváte všechny zam stnanecké výhody, které Vám firma nabízí?  

 ano       ne  

 

Pokud ne – uve te které a d vod, pro  tyto výhody nevyužíváte:…….…………………………   

………………...……………………………………………………………………………………………… 

13. Kterou zam stnaneckou výhodu ve firm  postrádáte? M žete ozna it více variant 

 vstupenky na kulturní akce        váno ní p ísp vek 

 nadstandardní zdravotní pé e o zam stnance    p ísp vky pro d ti zam stnanc  

 zvýšení vzd lání zajiš ované organizací     p ísp vky na sportovní akce 

 jiné:…………………… 

 

 

 

D kuji za Váš strávený as na vypl ování tohoto dotazníku. 
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P íloha . 3 – Katalog prací ve spole nosti s jejich za azením do tarifních skupin 
 

 

KATALOG FUNKCÍ SPOLE NOSTI   

    

druh práce Rozsah t íd 
    

asistentka editele 3-5 

asistentka editele 6-9 

len závodní stráže 3-6 

len závodní stráže – vedoucí 3-6 

d lník knihárny-strojní 1-3 

d lník knihárny, dílenský dispe er 4-6 

d lník knihárny-ru ní 1-3 

d lník tiskárny-pomocník tiska e 1-4 

d lník tiskárny-tiskových stroj  1-4 

d lník ve skladu a expedice 1-5 

Ekonom 10-12 

Expedient 2-4 

fakturant odborný 4-6 

fakturant odborný , expedient 4-6 

grafik+provozní dispe er 6-10 

hospodá sko správní referent 3-9 

I.T. manager 8-10 

I.T.manager 9-10 

Kniha  1 

kniha - eza  1-7 

kniha - eza ,dílenský dispe er 4-6 

kniha -strojník 1-7 

kontrolor jakosti 5-8 

Korektor 5-8 

manipula ní d lník 1-3 

manipula ní d lník  1-3 

mechanik, opravá  pr myslových, výrobních stroj  a 
za ízení 3-7 

metodik IS 8-11 

Mistr 8-10 

Montážník 2-7 

obchodní referent 6-9 

obchodní zástupce 6-10 

obchodní zástupce 6-10 

operátor pomocných a dopl kových za ízení VT 3-4 

operátor výpo etní techniky 5-7 

Personalista 6-10 

Prodava ka 2-6 

prodava ka, zástupce vedoucí MOP 2-6 

programátor specialista v oboru výpo etní techniky, 
správce 8-10 

provozní dispe er 6-10 

provozní elektromechanik 2-7 

referent dopravy 5-8 

referent jakosti 7-9 
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referent kalkulací, cen a rozpo t  7-9 

referent marketingu 6-9 

referent ochrany 5-7 

editel Divize digitálního tisku 11 

editel Divize obchod 11 

editel Divize ofsetového tisku 11 

editel obchodn -ekonomický 12 

editel Pobo ky echy 10 

editel obchodn -technický 12 

editel výrobn -technický 12 

idi  silni ních motorových vozidel 2-6 

idi  silni ních motorových vozidel, obchodní zástupce 2-6 

saze -grafik 3-8 

Skladník 1-5 

skladový referent 2-6 

strojník tiskárenských stroj   -bez obratu 3-8 

strojník tiskárenských stroj  - s obraty 3-8 

Technolog 6-10 

tiska  ofsetových tiskových stroj  bez úkolu 3-8 

tiska  ofsetových tiskových stroj  s úkolem 3-8 

tiska  rota ních tiskových stroj  bez úkolu 3-8 

tiska  rota ních tiskových stroj  s úkolem  3-8 

ú etní finan ní 6-8 

ú etní hlavní 8-10 

ú etní materiálová 6-8 

ú etní mzdová 6-8 

ú etní všeobecná 6-8 

Uklíze ka 1-2 

vedoucí centrálního nákupu 6-8 

vedoucí logistického centra 6-10 

vedoucí marketingu 6-8 

vedoucí maloobchodní prodejny 2-6 

vedoucí skladu 2-6 

vedoucí skladu materiálu 7-10 

vedoucí skladu, fakturant odborný, expedient 4-7 

vedoucí zásobování 6-8 

zástupce vedoucí centrálního nákupu 6-8 

 

 

 


