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Příloha č. 1         Dotazník 

            

 

Dobrý den, 

jsem studentem 3. ročníku Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava a dovoluji si Vás poţádat 

o vyplnění následujícího dotazníku, který je zcela anonymní. Jeho výsledky budou 

vyhodnoceny a stanou se součástí mé bakalářské práce na téma: Motivace spolupracovníků 

v multi-levelové společnosti. Ţádám Vás o dodrţení vrácení dotazníku do 10. 4. 2012. Pokud 

není uvedeno jinak, označte, prosím, vţdy jen jednu odpověď. Děkuji za Váš čas a spolupráci.

            

           Jiří Pavlík 

 

 

 

 

 

1. Jak dlouho spolupracujete s firmou ZFP? 

a) 1 – 2 měsíce 

b) 3 -  6 měsíců 

c) 6 – 12 měsíců 

d) 1 - 2 roky  

e) 2 – 3 roky 

f) Déle jak 3 roky 

 

2. Jaké je vaše nejvyšší dosaţené vzdělání? 

a) Vyučen 

b) Vyučen s maturitou 

c) Středoškolské s maturitou 

d) Vyšší odborné 

e) Vysokoškolské  

 

3. Co Vás nejvíce motivuje v práci u ZFP? (u kaţdé odpovědi vyznačte kříţkem jednu 

z hodnot na stupnici od 1 – nejvíce motivuje aţ po 4 – nejhorší motivátor) 

 

a) Seberealizace 

b) Finanční nezávislost 

c) Exkluzivita produktů 

d) Dobré finanční ohodnocení 
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4. Jste spokojen s image společnosti ZFP? 

a) Ano, je výborné 

b) Ano, je dostatečné 

c) Ne, je nedostatečné 

d) Ne, je špatné 

 

 

5. Co při spolupráci s ZFP vidíte jako největší demotivátory? (u kaţdé odpovědi vyznačte 

kříţkem jednu z hodnot na stupnici od 1 – nejvíce demotivující faktor motivace aţ po 4 

– nejméně demotivující faktor motivace) 

 

a) chování nadřízených 

b)  těţké začátky kariéry     

c) neznalost produktů veřejností    

d) rostoucí náklady na vybudování firmy   

e) chování lidí v terénu (nedůvěra, nezájem) 

f) ekonomická situace většiny obyvatel ČR 

g) jiné________________________________ 

 

6. Jste spokojen s finančním ohodnocením práce u společnosti ZFP? 

a) Ano, je výborné 

b) Ano, je dostatečné 

c) Ne, je nedostatečné 

d) Ne, je špatné 

 

 

 

 

 

7. Jste nadřízenými spolupracovníky chváleni za dobře odvedenou práci? 

 

a) Ano, je to na denním pořádku 

b) Ano, příleţitostně 

c) Spíše ne 

d) Nikdy 

 

8. Jak jste spokojený s pomocí obchodních zástupců, co se týče realizace schůzek a 

podpory v oblasti informovanosti? 

 

a) Zcela spokojen 

b) Částečně spokojen 

c) Nespokojen 

d) Zcela nespokojen 

 

9. Jak hodnotíte školící systém společnosti ZFP? 

a) Zcela spokojen 
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b) Částečně spokojen 

c) Nespokojen 

d) Zcela nespokojen 

 

 

10. Kolik času týdně jste ochotni věnovat spolupráci s ZFP akademie? (nepočítejte do tohoto 

času business seminář) 

 

a) 2 – 5 hodin 

b) 5 -10 hodin 

c) 10 – 20 hodin 

d) 20-30 hodin 

e) 30 a více 

 

11. Jaký měsíční příjem (aktuálně) byste si vzhledem k vynaloţenému času a energii 

představovali? 

 

a) do 5000 Kč 

b) 5 – 10 000 Kč 

c) 10 – 20 000 Kč 

d) 20 – 30 000 Kč 

e) 30 000 a více 

 

12. Jaký měsíční příjem je pro vás dlouhodobým cílem? 

 

a) Do 5 000 Kč 

b) od 5 – 10 000 Kč 

c) od 10 do 15 000 Kč 

d) od 15 – 20 000 Kč 

e) 20 – 30 000 Kč 

f) 30 000 a více 

 

 

13. Jak vnímáte komunikaci se svými vedoucími spolupracovníky? 

 

a) Vynikající 

b) Spíše dobrá 

c) Spíše špatná 

d) Nevyhovující 

 

 

 

 



4 
 

14. Které z vlastností produktů povaţujete za nejdůleţitější a které naopak nejméně (u kaţdé 

odpovědi vyznačte kříţkem jednu z hodnot na stupnici od 1 – nejdůleţitější faktor aţ po 

4 – nejméně důleţitý faktor) 

  

a) Zhodnocení   

b) Jistota a bezpečí uloţených prostředků 

c) Exkluzivita     

d) Ochrana před inflací    

e) Majetková hodnota 

 

f) Jiné____________    

 

 

 

 

15. Máte jasně stanovené kariérní cíle? Pokud ano, jaký mají časový horizont? 

 

a) Ano, spíše krátkodobé do 1 roku 

b) Ano, do 3 let 

c) Ano, do 5 let 

d) Ano, do 10 let 

e) Ne, mám cíle specifikované, ale nemám jasně stanovenou dobu dosaţení 

f) Ne, zatím se tím nezabývám 

 

16. Co je pro Vás nejdůleţitější na poradách?  

 

 

a) Kontakt s firmou 

b) Informace o produktech 

c) Informace k domlouvání termínů - schůzek 

d) Motivace – inspirace z výsledků kolegů 

 

17. Vaše pohlaví 

 

a) muţ 

b) ţena 

 

18. Váš věk 

 

a) 18-25 

b) 26-35 

c) 36-45 

d) 46-55 

e) 56 a více 

 

19. Jste? (zakrouţkujte 1 nebo více odpovědí) 

 

a) Student/ka 
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b) Nezaměstnaný/á 

c) Zaměstnaný/á 

d) OSVČ 

e) Majitel/ka firmy 

 

 

20. Konzultuje s Vámi pravidelně váš sponzor věci, které vás motivují a které vás naopak 

demotivují? Pokud ne, co si myslíte, ţe je příčinou? 

 

a) Pravidelně 

b) Občas 

c) Jednou 

d) Ne, tyto věci s lidmi běţně vůbec nekonzultuje 

e) Ne, nejsem ochotný řešit to s ním – problém je na mé straně 

f) Ne, nemá na to čas a ochotu 

 

21. Cítíte v případě potřeby řešit problémy dostatečnou podporu ze strany sponzora? 

 

a) Ano, v kaţdém případě 

b) Ano, s výhradami 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

 

22. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli za b), jaké jsou vaše výhrady k podpoře ze 

strany sponzora? 

 

a) Neochota řešit moje osobní problémy 

b) Neochota přijmout jiné názory neţ jeho vlastní  

c) Konzervativní přístup k pouţívání moderních informačních technologií 

d) Nedostatek jeho času – tzn. ne úplně podrobné probrání daného problému 

 

 


