
Dotazník  

Vážení pracovníci společnosti TS Hlučín s.r.o., 

mé jméno je Lenka Vavřínková a jsem studentkou 3. ročníku Hornicko-geologické fakulty      
na VŠB – TU Ostrava. Obracím se na vás s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku, který je 
součástí mé bakalářské práce na téma Personální práce ve společnosti TS Hlučín s.r.o.  
Dotazník je anonymní a bude sloužit pouze pro účely mé bakalářské práce. Vybranou 
odpověď prosím zakřížkujte nebo podle pokynů. 
  
 Děkuji, Vavřínková Lenka. 
 
 
1. Jste dostatečně informován/a o systému odměňování ve vaší společnosti? 

o Ano 
o Spíše ano 
o Spíše ne 
o Ne 

 
2. Domníváte se, že je systém odměňování ve vaší společnosti spravedlivý? 

o Ano 
o Ne 
o Nevím, nedokážu posoudit 

 
3. Myslíte si, že systém odměňování ve vaší společnosti je dostatečně motivující?  

o Ano 
o Spíše ano 
o Spíše ne 
o Ne 

 
4. Jste spokojen/a s výší Vaší mzdy, je úměrná Vašemu úsilí, kvalifikaci? 

o Ano  
o Většinou ano 
o Většinou ne 
o Ne 

 
5. Jaká je podle Vás výše Vaší mzdy v porovnání se stejnou pracovní pozicí v jiné společnosti 
v regionu? 

o Nadprůměrná 
o Průměrná 
o Podprůměrná 

 
6. Je výše Vaší mzdy ovlivnitelná Vaším výkonem? 

o Ano, má základní mzda je ovlivnitelná mým výkonem 
o Ano, má pohyblivá složka mzdy (prémie) je ovlivnitelná mým výkonem 
o Spíše ne 
o Ne, není 

 
7. Dostáváte pochvalu nebo uznání za dobře odvedenou práci? 

o Ano 



o Ne 
 
8. Jste postihování za špatně provedenou práci (kritika, snížení prémií nebo jiných odměn)? 

o Ano 
o Ne 

 
9. Seřaďte od 1 po 8 podle důležitosti faktory, které Vás při práci nejvíce motivují (1 – velmi důležité, 
8 – nejméně důležité): 
 __ Peněžní odměna 

 __ Pochvala 

 __ Dobré pracovní podmínky 

 __ Benefity (dovolená navíc, stravenky,..) 

 __ Seriózní jednání nadřízených 

 __ Dobrý kolektiv 

 __ Celkový výsledek společnosti 

 __ Samostatnost v práci, při rozhodování 

 
10. Seřaďte od 1 po 8 podle důležitosti faktory, které Vás při práci nejvíce demotivují (1 – velmi 
důležité, 8 – nejméně důležité): 
 __ Nezasloužená kritika 

 __ Přesčasy 

 __ Špatná organizace práce 

 __ Nezájem o názory podřízených 

 __ Styl vedení 

 __ Nedostatečně oceněná práce 

 __ Špatný kolektiv 

 __ Nemožnost kariérního postupu 

 
11. Víte, jaké zaměstnanecké výhody poskytuje vaše firma? 

o Ano 
o Spíše ano 
o Spíše ne 
o Ne 

 
12. Jste spokojen/a se souborem poskytovaných zaměstnaneckých výhod? 

o Ano 
o Spíše ano 
o Spíše ne 
o Ne 

 
13. Uveďte, kterou ze zaměstnaneckých výhod poskytovaných vaší firmou oceňujete nejvíce: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
14. Uveďte zaměstnanecké výhody, které vaše firma neposkytuje, ale rádi byste je uvítali: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
15. Jste spokojen/a s pracovními podmínkami na pracovišti? 



o Ano 
o Spíše ano 
o Spíše ne 
o Ne 

 
16. Jak hodnotíte vztahy na pracovišti mezi zaměstnanci a přímými nadřízenými? 

o Výborné 
o Spíše dobré 
o Spíše špatné 
o Zcela nevyhovující 

 
17. Vaše pracovní pozice: 

o THP 
o Dělnická profese 

 
18. Vaše pohlaví: 

o žena 
o muž 

 
19. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 

o základní 
o vyučen 
o úplné střední s maturitou 
o vysokoškolské 

 
20. Jaký je Váš věk: 

o do 30 let 
o 31 – 40 let 
o 41 – 50 let 
o 51 – 60 let 
o nad 61 let 

 
 
 
 
 
 


