
Příloha č. 1 – Dotazník 

 

DOTAZNÍK 

Vážený respondente, 

dovolte, abych Vás tímto požádala o vyplnění tohoto dotazníku, který je zaměřen 

na motivaci ve Vaší společnosti. Dotazník je anonymní a výsledky budou sloužit ke 

zpracování bakalářské práce na téma: Motivace zaměstnanců v podnikatelské sféře.  

Děkuji Vám za Váš čas a upřímné odpovědi, které přispějí ke zlepšení motivace a 

spokojenosti všech zaměstnanců ve firmě. 

Kateřina Mikulková 

studentka Hornicko-geologické fakulty VŠB – TU Ostrava     

detašované pracoviště Most 

 

Označte, prosím, jen jednu odpověď. 

1. Kolik je Vám let? 

a) 18 - 30 

b) 31 - 45 

c) 46 - 55 

d) více než 55 

 

2. Jste? 

a) žena 

b) muž 

 

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) základní 

b) střední odborné bez maturity 

c) úplné střední s maturitou 

d) vyšší odborné 

e) vysokoškolské 



4. Ve firmě pracujete: 

a) méně než 1 rok 

b) 1 – 5 let 

c) více než 5 let 

 

5. Jakou pozici ve firmě zastáváte? 

a) technicko-hospodářský/á pracovník/pracovnice 

b) dělník/dělnice 

 

6. Vyhovuje Vám pracovní prostředí (technické vybavení, toalety, kuchyňka), ve 

kterém pracujete a kde trávíte přestávku na jídlo a oddech? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

7. Vytváří Váš nadřízený na pracovišti pozitivní atmosféru? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

8. Jaká je úroveň komunikace mezi nadřízeným a podřízenými? 

a) dobrá  

b) spíše dobrá 

c) spíše špatná 

d) špatná 

 

 

 

 

 



9. Jak hodnotíte spolupráci mezi zaměstnanci? 

a) dobrá 

b) spíše dobrá 

c) spíše špatná 

d) špatná 

 

10. Kdybyste dostal/a zajímavou pracovní nabídku, uvažoval/a byste o odchodu 

z firmy?  

a) ano 

b) nevím, neuvažoval/a jsem o tom 

c) ne 

  

11. Myslíte si, že je Váš pracovní výkon adekvátně finančně ohodnocen?  

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

12. Jste informován/a Vaším nadřízeným o hodnocení Vaší práce? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

13. Máte zájem o zvýšení své kvalifikace (vzdělávání, školení, jazykové kurzy)? 

a) ano 

b) ne 

 

14. Umožňuje Vám zaměstnavatel zvyšování kvalifikace?  

a) ano 

b) ne 

 



15. Víte, které zaměstnanecké výhody Vám jsou zaměstnavatelem poskytovány? 

a) ano 

b) ne 

 

16. Jste s nimi spokojen/a? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

17. Který z benefitů preferujete? 

a) stravovací poukázky 

b) 10 % sleva na zboží 

c) automat na vodu 

d) služební telefon 

e) služební automobil 

 

18. Který z neposkytovaných benefitů byste ve firmě nejvíce uvítal/a? 

a) dovolená navíc  

b) příspěvek na rekreaci 

c) příspěvek na dopravu 

d) příspěvek na penzijní připojištění 

 

19. Doplňte, jaké další benefity by Vás motivovaly k vyššímu pracovnímu výkonu. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Děkuji Vám za ochotu, Váš čas a spolupráci. 



 

  

Příloha č. 2 – Tabulky s výsledky průzkumu 

 

 

Tabulka č. 1 – Otázka č. 1 

1. Kolik je Vám let? Počet % 

18 -30   7  33 

31 - 45 10  48 

46 - 55   3  14 

více než 55    1    5 

Celkem 21 100 
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 2 – Otázka č. 2 

2. Jste? Počet % 

žena  7   33 

muž 14   67 

Celkem 21  100  
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 
Tabulka č. 3 – Otázka č. 3 

3. Jaké je Vaše nejvyšší 

dosažené vzdělání? Počet % 

základní  3   14 

střední odborné bez maturity  5   24 

úplné střední s maturitou  9   43 

vyšší odborné  1     5 

vysokoškolské   3   14 

Celkem 21 100 
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 
Tabulka č. 4 – Otázka č. 4 

4. Ve firmě pracujete: Počet % 

méně než 1 rok   2   10 

1 - 5 let 11   52 

více než 5 let   8   38 

Celkem 21 100 
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

 

 

 



 

  

 

Tabulka č. 5 – Otázka č. 5 

5. Jakou pozici ve firmě zastáváte? Počet % 

technicko-hospodářský 

pracovník/ce 12   57 

dělník/dělnice   9   43 

Celkem 21 100 
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 6 – Otázka č. 6 

6. Vyhovuje Vám pracovní 

prostředí (technické vybavení, 

toalety, kuchyňka), ve kterém 

pracujete a kde trávíte 

přestávku na jídlo a oddech? Počet % 

ano   8   38 

spíše ano 10   48 

spíše ne   3   14 

ne   0    0 

Celkem 21 100 
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 7 – Otázka č . 7 

7. Vytváří Váš nadřízený na 

pracovišti pozitivní atmosféru? Počet % 

ano 6 29 

spíše ano 4 19 

spíše ne 8 38 

ne 3 14 

Celkem 21 100 
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Tabulka č. 8 – Otázka č . 8 

8. Jaká je úroveň komunikace 

mezi nadřízeným a 

podřízenými? Počet % 

dobrá   3  14 

spíše dobrá   7  33 

spíše špatná   9  43 

špatná   2  10 

Celkem 21 100 
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 9 – Otázka č .9 

9. Jak hodnotíte spolupráci 

mezi zaměstnanci? Počet % 

dobrá 11 52 

spíše dobrá 7 33 

spíše špatná 1   5 

špatná 2  10 

Celkem 21 100 
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 10 – Otázka č 10 

10. Kdybyste dostal/a 

zajímavou pracovní nabídku, 

uvažoval/a byste o odchodu z 

firmy? Počet % 

ano  9  43 

nevím, neuvažoval/a jsem o 

tom  9  43 

ne  3  14 

Celkem 21 100 
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Tabulka č. 11 – Otázka č 11 

11. Myslíte si, že je Váš 

pracovní výkon adekvátně 

finančně ohodnocen? Počet % 

ano  5  24 

spíše ano  3  14 

spíše ne  9  43 

ne  4  19 

Celkem 21 100 
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 12 – Otázka č. 12 

12. Jste informován/a Vaším 

nadřízeným o hodnocení Vaší 

práce? Počet % 

ano  3  14 

spíše ano  6  28 

spíše ne  6  29 

ne  6  29 

Celkem 21 100 
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 13 – Otázka č. 13 

13. Máte zájem o zvýšení své 

kvalifikace? Počet % 

ano 13   62 

ne   8   38 

Celkem 21 100 
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 14 – Otázka č. 14 

14. Umožňuje Vám 

zaměstnavatel zvyšování 

kvalifikace? Počet % 

ano   3  14 

ne 18  86 

Celkem 21 100 
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 



 

  

Tabulka č. 15 – Otázka č. 15 

15. Víte, které zaměstnanecké 

výhody Vám jsou 

zaměstnavatelem poskytovány? Počet % 

ano 20   95 

ne   1     5 

Celkem 21 100 
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 16 – Otázka č. 16 

16. Jste s nimi spokojen/a? Počet % 

ano   6  29 

spíše ano   1    5 

spíše ne   6  29 

ne   8  37 

Celkem 21 100 
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 17 – Otázka č. 17 

17. Který z benefitů  

preferujete? Počet % 

stravovací poukázky 14  66 

10 % sleva na zboží   3 14 

automat na vodu   0   0 

služební telefon   2  10 

služební automobil   2  10 

Celkem 21 100 
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 18 – Otázka č. 18 

18. Který z neposkytovaných 

benefitů byste ve firmě nejvíce 

uvítal/a? Počet % 

dovolená navíc 10  48 

příspěvek na rekreaci   5  24 

příspěvek na kulturu   3  14 

příspěvek na penzijní 

připojištění   3  14 

Celkem 21 100 
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 


