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Příloha č. 1 
Dotazník  
 

Vážení zaměstnanci,  

 

jsem studentkou 5. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě obor Management           

a zpracovávám diplomovou práci. Proto bych Vás touto cestou chtěla požádat o spolupráci 

vyplněním následujícího dotazníku. Cílem je zjistit úroveň spokojenosti zaměstnanců této 

firmy s vybranými aspekty a identifikovat jejich nedostatky. Dotazník je zcela anonymní        

a všechny údaje Vámi uvedené budou sloužit pouze jako podklad k vypracování mé 

diplomové práce.  

Označte, prosím, pokud není uvedeno jinak, jen jednu možnost.  

Bc. Hana Rattmanová  

 

1.  Jste ve Vašem zaměstnání celkově spokojen/a? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

2. Jste spokojen/a s tím, že Vám zaměstnavatel poskytuje zaměstnanecké výhody?  

a) ano  

b) spíše ano  

c) spíše ne 

d) ne 

 

3. Jaké zaměstnanecké výhody Vám zaměstnavatel poskytuje? (můžete označit více 

odpovědí)  

a) stravenky  

b) pojištění a připojištění  

c) jízdní výhody  

d) vzdělávací kurzy  

e) dovolená nad zákonem stanovený rámec  

f) příspěvek na kulturní, sportovní, zájmovou a společenskou činnost  

g) příspěvek na individuální zájezdy a rekreace  

h) finanční dary  

i) sociální výpomoci a sociální půjčky  

j) rekreace, zájezdy a pobyty z katalogu za zvýhodněné ceny  

k) služební automobil a pohonné hmoty  

l) služební mobil a hrazené telefonní výlohy  

m) jiné. Napište, prosím, jaké …………………………………………………………… 

 

4. Máte přehled o nabízených zaměstnaneckých výhodách?  

a) ano  

b) spíše ano  

c) spíše ne  

d) ne  
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5. Informace o nabízených zaměstnaneckých výhodách považujete za:  

a) zcela dostatečné  

b) dostatečné  

c) nedostatečné 

d) zcela nedostatečné  

 

6. Informace o zaměstnaneckých výhodách většinou získáte: (můžete označit více 

odpovědí)  

a) na internetu  

b) na intranetu  

c) přijdou mi e-mailem  

d) na nástěnce  

e) na poradě  

f) v kolektivní smlouvě  

g) od kolegů  

h) jinde. Napište, prosím, kde …………………………………………………………… 

 

7. Jsou pro Vás informace o zaměstnaneckých výhodách srozumitelné?  

a) ano  

b) spíše ano  

c) spíše ne  

d) ne  

 

8. Které zaměstnanecké výhody využíváte? (můžete označit více odpovědí)  

a) závodní stravování  

b) penzijní připojištění  

c) kvalifikace a rekvalifikace zaměstnanců 

d) překážky v práci a pracovní volno s náhradou mzdy 

e) dovolená na zotavenou  

f) dětská rekreace 

g) výhody poskytované v rámci sociálního programu  

h) výpomoc při úmrtí zaměstnance 

i) jiné. Napište, prosím, jaké ……………………………………………………………… 

 

9. Jak jste spokojen/a s poskytovanými zaměstnaneckými výhodami? (oznámkujte, 

prosím, každou možnost známkou: od 5 – nejlepší až 1 - nejhorší)  

Závodní stravování  

Penzijní připojištění  

Kvalifikace a rekvalifikace 

zaměstnanců 

 

Překážky v práci a pracovní volno 

s náhradou mzdy 

 

Dovolená na zotavenou  

Dětská rekreace  

Výhody poskytované v rámci 

sociálního programu 

 

Výpomoc při úmrtí zaměstnance  
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10. Které zaměstnanecké výhody jsou pro Vás nejdůležitější? (označte, prosím, 3 

možnosti)  

a) závodní stravování  

b) penzijní připojištění  

c) kvalifikace a rekvalifikace zaměstnanců 

d) překážky v práci a pracovní volno s náhradou mzdy 

e) dovolená na zotavenou  

f) dětská rekreace 

g) výhody poskytované v rámci sociálního programu  

h) výpomoc při úmrtí zaměstnance 

i) jiné. Napište, prosím, jaké ……………………………………………………………… 

 

11. Které zaměstnanecké výhody byste mohl/a postrádat? (označte, prosím, 3možnosti)  

a) závodní stravování  

b) penzijní připojištění  

c) kvalifikace a rekvalifikace zaměstnanců 

d) překážky v práci a pracovní volno s náhradou mzdy 

e) dovolená na zotavenou  

f) dětská rekreace 

g) výhody poskytované v rámci sociálního programu  

h) výpomoc při úmrtí zaměstnance 

i) jiné. Napište, prosím, jaké ……………………………………………………………… 

 

12. Které zaměstnanecké výhody byste místo nich uvítal/a? (napište, prosím, 3 možnosti)   

a) 

b) 

c) 

 

13. Jsou pro Vás všechny poskytované zaměstnanecké výhody využitelné?  

a) ano, všechny  

b) většina ano  

c) většina není 

d) žádné nejsou 

 

14. Myslíte si, že Vaše mzda odpovídá náročnosti Vaši práce? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

15. Zvýšil/a byste Váš pracovní výkon při zvýšení Vaší mzdy? 

a) ano, je to v mých silách  

b) ano, pokusil/a bych se 

c) ne, není to v mých silách 

d) ne, nevidím důvod 
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16. Jste spokojen/a s:  

1) osobním ohodnocením: 2) příplatky za práci přesčas: 3) prémiemi: 

a) ano    a) ano     a) ano 

b) spíše ano   b) spíše ano    b) spíše ano 

c) spíše ne   c) spíše ne    c) spíše ne 

d) ne    d) ne     d) ne 

 

17. Je pro Vás současný systém hodnocení, na základě kterého se navyšuje Vaše mzda, 

dostatečně motivující k vyšším výkonům? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

18. Domníváte se, že dosavadní systém odměňování je spravedlivý? 

a) ano  

b) spíše ano 

c) spíše ne  

d) ne 

 

19. Víte, při jakých podmínkách můžete získat mimořádné odměny? 

a) ano  

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

20. Jste spokojen/a s jednotlivými složkami mzdového systému? 
a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

21. Jsou součástí Vaší základní mzdy i ostatní složky mzdového systému? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

22. Jste spokojen/a celkově s pracovním prostředím (osvětlení, hluk na pracovišti atd.)? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

23. Postačuje Vám intenzita osvětlení při práci? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 
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24. Jste spokojen/a s teplotou na pracovišti: 

1. v létě:      2. v zimě: 

a) ano      a) ano 

b) spíše ano     b) spíše ano 

c) spíše ne     c) spíše ne 

d) ne      d) ne 

 

25. Vadí Vám hluk při práci? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

26. Ruší Vás otřesy při práci? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

27. Vaše pohlaví: 

a) žena 

b) muž 

 

28. Váš věk: 

a) do 20 let 

b) 21 – 30 let 

c) 31 – 40 let 

d) 41 – 50 let 

e) 51 a více let 

 

29. Délka odpracovaných let ve společnosti: 

a) do 1 roku 

b) od 1 do 3 let 

c) od 3 do 5 let 

d) od 5 do 10 let 

e) více než 10 let 

f) více než 15 let 

 

Děkuji za Vaši spolupráci, ochotu a čas. Vašich odpovědí si velice vážím. 
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Příloha č. 2 

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu 
 

Otázka č. 1 Jste ve Vašem zaměstnání celkově spokojen/a? 

ano 5 

spíše ano 19 

spíše ne 4 

ne 0 

 

Otázka č. 2 Jste spokojen/a s tím, že Vám zaměstnavatel poskytuje zaměstnanecké 

výhody? 

ano 14 

spíše ano 10 

spíše ne 2 

ne 2 

 

Otázka č. 3 Jaké zaměstnanecké výhody Vám zaměstnavatel poskytuje? 

stravenky 25 

pojištění a připojištění 25 

jízdní výhody 0 

vzdělávací kurzy 15 

dovolená nad zákonem stanovený rámec 10 

příspěvek na kulturní, sportovní, zájmovou a společenskou činnost 9 

příspěvky na individuální zájezdy a rekreace 4 

finanční dary 2 

sociální výpomoci a sociální půjčky 3 

rekreace, zájezdy a pobyty z katalogu za zvýhodněné ceny 5 

služební automobil a pohonné hmoty 3 

služební mobil a hrazené telefonní výlohy 6 

jiné 0 

 

Otázka č. 4 Máte přehled o nabízených zaměstnaneckých výhodách? 

ano 16 

spíše ano 10 

spíše ne 2 

ne 0 

 

Otázka č. 5 Informace o nabízených zaměstnaneckých výhodách považujete za: 

zcela dostatečné 13 

dostatečné 12 

nedostatečné 2 

zcela nedostatečné 1 



2 
 

Otázka č. 6 Informace o zaměstnaneckých výhodách většinou získáte: 

na internetu 0 

na intranetu 10 

přijdou mi emailem 12 

na nástěnce 12 

na poradě 11 

v kolektivní smlouvě 20 

od kolegů 7 

jinde 0 

 

Otázka č. 7 Jsou pro Vás informace o zaměstnaneckých výhodách srozumitelné? 

ano 19 

spíše ano 8 

spíše ne 1 

ne 0 

 

Otázka č. 8 Které zaměstnanecké výhody využíváte? 

závodní stravování 21 

penzijní připojištění 24 

kvalifikace a rekvalifikace zaměstnanců 11 

překážky v práci a pracovní volno s náhradou mzdy 5 

dovolená na zotavenou 9 

dětská rekreace 4 

výhody poskytované v rámci sociálního programu 3 

výpomoc při úmrtí zaměstnance 1 

jiné 0 

 

Otázka č. 9 Jak jste spokojen/a s poskytovanými zaměstnaneckými výhodami? 

5 4 3 2 1

závodní stravování 8 7 9 1 0

penzijní připojištění 3 10 11 3 0

kvalifikace a rekvalifikace zaměstnanců 2 2 12 2 1

překážky v práci a prac. volno s náhradou mzdy 6 2 7 1 1

dovolená na zotavenou 2 8 5 0 3

dětská rekreace 4 4 4 1 1

výhody poskytované v rámci sociálního programu 1 1 4 5 2

výpomoc při úmrtí zaměstnance 6 1 5 3 0

Zaměstnanecké výhody
Společné četnosti
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Otázka č. 10 Které zaměstnanecké výhody jsou pro Vás nejdůležitější? 

závodní stravování 19 

penzijní připojištění 24 

kvalifikace a rekvalifikace zaměstnanců 10 

překážky v práci a pracovní volno s náhradou mzdy 5 

dovolená na zotavenou 12 

dětská rekreace 4 

výhody poskytované v rámci sociálního programu 5 

výpomoc při úmrtí zaměstnance 4 

jiné 0 

 

Otázka č. 11 Které zaměstnanecké výhody byste mohl/a postrádat? 

závodní stravování 6 

penzijní připojištění 1 

kvalifikace a rekvalifikace zaměstnanců 3 

překážky v práci a pracovní volno s náhradou mzdy 8 

dovolená na zotavenou 5 

dětská rekreace 14 

výhody poskytované v rámci sociálního programu 11 

výpomoc při úmrtí zaměstnance 4 

jiné 0 

 

Otázka č. 12 Které zaměstnanecké výhody bysto místo nich uvítal/a? 

dovolená nad rámec 9 

vyšší příspěvek na penzijním připojištění 3 

13. plat 3 

rozsáhlejší nabídka vzdělávání 2 

kvalitnější závodní stravování 1 

větší výhody v rámci soc. programu 1 

životní pojištění 1 

hrazené očkování 1 

flexi pass 1 

větší odměny 1 

příspěvek na dopravu  1 

mobil 1 

 

Otázka č. 13 Jsou pro Vás všechny poskytované zaměstnanecké výhody využitelné? 

ano, všechny 1 

většina ano 21 

většina není 6 

žádné nejsou 0 
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Otázka č. 14 Myslíte si, že Vaše mzda odpovídá náročnosti Vaši práce? 

ano 2 

spíše ano 11 

spíše ne 9 

ne 6 

 

Otázka č. 15 Zvýšil/a byste Váš pracovní výkon při zvýšení Vaší mzdy? 

ano, je to v mých silách 7 

ano, pokusil/a bych se 11 

ne, není to v mých silách 5 

ne, nevidím důvod 5 

 

Otázka č. 16 Jste spokojen/a s: 

  osobním ohodnocením příplatky za práci přesčas prémiemi 

ano 5 10 4 

spíše ano 16 6 14 

spíše ne 6 9 6 

ne 1 2 4 

 

Otázka č. 17 Je pro Vás současný systém hodnocení, na základě kterého se navyšuje 

Vaše mzda, dostatečně motivující k vyšším výkonům? 

ano 1 

spíše ano 9 

spíše ne 14 

ne 4 

 

Otázka č. 18 Domníváte se, že dosavadní systém odměňování je spravedlivý? 

ano 0 

spíše ano 10 

spíše ne 14 

ne 4 

 

Otázka č. 19 Víte, při jakých podmínkách můžete získat mimořádné odměny? 

ano 12 

spíše ano 9 

spíše ne 6 

ne 1 
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Otázka č. 20 Jste spokojen/a s jednotlivými složkami mzdového systému? 

ano 2 

spíše ano 8 

spíše ne 13 

ne 5 

 

Otázka č. 21 Jsou součástí Vaší mzdy i ostatní složky mzdového systému? 

ano 19 

spíše ano 8 

spíše ne 1 

ne 0 

 

Otázka č. 22 Jste spokojen/a celkově s pracovním prostředím? 

ano 2 

spíše ano 15 

spíše ne 10 

ne 1 

 

Otázka č. 23 Postačuje Vám intenzita osvětlení při práci? 

ano 14 

spíše ano 9 

spíše ne 4 

ne 1 

 

Otázka č. 24 Jste spokojen/a s teplotou na pracovišti: 

  v létě v zimě 

ano 10 10 

spíše ano 6 5 

spíše ne 7 6 

ne 5 7 

 

Otázka č. 25 Vadí Vám hluk při práci? 

ano 5 

spíše ano 7 

spíše ne 15 

ne 1 

 

Otázka č. 26 Ruší Vás vibrace při práci? 

ano 5 

spíše ano 7 

spíše ne 11 

ne 5 
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Otázka č. 27 Vaše pohlaví: 

muž 22 

žena 5 

 

Otázka č. 28 Váš věk: 

21 - 30 let 3 

31 - 40 let 6 

41 - 50 let 12 

51 a více let 7 

 

Otázka č. 29 Délka odpracovaných let ve společnosti: 

do 1 roku 1 

od 1 do 3 let 1 

od 3 do 5 let 2 

od 5 do 10 let 1 

více než 10 let 3 

více než 15 let 20 

 

 

 

 

 

 


