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Příloha 1: Výčet všech zemí s procentuálním podílem na odbytu produktů    

Austrálie    0,61%  

Bahrajn    0,33%  

Belgie    0,13%  

Bělorusko   0,27%  

Britské Panenské ostrovy  0,01%  

Bulharsko   0,04%  

Česká republika  49,16% 

Černá hora    0,22% 

Dánsko    1,66% 

Egypt     0,40% 

Estonsko    0,08% 

Finsko    1,93%  

Francie    0,70% 

Island     0,09% 

Indie     0,05% 

Irán     0,63% 

Irsko     0,92% 

Izrael     0,01% 

Itálie     0,32% 

Jihoafrická republika  0,12%  

Jordánsko    0,09%  

Korea     0,23%  

Kuvajt    1,99% 

Kypr    0,66%  

Lotyšsko   0,46%  

Libanon    0,47%  

Litva    0,89% 

Maďarsko   0,63% 

Malta     1,82%  

Moldavsko    0,05% 

Nizozemí    1,67% 

Německo    2,26% 

Norsko    1,00% 

Pákistán    0,00%  

Panama    0,08% 

Polsko    1,19% 

Portugalsko   0,05%  

Qatar     1,31% 

Rakousko    3,22% 

Rumunsko    1,14% 

Rusko     6,20% 

Řecko    0,02% 

Saudská Arábie   0,42%  

Senegal    0,22%  

Slovensko    3,07%  

Slovinsko     0,05%  

Spojené arabské emiráty 3,20% 

Španělsko    0,06%  

Švédsko    6,61%  

Švýcarsko     0,00%  

Ukrajina    0,20%  

Velká Británie   3,10%

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů společnosti
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Příloha 2: Produktové portfolio  

Georgia III Roh                    Chladicí roh doplňuje oblíbenou řadu vitrín GEORGIA III. Je 

určen pro cukrárny, pekárny, obchody, provozovny 

občerstvení, benzinové pumpy, apod.  

    

 

 

 

Kalix  

Vitrína je díky své velikosti ideální pro umístění před pokladní 

terminály (čerpací stanice, supermarkety, atd.) 

 

   

 

 

Adda  

Vitríny jsou určeny k prodeji širokého sortimentu občerstvení 

například baget, sendvičů, zákusků. Vitríny jsou ideální na 

benzínové pumpy, do provozoven rychlého občerstvení, 

osvěžujících koutů supermarketů. 

 

 

 

 

Huron 1400 TN chladící 

   Jsou vhodné zvláště pro skladové prostory obchodů,  výroben,      

  velkokuchyní. Vnější i vnitřní části skříně jsou vyrobeny z  

  nerezové oceli. Díky nerezovému provedení s oblými vnitřními  

   rohy je údržba a čištění jednoduchá. 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů 

společnosti 
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Výkonný ředitel  

Obchodní 
oddělení  

Zahraničí  Tuzemsko  

Gastro  Ostatní  Servis  

Vitríny  

Gastro  

Prádelny  

Prvovýroba  Vývoj  

Vývoj  Konstrukce 

Nové výrobky  

Staré výrobky  

TPV 

Logistika  

Skladové 
hospodářství  

Nákup  

Expedice  Montáž  

Stolárna  Doprava  

Ekonomické a 
personální 
oddělení   

Účtarna  

Personální  

Příloha 3: Organizační struktura společnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů 

spo 
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Příloha 4: Dotazník pro zaměstnance společnosti  

 

Dotazník pro zaměstnance společnosti ABC, s.r.o. 

 

Dobrý den, 

mé jméno je Tereza Konečná a studuji pátý ročník Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské 

v Ostravě, obor ekonomika podniku.  

 

Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění dotazníku, který je součástí mé diplomové práce na 

téma „Systém odměňování zaměstnanců“. Cílem dotazníku je zjistit Vaši spokojenost týkající 

se problematiky odměňování ve společnosti ABC, s.r.o. Dotazník je zcela anonymní. 

 

Při vyplňování, prosím, zakroužkujte Vámi vybranou odpověď, pokud nebude uvedeno jinak. 

Děkuji za Vaši spolupráci a čas. 

 

1. část  

1. Pokládáte systém odměňování za jednoznačný a srozumitelný? (systém 

odměňování je způsob, jakým společnost stanoví mzdy a jiné formy peněžního i 

nepeněžního odměňování) 

 a) ano  

 b) spíše ano  

 c) spíše ne  

 d) ne 

2. Informuje vás pravidelně vedení o aktuálním systému odměňování ve vaší                           

společnosti? 

a) ano  

b) spíše ano  

c) spíše ne  

d) ne 

 

3. Považujete systém odměňování ve vaší společnosti za spravedlivý?  

a) ano  

b) spíše ano  

c) spíše ne  

d) ne 

 

4. Souhlasíte s tvrzením, že je potřebné, aby vaše společnost změnila stávající 

systém odměňování?  

a) ano 

b) ne 
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5. Jakým typem mzdové formy jste v současnosti odměňován/a? Vyberte prosím 

jednu z následujících možností. 

a) časová mzda – hodinová  

b) časová mzda – měsíční  

c) úkolová mzda 

              

6. Je podle vás typ mzdové formy, kterým jste odměňován/a, vhodný 

s přihlédnutím k vaší pracovní náplni? 

a) ano  

b) ne 

  

7. Pokud jste v otázce č. 6 zvolil/a odpověď ne, který jiný typ z výše uvedených by 

byl dle vás vhodnější a z jakého důvodu?  

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Vyhovuje vám typ mzdové formy, kterým jste odměňován/a?  

a) ano  

b) spíše ano 

c) spíše ne  

d) ne  

 

9. Jste spokojen/á s výší vaší mzdy za vykonanou práci? 

 a) zcela spokojen  

 b) spíše spokojen  

 c) spíše nespokojen 

 d) zcela nespokojen  

 

10. Odpovídá výše vaší mzdy náročnosti práce, kterou vykonáváte?  

 a) ano  

 b) spíše ano  

 c) spíše ne  

 d) ne 

 

11. Domníváte se, že je výše vaší mzdy srovnatelná se mzdou nabízenou okolními 

podniky? 

 a) ano  

 b) spíše ano  

 c) spíše ne  

 d) ne 
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12. Je pro vás celková odměna za vykonanou práci v podniku motivující? 

 a) ano  

 b) spíše ano  

 c) spíše ne  

 d) ne 

 

13.  Co by podle vás přispělo k větší motivaci zaměstnanců, aby odváděli lepší 

výkony na pracovišti?  

 

………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

14. Domníváte se, že jste dostatečně seznámen/a o podmínkách udělování 

pohyblivých složek mezd (prémie, příplatky)?  

a) ano  

b) spíše ano  

c) spíše ne  

d) ne 

 

15. Jsou podle vás pohyblivé složky mzdy (prémie, příplatky), kterými jste 

odměňován/a, dostačující?  

a) ano  

b) spíše ano  

c) spíše ne 

d) ne 

 

16. Víte, co vše je potřebné splnit, aby vám byly uděleny prémie? 

a) ano  

b) spíše ano  

c) spíše ne 

d) ne  

  

17. Považujete za důležité, aby byly přesně a srozumitelně definovány podmínky 

k udělování prémií?  

 a) ano  

 b) spíše ano  

 c) spíše ne  

 d) ne 
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18. Na základě kterého ukazatele by se mělo podle vás především rozhodovat o 

udělování prémií?  

a) počet zmetků  

             b) úspora materiálů  

c) množství odvedené práce (při odvedení většího množství práce než stanovuje 

norma) 

  

19. Bylo by pro vás atraktivní, kdyby byly udělovány prémie také na základě úspory 

času, tedy v případě odvedení žádoucího množství práce během kratší doby než 

stanovuje norma?  

a) ano  

b) spíše ano  

c) spíše ne  

d) ne 

 

20. Souhlasíte s tím, že by ve vaší organizaci měl být kladen větší důraz na 

uplatňování systému nehmotného odměňování, jako je udělování pochvaly, 

uznání či ocenění na pracovišti?  

 a) zcela souhlasím  

 b) spíše souhlasím  

 c) spíše nesouhlasím 

             d) zcela nesouhlasím 

 

21. Ohodnoťte, prosím, míru významnosti k následujícím složkám nehmotného 

odměňování na stupnici 1 -7? (nejvýznamnější = 7 a nejméně významná = 1)  

 

Pochvala  

Uznání   

Ocenění  

Větší rozmanitost práce  

Větší samostatnost  

Větší odpovědnost  

Svěření náročného 

projektu 

 

 

22. Máte zájem o to, aby vaše firma nabízela zaměstnanecké výhody?  

a) ano  

b) spíše ano  

c) spíše ne  

d) ne 
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23. Je pro vás důležité při rozhodování o ucházení se o nové pracovní místo, či 

nikoliv, zda daná firma nabízí zaměstnanecké výhody?  

a) ano  

b) spíše ano  

c) spíše ne  

d) ne    

24. Následující zaměstnanecké výhody ohodnoťte a seřaďte prosím dle důležitosti, 

kterou k nim přikládáte. (11 = nejdůležitější, 1 = nejméně důležitá)  

5 týdnů dovolené  

Služební auto sloužící i k soukromým účelům  

Třináctý plat  

Pružná pracovní doba  

Jazykové a odborné kurzy  

Příspěvky na dopravu  

Firemní mobilní telefon, typicky s úhradou 

pracovních hovorů 

 

Příspěvky na stravenky   

Penzijní připojištění    

Životní pojištění  

Příspěvky na dovolenou   

25. Které další zaměstnanecké výhody byste rádi využíval/a?  

……………………………………………………………………………………………… 

26.  Pokud byste přemýšlel/a o odchodu, prosím vyberte jednu z možností 

pravděpodobné příčiny  

a) nespokojenost s celkovou výší odměny za odváděnou práci 

b) nevyhovující pracovní podmínky 

c) špatné vztahy na pracovišti  

d) neshody s vedením 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mobiln%C3%AD_telefon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Penzijn%C3%AD_p%C5%99ipoji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_poji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD
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2. část – základní údaje o respondentovi  

(prosím o zakřížkování vybrané odpovědi)  

 

1. Jaké je vaše pohlaví?  

muž  

žena  

 

2. Kolik je vám let?   

24 a méně  

25 – 34  

35 – 44  

45 – 54  

55 a více  

 

3. Jaké je vaše nejvýše dosažené vzdělání?  

základní  

vyučená/ý bez maturity  

vyučená/ý s maturitou  

středoškolské s maturitou  

vyšší odborné  

vysokoškolské 1. stupně (bakalářské)  

vysokoškolské 2. stupně (inženýrské, magisterské)  

 

4. Jak dlouho jste zaměstnancem společnosti ABC, s.r.o?  

méně jak 1 rok  

1 – 5 let  

6 – 10 let  

11- 15 let  

16 a více  

 

5. Pod jaké oddělení v současné době spadáte v rámci vaší pracovní pozice?  

prvovýroba  

montáž   

sklad 

vývoj  

servis   

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 


