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Příloha č. 1 Dotazník spokojenosti zaměstnanců firmy WOCO STV, s. r. o.  

Vážení zaměstnanci, 

prosíme vás o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník se týká spokojenosti zaměstnanců, 

a proto jsou pro nás vaše odpovědi velmi důležité. Účelem tohoto dotazníku je získat 

objektivní pohled na spokojenost, či případnou nespokojenost našich zaměstnanců. Po 

vyhodnocení vašich odpovědí se pak následně můžeme pokusit zlepšit vaše pracovní 

podmínky a prostředí. 

Proto odpovídejte prosím upřímně a pravdivě. 

Dotazník je anonymní. 

Vyplnění dotazníku je dobrovolné. 

Jeho vyplnění vám zabere přibližně 10 minut. 

Děkujeme předem všem, kteří se této dotazníkové ankety zúčastní. 

Vyplněné dotazníky vhazujte prosím do připravených uren umístěných : 

AKTUATORIKA – výrobní hala aktuatoriky 1. patro (u počítače pro objednávání jídla) 

GUMOVÝROBA – výrobní hala gumovýroby (u nástěnek) 

Termín ukončení dotazníkové ankety je pátek 05.04.2013 ve 12:00 hod. 

Pracovníci mající svoje PC si dotazník vytisknou a sešijí sami. Pracovníci, kteří k PC nemají 

přístup, získají připravený dotazník od svých parťaček, či parťáků. 

Pokud není v dotazníku uvedeno jinak, vyberte prosím pouze jednu odpověď. 

 

 

Jsem : muž žena

Věk : 18 - 25 26 - 35

36 - 49 50 a více

Ve společnosti pracuji jako : dělník ve výrobě ostatní

Pracuji pro oblast : aktuatorika gumovýroba

Jak dlouho již ve společnosti pracujete ? méně než 1 rok 1  - 5 roků

6 - 10 roků více než 10 let
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1) Jak hodnotíte naši společnost ? 

a) je lepší, než ostatní 

b) je srovnatelná s ostatními, nevidím velký rozdíl mezi ní a jinou firmou 

c) je horší, než jiné firmy, ale není nejhorší 

d) je nejhorší 

e) nevím 

 

2) Čeho si na společnosti nejvíce vážíte ? (můžete označit více odpovědí) 

a) dává mi práci 

b) jistota zaměstnání 

c) pracovní prostředí 

d) stále se učím něco nového 

e) přístup nadřízených 

 

3) Uvažujete o změně zaměstnání ? 

a) ne, jsem spokojen/a 

b) občas, ale odejít z firmy nechci 

c) občas, nejsem příliš spokojen/a 

d) ano, často, nejsem zde spokojen/a 

 

4) Co Vás v práci nejvíce motivuje ? (Vyznačte prosím u každého řádku jednu 

z možností, na škále bodů 1-7, kde 1= nejméně, 7= nejvíce) 

a) peníze 1     2     3     4     5     6     7 

b) seberealizace 1     2     3     4     5     6     7 

c) kariérní růst 1     2     3     4     5     6     7 

d) pracovní kolektiv 1     2     3     4     5     6     7 

e) jistota zaměstnání 1     2     3     4     5     6     7 

f) pochvala, uznání 1     2     3     4     5     6     7 
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5) Co Vás v práci demotivuje ? (Vyznačte prosím u každého řádku jednu z možností, na 

škále bodů 1-7, kde 1= nejméně, 7= nejvíce) 

a) mrhání prostředky společnosti 1     2     3     4     5     6     7 

b) špatný přístup nadřízených 1     2     3     4     5     6     7 

c) vztahy se spolupracovníky 1     2     3     4     5     6     7 

d) poruchovost strojů 1     2     3     4     5     6     7 

e) chybějící informace 1     2     3     4     5     6     7 

f) časté změny (ve výrobě, v dokumentaci…) 1     2     3     4     5     6     7 

 

6) Kterou ze současných zaměstnaneckých výhod považujete za nejzajímavější ? 

a) týden dovolené navíc 

b) příspěvek na stravování v kantýně 

c) zajištění pracovního oděvu a obuvi 

d) pořádání společenských akcí (např. fotbal v Janové, den otevřených dveří ….) 

 

7) Jakou by jste uvítal/a novou zaměstnaneckou výhodu ? Prosím doplňte konkrétní 

návrh. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

8) Jak jste spokojen/a s ochranou a bezpečností zdraví při práci ? 

a) jsem velmi spokojen/a 

b) jsem spíše spokojen/a 

c) jsem spíše nespokojen/a 

d) jsem velmi nespokojen/a 

 

9) Jak jste spokojen/a s úrovní sociálního zázemí (šatny, toalety …) 

a) jsem velmi spokojen/a 

b) jsem spíše spokojen/a 

c) jsem spíše nespokojen/a 

d) jsem velmi nespokojen/a 
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10) Jak jste spokojeni se stravováním v kantýně ? 

a) jsem velmi spokojen/a  

b) jsem spíše spokojen/a 

c) jsem spíše nespokojen/a 

d) jsem velmi nespokojen/a 

 

11) Považujete svou práci za zajímavou a uspokojivou ? 

a) jsem velmi spokojen/a  

b) jsem spíše spokojen/a 

c) jsem spíše nespokojen/a 

d) jsem velmi nespokojen/a 

 

12) Cítíte se ve Vašem pracovním prostředí příjemně ? 

a) jsem velmi spokojen/a  

b) jsem spíše spokojen/a 

c) jsem spíše nespokojen/a 

d) jsem velmi nespokojen/a 

 

13) Jak vnímáte  současnou atmosféru mezi Vámi a Vašimi spolupracovníky na Vašem 

pracovišti ? 

a) je perfektní 

b) velmi dobrá 

c) dobrá 

d) normální 

e) spíše horší 
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14) Cítíte dostatečnou podporu od svých nadřízených ? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

 

15) Máte možnost kariérního postupu ? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

 

16) Jste dostatečně seznamován/a s cíli a plány vývoje společnosti do budoucna ? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

 

17) Vnímáte pozitivně potenciál budoucího růstu společnosti WOCO STV ve Vsetíně ? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 
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Příloha 2: Vstupní údaje zjištěné z dotazníkového šetření 

Jsem: 

  

Znak Absolutní četnost 

Relativní četnost 

(%) 

Muž  37 24,8 

Žena 112 75,2 

Celkem 149 100,0 

 

Věk: 

  

   

Věk: Absolutní četnost 

Relativní četnost 

(%) 

18-25 19 12,8 

26-35 41 27,5 

36-49 62 41,6 

50 a více 27 18,1 

Celkem 149 100,0 

 

Ve společnosti pracuji jako: 

 

   

Pozice 

Absolutní 

četnost 

Relativní četnost 

(%) 

Dělník ve 

výrobě 109 73,2 

Ostatní 40 26,8 

Celkem 149 100,0 

 

Pracuji pro 

oblast 

  

   

Oblast výroby 

Absolutní 

četnosti 

Relativní četnost 

(%) 

Aktuatorika 103 69,1 

Gumovýroba 46 30,9 

Celkem 149 100 
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b) ostatní 

  

Odpověď: 

Absolutní 

četnost 

Relativní četnost 

(%) 

je lepší, než ostatní 5 12,5 

je srovnatelná s ostatními, ale není 

nejhorší 24 60 

je horší, než jiné firmy, ale není nejhorší 10 25 

je nejhorší  0 0 

nevím 1 2,5 

Celkem 40 100 

 

Čeho si na firmě nejvíce vážíte? 

  a) dělníci ve výrobě 

  

Odpověď: 

Absolutní 

četnost 

Relativní četnost 

(%) 

dává mi práci 7 6,4 

jistota zaměstnání 40 36,7 

pracovní prostředí 47 43,1 

stále se učím něco nového 4 3,7 

přístup nadřízených 11 10,1 

Celkem 109 100 

 

 

 

 

Jak dlouho již ve 

firmě pracujete? 

  

   Počet odpracovaných 

let ve firmě 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

méně než rok 8 5,4 

1-5 let 78 52,3 

6-10 let 32 21,5 

více než 10 let 31 20,8 

Celkem 149 100 

 

 

 

Jak hodnotíte naši společnost? 

  a) dělníci ve výrobě 

  

Odpověď: 

Absolutní 

četnost 

Relativní četnost 

(%) 

je lepší, než ostatní 7 6,4 

je srovnatelná s ostatními, ale není nejhorší 40 36,7 

je horší, než jiné firmy, ale není nejhorší 47 43,1 

je nejhorší  4 3,7 

nevím 11 10,1 

Celkem 109 100 
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b) ostatní  

  

   

Odpověď: 

Absolutní 

četnost 

Relativní četnost 

(%) 

dává mi práci 31 50 

jistota zaměstnání 12 19,4 

pracovní prostředí 5 8 

stále se učím něco nového 12 19,4 

přístup nadřízených 2 3,2 

Celkem 62 100 

 

 

 

Uvažujete o změně 

zaměstnání? 

  a) dělníci ve výrobě 

  

   

Odpověď: 

Absolutní 

četnost 

Relativní četnost 

(%) 

ne, jsem spokojen/a 17 15,6 

občas, ale odejít z firmy nechci 48 44 

občas, nejsem příliš spokojen/a 34 31,2 

ano, často, nejsem zde 

spokojen/a 10 9,2 

Celkem 109 100 

   

   b) ostatní 

  

   

Odpověď: 

Absolutní 

četnost 

Relativní četnost 

(%) 

ne, jsem spokojen/a 10 25 

občas, ale odejít z firmy nechci 22 55 

občas, nejsem příliš spokojen/a 6 15 

ano, často, nejsem zde 

spokojen/a 2 5 

Celkem 40 100 
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Co Vás v práci nejvíce motivuje? 

  a) dělníci 

 

  

Motivační faktory 

Průměrná 

hodnota 

peníze 5,5 

seberealizace 2,8 

kariérní růst 2,2 

pracovní kolektiv 4,3 

jistota zaměstnání 4,6 

pochvala, uznání 2,9 

 

b) ostatní 

Motivační faktory 

Průměrná 

hodnota 

peníze 5 

seberealizace 4 

kariérní růst 3,3 

pracovní kolektiv 5 

jistota zaměstnání 4,6 

pochvala, uznání 3,7 

 

 

Co Vás v práci nejvíce demotivuje? 

 

  a) dělníci 

 

  

Demotivační faktory 

Průměrná 

hodnota 

mrhání prostředky společnosti 4,7 

špatný přístup nadřízených 5,1 

vztahy se spolupracovníky 3,3 

poruchovost strojů 4,9 

chybějící informace 4,9 

časté změny (ve výrobě, v 

dokumentaci…) 4 

 

 

 



10 
 

 

a) ostatní 

 

  

Demotivační faktory 

Průměrná 

hodnota 

mrhání prostředky společnosti 5,3 

špatný přístup nadřízených 5,1 

vztahy se spolupracovníky 3,3 

poruchovost strojů 3,3 

chybějící informace 5,1 

časté změny (ve výrobě, v 

dokumentaci…) 3,9 

 

Kterou ze současných zaměstnaneckých výhod považujete za nejzajímavější? 

   a) dělníci ve výrobě 

  

   

Odpověď: 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost(%) 

týden dovolené navíc 79 72,5 

příspěvek na stravování v kantýně 17 15,6 

zajištění pracovního oděvu a obuvi 4 3,6 

pořádání společenských akcí (např. fotbal v 

Janové) 9 8,3 

Celkem 109 100 

   

   

   b) ostatní 

  

   

Odpověď: 

Absolutní 

četnost 

Relativní četnost 

(%) 

týden dovolené navíc 32 80 

příspěvek na stravování v kantýně 6 15 

zajištění pracovního oděvu a obuvi 1 2,5 

pořádání společenských akcí (např. fotbal v 

Janové) 1 2,5 

Celkem 40 100 

 

 

 

 



11 
 

 

Jak jste spokojen/a s ochranou a bezpečností zdraví při práci? 

   a) dělníci ve výrobě 

  

   Odpověď: Absolutní četnost Relativní četnost(%) 

jsem velmi spokojen/a 8 7,4 

jsem spíše spokojen/a 72 66 

jsem spíše nespokojen/a 23 21,1 

jsem velmi nespokojen/a 6 5,5 

Celkem 109 100 

   

   

   b) ostatní 

  

   Odpověď: Absolutní četnost Relativní četnost(%) 

jsem velmi spokojen/a 7 17,5 

jsem spíše spokojen/a 24 60 

jsem spíše nespokojen/a 7 17,5 

jsem velmi nespokojen/a 2 5 

Celkem 40 100 

 

Jak jste spokojen/a s úrovní sociálního zařízení? 

   a) dělníci ve výrobě 

  

Odpověď: 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost(%) 

jsem velmi spokojen/a 0 0 

jsem spíše spokojen/a 49 45 

jsem spíše nespokojen/a 37 34 

jsem velmi nespokojen/a 23 21 

Celkem 109 100 

   

   b) ostatní 

  

Odpověď: 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost(%) 

jsem velmi spokojen/a 5 12,5 

jsem spíše spokojen/a 13 32,5 

jsem spíše nespokojen/a 15 37,5 

jsem velmi nespokojen/a 7 17,5 

Celkem 40 100 
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Jak jste spokojeni se stravováním v kantýně? 

   a) pracovníci ve výrobě 

  

   

Odpověď: 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost(%) 

jsem velmi spokojen/a 5 4,6 

jsem spíše spokojen/a 62 56,9 

jsem spíše 

nespokojen/a 28 25,7 

jsem velmi 

nespokojen/a 9 8,2 

nevyplňeno 5 4,6 

Celkem 109 100 

   b) ostatní 

  

   

Odpověď: 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost(%) 

jsem velmi spokojen/a 1 2,5 

jsem spíše spokojen/a 19 47,5 

jsem spíše 

nespokojen/a 13 32,5 

jsem velmi 

nespokojen/a 7 17,5 

Celkem 40 100 

 

Považujete svou práci za zajímavou a uspokojivou? 

   a) dělníci ve výrobě 

  

   

Odpověď: 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost(%) 

jsem velmi spokojen/a 8 7,3 

jsem spíše spokojen/a 68 62,4 

jsem spíše nespokojen/a 30 27,5 

jsem velmi 

nespokojen/a 3 2,8 

Celkem 109 100 
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b) ostatní 

  

   

Odpověď: 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost(%) 

jsem velmi spokojen/a 8 20 

jsem spíše spokojen/a 24 60 

jsem spíše nespokojen/a 8 20 

jsem velmi 

nespokojen/a 0 0 

Celkem 40 100 

 

 

Cítíte se ve Vašem pracovním prostředí příjemně? 

a) dělníci ve výrobě 

  

Odpověď: 

Absolutní 

četnost 

Relativní četnost 

(%) 

jsem velmi spokojen/a 3 2,8 

jsem spíše spokojen/a 65 59,6 

jsem spíše nespokojen/a 35 32,1 

jsem velmi nespokojen/a 6 5,5 

Celkem 109 100 

   

   b) ostatní 

  

   

Odpověď: 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost(%) 

jsem velmi spokojen/a 8 20 

jsem spíše spokojen/a 22 55 

jsem spíše nespokojen/a 7 17,5 

jsem velmi nespokojen/a 3 7,5 

Celkem 40 100 
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Jaká je atmosféra na Vašem pracovišti? 

a) dělníci ve výrobě 

 Odpověď: Absolutní četnost Relativní četnost(%) 

je perfektní 3 2,8 

velmi 

dobrá 26 23,9 

dobrá  37 33,9 

normální 29 26,6 

spíše horší 14 12,8 

Celkem 109 100 

   

    

b) ostatní 

  

   Odpověď: Absolutní četnost Relativní četnost(%) 

je perfektní 10 25 

velmi 

dobrá 15 37,5 

dobrá  5 12,5 

normální 9 22,5 

spíše horší 1 2,5 

Celkem 40 100 
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Cítíte dostatečnou podporu od svých 

nadřízených? 

   a) dělníci ve výrobě 

 

   

Odpověď Absolutní četnost 

Relativní 

četnost(%) 

určitě 

ano 1 0,9 

spíše ano 31 28,5 

spíše ne 47 43,1 

určitě ne 30 27,5 

Celkem 109 100 

   

   b) ostatní 

  

Odpověď Absolutní četnost 

Relativní 

četnost(%) 

určitě 

ano 6 15 

spíše ano 16 40 

spíše ne 8 20 

určitě ne 10 25 

Celkem 40 100 

 

Máte možnost kariérního postupu? 

   a) dělníci ve výrobě 

 

Odpověď 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost(%) 

určitě 

ano 1 0,9 

spíše ano 11 10,1 

spíše ne 52 47,7 

určitě ne 45 41,3 

Celkem 109 100 
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b) ostatní 

Odpověď 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost(%) 

určitě 

ano 5 12,5 

spíše ano 7 17,5 

spíše ne 19 47,5 

určitě ne 9 22,5 

Celkem 40 100 

 

Jste dostatečně seznamován/a s cíli a plány vývoje společnosti do budoucna ? 

   a) dělníci ve výrobě 

 

Odpověď 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost(%) 

určitě 

ano 9 8,3 

spíše ano 35 32,1 

spíše ne 44 40,3 

určitě ne 21 19,3 

Celkem 109 100 

   b) ostatní 

  

   

Odpověď 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost(%) 

určitě 

ano 6 15 

spíše ano 11 27,5 

spíše ne 17 42,5 

určitě ne 6 15 

Celkem 40 100 
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Vnímáte pozitivně potenciál budoucího růstu společnosti WOCO STV ve Vsetíně ? 

   a) dělníci ve výrobě 

 

Odpověď 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost(%) 

určitě ano 22 20,2 

spíše ano 47 43,1 

spíše ne 38 34,9 

určitě ne 2 1,8 

Celkem 109 100 

    

 

 

b) ostatní 

  

   

Odpověď 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost(%) 

určitě ano 9 22,5 

spíše ano 21 52,5 

spíše ne 10 25 

určitě ne 0 0 

Celkem 40 100 

 

 


