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Příloha č. 1 

Analýza motivace zaměstnanců v pojišťovnictví 

Vážení respondenti, 

jsem studentka třetího ročníku Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě a tento 

dotazník je součástí mé bakalářské práce, ve které se zabývám problematikou pracovní 

motivace zaměstnanců.  

Tento dotazník je zcela anonymní a slouží pouze jako podklad pro moji bakalářskou práci. Je 

tedy naprosto vyloučeno, aby kdokoli zjistil, jak který respondent odpovídal. Proto bych Vás 

tímto ráda požádala o upřímné a úplné vyplnění, jedině tak totiž budou mít výsledky 

dostatečnou vypovídací schopnost. 

Děkuji předem za Vaši ochotu a spolupráci, 

        Naděžda Martinková 

 

 

1. Vaše pracovní pozice v této době? 

 Vedoucí pracovník  

 Řadový pracovník  

2. Co oceňujete na Vaší organizaci? 

 Sociální výhody (dovolená, nemocenská, podpora, penzijní připojištění…) 

 Být zaměstnán u firmy, která má značku a zvuk 

 Příjemné a kolegiální spolupracovníky 

 Pracovní prostředí 

 Dobré vedení 

3. Které stimuly Vás nejvíce v práci ovlivňují (určete pořadí čísly 1.-9.) 

 Plat……………. 

 Možnost postupu………………. 

 Stabilita pracovního zařazení………………. 

 Společenské uznání nadřízenými………………… 
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 Mezilidské vztahy………………… 

 Důvěryhodnost organizace…………………. 

 Možnost odborného růstu………………….. 

 Podmínky v osobním životě……………….. 

 Péče organizace o pracovníka…………………. 

 

4. Je Vaše práce podnětná a zajímavá? 

 Ano 

 Ne 

5. Máte pocit, že děláte užitečnou práci? 

 Ano 

 Ne 

6. Když odvedete dobrou práci, dostane se Vám uznání? 

 Ano 

 Ne 

7. Víte, jakým způsobem je stanoveno Vaše platové ohodnocení? 

 Ano 

 Ne 

8. Platové ohodnocení v organizaci odpovídá Vašemu pracovnímu výkonu? 

 Ano, více než bych čekala 

 Ano 

 Ne 

9.  Jste spokojen(a) se zaměstnaneckými výhodami ve Vaší organizaci? 

 Ano, větší než bych čekala 

 Ano  

 Ne 
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10. Ze zaměstnaneckých výhod si nejvíce cením? 

1-3 příklady: 

 

 

 

11. Které zaměstnanecké výhody naopak postrádáte?  

1-3 příklady: 

 

 

 

12. Jste spokojen(a) s tím jak organizace vyjadřuje respekt a úctu svým 

zaměstnancům? 

 Ano, nad rámec mých očekávání 

 Ano 

 Ne 

13. Jste spokojen(a) s možnostmi pracovního postupu ve Vaší organizaci? 

 Ano, větší než bych čekala 

 Ano  

 Ne 

14. Jste spokojen(a) s možnostmi vzdělávání a rozvoje ve Vaší organizaci? 

 Ano, větší než bych čekala 

 Ano 

 Ne 
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15. Je jistota Vašeho zaměstnání v organizaci dostatečná vzhledem k Vašim 

požadavkům? 

 Ano, nad rámec očekávání 

 Ano 

 Ne 

16. Je informovanost ve Vaši organizaci dostačující a včasná? 

 Ano, nad rámec očekávání 

 Ano 

 Ne 

17. Jste spokojen(a) s úrovní mezilidských vztahů ve Vaší organizaci? 

 Ano, nad rámec očekávání 

 Ano 

 Ne 

18. Umožňuje Vám rovnováha mezi pracovním a soukromým životem věnovat se 

rodině, přátelům a koníčkům v té míře, jakou požadujete? 

 Ano, nad rámec očekávání 

 Ano 

 Ne 

19. Po zvážení všech okolností, jak jste celkově spokojen(a) se svou prací? 

 Rozhodně spokojen 

 Spíše spokojen 

 Ani spokojen, ani nespokojen 

 Spíše nespokojen 

 Rozhodně nespokojen 

 

Ještě jednou Vám děkuji za vyplnění. S přáním pěkného dne Naděžda Martinková
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