
Příloha č. 1      Organizační schéma AMTPO a.s. 

 

 



1 

 

Příloha č. 2  Dotazník 

 

Vážení zaměstnanci, 

Jsem studentem Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

Chtěl bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce. 

Cílem dotazníkového šetření je zjistit motivovanost zaměstnanců. Vaše názory mohou sloužit 

ke zlepšení úrovně motivace ve firmě. Dotazník je zcela anonymní a Vámi poskytnuté 

informace nebudou žádným způsobem zneužity. 

 

Děkuji Vám za ochotu a čas věnovaný dotazníku 

 

Ondřej Oborný 

 

Pokud není uvedeno jinak, zakřížkujte jen jednu odpověď. 

 

 

A.  FIREMNÍ KULTURA 
 

1. Jak jste celkově spokojen/a se svým zaměstnáním? 

 velmi spokojen/a   

 spíše spokojen/a 

 spíše nespokojen/a  

 velmi nespokojen/a

2. Jak jste spokojeni s následující okolnostmi Vašeho zaměstnání? Ohodnoťte, 

prosím, každý faktor body 1-5 (1 = nejméně spokojen/a; 5 = nejvíce spokojen/a). 

Zakřížkujte vždy jen jednu hodnotu v řádku, čísla se mohou opakovat. 

 

 

Zajímavost práce  

Jistota práce 

Řízení a organizace práce 

Hodnocení práce 

Odměňování práce 

Pracovní podmínky 

 

 

3. Jste seznámen/a s cíli firmy ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.? 

 určitě ano            

 spíše ano 

 spíše ne  

 určitě ne 

 

4. V případě, že jste na otázku č. 3 odpověděl/a „ne“, uveďte, prosím, důvod (možno 

označit i více odpovědí), jinak pokračujte na otázku č. 5 

 

 Cíle firmy jsou nesrozumitelné    

 Cíle firmy jsou málo připomínány 

 Cíle firmy nejsou na pracovišti vyobrazeny (mapa cílů) 

 Nemám možnost se podílet na formulaci firemních cílů 

 Firemní cíle mne nezajímají 

 Jiný důvod, prosím, uveďte    …………………………………………………... 
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B.  ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE 
 

5. Dostává se Vám od vedoucího pochvaly za dobře vykonanou práci? 

 určitě ano            

 spíše ano 

 spíše ne  

 určitě ne 

 

6. Je preferován vedoucím osobní/individuální přístup k Vaší osobě? 

 určitě ano            

 spíše ano 

 spíše ne  

 určitě ne 

 

7. Je přistupováno vedoucím ke každému zaměstnanci spravedlivě? 

 určitě ano            

 spíše ano 

 spíše ne  

 určitě ne 

 
8. V případě, že jste na otázku č. 7 odpověděl/a „ne“, uveďte, prosím, důvod (možno 

označit i více odpovědí), jinak pokračujte na otázku č. 9 
    

 Vedoucí upřednostňuje své oblíbence 

 Vedoucí upřednostňuje pracovně schopnější zaměstnance 

 Vedoucí upřednostňuje ženy / muže 

 Vedoucí není objektivní (nevědomě) 

 Jiný důvod, prosím, uveďte    …………………………………………………... 
  

 

9.  Působí vedoucí pravidelně zpětnou vazbou na Váš pracovní výkon? 

 určitě ano            

 spíše ano 

 spíše ne  

 určitě ne 

 

 

10.  Ohodnoťte, prosím, Vašeho nadřízeného body 1-5 (1 = nejhorší; 5 = nejlepší). 

Zakřížkujte vždy jen jednu hodnotu v řádku, čísla se mohou opakovat. 

 

 
      Komunikace   

Lidský přístup 

Stanovování úkolů 

Podpora profesního rozvoje 

Schopnost motivovat 

Řídící schopnosti 

Hodnotící schopnosti 



3 

 

11.  Jaký význam pro Vás mají následující motivační faktory? Ohodnoťte, prosím, 

každý faktor  body 1-5 (1 = bez významu; 5 = největší význam). Zakřížkujte vždy 

jen jednu hodnotu v řádku, čísla se mohou opakovat. 

 
Finanční odměna (mzda) 

Zaměstnanecké výhody 

Jistota zaměstnání 

Samostatnost při práci 

Možnost seberozvoje/vzdělávání 

Možnost kariérního růstu 

Pochvala a uznání 

Pracovní vztahy 

Pracovní podmínky 

C.  HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PRÁCE, KARIÉRA 
 

12.  Jste za svůj pracovní výkon spravedlivě ohodnocen/a? 

  Ano            Ne

 

13.  Vnímáte přímý vztah mezi Vašimi výkony a odměňováním Vaší práce? 

 určitě ano            

 spíše ano 

 spíše ne  

 určitě ne 

 

14.  Jste seznámen/a se systémem odměňování ve společnosti? 

 určitě ano            

 spíše ano 

 spíše ne  

 určitě ne 

 

15.  Jak intenzivně využíváte následující zaměstnanecké výhody? Ohodnoťte, 

prosím, každý benefit body 1-5 (1 = nejméně využívám; 5 = nejvíce využívám). 

Zakřížkujte vždy jen jednu hodnotu v řádku, čísla se mohou opakovat. 

 

 

Příspěvek na stravu 

Rekondiční pobyty 

Rehabilitační programy 

Bezúročné půjčky 

Penzijní připojištění 

Příspěvek dárcům krve 

Příspěvek na dětskou rekreaci 

Zaměstnanecký tarif 02 

Firemní telefon 
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16. Postrádáte nějaké zaměstnanecké výhody, které Vám zaměstnavatel neposkytuje?

  Ano            Ne

V případě odpovědi „ANO“, uveďte, prosím, který: ………………………………….

17.  Máte pocit, že v zaměstnání dostatečně uplatňujete své znalosti a dovednosti?

 určitě ano            

 spíše ano 

 spíše ne  

 určitě ne 

18.  Máte možnost osobního růstu ve Vašem zaměstnání?

 určitě ano            

 spíše ano 

 spíše ne  

 určitě ne 

 

19. V případě, že jste na otázku č. 18 odpověděl/a „ne“, uveďte, prosím, důvod 

(možno označit i více odpovědí), jinak pokračujte na otázku č. 20 

 

 Zaměstnavatel neposkytuje vhodná odborná školení / semináře   

 Zaměstnavatelem poskytovaná školení nejsou příliš přínosná 

 Vykonávaná pracovní náplň je stereotypní a neumožňuje osobní růst 

 Jiný důvod, prosím, uveďte    …………………………………………………... 

 

D.  PRACOVNÍ PODMÍNKY 

20.  Jak hodnotíte vzájemné vztahy mezi zaměstnanci Vašeho pracoviště? 

 velmi dobré          

 dobré 

 špatné  

 velmi špatné 

 

21.  Dochází mezi zaměstnanci Vašeho pracoviště k osobním/pracovním konfliktům? 

 velmi často          

 často 

 někdy  

 nikdy 

 

22. Jak jste spokojeni s následujícími faktory Vašeho prac. prostředí? Ohodnoťte, 

prosím, každý faktor body 1-5 (1 = nejméně spokojen/a; 5 = nejvíce spokojen/a). 

Zakřížkujte vždy jen jednu hodnotu v řádku, čísla se mohou opakovat. 

 

Technické vybavení pracoviště 

Pracovní nábytek (židle, stůl) 

Velikost pracovního prostoru 

Osvětlení pracoviště 

Hluk na pracovišti 

Mikroklimatické podmínky 

Bezpečnost na pracovišti 
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23.  Existuje něco, co byste osobně v rámci Vašeho pracovního prostředí vylepšil/a?

  Ano            Ne

 

V případě odpovědi „ANO“, uveďte, prosím, konkrétně: ……………………………...

 …………………………………………………………………………………………... 

 

24. Jste při výkonu své práce příliš stresován/a? 

 určitě ano            

 spíše ano 

 spíše ne  

 určitě ne 

  

25. V případě, že jste na otázku č. 24 odpověděl/a „Ano“, uveďte, prosím, důvod 

(možno označit i více odpovědí), jinak pokračujte na otázku č. 26 

 

 Narůstající požadavky na pracovní výkon    

 Vysoká míra zodpovědnosti při práci 

 Časová náročnost práce – dodržování termínů 

 Časté změny zadání pracovních úkolů 

 Nepřesné pracovní informace, špatná komunikace 

 Jiný důvod, prosím, uveďte    ……………………………………….

 

E.  INFORMACE O RESPONDENTOVI 

 
26.  Jak dlouho pracujete u této firmy? 

 1 - 5 let            

 6 - 10 let 

 10 -20 let  

 20 let a více 

 

27.  Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 základní            

 vysokoškolské 

 středoškolské (s maturitou)  

 středoškolské (bez maturity) 

 

28.  Do které z následujících věkových skupin patříte? 

 

18-30 let 31-40 let  41-50 let  51-60 let 61 let + 

 

 
29.  Pohlaví: 

 Muž            Žena

Mockrát Vám děkuji za pomoc a Váš čas, který jste dotazníku věnoval/a. 

 


