
Příloha č.1 

DOTAZNÍK 

 

Vážení zaměstnanci, 

 chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí výzkumu mé 

bakalářské práce. Dotazník se týká motivace, výkonnosti, zaměstnaneckých výhod a celkové 

spokojenosti s Vaším zaměstnáním. 

 Dotazník je přísně anonymní a všechny Vámi poskytnuté informace použiji pouze pro 

účely mé bakalářské práce. Otázky si prosím pozorně přečtěte a své odpovědi pečlivě 

promyslete. U každé z otázek je zvýrazněn způsob, jakým mají být odpovědi zaznamenány. 

 

I. Identifikační část 

1) Věk: (zaškrtněte) 

20 - 30 31 - 40 41 - 50 51 – 60 61 a více 

     

 

2) Pohlaví: (zakroužkujte) 

a) žena 

b) muž 

 

3) Dosažené vzdělání: (zaškrtněte) 

Základní Vyučen Střední s maturitou Vyšší odborné Vysokoškolské 

     

 

4) Délka Vašeho pracovního poměru ve společnosti VUAS, LUAS nebo CC Cervices: 

(zaškrtněte) 

Do 1 roku 1 – 5 let 6 – 10 let 11 – 20 let 21 a více let 

     

 

5) 5)     Místo výkonu práce: (zaškrtněte) 

Provoz Dílna Kancelář 

   

 



 

II. Výzkumná část 

 

6) Jak silně Vás ve firmě motivují k práci následující faktory: (zvolte hodnocení 1 – 5 a 

zaškrtněte zvolené pole) 

1 – nejvíce významný faktor  5 – nejméně významný faktor 

Faktor  1 2 3 4 5 

Vztahy mezi spolupracovníky  
(přátelství, dobrý kolektiv) 

 
     

Pracovní podmínky:   
 

Čistota      

Pracovní a ochranné pomůcky      

Vybavení (stroje, přístroje a 
zařízení) 

     

Možnosti kariérního postupu       

Zvýšení kvalifikace  
(další vzdělávání v rámci 
podniku) 

 
     

Plat, odměny apod.       

Zaměstnanecké výhody, 
benefity 

 
     

Informace a komunikace 
 (zpětná vazba) 

 
     

 

7) Které z uvedených motivačních nástrojů společnosti využíváte: (zaškrtněte zvolená 

pole) 

Vybrané motivační nástroje Ano Ne 

Závodní stravování   

Připojištění u penzijního fondu   

Smluvní zaměstnanecká doprava   

Program Zdraví   

Nevyužívám žádný  

 

8) Považujete motivační nástroje ve Vaší společnosti za účinné? (zakroužkujte jednu 

vhodnou odpověď) 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 



 

9) Ovlivňují motivační nástroje společnosti Vaši pracovní spokojenost?  (zakroužkujte 

jednu vhodnou odpověď) 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

10) Která z následujících variant motivace má větší význam pro Vaši pracovní výkonnost a 

spokojenost? (zakroužkujte jednu vhodnou odpověď) 

a) Motivace založená na penězích 

b) Motivace založená na pochvale a uznání 

 

11) Jaké zlepšení motivačních nástrojů ve Vaší společnosti navrhujete? (zvolte vhodnou 

odpověď, popřípadě doplňte odpověď) 

a) Nenavrhuji žádné zlepšení podnikových motivačních nástrojů, neboť dobře 

fungují. 

b) Navrhuji následující zlepšení podnikových motivačních nástrojů: 

 ………………………………………………………………………………… 

 

12) Má Vaše spokojenost v práci vliv na Vaši pracovní výkonnost? (zakroužkujte jednu 

vhodnou odpověď) 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

Velmi Vám děkuji za spolupráci při vyplňování dotazníku a přeji Vám mnoho 

pracovních i osobních úspěchů. 

 

Hana Provazníková 

studentka Hornicko-geologické fakulty VŠB, v detašovaném pracovišti Most.  


