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DOTAZNÍK PRO ZAM ĚSTNANCE FIRMY – XYZ, s. r. o. 

 

Dobrý den, 

 

jsem student závěrečného ročníku Fakulty podnikatelské VUT v Brně a pro potřeby 

diplomové práce zpracovávané pro Vaši firmu se na Vás dovoluji se na Vás obrátit 

s dotazníkem, díky kterému získám informace a zjistím Vaše názory, jejichž sdělení je 

čistě anonymní a slouží pro potřebu tohoto dotazníkového šetření. Tento dotazník tak 

slouží zejména k získání informací, jejichž analýzou získám podklady pro sestavení 

etického kodexu pro Vaši firmu. 

 

Děkuji za Váš čas věnovaný pravdivému vyplnění dotazníku. 

 

Marek Burian, student FP VUT v Brně 

 

Hlavička 

 
Pohlaví Stav Věk Pracovní pozice 

� obchod 
 
 

� muž 
� žena 

� svobodný 
� ženatý/vdaná 
� rozvedený/á 
� vdovec/a 

� méně než 20 let 
� 21 – 30 let 
� 31 – 50 let 
� 51 a více let � nákup 

� prodej 

� štábní 
útvary 

(ekonomické 
odd., personální 
odd., bezpečnost, 
benzinka, IT a 
logistika, jakost, 
správa a údržba) 

� provoz 

Pracovní postavení Pobočka, na které pracujete 

� mám přímé podřízené 
� nemám přímé podřízené 

� Brno 
� Praha 
� Karlovy Vary 
� Ostrava 
� Bratislava 
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Oddíl I. – Spokojenost 

 

U následujících otázek zapište odpovídající míru spokojenosti. Jednotlivá čísla 

znamenají: 

1 – velmi spokojený(á) 2 – spíše spokojený(á)  

3 – spíše nespokojený(á) 4 – velmi nespokojený 

 

Jak jste spokojen(a)……..? 

1) s oceněním a uznáním Vaší práce  

2) se vztahy s kolegy a pracovní atmosférou  

3) s tím, jak Vás nadřízený zapojuje do rozhodnutí a přijímá Vaše názory  

4) S kvalitou komunikace a předáváním informací ve společnosti směrem od 

vedení k zaměstnancům společnosti 

 

5) se schopností Vašeho přímého nadřízeného vést a řídit lidi  

6) s kvalitou zařízení a technického vybavení pracoviště  

7) se způsobem hodnocení a podávání zpětné vazby na Váš pracovní výkon  

8) se spoluprací s kolegy a soudržností Vašeho týmu  

9) s kvalitou školení a jejich významem pro Vaši práci  

10) s přístupem vedení společnosti k zaměstnancům  

11) se schopností Vašeho přímého nadřízeného motivovat Vás  

12) s využitím Vašeho potenciálu, dovedností a znalostí  

13) s kvalitou spolupráce mezi jednotlivými útvary společnosti  

14) se vzájemnou důvěrou ve Vaší skupině  

15) s kvalitou odborných znalostí Vašeho přímého nadřízeného  

16) s přístupem Vašeho přímého nadřízeného, zda jedná se zájmem, s podporou  

17) s možnostmi pracovního postupu, povýšení  

18) s možnostmi vzdělávat se a s péčí firmy o rozvoj zaměstnanců  

19) s jasností rozdělení pracovní odpovědnosti a kompetencí ve Vaši pracovní 

skupině 
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Oddíl II. – Ocenění a zhodnocení pracovní pozice 

 

Zatrhněte odpověď, která nejvíce vystihuje Váš názor. 

 

20) Systém odměňování na Vašem pracovišti považujete za 

� velmi spravedlivý 

� poměrně spravedlivý 

� spíše nespravedlivý 

� velmi nespravedlivý 

21) Myslíte si, že na Vašem současném pracovišti vyděláváte 

� velmi dobře 

� docela dobře 

� poměrně málo 

� velmi málo 

22) Systém zaměstnaneckých výhod považujete za 

� velmi uspokojivý 

� spíše uspokojivý 

� spíše neuspokojivý 

� velmi neuspokojivý 

 

Odpovězte tím, že umístíte křížek tak, že čím blíže jej napíšete k některé straně, tím 

vyjádříte větší souhlas s ní. 

 

23) Kdybyste měli zhodnotit práci u současného zaměstnavatele, řekli byste, že… 

a) Vás naplňuje      nenaplňuje Vás 

b) je dobře organizovaná    špatně organizovaná 

c) významná pro podnik     nevýznamná pro podnik 

d) pestrá a bohatá     monotónní a stereotypní 

e) společensky uznávaná    společensky neuznávaná 

f) stálá a jistá      nestálá a nejistá 
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g) samostatná      nesamostatná 

h) fyzicky náročná     psychicky náročná 

i) velmi stresující     nepříliš stresující 

24) Napište faktory, které se vyskytují na Vašem pracovišti, a se kterými jste 

nespokojeni. 

 

 

Oddíl III. – Hodnocení společnosti dle Vašich zkušeností 

 

Použijte, prosím, stupnici od 1 do 4, kde 

1 – silně souhlasím  2 – spíše souhlasím  

3 – spíše nesouhlasím       4 – vůbec nesouhlasím 

 
Hodnotím společnost, u níž jsem nyní zaměstnán(a) jako společnost … 

25) spolehlivou a důvěryhodnou, poskytující dobré služby  

26) která se snaží uspokojovat potřeby a požadavky svých zákazníků  

27) která klade důraz na celkovou kvalitu práce  

28) která má stabilní pozici na trhu i do budoucna  

29) která klade důraz na uspokojování potřeb a požadavků zaměstnanců  

30) která se snaží vycházet se svými dodavateli  

31) u které jsou zákazníci spojeni se službami, které poskytuje  

32) která významně přispívá charitativním organizacím  

33) o které víte, že se angažuje ve sponzoringu  

34) nemá žádné problémy s daněmi ani jiné finanční problémy  

35) se snaží postupovat v souladu s životním prostředím  

36) u které ocení zákazníci profesionální přístup a časovou flexibilitu pracovníků 

firmy 

 

37) která má dobré jméno na trhu  



Příloha č. 1 

 5 

38) u které vidíte její další činnost na trhu jako perspektivní  

39) V jaké činnosti má firma podle Vás největší problémy? 
 

40) Jakou má firma podle Vás největší konkurenční výhodu? 
 

 

Děkuji Vám za spolupráci při vyplnění dotazníku, jehož vyplnění Vám může pomoci 

dosáhnout ještě větší pracovní spokojenosti ve Vašem zaměstnání u současné firmy.  


