
firma

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ

Předem Vám děkujeme za Vaši spolupráci při zpracování průzkumu spokojenosti.

č. Otázka N ČN ČS S

1. Jak jste spokojen/a s pracovními vztahy s kolegy na Vašem pracovišti?

2. Jak jste spokojen/a s pracovními vztahy uvnitř firmy?

3. Jak jste spokojen/a s pracovními vztahy se svým přímým nadřízeným?

4. S možností dalšího odborného růstu v naší firmě jsem………..
(vzdělávání, trénink, školení) 

5. Jak jste spokojen/a s možnostmi pracovního postupu v naší společnosti?

6. Jak jste spokojen/a s prostředím na Vašem pracovišti? ( technické vybavení,  
sociální vybavení,prostory, uspořádání, osvětlení, hluk)?

7. Myslíte si, že je dostatečným způsobem zajištěna bezpečnost práce? NE X X ANO

8. Jak hodnotíte srozumitelnost,množství, včasnost, aktuálnost a přesnost informací 
potřebných pro výkon své práce?

9. Máte dostatek informací o přípravě a průběhu firemních projektů?

10. Jak jste spokojen/a s přístupem vedoucích na Vaše náměty ke zlepšení?

11. Jak jste spokojen/a s výší dosahovaného výdělku v naší firmě?

12. Myslíte si, že stávající systém odměňování Vás motivuje k vyššímu pracovnímu 
výkonu? NE X X ANO

13. Jak jste spokojen/a s nehmotným uznáním /oceněním/ za dobře vykonanou práci?

14. Vyhovuje Vám stávající pracovní doba? NE X X ANO

15. S budoucí perspektivou naší firmy jsem …?

16. S vrcholovým vedením naší společnosti jsem …?

(přední stránka)
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č. Otázka N ČN ČS S

17. Spojujete svoji budoucnost s naší firmou? NE x x ANO

18. Jak jste spokojen/a s Vaším pracovním zařazením?
(vzhledem k využití Vašich znalostí a schopností)

19. Domníváte se, že Vás nadřízený hodnotí objektivně, dle dosahovaného výkonu? NE X X ANO

20. Jste spokojen/a s vyvážeností Vašeho pracovní a soukromého života?

Vysvětlivky k hodnocení: N – nespokojen
ČN – částečně nespokojen
ČS – částečně spokojen
S - spokojen

Jaké sociální výhody byste uvítal?

Vaše případné připomínky a návrhy:

Pokud nám důvěřujete, připojte prosím Vaše jméno a podpis. Děkujeme.

Jméno a podpis dotazovaného:

Děkujeme Vám za  projevenou důvěru  při  vyplňování  tohoto  dotazníku.  S výsledku celkového průzkumu 
u společnosti xxxx  budete po zpracování všech odpovědí informování.
(zadní stránka)
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