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7 Přílohy

Příloha A: Vzor dotazníku použitého pro empirické šetření

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého a zcela anonymního dotazníku, jehož výsledky 

použiji výhradně ve své bakalářské práci věnující se tématu vlivu finančních odměn na 

pracovní motivaci a pracovní spokojenost. Vyplnění dotazníku by Vám nemělo zabrat více než 

10 minut. 

Děkuji Vám za Váš čas,

Olga Pokorná

Studentka Filozofické fakulty, UK

Na následující otázky budete odpovídat především ve formě škály 1 – 5. Význam je následující:

1 – rozhodně nesouhlasím, 2 – spíše nesouhlasím, 3 – nejsem si jistý/á, 4 – spíše souhlasím, 5 –

rozhodně souhlasím 

1. Finanční odměna zvyšuje mou pracovní motivaci. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 rozhodně souhlasím

2. Ohodnoťte číslem následující faktory dle jejich účinku na Vaši pracovní motivaci (1 –

rozhodně nemotivuje, 5 – rozhodně motivuje):

a) kreativní práce

b) autonomie práce

c) finanční odměna

d) možnost vlastního rozvoje

e) uznání od nadřízených
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f) vztahy na pracovišti

g) bezpečnost práce

h) pracovní podmínky

i) jistota pracovního místa

3. Finanční odměna zvyšuje mou pracovní spokojenost.

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 rozhodně souhlasím

4. Ohodnoťte číslem následující faktory podle toho, jak zvyšují Vaši pracovní spokojenost 

(1 – rozhodně nezvyšuje, 5 – rozhodně zvyšuje):

a) kreativní práce

b) autonomie práce

c) finanční odměna

d) možnost vlastního rozvoje

e) uznání od nadřízených

f) vztahy na pracovišti

g) bezpečnost práce

h) pracovní podmínky

i) jistota pracovního místa

5. Vyberte, co Vás více motivuje.

a) plošné zvýšení mezd b) odměna, která zohlední můj vlastní výkon 

6. Vyberte, která ze složek celkové odměny je pro Vás přednější.

a) hmotná odměna b) nehmotná odměna
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7. Má současná mzda je spravedlivá, odpovídá mému pracovnímu výkonu.

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 rozhodně souhlasím

8. Pomocí škály 1 – 5 (1 – rozhodně nesouhlasím, 5 – rozhodně souhlasím) ohodnoťte svůj 

postoj k následujícím tvrzením:

peníze jsou pro mne prostředkem, jak naplnit své potřeby

peníze jsou prostředkem jak zvýšit svůj společenský status

peníze představují moc

peníze jsou zlo

peníze jsou symbol úspěchu

peníze jsou symbolem autonomie a svobody

peníze jsou důležité

peníze utrácím velmi obezřetně

peněz si velmi cením

peníze Vám dají možnost být tím, čím chcete

9. Představte si člověka podobné profese a věkové skupiny jako jste Vy. Ohodnoťte, do 

jaké míry jej dle Vašeho názoru, motivuje finanční odměna.

rozhodně nemotivuje 1 2 3 4 5 rozhodně motivuje

10. Představte si člověka podobné profese a věkové skupiny jako jste Vy. Ohodnoťte, do 

jaké míry dle Vašeho názoru, zvyšuje finanční odměna jeho pracovní spokojenost.

rozhodně nezvyšuje 1 2 3 4 5 rozhodně zvyšuje
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11. Jsem:

a) žena b) muž

12. Můj věk je:

a) 30 a méně let

b) 31 – 40 let 

c) 41 – 50 let

d) 51 – 60 let

e) 61 a více let
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Příloha B: Vzor dotazníku Money Ethic Scale s 30 položkami Zdroj: převzato z Tang 

(1992, s. 199)

Factor 1: Good

Money is an important factor in lives of all of us

Money is good

Money is important

I value money very highly

Money is valuable

Money does not grow on trees

Money can buy you luxuries

Money is attractive

I think it is very important to save some money

Factor 2: Evil

Money is the root of all evil

Money is evil

Money spent is money lost (wasted) 

Money is shameful

Money is useless

A penny saved is penny earned

Factor 3: Achievement

Money represents one’s achievement

Money is the most important thing (goal) in my life

Money is a symbol of succes

Money can buy everything

Factor 4: Respect (self-esteem)
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Money makes people respect you in the community

Money is honorable

Money will help you express your competence and abilities

Money can bring you many friends

Factor 5: Budget

I use my money very carefully

I budget my money very well

I pay my bills immediately in order to avoid interest or penalties

Factor 6: Freedom (power)

Money gives you autonomy and freedom

Money in the bank is a sign of security

Money can give you the oportunity to be what you want to be

Money means power


