
 

PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1 Seznam otázek pro standardizovaný individuální rozhovor 

Osobní mistrovství 

1. Myslíte si, že je důležité, aby zaměstnanec detailně rozuměl své práci?  

2. Je podle Vás nutné, aby zaměstnanec pracoval s plným nasazením a zájmem? 

3. Považujete za důležitou vlastnost loajálnost a oddanost k zaměstnavateli? 

4. Cítíte se zodpovědný/á za práci, kterou vykonáváte?  

5. Jak pohlížíte na inovace ve svém zaměstnání? Považujete je jednoznačně za 

přínosné? 

6. Myslíte, že se lidé změn bojí, nebo jsou jim naopak nakloněni? 

7. Učíte se/umíte nějaký jazyk? 

8. Zúčastnil/a jste se v poslední době nějakého školení? 

9. Naučil/a jste se něčemu přínosnému v průběhu Vašeho pracovního poměru 

v této organizaci? 

10. Nacházíte uspokojení ve své práci nebo byste chtěl/a vykonávat něco jiného, 

co by Vás více vnitřně uspokojovalo? 

11. Pracujete s osobním nasazením a baví Vás Vaše práce? 

12. Myslíte si, že jste důležitým článkem ve společnosti? Obešla by se společnost 

bez Vámi vykonávané práce? 

13. Myslíte si, že jste firmou dostatečné motivování k dosahování lepších 

pracovních výkonů? 

14. Jsou Vaše schopnosti, znalosti a dovednosti dostatečně rozvíjeny? 

Mentální modely  

1. Shodujete se s kolegy v názorech či postojích při řešení odborných záležitostí, 

či naopak? 

2. Máte ve své organizaci dost prostoru na to vyjádřit svůj názor? Neostýcháte 

se? 

3. Probíhají ve Vaši organizaci porady či sezení určené k řešení pracovních 

problémů? 

4. Mají Vaši spolupracovníci shodné nebo naopak neslučitelné názory na otázky 

týkající se činnosti a fungování organizace? 

5. V jaké míře je při řešení problémů dosahováno shody mezi spolupracovníky? 

6. Je u Vás ve firmě podporováno tvůrčí myšlení při řešení problémů? 

7. Jak často se Vám podaří odhalit skutečnou příčinu problémů? 

8. Využíváte ve svém pracovišti postupy ke sjednocení názorů zaměstnanců? 

9. Jsou respektovány i rozdílné názory a postoje, než jaké zastává většina 

zaměstnanců? 



 

 

Sdílená vize 

1. Má Vaše organizace určitou vizi svého vývoje a rozvoje? 

2. Víte proč má organizace právě takovou vizi? 

3. Pokud ano, myslíte si, zda je tato vize uskutečnitelná nebo zcela nereálná? 

4. Kdybyste měl určit hlavní vizi organizace, kterou by měli mít na mysli všichni 

zaměstnanci, která by to byla?  

5. Myslíte si, že někteří zaměstnanci upřednostňují spíše osobní zájmy a prospěch 

před cíli organizace? 

6. Myslíte si, že v této organizaci funguje vzájemná soudržnost, jak myšlenková, 

tak názorová či postojová? 

7. Setkáváte se s kolegy i mimo pracoviště a probíráte pracovní záležitost? 

 

Týmové učení 

1. Myslíte si, že týmová práce je důležitá pro zvládání náročných pracovních 

úkolů? 

2. Pracujete Vy osobně raději individuálně nebo v týmu? 

3. Zapojujete se do práce v týmu s chutí nebo spíše s nechutí? 

4. Nakolik je podle Vás práce v týmu efektivnější než práce jednotlivce? 

5. Řekl/a byste, že máte dobře sehraný pracovní tým? 

6. Myslíte si, že se člověk může něco naučit či získat během práce v týmu? 

 

Systémové myšlení 

1. Dochází při řešení problémů k jejich zjednodušování na příčinu a následek 

nebo se snažíte pohlížet na problém systémově? 

2. Jsou v organizaci brány v úvahu jen některé sledované cíle nebo jsou 

zvažovány i jiné možnosti? 

3. Umí zaměstnanci řešit problémy do hloubky nebo se jimi zabývají jen 

povrchově a bez souvislostí? 

4. Dokážete se poučit ze svých vlastních chyb a zkušeností nebo se minulé chyby 

neustále opakují? 

5. Jste schopen/na vidět problémy v širších souvislostech? 

 

 

 

 


