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Přílohy 

Příloha 1: Znění dotazníku 

Název: Výzkum využívání metod neustálého zlepšování v průmyslových podnicích 

Zadání dotazníku:  

Vážený/á respondentko/respondente, 

Obracíme se na Vás jako na člena středního a vyššího managementu firmy 

s prosbou o vyplnění přiloženého dotazníku. Dotazníkové šetření, jako součást 

kvantitativního výzkumu, slouží k určitému zmapování využití metod neustálého zlepšování 

v průmyslových podnicích v České republice.  

Tento dotazník je podkladem pro praktickou část doktorské disertační práce a jako 

takový je zcela anonymní a získaná data budou využita výhradně ke studijním a vědecko-

výzkumným účelům. 

Děkuji Vám za pomoc, vstřícnost a zhruba 10 min Vašeho času, stráveném při 

vyplnění dotazníku. 

 

Ing. René Pelánek, MBA 

Doktorandské studium řízení průmyslových systémů 

Institut ekonomiky a systémů řízení, HGF, VŠB-TU Ostrava 
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Příloha 2: Otázky dotazníku 

1. otázka: Počet zaměstnanců Vaší organizace zde v České republice? 

a) 250 – 500 zaměstnanců 

b) 501 – 999 zaměstnanců 

c) 1 000 – 1 499 zaměstnanců 

d) 1 500 – 2 499 zaměstnanců 

e) 2 500 a více zaměstnanců 
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2. otázka: Jaká je právní forma podnikání Vaší organizace? 

a) Společnost s ručením omezeným 

b) Akciová společnost 

c) Evropská společnost (SE) 

d) Organizační složka zahraniční firmy 

e) Ostatní 
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3. otázka: Jaká je převládající majetková účast ve Vaší organizaci? 

a) Ryze český kapitál 

b) Zahraniční kapitál (vlastníkem je zahraniční společnost nebo osoba) 

c) Český investiční fond 

d) Zahraniční investiční fond 
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4. otázka: Jaké národnosti je hlavní výkonný manažer Vaší organizace (CEO, generální 

ředitel, ředitel)? 

a) Čech 

b) Slovák 

c) Občan EU 

d) Národnost mimo EU 
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5. otázka: Jaké je převažující zaměření Vaší organizace v rámci průmyslového odvětví? 

a) Potravinářství 

b) Automobilový průmysl 

c) Hutnictví & strojírenství 

d) Ostatní 

e) Zpracovatelský průmysl 

f) Doprava a skladování 

g) Energetika a vodárenství 

h) Stavebnictví 

i) Těžba a dobývání 
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6. otázka: Největší část Vaší produkce směřuje: 

a) Do potravinářství 

b) Do automobilového průmyslu 

c) Ostatní 

d) Do strojírenství 

e) Do zpracovatelského průmyslu 

f) Do strojírenství & hutnictví 

g) Do energetiky a vodárenství 

h) Do papírenského průmyslu 
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7. otázka: Měříte ve své organizaci produktivitu práce? 

a) Neměříme 

b) Měříme velmi sporadicky 

c) Neumím říci 

d) Měříme poměrně často, ale nárazově 

e) Měříme pravidelně se záznamem a vyhodnocováním 
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8. otázka: Která z těchto možností „jak nejlépe přežít na současném trhu“ je Vám nejbližší? 

a) Mít vysoce spokojené a loajální zákazníky 

b) Neustále se zdokonalovat pomocí metod zlepšování typu LEAN 

c) Experimentovat a přicházet s novinkami a inovacemi 

d) Mít vyšší cenu na trhu, ale pouze výrobky té nejvyšší kvality 

e) Zakládat si na tradici a držet se zajetých kolejí 

f) Být vedoucí HI-TECH leader 

g) Mít nejnižší výrobní náklady i za cenu méně kvalitních výrobků 
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9. otázka: Znáte (ve smyslu: setkal/a jste se prakticky) některou z uvedených metod 

zlepšování? 

a) 5S 

b) Standardizace 

c) Týmová práce 

d) Vizuální management 

e) 5 x proč? 

f) Benchmarking 

g) JIT 

h) Poka Yoke 

i) Kaizen 

j) Kanban 

k) Six Sigma 

l) SMED 

m) 7 typů plýtvání 

n) Tok jednoho kusu 

o) Řízení úzkých míst 

p) VSM 

q) Jidoka 

r) Heijunka 

 



PELÁNEK R.: „Model implementace vhodných metod neustáleného zlepšování pro udržení konkurenceschopnosti průmyslových podniků“ 
 

2018  19 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r)

76,7 %

67,2 %

60,3 %

55,0 %
53,4 %

46,6 %
44,0 %

42,2 % 40,5 % 40,5 %
38,8 %

28,4 %

22,4 %

16,4 % 16,4 %
14,7 %

6,0 %
3,4 %



PELÁNEK R.: „Model implementace vhodných metod neustáleného zlepšování pro 

udržení konkurenceschopnosti průmyslových podniků“ 
 

2018  20 
 

10. otázka: Využíváte ve Vaší organizaci konkrétně některou z uvedených metod 

zlepšování? 

a) Standardizace 

b) 5S 

c) 5 x proč? 

d) Vizuální management 

e) Týmová práce 

f) Poka Yoke 

g) Benchmarking 

h) Kaizen 

i) Kanban 

j) JIT 

k) SMED 

l) Six Sigma 

m) 7 typů plýtvání 

n) VSM 

o) Tok jednoho kusu 

p) Řízení úzkých míst 

q) Jidoka 

r) Heijunka 
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11. otázka: Pokud jste označili 3 a více metod, seřaďte prosím nejméně 3 tyto metody 

a začněte tou, která je podle Vašeho názoru nejdůležitější: 

a) Standardizace  

b) Týmová práce  

c) 5x proč?  

d) 5S  

e) Poka Yoke  

f) Vizualizace  

g) Benchmarking  

h) 7 typů plýtvání  

i) JIT  

j) Six sigma  

k) Kaizen 

l) SMED 

m) Kanban  

n) VSM  

o) Tok jednoho kusu 
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12. otázka: Umíte vybrat pouze jednu metodu zlepšování z výběru, kterou považujete za 

opravdu klíčovou z hlediska jejího přínosu pro Vaši organizaci? 

a) Standardizace 

b) Týmová práce 

c) Ne či nevím 

d) 5x proč? 

e) Poka Yoke 

f) Kaizen  

g) Lean 

h) Six Sigma 

i) 7 typů plýtvání 

j) Benchmarking 

k) JIT 

l) Vizuální management 

m) SMED 

n) Ishikawa 

o) VSM 

p) 5S 

q) WCM 
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13. otázka: Pokud nemáte zavedenou žádnou z uvedených metod zlepšování, jaké jsou 

hlavní důvody: 

a) Není to pro nás priorita 

b) Uvažujeme o zavedení některé z nich v budoucnu (do 1 roku) 

c) Uvažujeme o zavedení některé z nich (do 2 let) 

d) Uvažujeme o zavedení některé z nich, ale nejdřív za 2 roky 

e) Je to v současnosti předmětem rozhodování na úrovni managementu 

f) Máme zavedené metody zlepšování 
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14. otázka: Souhlasíte s tvrzením, že správně zvolené a zavedené metody zlepšování jsou 

důležitým nástrojem k udržení konkurence schopnosti na trhu? 

a) Určitě nesouhlasím 

b) Nesouhlasím 

c) Nemohu souhlasit ani nesouhlasit 

d) Souhlasím 

e) Určitě souhlasím 
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15. otázka: Co považujete z Vašeho pohledu za tu nejvyšší prioritu z hlediska udržení 

konkurenceschopnosti Vaší organizace? 

a) Neustálé zvyšování kvality 

b) Neustálé snižování výrobních nákladů 

c) Neustále nabízet nové výrobky/služby 

d) Neustále zkracovat čas nutný pro výrobu nebo logistiku 
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16. otázka: Souhlasíte s myšlenkou, že samotné zavádění metod neustálého zlepšování se 

děje většinou na příkaz „shora“ (z vyššího managementu)? 

a) Určitě nesouhlasím 

b) Nesouhlasím 

c) Nemohu souhlasit ani nesouhlasit 

d) Souhlasím 

e) Určitě souhlasím 
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17. otázka: Podporujete myšlenku, že existuje příliš velký počet metod neustálého 

zlepšování a je obtížné se mezi nimi orientovat a vybrat si tu správnou? 

a) Jsem silně proti 

b) Nepodporuji 

c) Neutrálně 

d) Do určité míry podporuji 

e) Jsem silně pro 
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18. otázka: Uvítali byste nástroj podporující výběr vhodné metody zlepšování? 

a) K ničemu by nám nebyl 

b) Zřejmě ne 

c) Nevím, nemohu říci 

d) S velkou pravděpodobností bychom jej uvítali 

e) Určitě ano 

 

  

  



PELÁNEK R.: „Model implementace vhodných metod neustáleného zlepšování pro 

udržení konkurenceschopnosti průmyslových podniků“ 
 

2018  32 
 

19. otázka: Souhlasíte, že zavádění příliš mnoha metod neustálého zlepšování je na úkor 

vlastní každodenní práce? 

a) Určitě nesouhlasím 

b) Nesouhlasím 

c) Nemohu souhlasit ani nesouhlasit 

d) Souhlasím 

e) Určitě souhlasím 
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20. otázka: Považujete Vaší organizaci z hlediska implementace a využívání metod 

neustálého zlepšování za: 

a) Za organizaci, ve které je zavádění metod teprve na samotném začátku 

b) Za organizaci, ve které máme určité zkušenosti se zaváděním metod neustálého 

zlepšování 

c) Za organizaci, ve které máme dostatečné zkušenosti s metodami neustálého 

zlepšování 

d) Za organizaci, která patří k mezi ty nejlepší ve svém oboru, z hlediska zavádění 

metod neustálého zlepšování 

e) Za organizaci, která je naprostou špičkou v zavádění metod neustálého zlepšování 
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21. otázka: Domníváte se, že zavedené metody neustálého zlepšování významně pomáhají 

Vaší firmě k udržení pozice na trhu? 

a) Ne, vůbec 

b) Možná 

c) Neumím říci 

d) Ano 

e) Zcela jasně 
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22. otázka: Ve kterém útvaru Vaší organizace je zavedeno nejvíce metod zlepšování? 

a) Ve výrobě 

b) V řízení a managementu 

c) V logistice a zásobování 

d) V obchodě 

e) V ekonomickém útvaru 
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23. otázka: Domníváte se, že jeden z přínosů metod neustálého zlepšování je úspora 

pracovního času? 

a) Ne, vůbec 

b) Možná 

c) Neumím říci 

d) Ano 

e) Zcela jasně 
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24. otázka: Domníváte se, že jeden z přínosů metod neustálého zlepšování je čistota 

a přehlednost na pracovišti? 

a) Ne, vůbec 

b) Možná 

c) Neumím říci 

d) Ano 

e) Zcela jasně 
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25. otázka: Domníváte se, že zavedení metod neustálého zlepšování má přímý dopad na 

úsporu počtu zaměstnanců v určitých úsecích? 

a) Ne, vůbec 

b) Možná 

c) Neumím říci 

d) Ano 

e) Zcela jasně 
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26. otázka: Domníváte se, že zavedení metod neustálého zlepšování přinese nebo přináší 

zvýšení počtu zákazníků? 

a) Ne, vůbec 

b) Možná 

c) Neumím říci 

d) Ano 

e) Zcela jasně 
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27. otázka: Souhlasíte s tvrzením, že zavedení metod neustálého zlepšování má přímý dopad 

na snížení nákladů. 

a) Určitě nesouhlasím 

b) Nesouhlasím 

c) Nemohu souhlasit ani nesouhlasit 

d) Souhlasím 

e) Určitě souhlasím 
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28. otázka: Je ve Vaší organizaci zřízena pracovní pozice, která má konkrétně na starosti 

procesy neustálého zlepšování? 

a) Vůbec ne 

b) Spíše ne 

c) Neumím říci 

d) Ano, ale ta osoba není zodpovědná jen za procesy neustálého zlepšování 

e) Ano 
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29. otázka: Je pravděpodobné, že budete v blízké budoucnosti (do 24 měsíců) zavádět další 

nové metody zlepšování? 

a) Ne, vůbec 

b) Možná 

c) Neumím říci 

d) Pravděpodobně ano 

e) Určitě 
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30. otázka: Souhlasíte s domněnkou, že ve srovnání s jinými národy nemají zaměstnanci 

v České republice v sobě přirozenou chuť a touhu něco na pracovišti zlepšovat na denní 

bázi? 

a) Určitě nesouhlasím 

b) Nesouhlasím 

c) Nemohu souhlasit ani nesouhlasit 

d) Souhlasím 

e) Určitě souhlasím 
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31. otázka: Jaký přínos spatřujete konkrétně v podpoře práce v týmech? 

a) Žádný 

b) Nepatrný 

c) Nemohu posoudit 

d) Vidím přínosy 

e) Velký 
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32. otázka: Existuje ve Vaší organizaci zavedený systém „zlepšovacích návrhů“? 

a) Vůbec ne 

b) Spíše ne 

c) Neumím říci 

d) Ano, ale jedná se o nahodilý proces 

e) Ano 
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33. otázka: Jaká je převažující odměna pro pracovníka za akceptovaný zlepšovací návrh? 

a) Finanční ohodnocení v řádech ticícikorun a výše 

b) Finanční ohodnocení v řádech stokorun 

c) Neumím říci 

d) Pochvala vedoucího 

e) Nic 
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34. otázka: Můžete odhadnout dosavadní náklady na zavedení metod zlepšování? 

a) 0 - 50 000 Kč 

b) 51 - 300 000 Kč 

c) 301 - 500 000 Kč 

d) 501 - 1 000 000 Kč 

e) 1 - 2 000 000 Kč 

f) Nad 2 000 000 Kč 
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35. otázka: Je pro Vaši organizaci důležité pravidelně školit Vaše zaměstnance v metodách 

neustálého zlepšování? 

a) Ne, vůbec 

b) Zřídka, ne častěji než 1 x ročně 

c) Neumím říci 

d) Ano, určitě častěji než 1 x ročně 

e) Je to pro nás důležité, na pravidelné bázi 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Ne, vůbec Zřídka, ne častěji než 
1 x ročně

Neumím říci Ano, určitě častěji 
než 1 x ročně

Je to pro nás 
důležité, na 

pravidelné bázi

6,5 %

29,8 %

15,3 %

33,9 %

14,5 %
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36. otázka: Domníváte se, že metody neustálého zlepšování se týkají všech průmyslových 

podniků? 

a) Určitě ne, týkají se jakéhokoliv odvětví 

b) Spíše ne 

c) Neumím říci 

d) Ano, automobilového průmyslu se to může týkat více 

e) Zcela jasně 
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Příloha 3: Vitualizační tabule v BONATRAS GROUP 
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Příloha 4: Počet podaných zlepšovacích návrhů v BONATRANS GROUP 
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Příloha 5: Sledování produktivity v BONATRANS GROUP 
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Příloha 6: Systém reportingu a vizualizace v BONATRANS GROUP 
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