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Organizační struktura společnosti INVEST CZ 
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Příloha č.2 

 

Rozhovor s vedením 

 

Otázka č.1: Proč si myslíte, že Vaši zaměstnanci pracují právě ve Vaší společnosti? 

 

Otázka č.2: Vybíráte si pouze ty zaměstnance, kteří mají přiměřené kvalifikační  

                     předpoklady? 

 

Otázka č.3: Myslíte si, že Vaši zaměstnanci jsou dostatečně kvalifikovaní, aby odváděli  

                    požadovaný výkon? 

 

Otázka č.4: Umožnili byste Vašim zaměstnancům při práci studovat? 

 

Otázka č.5: Máte stanovené normy pro odvedený výkon?  

 

Otázka č.6: Jak informujete zaměstnance o jejich výkonu? 

 

Otázka č.7: Myslíte si, že motivace zaměstnanců je důležitá s ohledem na jejich pracovní  

                   výkon? 

 

Otázka č. 8: Jak motivujete své zaměstnance? 

 

Otázka č.9: Myslíte si, že hlavním motivem pro Vaše zaměstnance jsou peníze? 

 

Otázka č.10: Který z dalších uvedených faktorů  si myslíte, že nejvíce uspokojuje v práci  

                      Vaše zaměstnance?    

Nabídnuté odpovědi: 

Dosažený úspěch ,uznání nadřízeného, možnost dalšího růstu, odpovědnost, práce sama 

 

Otázka č.11: Myslíte si, že svým zaměstnancům poskytujete vhodné pracovní  

                      podmínky? Např. pohodlí, osvětlení, prašnost, hluk na pracovišti apod. 
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Otázka č.12: Pozorujete u svých zaměstnanců častý absentismus a fluktuaci? 

 

Otázka č.13: Pozorujete na svých zaměstnancích, že pokud jsou celkově spokojeni se  

                      svým životem, tak lépe pracují a naopak? 

 

Otázka č.14: Jaké veškeré výhody poskytujete svým zaměstnancům? 
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Příloha č.3 
 
 
Rozhovor se zaměstnanci 
 
 
Otázka č. 1: Proč jste si vybrala práci  právě v této firmě? 

 
Otázka č. 2: Kdyby se Vám naskytla možnost, pracovala byste raději v jiné firmě? 
 
 
Otázka č.3: Cítíte se být v práci motivována?      
 
Otázka č. 4: Jakým způsobem si myslíte, že Vás společnost převážně motivuje? 
 

Nabídnuté odpovědi: 

Finanční prostředky (vyšší plat, odměny apod.), Okamžitá pochvala před ostatními, 

Povýšením těch, kteří pracují delší dobu ze všech nejlépe, Poukázky (na sport, dovolenou, 

stravenky apod.) 

 
Otázka č.5: Cítíte se být zavázána ke svému zaměstnavateli? 
 
Otázka č.6: Jste sama spokojena se svou odvedenou práci?  

 
Otázka č.7: Je pro Vás finanční odměna nejlepším pracovním ohodnocením? 
 
Otázka č.8: Který z dalších uvedených faktorů Vás nejvíce uspokojuje v práci?  
 

Nabídnuté odpovědi: 

Dosažený úspěch, Uznání nadřízeného, Možnost dalšího růstu, Odpovědnost, Práce sama 

 

Otázka č.9: Pokud jste nespokojena v práci, např. s ohodnocením,  jak to dáváte  

                    najevo? 

 

Otázka č.10: Jsou pro Vás důležité dobré vztahy s nadřízenými? 

 

Otázka č.11: Jsou pro Vás také důležité vztahy s ostatními spolupracovníky? 
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Otázka č.12: Myslíte si, že jste ovlivňována ostatními spolupracovníky? Např. pokud  

                      Vaši spolupracovníci s něčím nesouhlasí, jak se zachováte Vy? 

Nabídnuté odpovědi: 

Většinou se přikláním k ostatním, Nerad/a vystupuji z davu, Pokud mám jiný názor než 

ostatní, stojím si za ním, Většinou mám stejný názor jako ostatní 

 

Otázka č.13: Vnímáte svou práci jako smysluplnou, pro Vás důležitou a významnou ? 

 

Otázka č.14: Cítí se být zodpovědná za výsledky své práci?  
 

Otázka č.15: Myslíte si, že každý den odvádíte svůj maximální výkon? 

 

Otázka č. 16: Myslíte si, že jste dobře informována o výsledcích Vašeho pracovního  

                       výkonu? 

 

Otázka č.17: Myslíte si, že máte ke své práci dostatečné pracovní podmínky? Např.  

                      pohodlí, osvětlení, prašnost, hluk na pracovišti apod. 

 

Otázka č. 18: Jak se cítíte ve své práci? 
 

Otázka č.19: Myslíte si, že jste dostatečně kvalifikována pro svou práci?   

 

Otázka č.20: Co byste ve své práci přivítala? 
 

Otázka č.21: Co Vám konkrétně poskytuje společnost INVEST CZ nad rámec Vašeho  

                      základního platu? 

 

 

 

 

 

 


