
PŘÍLOHY  

Příloha č. 1 – Dotazník dovedností kritického myšlení 

 

Dobrý den, 

 

jmenuji se Petr Hladil a jsem studentem pátého ročníku Ekonomické fakulty Vysoké 

školy báňské. Předkládaný dotazník je součásti mé diplomové práce s titulem „Manažerské 

přístupy k zajišťování dlouhodobé efektivnosti organizace“.  

 

Cílem diplomové práce je, na konceptu učící se organizace - tedy organizace, která má 

zájem na rozvoji potenciálu svých pracovníků a rozvoji sebe sama - prezentovat její vysokou 

adaptabilitu a efektivitu. Předkládaný dotazník mi pak pomáhá zjistit současný stav pilířů 

organizace podílejících se na rozhodování a celkovém fungování organizace. Každá 

z jednotlivých otázek má možnosti a - d. Při vyplňování dotazníku kroužkuje prosím vždy 

pouze jednu odpověď, a to tu, která se podle Vás nejvíce blíží realitě.  

 

Mnohokrát Vám děkuji za čas, který mi věnujete. 

 

S pozdravem  

Bc. Petr Hladil 

 

 

 

 

 

 

 



1) Stalo se vám již někdy, že jste odhalil/a vzniklý problém příliš pozdě? 

a) Ano, všechny sledované ukazatele byly sice v pořádku, přesto se problém vyskytl. 
b) Ano, zvýšeným úsilím pak bylo možné chybu napravit a poučit se z ní. 
c) Ne, při náležité pozornosti bylo možné sledovat potenciální příčiny a problému se včas 

vyvarovat. 
d) Ne, systémy v organizaci jsou nastaveny tak, aby byl každý problém odhalen včas. 

2) Dokážete nezaujatě popsat problémovou situaci vzniklou v organizaci? 

a) Ne, procesy jsou v organizaci nastaveny tak, že problémové situace většinou vznikají 
v důsledku špatných rozhodnutí druhých stran. 

b) Ano, vždy se snažím do svého popisu zahrnout faktory, které se na vzniku situace 
podílely, a snažím se identifikovat možné problémy z pohledu druhé strany. 

c) Ano, vždy jsem schopný říci, co se děje. 
d) Ne, pro efektivní řešení problémové situace je důležitý pouze nástin situace a jejích 

dopadů na organizaci. 

3) Umíte vyjádřit cizí myšlenky vlastními slovy? 

a) Ne, proč měnit to, co někdo pracně vymyslel. 
b) Ano, na různé situace je zapotřebí jejich obměna. 
c) Ano, k ujištění se, že chápu, co druhý říká. 
d) Ne, mám raději vlastní názory. 

4) Nakolik berete při svém rozhodování v potaz myšlenky a návrhy ostatních 
spolupracovníků? 

a) Jako manažer zodpovědný za svá rozhodnutí si toto nemohu dovolit 
b) Vyslechnu ostatní spolupracovníky, rozhodování je však na mně  
c) Má rozhodnutí jsou ovlivněna argumentací spolupracovníků  
d) Rozhodnutí jsou činěna týmem lidí, kolektivem  

5) Díváte se na vzniklý problém z různých perspektiv? 

a) Ne, ostatní pohledy jsou zbytečné, pro efektivní řešení je důležitý pohled zodpovědné 
osoby. 

b) Ano, jiné úhly pohledu konzultuji s kolegy odborníky.  
c) Ano, různé pohledy na situaci pomáhají pochopit komplexnost situace a odkrýt jiné, 

než přímo viditelné faktory. 
d) Ne, jiné pohledy na problém odvádějí pozornost od hlavního. 

6) Vyhledáváte při řešení problémů jiné informace, než ty, které již máte? 

a) Ne, dostávám dost potřebných informací ze spolehlivých zdrojů. 
b) Ano, předložené informace si ověřuji z druhého zdroje . 
c) Ano, svoláním porady získám informace od kolegů. 
d) Ano, zkoumám analogické situace v jiných firmách či v historii své firmy. 



 

7) Dokážete srovnávat různé způsoby řešení a hledáte mezi nimi společné znaky? 

a) Ne, řešení musí být rychlé, čím dříve se věc vyřeší, tím lépe. 
b) Ne, intuitivně poznám, která z variant je nejlepší. 
c) Ano, srovnání je intuitivní (není dokumentované písemně ani elektronicky), navíc vše 
řešíme v týmu. 

d) Ano, používám k tomu manažerské metody (rozhodovací strom apod.). 

8) Přezkoumáváte zpětně své původní předpoklady? 

a) Ne, běžná rozhodnutí nepotřebují další zkoumání. 
b) Ano, pokud se zjistí, že rozhodnutí pořád nevede k nápravě problému. 
c) Ano, pro své nadřízené vedu dokumentaci. 
d) Ano, srovnávám, zda nový stav odpovídá mým původním představám. 

9) Bývají vámi vyvozené závěry v souladu s původními předpoklady? 

a) Ano, vždy, je však třeba striktně dbát na správnou implementaci. 
b) Ve většině případů ano. 
c) Ano, ale někdy se situace v organizaci v průběhu implementace změní, což vede 

k neuspokojivému výsledku. 
d) Často ne, protože není možné obsáhnout všechny příčiny problému. 

10) Do jaké míry posuzujete logickou sílu argumentů založených na hypotetické situaci? 

a) Hypotézy bývají nepodložené a nemá smysl se jimi zabývat. 
b) Mám dost informací na to, abych znal přesný vývoj situace a nepotřeboval přemýšlet o 

hypotézách. 
c) Hypotézy shromáždím a vyberu tři nejpravděpodobnější, těm se věnuji. 
d) Na základě hypotéz vytvořím a matematicky vyhodnotím scénáře. 

11) Zvažujete, zda je vámi uváděný argument relevantní, popřípadě vhodný, než jej předložíte 
k diskusi? 

a) Ne, k tomu je určena právě diskuse. 
b) Ne, spolupracovníky seznámím se všemi svými návrhy. 
c) Ano, před veřejnou diskusí závažné argumenty proberu s blízkým spolupracovníkem. 
d) Ano, již před diskusí mám jasno o svých argumentech a jejich pevných základech. 

12) Provádíte porovnání silných a slabých stránek jednotlivých možností řešení? 

a) Ano, zaznamenám si klady a zápory a pak je na papíře porovnávám. 
b) Ne, správné řešení nesmí mít slabé stránky a musí vyhovět všem. 
c) Ano, intuitivně, přemýšlím o kladech a záporech. 
d) Ne, řešení je určeno jinými faktory (podmínky v organizaci apod.). 



 

13) Používáte statistické metody pro potvrzení či vyvrácení empirických hypotéz? 

a) Ano, potřebná data odvozuji na základě předchozí zkušenosti. 
b) Ano, základní ukazatele jako pravděpodobnostní počet. 
c) Ano, pokud jsou k dispozici přesná data. 
d) Ne, statistika je nepřesná a pro konkrétní situace se nehodí. 

14) Sestavujete seznam možných alternativ řešení problému a zvažujete jejich proveditelnost? 

a) Ano, většinou si na papír napíši jednotlivé alternativy řešení a ty následně ohodnotím. 
b) Ne, po letech praxe intuitivně a správně vycítím, která z alternativ je 

nejproveditelnější. 
c) Ano, u jednoduchých případů to dělám intuitivně v mysli, avšak u komplexních a 

složitých případů si je raději, pro přehlednost, zaznamenám. 
d) Ne, každé řešení problému, které zlepší situaci, je správným krokem. 

15) Snažíte se o systematické uplatňování plánu řešení? 

a) Ne, systematické řešení je náročné na zdroje a sledování, důležitější je dosáhnutí 
výsledku včas. 

b) Ano, plán řešení mám promyšlen a zavádím jej po částech. 
c) Ano, stanovím si časový plán, plán zdrojů a milníky, jejichž dosažení pak v čase 

kontroluji. 
d) Ano, vše naplánuji s použitím výpočetní techniky (např. Gantův diagram). 

16) Jsou vaše závěry a řešení podepřené logickými argumenty? 

a) Ne, řada řešení bývá spontánních. 
b) Ano, intuitivně cítím logiku zvoleného řešení. 
c) Ano, řešení vychází z argumentů mých a z argumentů spolupracovníků. 
d) Ano, řešení je podloženo rozborem a analýzou variant. 

17) Sestavujete si pro utřídění jednotlivých zjištění diagramy? 

a) Ano, zapisuji si klíčové finanční ukazatele. 
b) Ne. 
c) Ano, situaci graficky znázorním pro lepší pochopení spolupracovníky a vedením. 
d) Ano, graficky znázorňuji varianty a jejich směřování, případně vazby na další činnosti. 

18) Zaznamenáváte si výsledky výzkumu a popisujete metody, pomocí nichž jste jich dosáhli? 

a) Ne. 
b) Ano, výsledky jsou pak prezentovány nadřízeným. 
c) Ano, pro zpětnou kontrolu dosažených výsledků. 
d) Ano, kvůli nastavení nápravných opatření. 



 

19) Dokážete objasnit, co máte na mysli? 

a) Většinou ano. 
b) Ne, často pozoruji, že ostatní nejsou schopni sledovat tok mých myšlenek. 
c) Ano, vše si předem důkladně promyslím a ucelím. 
d) Ano, nemám větší problémy objasnit co chci říct, často se snažím svůj výklad 

prokládat jednoduchými příklady. 

20) Máte za to, že komunikujete efektivně (písemně i ústně)? 

a) Ne, mám problém s vyjádřením myšlenek tak, aby je ostatní správně pochopili. 
b) Ano, ovládám písemnou i ústní komunikaci, preferuji však jeden z výše uvedených 

způsobů. 
c) Ne, raději využívám pouze jeden ze způsobů komunikace. 
d) Ano, užívám oba druhy komunikace. 

21) Provádíte při řešení matematických úloh opakovanou kontrolu postupu? 

a) Ne, není to třeba. 
b) Ano, na závěr provedu zkoušku. 
c) Ano, několikrát v průběhu úlohy. 
d) Ano, pro kontrolu zvolím i jiné postupy řešení. 

22) Měníte své závěry poté, co jste nesprávně vyhodnotil/a některé z faktorů původního 
rozhodnutí? 

a) Ne, rozhodnutí jsou činěna v určitých podmínkách, v dané chvíli bylo rozhodnutí 
správné. 

b) Ne, ovšem nesprávně posouzený faktor je nutné dále sledovat. 
c) Ano, měním, někdy je však příliš pozdě. 
d) Ano, při další revizi implementujeme opatření, které napraví chybu v rozhodnutí. 

23) Zamýšlíte se nad tím, zda správně chápete to, co čtete? 

a) Ano, chci aby čas a úsilí věnované čtení měly maximální přínos. 
b) Ne, text si vždy napřed přečtu a pak si nechávám prostor na jeho porozumění. 
c) Ano, pro pochopení textu jako celku je důležité, abych jeho části správně pochopil/a. 
d) Ne, v závěrech textu obvykle bývá shrnutí nejdůležitějších myšlenek. 

24) Přezkoumáváte často důsledky a dopady svých rozhodnutí? 

a) Ne, neohlížím se. 
b) Ne, snažím se soustředit hlavně na budoucí rozhodnutí. 
c) Ano, sleduji, zda jsem skutečně dosáhl/a toho, co bylo potřeba. 
d) Ano, hodnotím, zda cesta k výsledkům byla správná. 

 


