
Príloha č. 1 
 



Príloha č. 2 
Dotazník 

Dobrý deň, som študent VŠB - TU v Ostrave Ekonomickej fakulty, oboru 

management. Obraciam sa na vás so žiadosťou o vyplnenie tohto dotazníka, ktorý bude slúžiť 

výhradne k vypracovaniu bakalárskej práce. Vami poskytnuté informácie nebudú zneužité. 

Vopred Vám ďakujem za čas strávený pri vypĺňaní dotazníka.  

Pri vyplňovaní dotazníka označte krížikom, prosím, jednu Vami vybratú odpoveď (ak nie je 

uvedené inak). 

 

1. Ako hodnotíte spoločnosť ZŤS Strojárne a.s. Námestovo z hľadiska starostlivosti 

o zamestnancov? 

o  veľmi dobre 

o  uspokojivé  

o neuspokojivé 

2. Myslíte si, že ZŤS Strojárne a.s. Námestovo poskytujú dostatok prostriedkov pre 

rozvoj schopností a vedomostí zamestnancov? 

o  áno  

o  nie 

o  nezaujíma ma to 

3. Zúčastnili ste sa nejakého programu pre Váš rozvoj?  

o  áno  

o  nie 

4. Ste ochotný zúčastniť sa programov pre Váš rozvoj? 

o  áno 

o  nie, prečo................... 

5. Aké vlastnosti zamestnancov sa firma pokúša rozvíjať? 

o  teoretické  

o  praktické 

o  teoretické aj praktické 

6. Máte pocit, že sa ZŤS Strojárne a.s. Námestovo dostatočne dbá na zdravotnú stránku   

svojich zamestnancov? 

o  áno  

o  nie 

 



 

7. Keby ste mohli niečo zmeniť v organizačnej štruktúre, čo by ste zmenili? 

............................................................................................................................ 

 

8. Akým spôsobom môže, podľa Vášho názoru, ZŤS Strojárne a.s. Námestovo podporiť 

Váš rozvoj? 

o  nové vzdelanostné programy 

o  väčšia motivácia 

o  iné........................................... 

9. Ako hodnotíte celkové podnikové klíma, ktoré podnik poskytuje svojim 

zamestnancom? 

o  veľmi dobre 

o  dobre 

o neuspokojivo 

10. Kde vidíte nedostatky v riadení zamestnancov? 

.............................................................................................................................. 

 

11. Myslíte si, že ste dostatočne finančne ohodnotení za Vašu vykonanú prácu? 

o  áno  

o  nie 

12. Cítite pocit sebarealizácie z práce, ktorú vykonávate? 

o  áno  

o  nie 

13. Cítite nejaké zmeny po výmene riadiacich pracovníkov? 

o  áno, značné 

o  áno, ľahko badateľné 

o  nie 

14. Keby ste mali zhodnotiť prístup ZŤS Strojárne a.s. Námestovo k rozvoju ľudských 

schopností a zručností, ako by ste ich zhodnotili? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 


