
Príloha č.1 

Schéma otázok pološtandardizovaného rozhovoru s predstaviteľmi spoločnosti 

 k problematike pripravenosti na budúce podmienky podnikania  

 

Vážená pani, vážený pane, 

dovoľujem si Vás požiadať o rozhovor, ktorý má napomôcť môjmu výskumu Vašej 

spoločnosti, ktorý má byť súčasťou mojej diplomovej práce na EkF VŠB-TU Ostrava.  

Rozhovor je zameraný na to, ako sa Vaša spoločnosť pripravuje na budúce podmienky svojho 

podnikania.  Cieľom rozhovoru je zistiť, či je táto príprava efektívna, prípadne podať nejaké 

návrhy, ktoré by mohli smerovať k jej zlepšeniu. 

Dôveryhodnosť Vami poskytnutých informácií nebude nijakým spôsobom porušená ani 

zneužitá. Informácie budú použité len k analýze spoločnosti pre účely diplomovej práce.  

Preto Vás prosím o poskytnutie skutočne odpovedajúcich a dobre uvážených odpovedí. 

1. Dochádza v obore vykurovania tepelnými čerpadlami k výrazným technickým alebo 

technologickým zmenám a inováciám ? Akej povahy a nakoľko intenzívne tieto zmeny 

sú? 

2. Odrážajú tieto zmeny celosvetový vývoj? 

3. Premietajú sa tieto zmeny na podnikateľské a obchodné aktivity Vašej spoločnosti? 

A aký majú na ňu dopad? 

4. Ako sa s nimi oboznamujete a vyrovnávate? 

5. Robia sa vo Vašej spoločnosti kroky v oblasti prieskumu trhu a vnútorných procesov 

organizácie? 

6. Ak dôjde k nejakej zmene v technike alebo technológii, čo sa stáva so starou už 

realizovanou (predanou) technikou?  Sú ešte stále dostupné staré súčiastky?  A čo robíte 

v prípade, že dostupné už nie sú? 

7. Čo ak dôjde k nejakej poruche pri starých realizovaných čerpadlách? Ako sa k tomu 

staviate?  

8. Prevádzate pravidelné servisy? Ako sa staráte o svojich zákazníkov a udržujete s nimi 

kontakty? Pestujete si dobré zákaznícke vzťahy? 



9. Čo ak príde zákazník, ktorý má dobré referencie na Vaše služby, ale nepáči sa mu niečo 

z ponúkaných čerpadiel;  snažíte sa mu vyjsť v ústrety?  Do akej miery rešpektujete 

požiadavky zákazníkov? 

10. Sledujete sústavne obor v ktorom pôsobíte? 

11. Ako sa pripravujete na zmeny, ktoré môžu nastať v budúcnosti v podnikateľskom 

prostredí, v ktorom pôsobíte? 

12. Ako reagujete na technické alebo technologické inovácie a zmeny trendov? 

13. Sledujete zmeny legislatívy, ktoré sa môžu dotknúť dotácií,  cenových hladín a podpor 

vo vašom obore podnikania? 

14. Snažíte sa o to, aby ste neustále rozvíjali ľudský potenciál a odbornú pripravenosť 

Vašich zamestnancov vo vnútri organizácie? 

15.  Snažia sa Vaši zamestnanci sami o to, aby zveľaďovali svoje schopnosti, znalosti 

a zručnosti?  Aby rozširovali svoje odborné kompetencie?  

16. Nakoľko je pre Vás a Vašu organizáciu dôležité, aby sa Vaši zamestnanci sústavne 

vzdelávali? A v akých oblastiach? 

17. Mnoho organizácií sa v súčasnej dobe snaží vyrovnávať s vonkajšími požiadavkami, 

výzvami a rizikami tým, že sa snaží uplatňovať prvky učiacej sa organizácie, čo 

znamená organizácie pripravujúcej sa na budúcnosť.  Ide o také princípy, ako je 

usilovanie o odborné majstrovstvo, vytváranie spoločnej vízie, široké uplatňovanie 

tímovej spolupráce, navodzovanie zosúladeného pohľadu na podnikovú realitu 

(mentálnych modelov), systémové myslenie o prepojenosti a súvislostiach procesov, 

udalostí a javov.  Ako sa dívate na možnosti uplatnenia prvkov učiacej sa organizácie 

vy? 

18. Jedným z charakteristických prvkov učiacej sa organizácie je systémové myslenie. 

Znamená to komplexnejší pohľad na svet a problémy a nie zúžený pohľad na jednu časť 

javov.  Podporujete a budujete vo svojich pracovníkoch zmysel pre toto systémové 

myslenie? 

19. Podporujete v organizácii tímovú spoluprácu a učenie počas tímovej spolupráce? 



20. Záleží Vám na tom, aby boli Vaši zamestnanci majstri vo svojom obore, vysoko 

kvalifikovaní, ktorí neustále zveľaďujú svoje znalosti a schopnosti, alebo si na 

kvalifikácii až tak nepotrpíte? 

21. Zdieľate neustále celej spoločnosti budúce vízie a ciele?  Myslíte si, že všetci členovia 

spoločnosti idú za tým istým cieľom? 

22. Snažíte sa pracovať so znalostným kapitálom spoločnosti?  Využívate znalosti svojich 

pracovníkov, alebo pre Vás nie sú až tak dôležité? 

 

Pokúste sa teraz vyjadriť pomocou nasledujúcich polárnych stupníc, ako Vy osobne vnímate 

vidíte svoju organizáciu? 

Máte k dispozícii 12 adjektív, ohodnoťte ich pomocou škály, ktorá podľa Vás najviac sedí na 

Vašu organizáciu. Umiestnite krížik k tomu adjektívu, ktoré viac vystihuje charakter 

organizácie a v akej miere. 

 3 2 1 0 1 2 3  

Moderná         Zaostalá  

Nepružná (rigidná)        Flexibilná 

Stabilná         Nestabilná 

Nesystémová         Systémová 

Tímová         Individualistická 

Neprispôsobivá        Prispôsobivá 

Aktívna        Pasívna  

Sugestívna         Nesugestívna 

Inovatívna         Konzervatívna 

Ľahostajná         Starostlivá  

Prívetivá          Neprívetivá 

Nepoučiteľná         Poučiteľná  
 

Ďakujem Vám za umožnenie rozhovoru a zodpovedanie otázok. 

 

 


