
Príloha č. 1 : Dotazník 

DOTAZNÍK 

Vážení respondenti,  

Som študentka 3. ročníka VŠB-TU Ostrava a píšem bakalársku prácu o Vašej firme. 

Touto cestou by som Vás chcela požiadať o vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorého 

vyhodnotením bude zefektívnenie vášho pracovného tímu.  

Postup pri vyplňovaní je jednoduchý a zakrúžkujte vždy len jednu odpoveď.  

Uvedený dotazník je anonymný, zaberie len pár minút a je určený len pre účely mojej 

bakalárskej práce.  

Vopred ďakujem za Vašu ochotu a čas strávený pri jeho vyplňovaní. 

                                                                                                Martina Jasenovská  

___________________________________________________________________________ 

 

1.)           Myslíte si, že Vy a Vaši kolegovia pracujete ako tím? 

Áno        skôr áno               skôr nie            nie  

2.)             Popíšte vlastnými slovami ako by mal podľa Vás tím a tímová práca vyzerať 

a ako by sa mali chovať členovia tímu: 

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

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

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

 

3.)            Sú Vám jasné ciele vášho tímu? Čoho chcete dosiahnuť?  

Áno         skôr áno               skôr nie         nie  

 

4.)            Viete čo je vašou úlohou v tíme? 

Áno        skôr áno              skôr nie            nie  

 

5.)             Viete aké sú Vaše právomoci, čo kto presne v tíme robí a za čo zodpovedá? 

Áno        skôr áno             skôr nie             nie  

 



6.)            Viete aké štandardy výkonu sa od Vás očakávajú?  

Áno                skôr áno          skôr nie         nie  

 

7.)           Myslíte si, že sú Vaše názory, nápady alebo pripomienky v tíme rešpektované 

(vypočuté)? 

Áno                   občas           nikdy 

8.)           Myslíte si, že existujú nejaké nedostatky v odborných znalostiach alebo 

schopnostiach jednotlivých členov v tíme? 

Áno                  skôr áno            skôr nie           nie  

9.)            Myslíte si, že je veľkosť tímu správna a pracujú spolu správny ľudia? 

Áno                nie 

Ak nie aké zmeny by ste navrhli: 

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

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

10.) Myslíte si, že ste dostatočne rýchlo a pravidelne informovaný o bežných 

plánoch? 

Áno              skôr áno                   skôr nie          nie  

11.) Vidíte možnosť svojho ďalšieho rozvoja a vzdelávania v tíme alebo firme? 

Máte možnosť pozorovať určité príklady rozvoja svojej kariéry?  

Áno               skôr áno              skôr nie                        nie  

12.) Máte jasný a presný popis Vašej pracovnej činnosti?  

Áno         nie 

Ak nie prijali by ste takúto zmenu: 

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

13.) Viete si dávať správnu spätnú väzbu alebo sa len v tíme kritizuje a obviňuje? 

Áno               skôr áno             skôr nie                      nie  

14.) Hodnotí sa pravidelne Váš výkon? (prostredníctvom individuálnych pohovorov 

alebo inou formou? 

Áno           nie 

Ak nie prijali by ste takúto zmenu, bolo by to pre Vás viac motivujúce: 

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

 

 



Príloha č.2: Služby ponúkané firmou ( fotodokumentácia 

 

 

 

 

 

 

  



Príloha č.3: Logo firmy 

 

 

 

 

 

 

  



 


