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P�íloha �. 4 – Dotazník 

  

Pr�zkum spokojenosti s programem P.I.L.O.T. 

Muž/žena                              Profese 

V�k                                       Pracovišt�

1) Kolik jste podali návrh� na zlepšení?  

……………………

2) Co Vám brání podávat zlepšovatelské návrhy? (zakroužkujte prosím všechny 

d�vody, které Vás k tomu vedly) 

A) Chybí mi inspirace, nevím, co bych zlepšil 

B) Vím, co bych zlepšil, ale bojím se, že by již nebylo pot�eba lidské síly a kolega/já 

bych p�išel o místo 

C) 100K� odm�na za podání návrhu pro m� není dostate�n� motivující 

D) Odm�ny za zrealizovaný návrh pro m� nejsou dostate�n� motivující 

E) Nemám pot�ebu n�co m�nit, na mém pracovišti vše funguje jak má 

F) M�j p�ímý management m� nepodporuje v podávání návrh�

G) Moje minulá zkušenost s podáním zlepšovacího návrhu je špatná (výsm�ch, bylo mi 

�e�eno, že je to nereálné, atd.)  

H) Jiný d�vod, prosím uve�te……………………

3) Co by Vám pom�že více se zapojit do programu P.I.L.O.T? Prosím zakroužkujte 

všechny Vámi vybrané možnosti 

A) Trénink na kreativitu, školení 

B) Pot�eboval bych v�tší pomoc p�i vypln�ní a podávání návrh� od TEOA 

C) V�tší podpora p�ímého managementu  

D) �ešitelské porady 

E) Více �asu na promyšlení návrhu 

F) Vyšší finan�ní odm�na 

G) Jiné, prosím uve�te…………………………….. 

  



4) Aktuální systém odm�	ování za zrealizovaný zlepšovací návrh je 250, 500, 750 a 

1000 K�, 1 % z ro�n� ušet�ené �ástky a 100K� za podání návrhu. 

Je pro Vás dosavadní odm�na dosta�ující          ANO/NE 

      Pokud není, jaká by podle Vás m�la být odm�na? 

      …………………………………………………………………………. 

      …………………………………………………………………………

5) Myslíte si, že systém zlepšovatelských návrh� má dostate�nou podporu p�ímého 
managementu? 

ANO/NE 

6) Je  P.I.L.O.T. pro Vaši práci p�ínosem? 

ANO/NE                

7) Byl Vám P.I.L.O.T. vysv�tlen?

ANO/NE 

8) Co je to  P.I.L.O.T. ? 

A)  Systém odm��ování 

B)  Systém zlepšovacích návrh�

C)  Nový, revolu�ní systém létání 

D)  Systém zlepšování bezpe�nosti 



P�íloha �. 5 – Fotogafie pracovišt� Molding a jeho Nástrojárny 

Obr. 1 Molding – vst�ikolisovna plast�

Obr. 2  Produkty vyrobené na Moldingu  



Obr. 3  
išt�ní a opravy forem

Obr. 4  Nástrojárna
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http://www.proficomm.cz/cz/rozvoj-kreativity.php/ , 28.4. 2010, 18:55 

http://www.vzdelavaci-stredisko.cz/skoleni/Stihla-vyroba/kaizen-I-japonske-metody-
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http://www.dtocz.cz/kurzy_detail.php?id=1211&bool_detail=1&sort=1 , 28.4. 2010, 19:20 


