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Příloha č.1 Organizační struktura celé společnosti 

 

Zdroj: Interní materiály spole čnosti 



 

Příloha č. 2 Organizační struktura závodu Ostrava 

 

Zdroj: Vlastní 

 

* Poznámka: Každý vedoucí střediska má jako podřízené 2 hlavní stavbyvedoucí a ti obvykle 

vedou 4 stavbyvedoucí. Dále je podřízeným vedoucího střediska také přípravář. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č.3 Struktura celého rozhovoru 

1. Jaký je přesný název Vašeho pracovního místa? 

2. Máte v pracovní smlouvě nebo v jiném dokumentu uveden popis Vaší práce? Existuje 

vypracovaný popis práce pro Vaší pozici? 

3. Jaký je název  pracovní pozice Vašeho bezprostředního nadřízeného? Jedná se jen o 

jednu osobu nebo je těchto osob více? 

4. Jaký je název pozice Vašich podřízených? Kolik je těchto osob? 

5. Je Vaše pracovní doba stálá nebo pružná? Jsou Vaši ostatní spolupracovníci na 

pracovišti ve stejný čas jako Vy? 

6. Jak by jste stručně popsal náplň Vaší práce? Jaké hlavní činnosti vykonáváte? Jaký je 

postup Vaší práce? Co konkrétně spadá do Vašich pravomocí? 

7. Očekával jste všechny tyto povinnosti při nástupu do zaměstnání? Splňuje to Vaše 

představy o práci na této pozici? 

8. Jaká je obvyklá a běžná náplň Vaší práce? Co vykonáváte dennodenně? 

9. Jaké činnosti naopak vykonáváte mimořádně? 

10. Které činnosti musí být vykonány ihned po Vašem ranním příchodu? Čím začínáte svou 

práci? 

11. Které činnosti mají nejvyšší prioritu při vykonávání a musí být vykonány přednostně? 

Jaká je priorita ostatních Vámi vykonávaných činností?  

12. Které činnosti Vám zabírají nejvíce času? Jsou tyto činnosti těmi nejdůležitějšími? 

13. Existuje nějaká činnost, která Vás dle Vašeho názoru zbytečně zdržuje od činností 

důležitějších? Máte nějaký návrh jak toto zlepšit? Myslíte si, že by tuto činnost mohl a 

měl vykonávat někdo jiný? Kdo by měl být touto osobou? 

14. Které činnosti můžete vykonávat pouze Vy? Z jakého důvodu? 

15. Existují nějaké problémy, které se pravidelně opakují a ztěžují Vám Vaší práci? Která 

oblast je nejvíce problémová? Napadá Vás způsob jak by se tyto problémové situace 

daly zvládnout lépe? 

16. Jak se řeší problémy vznikající při práci?  

17. Máte nápad na nějaký způsob jak celkově zefektivnit Vaší práci? Co by Vám při Vaší 

práci pomohlo? Jak by se daly odstranit nedostatky a zpoždění? 

18. Postrádáte něco při výkonu Vaší práce? Dal by se tento nedostatek nějakým způsobem 

odstranit? 

19. Souvisí případné zdržení Vaší práce s konkrétními pracovními pozicemi? 

20. S kým při své práci jednáte? S kým pravidelně a s kým mimořádně? 



 

21. Setkáváte se s ostatními spolupracovníky? Kdy tato setkání probíhají? Konají se tato 

setkání pravidelně? 

22. Konají se nějaké další pravidelné porady? Co je na těchto poradách probíráno? 

23. Bývá problém se s ostatními ve stanovených termínech sejít? Dostavují se na tyto 

porady vždy všichni? 

24. Je při těchto setkáních dostatek času a prostoru na probrání všech potřebných problémů 

a otázek? Komunikují zde vždy všichni? 

25. Motivuje Vás Vaše práce? Jste s ní celkově spokojen? Dává Vám práce smysl? 

26. Komu konkrétně za svou práci zodpovídáte? 

27. Jak probíhá kontrola Vaší práce? Čeho se tato kontrola týká? Jakých činností? Kdo tuto 

kontrolu provádí? 

28. Jak by jste tedy nakonec shrnul a definoval celkový obecný účel Vaší práce? 

 

 

 

 

 


