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Příloha č. 1 – dotazník 

Hana Kavková 

Studentka Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 

Hornicko-geologická fakulta 

Studijní obor – Ekonomika a řízení v oblasti surovin 

Vážení zaměstnanci, 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku na téma péče o zaměstnance u akciové 

společnosti Hutní projekt, který je součástí mé bakalářské práce. 

Cíl dotazníku: 

Cílem dotazníku je zjištění odpovědi, v jakém stavu se v současné době nachází péče 

o zaměstnance v oblasti personálního rozvoje a zda je využíván sociální fond. 

Jak vyplnit dotazník: 

Dotazník je zcela anonymní a každý respondent jej vyplňuje dobrovolně. Dotazník je 

rozčleněn do jednotlivých položek, které jsou očíslovány. Pod každou položkou je 

uvedeno, jakým způsobem má být odpověď provedena. U dotazníku není časově vymezena 

doba na vyplnění, respondent si volí čas pro vyplnění dle vlastní potřeby.  



 

   
 

1. Pohlaví:  muž   □ 

   žena   □ 
Odpověď uveďte do příslušného políčka, které označte křížkem. 

2. Věk:   18 let – 30 let  □ 

   31 let – 40 let  □ 

   41 let – 50 let  □ 

   51 let – 60 let  □ 

   61 let – 70 let  □ 

   nad 71 let  □ 
Odpověď uveďte do příslušného políčka, které označte křížkem. 

3. Vzdělání:  vyučen   □ 

středoškolské  □ 

vysokoškolské □ 

Odpověď uveďte do příslušného políčka, které označte křížkem. 

4. Jsem dostatečně informován(a) svým zaměstnavatelem o možnostech mého 
kariérního postupu: 

 ano      □    ne      □ 

Odpověď uveďte do příslušného políčka, které označte křížkem. 

5. Jsem dostatečně informován(a) zaměstnavatelem o možnostech zvyšování 
vzdělání a odbornosti: 

ano      □    ne      □ 

Odpověď uveďte do příslušného políčka, které označte křížkem. 

6. Je mi zaměstnavatelem umožněno zvyšování vzdělání a odborné kvalifikace: 

ano      □    ne      □ 

Odpověď uveďte do příslušného políčka, které označte křížkem. 



 

   
 

7. Mám zájem o tuto oblast nabízeného vzdělávání: 

středoškolské vzdělání   ano □  ne      □ 

vyšší odborné vzdělání   ano □  ne      □ 

vysokoškolské vzdělání   ano □  ne      □ 

Odpověď uveďte do příslušného políčka, které označte křížkem. 

8. Nabízí Vám zaměstnavatel některý z těchto kurzů: 

manažerský kurz    ano □  ne      □ 

školení se získáním autorizace 

projekčních inženýrů a techniků   ano □  ne      □ 

počítačový kurz    ano □  ne      □ 

jazykový kurz    ano □  ne      □ 

Odpověď uveďte do příslušného políčka, které označte křížkem (můžete označit i více odpovědí). 

9. Probíhají kurzy, školení: 

na pracovišti      □    mimo pracoviště      □ 

Odpověď uveďte do příslušného políčka, které označte křížkem (můžete označit i více odpovědí). 

10. Probíhají kurzy, školení: 

      v pracovní době      □         mimo pracovní dobu      □ 

Odpověď uveďte do příslušného políčka, které označte křížkem (můžete označit i více odpovědí). 

11. Jako zaměstnanec Hutního projektu, a. s., mám možnost dle svých potřeb 
využívat výhody sociálního fondu: 

  ano      □      ne     □  

Odpověď uveďte do příslušného políčka, které označte křížkem.     

12. Z nabízených možností výhod sociálního fondu využívám: 

příspěvek na stravování    □ 

sportovní akce     □ 



 

   
 

kulturní akce     □ 

sociální účely     □ 

rehabilitace, masáže    □ 

peněžní dary (výročí, či odchod do důchodu) □ 

Odpověď uveďte do příslušného políčka, které označte křížkem (můžete označit i více odpovědí). 

Závěrem tohoto dotazníku Vám děkuji za ochotu, čas a vyjádření vlastního názoru při jeho 

vyplňování. 

Hana Kavková 



 

   
 

Příloha č. 2 – organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaromír Ivánek 
Generální ředitel 

Lumír Schmidt 

Ekonom.  náměstek 

Daniel Pustka 

Obchodní námětek 

Marcel Jenčo 

Výrobní náměstek 

Albín Magera 

Technický  náměstek 

Zdeněk Blahut 

Divize tepelně 

technická 

Oddělení služeb 

Ekonomický 

úsek 

Oddělení IT 

Obchodní   

úsek 

Technické 

oddělení 

Zdeněk Ručka  

Náměstek pro 

strategii 

František Čadra 

Divize inženýrsko-

dodavatelská 

Olga 

Dluhošová 

Odd. Stavitelství 

Pavel Durčák 

Odd. řízení 

projektů 

Zdeněk Horák 

Odd. Technologie 

 

Přemysl Šimek 

Odd. energetika a 

TZB 

Roman Lisník 

Odd. Ocelové 

konstrukce 

Pavel Tomáš 

Odd. dopravní 

stavby 

Jaromír 

Křižánek 

Divize UH 

Jaroslav 

Richtár 

Odd. Elektro  


