
1 
 

Seznam p říloh 
 
 
Příloha 1 : Organizační struktura společnosti BONATRANS GROUP a.s.             
                  + organizační schéma útvaru Generálního ředitele 
 
Příloha 2 : Organizační struktura odboru personalistiky 
 
Příloha 3 : Dotazník využitý během průzkumu  

 
 
  



2 
 

Příloha 1 
 

Organizační struktura společnosti BONATRANS GROUP a.s. 
+ organizační schéma útvaru Generálního ředitele 

 

 

 

      představenstvo 

      

                   předseda představenstva 

 

                         Generální ředitel 

 Manažer projektu         Asistentka GŘ 

 Bezpečnostní manažer IT       HR Specialista 

 Manažer projektu                   Pracovník PR 

                      Pracovník marketingu 

 

   Obchodní ředitel              Finanční ředitel 

 

   Technický ředitel                        Výrobní ředitel 

 

  Vedoucí odboru řízení jakosti           Logistický ředitel 

 

  Nákupní ředitel              Vedoucí odboru IT 

 

                                         Vedoucí odboru personalistiky a právník 
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Příloha 2 

Organizační struktura odboru personalistiky 

    

     Vedoucí odboru personalistiky a právník 

 

 

 

           Vedoucí oddělení personalistiky     Pracovník vzdělávání         Vedoucí od. odměňování a  Právní referent 

                                    personálního controllingu 

 

 

 

                Personalista                        Mzdová účetní a metodik 

 
           

                       
 
 
 

                                                                                                           Mzdová účetní 
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Příloha 3 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 
jmenuji se Zuzana Kusněřová a dovoluji si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, 
který je součástí průzkumu mé bakalářské práce, zaměřeného na zjištění spokojenosti 
zaměstnanců se vzdělávacími aktivitami v této společnosti. Na základě výsledků průzkumu se 
pokusím navrhnout možná opatření, která by mohla vést k řešení zjištěných problémů. 
Nemusíte se bát, dotazník je anonymní. Výsledky průzkumu budou k nahlédnutí na 
personálním oddělení. Pokud nebude uvedeno jinak, vyberte a zakroužkujte u každé otázky 
vždy jednu odpověď. V případě chybné odpovědi takovou odpověď zřetelně přeškrtněte a 
zakroužkujte jinou.  
 
1. Jak jste obecně spokojen(á) se vzděláváním a rozvojem zaměstnanců v této firmě? 

a) velmi spokojen(á) 
b) spíše spokojen(á) 
c) spíše nespokojen(á) 
d) velmi nespokojená – uveďte důvod (neinformovanost o možnostech vzdělávání, 

obtížnost se k němu dostat, kvalita lektorů, přístup personálního oddělení , 
nadřízeného):........................................................................................................... 

 
2. Jak často míváte školení, rekvalifikační kurzy apod.? 

a) velmi často ( např. každý týden) 
b) často ( 1x za měsíc) 
c) občas 
d) málokdy 
e) nikdy 
f) nevím, nemohu posoudit 

 
3. Hlídáte si sám(sama) lhůty, termíny, případně periodu vašich vzdělávacích kurzů? 

a) ano 
b) ne – zakroužkujte, kdo vám to hlídá: personální oddělení – nadřízený – rodinný 

příslušník – někdo jiný 
 
 
4. Jste spokojen(á) s prací Vašeho personálního oddělení? 
 

a b c d e 

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne 
Nevím, nemohu 

posoudit 
 
 
 
5. Jste spokojen(á) s prací Vašeho oddělení pro vzdělávání a rozvoj zaměstnanců? 
 

a b c d e 

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne 
Nevím, nemohu 

posoudit 
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6. Jste spokojen(á) s nabídkou jazyků v kurzech cizích jazyků pořádaných Vaší firmou? 

a) ano 
b) ne – uveďte, který jazyk byste chtěl(a) přidat: ........................................................... 

 
7. Myslíte si, že je snadná dostupnost k těmto kurzům? 
 a)   ano 
      b)   ne – uveďte obtíže: ...................................................................................................... 
 
8. Který jazyk se ve Vaší firmě učíte?(můžete zakroužkovat i více jazyků) 
      a)   angličtina 
      b)   němčina 
      c)   francouzština 
      d)   španělština 
      e)   ruština 
 
9. Jak často navštěvujete kurz cizích jazyků? 
 a)    vícekrát týdně 
 b)    1x týdně 
 c)    1x za dva týdny 
 d)    1x měsíčně 
 e)    jiná odpověď: ................................................................................... 
 
10. Jste spokojen(á) s průběhem výuky cizích jazyků ve Vaší firmě? 
 a)    velmi spokojen(á) 
 b)    spíše spokojen(á) 
 c)    spíše nespokojen(á) 
 d)  velmi nespokojen(á) – zakroužkujte důvod: špatný lektor – nevyhovující prostředí – 
nedostatek materiálů – velikost skupiny – jiná odpověď:............................................................. 
 
11. Jak byste zvýšil(a) efektivnost těchto kurzů? 
(Přiřaďte ke každé položce její váhu 1 – nemá váhu, 5 – nejvyšší váha, nejlepší způsob; každá 
váha může být použita jen jednou) 
 a)    přezkoušení na konci roku    1   2   3   4   5 
 b)    průběžné testování     1   2   3   4   5 
 c)    zavedení minimální povinné účasti     1   2   3   4   5 
 d)    část nákladů na kurzy hrazena účastníky       1   2   3   4   5 
 e)     častější lekce                  1   2   3   4   5 
 
12. Máte nějaké nápady a názory ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců ve vaší firmě, o 
které byste se chtěli podělit?  ............................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
13.  Jakého pohlaví jste? 
 muž – žena 
 
14. Jaký je stupeň Vašeho nejvyššího dosaženého vzdělání? 
základní vzdělání – středoškolské vzdělání – vysokoškolské vzdělání 
 
Děkuji Vám moc za vyplnění dotazníku. 
 


