
Příloha č. 1-Dotazník 

Dobrý den, 

                   jsem studenem Vysoké školy báňské, fakulty ekonomické a výsledky tohoto 

anonymního dotazníku budou využity při mé bakalářské práci. Je zaměřen na problémové 

otázky v podnikatelské etice. Vyplnění dotazníků není časově náročné, cca 10 min.  

Postup při vyplnění: pokud není uvedeno jinak, označte prosím vždy jednu možnost z výběru 

odpovědí. 

Děkuji za Váš čas a ochotu, Jan Gomola. 

1. Myslíte si, že je důležité zabývat se etikou (zabývá teoretickým zkoumáním 

hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání v situacích, kdy existuje 

možnost volby prostřednictvím svobodné vůle) v podnikání? 

a) Ano 

b) Ne   

2. Domníváte se, že podnikatelské subjekty, se kterými obchodujete v ČR, se 

chovají eticky? 

a)  Ano 

b) Spíše ano 

c) Nevím 

d) Spíše ne 

e) Ne 

3. Co si myslíte o situaci v oblasti etiky v podnikání v ČR? 

a) Zlepšuje se 

b) Zhoršuje se  

c) Je stále stejná  

d) Nevím 

e) Vůbec se o etiku nezajímám 

4. Domníváte se, že situace v ČR je z hlediska dodržování etiky v podnikání horší 

nebo lepší v porovnání se zahraničím (EU)? 

a) Rozhodně horší  

b) Spíše horší  

c) Srovnatelná  

d) Spíše lepší 

e) Rozhodně lepší  

f) Nevím, nemohu posoudit 



5. Myslíte si, že etické chování v podnikání má nějaký význam (přínos)? 

a) Ano  

b) Spíše ano  

c) Nevím 

d) Spíše ne  

e) Ne 

6. Souhlasíte s názorem, že z dlouhodobého hlediska se vyplatí chovat eticky? 

a) Ano  

b) Spíše ano 

c) Nevím 

d) Spíše ne 

e) Ne 

7. Považujete chování Vaší firmy za etické? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne  

8. Úroveň etiky ve Vaší firmě se za poslední dva roky: 

a) Zvýšila se 

b) Spíše se zvýšila  

c) Nezměnila se  

d) Spíše klesla 

e) Klesla 

9. Je ve Vaší firmě etika vnímána jako součást strategie firmy? 

a) Ano  

b) Spíše ano 

c) Nevím 

d) Spíše ne  

e) Ne 

10. Jsou ve Vaší firmě stanoveny hodnoty a pravidla chování? 

a) Ano  

b) Spíše ano  

c) Nevím 

d) Spíše ne  

e) Ne 

 



11. Existuje ve vaší firmě etický kodex (dokument, který upravuje obecná i 

konkrétní pravidla práce v jednotlivých organizacích a profesích)? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

12. Jestliže ne, zvažuje firma, ve které pracujete, zavedení etického kodexu? 

a) Ano  

b) Ne 

c)  Nevím  

13. Myslíte si, že zavedení etického kodexu je finančně náročné? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Nevím 

d) Spíše ne 

e) Ne 

14. Ohodnoťte prosím vzestupně uvedené prohřešky podle závažnosti. 1=nejméně 

závažný přestupek,  4=nejvíce závažný přestupek. 

 

a) Alkohol na pracovišti                                                                                                                 

b) Nedodržení pracovní doby                                                                                                        

c) Nevhodné chování k zákazníkovi                                                                                             

d) Zpronevěra peněz 

15. Vyskytl se někdy na Vašem pracovišti některý z výše zmíněných prohřešků? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevzpomínám si 

16. Jakým způsobem, by se dle Vašeho názoru, řešilo případné neetické jednání 

zaměstnance? 

 

a) Výpovědí                                                                                                                                                                                                                                                     

b) Odebráním pravomocí           

c)  Domluvou 

d) Odebráním zaměstnaneckých výhod 

e) Snížením platu 

f) Odebráním prémií 

g) Žádným 



17. Pokud byste zaregistrovali neetické jednání svých kolegů, upozorníte na to své 

nadřízené? 

a) Ne 

b) Spíše ne 

c) Ano 

d) Podle prohřešku 

18. Vaše pohlaví 

a) Muž 

b) Žena 

19. Věková kategorie 

a)  18-30  

b)  31-40 

c)  40 a více 

                                                                                             

 

                                                                                                                         


