
 

Příloha č. 1 Dotazník 
DOTAZNÍK 

 

Vážení zaměstnanci Dopravního podniku Ostrava a.s., 
 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který je součásti průzkumu 
zaměřeného na získávání, výběr a adaptaci zaměstnanců v Dopravním podniku Ostrava a.s. 
Dotazník je zcela anonymní a výsledky průzkumu budou sloužit pouze pro účely mé 
bakalářské práce. Dotazník obsahuje 31 otázek a jeho vyplnění by nemělo trvat déle než 
15 minut. U každé otázky vyberte a kroužkem označte jednu vhodnou odpověď, pokud není 

u otázky uveden jiný pokyn. Předem děkuji za ochotu a Váš čas. 
 
 

Nikola Kvassayová, studentka VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, obor Management  
 
1. Kde jste se poprvé dozvěděl/a o volné pracovní pozici, kterou nyní vykonáváte? 

a) od přímého nadřízeného 
b) z intranetu, vývěsků v organizaci 
c) od osoby známé 
d) na Úřadě práce v Ostravě 
e) na internetu 
f) v novinách 
g) jiná odpověď, uveďte konkrétně kde: …………………….............................................. 

 
2. Bylo pro Vás důležité při výběru zaměstnání, že DPO a.s. je velká organizace se stoletou 

historií? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne 

 
3. Cítíte jako zaměstnanec DPO a.s. jistotu zaměstnání? 

a) ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne 

 
4. Považujete za silnou stránku DPO a.s., že máte stálý plat? 

a) ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne 

 
5. Jak vidíte zaměstnanecké výhody? Oznámkujte jako ve škole. 
Možnost pravidelného stravování 1 2 3 4 5 
Jízdní výhody 1 2 3 4 5 
Příspěvek na penzijní připojištění 1 2 3 4 5 
Týden dovolené navíc 1 2 3 4 5 
Benefity 1 2 3 4 5 
 
6. Vnímáte jako výhodu možnost členství v odborové organizaci? 

a) ano (přejděte na otázku č. 8) 
b) ne 



 

7. Proč nepovažujete výhodné členství v odborové organizaci? 
a) nejsem jejím členem a ani nechci být 
b) jsem sice jejím členem, ale nic mi nepřináší 
c) jiný důvod, uveďte konkrétně jaký: ………………………………………..................... 

 
8. Jak vidíte silné stránky DPO a.s. jako její zaměstnanec? Oznámkujte jako ve škole          

(1 – nejsilnější stránka, 5 – nejméně silná stránka). 
Velká organizace se stoletou historií 1 2 3 4 5 
Jistota zaměstnání 1 2 3 4 5 
Stálý plat 1 2 3 4 5 
Zaměstnanecké výhody 1 2 3 4 5 
Odbory 1 2 3 4 5 
Jiné: ……………………………. 1 2 3 4 5 
 
9. Cítíte se pracovně přetíženi? 

a) ano 
b) ne (přejděte na otázku č. 11) 

 
10. V čem vidíte příčinu Vašeho přetížení? 

a) z důvodu propouštění jsem dostal/a více práce 
b) z důvodu odchodu některých zaměstnanců do dceřiné společnosti mám více práce 
c) nadřízený mi přenechává svou práci 
d) jsem přetížen/á především při výlukách, nehodách a podobných událostech 
e) jiná příčina, uveďte konkrétně jaká: ……………………………………………………. 

 
11. Myslíte, že byste mohli mít za stejnou práci vyšší plat, kdybyste pracovali v soukromém 

sektoru? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne 

 
12. Považujete za nevýhodu mzdové řazení dle tabulek? 

a) ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne 

 
13. Působí na Vás negativně nedávné rozdělení společnosti? 

a) ano 
b) ne (přejděte na otázku č. 15) 

 
14. Proč na Vás působí negativně nedávné rozdělení společnosti? 

a) bál/a jsem se, že přijdu o místo 
b) bál/a jsem se, že budu přeřazen/a do dceřiné společnosti 
c) nemyslím si, že je vhodné rozdělovat výrobu od dopravy 
d) jiný důvod, uveďte konkrétně jaký: ……………………………………………………. 

 



 

15. Jak vidíte slabé stránky DPO a.s. jako její zaměstnanec? Oznámkujte jako ve škole          
(1 – nejméně slabá stránka, 5 – nejslabší stránka). 

Pracovní přetíženost 1 2 3 4 5 
Výše mzdového ohodnocení 1 2 3 4 5 
Mzdové řazení dle tabulek 1 2 3 4 5 
Rozdělení společnosti 1 2 3 4 5 
Jiné: ……………………………. 1 2 3 4 5 
 
16. Když jste se ucházel/a o místo v DPO a.s., myslíte si, že proběhl výběr z uchazečů 

spravedlivě? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne 

 
17. Měl/a jste dobrý pocit z průběhu výběru z uchazečů? 

a) ano (přejděte na otázku č. 19) 
b) ne 

 
18. Jaký byl hlavní důvod proč jste neměl/a dobrý pocit z průběhu výběru? 

a) nervozita 
b) nepříjemné prostředí 
c) byly mi kladeny nevhodné otázky 
d) byla mi nesympatická osoba/osoby, která prováděla výběr 
e) byl kladen velký důraz na první dojem 
f) jiný důvod, uveďte konkrétně jaký: ……………………………………………………. 

 
19. Zavzpomínejte na své první dny v práci. Byl/a jste dostatečně seznámen/a s náplní Vašeho 

pracovního místa? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne 

 
20. Byl/a jste dostatečně představen/a ostatním? 

a) ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne 

 
21. Byl Vám přidělen patron (osoba, která Vám zpočátku pomáhala s problémy)? 

a) ano 
b) ne (přejděte na otázku č. 23) 

 
22. Jak často jste využíval/a pomoci patrona? Po vyplnění otázky přejděte na otázku č. 24. 

a) velmi často (každý den) 
b) často (několikrát do týdne) 
c) občas (jednou za týden) 
d) málokdy (jen párkrát) 
e) nikdy 



 

23. Chyběl Vám člověk, který by Vám zpočátku poradil? 
a) ano 
b) ne 

 
24. Přijal Vás dobře kolektiv? 

a) ano (přejděte na otázku č. 26) 
b) ne 

 
25. Jaký byl hlavní důvod, proč Vás nepřijal kolektiv? 

a) věkový rozdíl 
b) rozdíl názorů 
c) problémy s nadřízeným 
d) celková negativní atmosféra v podniku 
e) jiný důvod, uveďte konkrétně jaký: ……………………………………………………. 

 
26. Do jaké kategorie zaměstnanců patříte? 

a) řidiči 
b) dělníci 
c) technicko-hospodářští zaměstnanci 

 
27. Jste: 

a) muž 
b) žena 

 
28. Kolik Vám je let? 

a) do 25 let 
b) 26 – 40 let 
c) 41 – 50 let 
d) nad 50 let 

 
29. Jak dlouho pracujete v DPO a.s.? 

a) méně než 5 let 
b) 5 - 10 let 
c) 11 – 20 let 
d) více než 20 let 

 
30. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) základní 
b) vyučen/a 
c) střední s maturitou 
d) vysokoškolské 

 
31. Máte ještě nějaké poznámky či názory k danému tématu? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

Děkuji za Vaši pomoc, přeji pěkný den. 



 

Příloha č. 2 Schéma organizační struktury Dopravního podniku Ostrava a.s. 

 


