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Příloha č. 1 Organizační struktura 

 



 

Příloha č. 2 Dotazník – Otázky k pracovním problémům 

Bc. Hana Kavková 

Studentka Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 

Hornicko-geologická fakulta 

Studijní obor – Ekonomika a řízení v oblasti surovin 

Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku, abych se prostřednictvím 

Vašich odpovědí dozvěděla, ve které oblasti působení firmy vidíte možnosti zlepšení 

a jeho dalšího růstu. Chtěla bych znát Vaše názory na všechno, co se ve firmě děje, 

protože vím, že ani nejdokonalejší technika nemůže zaručit úspěch tam, kde není iniciativa 

zaměstnanců. Dotazník bude zpracován anonymně. Čas strávený vyplněním dotazníku je 

cca jedna hodina. Termín odevzdání do 22. 9. 2011. 

Název oddělení: 

1. Jaké jsou Vaše hlavní pracovní problémy?  

2. Které činnosti nebo výstupy jsou podle Vašeho názoru duplicitní nebo zbytečné? 

3. Které pravomoci Vám scházejí ve vztahu k Vaší odpovědnosti?  

4. Způsobují Vám útvary, se kterými spolupracujete, nějaké problémy v práci? Pokud 

ANO – jaké?  

5. Uveďte, jaké ukazatele nejlépe vypovídají o kvalitě a výkonnosti Vaší práce? 

6. Jak poznáte, že jste měl(a) úspěšný pracovní den? 

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

při jeho vyplňování. 

Bc. Hana Kavková 



 

Příloha č. 3 Dotazník na spokojenost zaměstnanců 

Bc. Hana Kavková 

Studentka Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 

Hornicko-geologická fakulta 

Studijní obor – Ekonomika a řízení v oblasti surovin 

Dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. 

Odpovězte prosím na otázky pomocí školního známkování 1 až 5, kde 1 znamená velmi 

spokojen(a), 2 – více spokojen(a), 3 – spokojen(a), 4 – méně nespokojen(a), 5 -

 nespokojen(a). K rozlišení míry Vaší spokojenosti můžete použít všechny stupně 

klasifikace. U každé otázky vyznačte křížkem pouze jednu odpověď. 

A) Obecná spokojenost s obsahem práce       

Jak jste spokojen(a) s(se): Hodnocení 
1. jasným zaměřením cílů, týkajících se Vašeho pracovního výkonu  

   a dalších pracovních cílů? 
1 2 3 4 5 

2. možnostmi ovlivňovat svou práci?  1 2 3 4 5 

3. možnostmi ovlivňovat strategii organizace? 1 2 3 4 5 

4. rozmanitostí Vaší pracovní náplně? 1 2 3 4 5 

5. mírou zodpovědnosti, která se váže k Vašim pracovním úkolům? 1 2 3 4 5 

      

B) Oblast řízení  
     

Jak jste spokojen(a) s(se): Hodnocení 
6. podporou, které se Vám dostává od přímého nadřízeného? 1 2 3 4 5 

7. zpětnou vazbou, kterou získáváte na základě vykonané práce? 1 2 3 4 5 

8. běžnou organizací práce na svém oddělení? 1 2 3 4 5 

9. celkovým řízením organizace, kde pracujete? 1 2 3 4 5 

10. školením a poskytováním informací k systému řízení kvality? 1 2 3 4 5 

      

C) Vztahy v organizaci  
     

Jak jste spokojen(a) se: Hodnocení 
11. spoluprací a atmosférou na oddělení, kde pracujete?  1 2 3 4 5 

12. spoluprací mezi úseky?  1 2 3 4 5 

 



 

D) Komunikace v organizaci 

Jak jste spokojen(a) s: Hodnocení 
13. průhledností / otevřeností a tokem informací na oddělení? 1 2 3 4 5 

14. s tokem informací od ekonomického úseku k jednotlivým 

      oddělením? 
1 2 3 4 5 

      

E) Osobní perspektiva  
     

Jak jste spokojen(a) s: Hodnocení 
15. postupem své kariéry do současnosti? 1 2 3 4 5 

16. poskytovanými možnostmi vzdělávání, výcviku a rozvoje? 1 2 3 4 5 

17. využitím Vaší kvalifikace, pracovního potenciálu? 1 2 3 4 5 

      

F) Pracovní prostředí  
     

Jak jste spokojen(a) s(se): Hodnocení 
18. stavem pracovního prostředí na vlastním pracovišti? 1 2 3 4 5 

19. stavem technického vybavení pracoviště? 1 2 3 4 5 

      

G) Hodnocení pracovního výkonu  
     

Jak jste spokojen(a) s(se): Hodnocení 
20. prováděním hodnocení pracovního výkonu jednotlivce? 

      (výkonnostní parametry) 
1 2 3 4 5 

21. platem s ohledem na práci, kterou vykonáváte? 1 2 3 4 5 

22. pracovní výkony, které podáváte? 1 2 3 4 5 

23. ostatními výhodami poskytovanými zaměstnavatelem? (stravenky, 

      pružná pracovní doba, sociální fond ….)  
1 2 3 4 5 

24. se systémem odměňování dle vnitřního platového předpisu? 1 2 3 4 5 

      

H) Hodnocení Hutního projektu, a. s. jako zaměstnavatele  
     

Jak jste spokojen(a) s: Hodnocení 
25. Hutním projektem, a. s. jako zaměstnavatelem? 1 2 3 4 5 

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

vyplňování. 

Bc. Hana Kavková



 

Příloha č. 4 Matice flexibility a času – návod k jejímu vyplnění 

Vážený řídící pracovníku, máte před sebou matici, jejímž cílem je stručně a přehledně 

popsat činnosti oddělení. Dále je cílem u každého pracovníka označit, které činnosti 

oddělení vykonává a kolik času mu spotřebovávají. 

Jako přílohu k formuláři dostáváte vyplněnou matici jako názorný příklad. V první 

řadě vepište do řádků Vaše jméno a všechny Vaše přímo podřízené pracovníky. 

Ve sloupcích pak specifikujte skupiny činností Vašeho útvaru tak, aby obsáhly celou 

vykonávanou problematiku. 

Skupiny činností ve sloupcích musí zahrnovat všechny vykonávané činnosti Vašeho 

útvaru. Při specifikaci činností vyjděte ze své znalosti útvaru a případně již zpracovaných 

materiálů: organizační řád, atd. 

Detail, do kterého u popisu činností Vašeho útvaru půjdete, je omezen počtem 20 sloupců. 

Pokud Vám toto množství nedostačuje, snažte se skupiny sloučit do větších celků. 

V žádném případě nedefinujte více než 40 skupin činností. 

Poté, co máte zkontrolovány všechny pracovníky v řádcích a vypsány skupiny činností 

ve sloupcích, můžete přistoupit k vlastnímu popisu jednotlivých zaměstnanců. 

Každého pracovníka Vašeho útvaru u každé činnosti popište následující stupnicí: 

x% = tato skupina činností spotřebovává pracovníkovi x% času ročně 

Z0 = schopen zastat v případě potřeby 

Z3 = schopen zastat činnost po 3 měsících zaškolení  

Zx = schopen zastat činnost po x měsících zaškolení 

O = není schopen zastat/nebude vyžadováno, aby zastal 

Procentuální údaj je Vaším odborným odhadem. V rámci minulých období se spotřeba 

času dle jednotlivých skupin činností mohla měnit. Proto při vyplňování mějte na paměti 

období minulých 12 měsíců. Cílem je rozdělení 100% času každého pracovníka 

do jednotlivých skupin činností. 

V matici flexibility a času se nejedná o hodnocení zaměstnanců. Pokud některý 

zaměstnanec útvaru vykonává ze všech činností pouze jedinou, neznamená to nic špatného. 



 

Matice flexibility a času v první řadě popisuje činnosti útvaru (oddělení, úseku), názorně 

ukazuje, jaká je zastupitelnost pracovníků a specifikuje, kam plyne čas pracovníků útvaru. 

Matice flexibility a času je jeden z prvních podkladů, který mi dává přehled 

o vykonávaných činnostech Vašeho útvaru, proto nepodceňujte její vyplnění. 

Termín pro odevzdání Matice flexibility a času je 14. 10. 2011. 

Děkuji 

Bc. Hana Kavková 



 

Příloha č. 5 Matice flexibility a času před vyplněním 

 

Zdroj: [firemní materiál obchodní firmy TRIFID CONSULT a. s] 
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Příloha č. 6 Formulář activity list 

Activity list, který byl předán k vyplnění sedmi zaměstnancům. V návodu jsou uvedeny 

přesné instrukce k jeho vyplnění. 

Číslo Činnost 
Kód skupiny 
činností 

Jednotka 
činnosti 

Adresát 
výstupu 

Časová jednotka 
(D, T, M, Q, R) 

Počet za 
časovou 
jednotku 

Čas trvání 
jednotky 

činnosti (min) 

tj. minut 
na den 

1               0 

2               0 

3               0 

4               0 

5               0 

6               0 

7               0 

8               0 

9               0 

10               0 

11               0 

12               0 

13               0 

14               0 

15               0 

16               0 

17               0 

18               0 

Zdroj: [firemní materiál obchodní firmy TRIFID CONSULT a. s] 



 

Příloha č. 7 Activity list – návod k vyplnění 

Metoda Activity list (seznam vykonávaných činností) slouží pro zjištění pracovní náplně 

zaměstnanců. Každý zaměstnanec samostatně zpracuje rozbor pracovních činností, 

které ve své funkci či pracovním zařazení vykonává s řazením do předdefinovaných kódů. 

Dále pak uvede četnost výskytu dané činnosti (denní, týdenní, kvartální, roční) a průměrný 

čas na zvládnutí této pracovní činnosti nebo pracovního úkonu. Většina Vámi 

definovaných činností by měla mít svůj výstup a adresáta. 

Máte před sebou activity list, jehož cílem je stručně a přehledně popsat Vaše činnosti. 

V podkladech, které máte k dispozici, najdete formulář pro vyplnění, kódy skupin 

činností Vašeho útvaru definované Vašim vedoucím, příklady tří vyplněných Activity 

listů, a tento návod jak vyplnit. Jako vodítko k vyplnění Vám v prvé řadě slouží uvedené 

tři příklady. 

V prvním kroku si vytiskněte přiložené dokumenty a pečlivě prohlédněte. 

Ve sloupci činnost vypište všechny Vaše vykonávané činnosti na roční bázi. Formulář je 

omezen počtem 40 řádků, takže v případě že vypíšete činností více, mne kontaktujte. 

Vydefinované činnosti by měly zahrnovat 100% Vašeho pracovního času. U některých 

profesí není spektrum vykonávaných činností takto široké a podaří se Vám naplnit pouze 

10 řádků, to samozřejmě není na škodu. 

1. Ve sloupci kód skupiny činností přiřadíte ke každé Vámi vypsané činnosti kód 

dle přílohy: kódy. Tyto skupiny jsou předdefinovány Vašim vedoucím. V případě, 

že nebude možné činnosti přiřadit kód, okódujte ji číslem 21 – ostatní činnosti. 

U každé činnosti musí být uveden kód. 

2. V dalším sloupci jednotka činnosti a adresát výstupu definujte, co je výstupem 

(jednotkou činnosti) a komu je určen. Většina činností by měla mít svou jednotku 

a svého adresáta. U některých činností můžeme hledat jednotku méně snadno. 

Jako například řídící činnost, kde jednotkou činnosti je řízení a adresátem je řízený tým 

nebo proces. 



 

3. Ve sloupci časová jednotka definujete, zda danou činnost vykonáváte na denní, 

měsíční nebo roční bázi. Některé činnosti mohou mít delší průběžnou dobu, nebo jsou 

vykonávány nepravidelně, zvolte časovou jednotku dle vlastního uvážení. 

D = denní báze, T = týdenní báze, M = měsíční báze, Q = čtvrtletní báze, R = roční 

báze 

4. V dalším sloupci, počet za časovou jednotku, dáváte Váš odborný odhad, kolikrát 

danou jednotku činností vykonáváte denně, týdně, měsíčně, ročně dle uvedené časové 

jednotky. Takže fakturantka v příkladu zpracuje v průměru 8 faktur denně. Toto je její 

odborný odhad průměru, kdy některý den může zpracovat faktur 20 a jiný den žádnou. 

5. V posledním sloupci uveďte Váš odhad času trvání jednotky činností. Čas trvání 

u zaúčtování jedné faktury je v řádu minut. Některé Vámi specifikované činnosti 

mohou trvat i několik dní. Čas trvání uveďte v minutách. Uvedený čas je Váš odborný 

odhad průměrné doby trvání. 

Activity list je pro Vás zamyšlením o časové náročnosti Vašich činností a pro mne 

detailním přehledem vykonávaných činností. Nepodceňujte jeho vyplnění. 

Termín pro odevzdání vyplněného Activity listu v elektronické podobě je do pátku 

21. 10. 2011. V případě neodkladných povinností může být lhůta prodloužena. Pokud je 

zaměstnanec v době zpracování nepřítomen, zpracuje seznam vykonávaných činností 

do pěti pracovních dní po návratu do práce. 

Děkuji. 

Bc. Hana Kavková 


