
Příloha A – Otázky pro leadera 

1. PARTICIPACE ZAMĚSTNANCŮ 
Do jaké míry delegujete pravomoci ostatním zaměstnancům? Jak moc se mohou 
ostatní instruktoři a tandemoví piloti podílet na tvorbě obchodních dlouhodobých cílů? 
Jak moc se mohou podílet na způsobu (strategii) jak těchto cílů dosáhnout? ¨ 

 
2. STYL VEDENÍ 

Jaký preferujete styl vedení? Kdo nejčastěji rozhoduje? 
 

3. ORGANIZAČNÍ KULTURA 
Jak byste definoval organizační kulturu? Jaké jsou vztahy mezi zaměstnanci? Co 
myslíte, že stojí za úspěchy Organizace XY? Jaké vztahy jsou podle Vás na pracovišti 
správné? Co myslíte, že je nejdůležitější k vřelým vnitropodnikovým vztahům? Jaké 
jsou klíčové organizační hodnoty? Co je považováno za správné? Jaké jsou 
organizační zvyky?  

 
4. ETICKÝ LEADERSHIP 

Jakým způsobem se snažíte být (jdete) svým zaměstnancům příkladem? Co považujete 
za etické jednání? Co by považujete za neetické jednání? Jak reagujete v případě 
zjištění neetického jednání zaměstnanců? Jak rychle tato reakce přichází? 

 
5. ZÁJEM O ETIKU V PODNIKÁNÍ 

Zamýšlíte se nad etickými problémy při tvorbě obchodních strategií? Jaká etická 
dilemata jste řešil doposud při tvorbě obchodní strategie? Jaká Vás napadají do 
budoucna 

 
6. PSYCHOLOGICKÉ OTÁZKY 

Co by Vás mrzelo, kdyby se při chodu Organizace XY stalo? Myslíte, že je člověk od 
přírody dobrý nebo špatný? Myslíte, že je lepší se přírodě přizpůsobit nebo ji ovládat? 
Měl by se člověk orientovat na minulost, přítomnost nebo budoucnost? Měl by se 
člověk orientovat na to, aby žil a prožíval, na to, aby něco dokázal a uskutečnil, nebo 
na to, aby se rozvíjel a něčím se stal? Má člověk být zaměřen primárně na své vlastní 
osobní cíle, anebo by se měl orientovat spíše na skupinové cíle a harmonii při ve 
skupině při jejich dosahování? 

 
7. ZAMĚSTNANCI 

Jaká je fluktuace zaměstnanců? Jaký by podle Vás měl být vztah zaměstnanců 
k Organizaci XY? Jaký myslíte, že je vztah zaměstnanců k Organizace XY? 

 
8. ZÁKAZNÍCI 

Byly někdy stížnosti ze strany zákazníků? Jaké jsou nejčastější problémy? Jsou tyto 
problémy dlouhodobé či krátkodobé? 

 
9. DODAVATELÉ 

Byly někdy s dodavateli vypovězeny smlouvy předčasně? Pokud ano, proč? Byly už 
ze strany dodavatelů nějaké stížnosti? Popřípadě vypovězeny smlouvy ze strany 
dodavatelů? 
 

10. LAA 



Intervenovala někdy Letecká amatérská asociace do činnosti Organizace XY? 
Podnikla někdy Organizace XY nějaké kroky ke zlepšení podmínek paraglidingu 
v ČR? 

 



Příloha B – Cvičení na hodnoty 

Vyber tři hodnoty, které považujete za nejdůležitější pro váš profesní život. Označte je 

hvězdičkou. Pak vyberte tři hodnoty, kterých byste se vzdali, když by nebylo zbytí. 

 

 Úspěch   Pravda    Spokojenost 

 Spravedlnost   Vztahy    Loajalita 

 Vlivnost   Moudrost   Uznání 

 Čest    Solidarita   Tolerance   

 Jiné  

 

Jakých hodnot jste se vzdali?     

1.  

2.  

3.  

 

Jaké hodnoty jsou pro Vás nejdůležitější? 

1.  

2.  

3.  

 

Proč jste vybrali tak, jak jste vybrali? Jak myslíte, že spolu vybrané hodnoty (z obou skupin) 

souvisí? 

 

Hodnotové preference 

Když se zamyslíte nad tím, jaké jste zvolili hodnoty v předchozím cvičení, můžete zakreslit 

ke kterému pólu v každé dimenzi máte blíže? 

  

Dravost                                                                                                    Opatrnost 

Bezstarostnost                                                                                        Zodpovědnost 

Vychytralost                                                                                            Korektnost 

Převzato z Hroníka (2008, s. 78, 79) 



Příloha C – Dotazník pro pracovníky 

 

1. Do jaké míry máte možnost ovlivňovat strategické cíle BŠL?  
 

Zcela mohu 
Částečně 

mohu 
Půl na půl 

Částečně 
nemohu 

Zcela 
nemohu 

Jaké 
produkty 
bude XY 
nabízet? 

     

Nastavení 
jednotlivých 
produktů 
(cena, 
lokace, aj.) 

     

Na který trh 
se orientovat 

     

 

2. Do jaké míry máte možnost ovlivňovat jak těchto cílů dosahovat? 
 

Zcela mohu 
Částečně 

mohu 
Půl na půl 

Částečně 
nemohu 

Zcela 
nemohu 

S jakým 
instruktorem 
pojedete na 
kurz 

     

Jaké vybavení 
paraglidingové 
použijete při 
výkonu kurzu 

     

Jaké vybavení 
XY klientům 
nabízí (e-
shop) 

     

Nastavení 
slevových akcí 

     

Jiné (prosím 
doplňte a 
ohodnoťte) 

     

 
3. Pokud chcete k předešlým dvěma bodům cokoliv, učiňte tak nyní prosím. 
4. Popište prosím společenské klima uvnitř Organizace XY. 
5. Jaké jsou vztahy mezi pracovníky XY? 

6. Jaké by měly být vztahy mezi pracovníky XY? 
7. Co myslíte, že je nejdůležitější k vřelým vztahům mezi pracovníky XY? 

8. Co myslíte, že stojí za úspěchy XX? 

9. Co by Vás mrzelo, kdyby se při chodu XY stalo? 

 

10. Jakou důležitost přikládáte následujícím artefaktům? 
 Významný Částečně Půl na půl Částečně Nevýznamný 



artefakt významný 
artefakt 

nevýznamný 
artefakt 

artefakt 

Týmové 
oblečení 

     

Vybavení 
kanceláře 

     

Paraglidingové 
vybavení 
kurzistů 

     

Používaná 
vozidla 

     

Jiné (prosím 
doplňte a 
ohodnoťte) 

     

 
11. Jak jste spokojeni se společnými pravidly? 

12. Do jaké míry můžete tato pravidla ovlivňovat? (Likertova škála 1-5) 
13. Jaká pravidla Vám chybí? 

14. Považujete leadera za inspirativní osobnost? (Pokud ano, v čem?) 
15. Jaké leaderovy rysy Vám imponují? 

16. Jaké leaderovy rysy Vám naopak vadí?  

17. Co při své práci považujete za etické jednání? 

18. Co při své práci považujete za neetické jednání? 

19. V XY pracuji jako… 

a. instruktor, 
b. tandemový pilot, 
c. technicko-hospodářský pracovník. 



Příloha D – Etický test 

1. Jaký má rozhodnutí vztah k normám a zásadám, kterými se řídí kultura a společnost, 

ve které žiji? 

2. Jaký má rozhodnutí vztah k normám, hodnotám a principům organizace, ve které 

působím? 

3. Jak je rozhodnutí v souladu s mým svědomím? Nebudu z něj mít špatný pocit? Přijal 

bych toto rozhodnutí, kdyby jeho autorem byl někdo jiný? 

4. Jaké mohou být důsledky mého rozhodnutí? Může toto rozhodnutí být precedentem? 

5. Co na rozhodnutí mohou říci důležití lidé v organizaci a mimo ni? Jak by mohlo být 

komentováno v tisku či na jiném reprezentativním fóru, které ovlivňují mínění 

důležitých lidí? 

 

Převzato z Hroníka (2008, s. 112). 


