
 
 

Příloha 1 

Struktura polostandardizovaného rozhovoru o organizační adaptaci  

1. Jak probíhá proces stanovování vize ve vaší organizaci? 

2. Kdo se na její tvorbě podílí? 

3. Je podle vás reálné ji dosáhnout? 

4. Jak probíhá rozšiřování vize organizaci? 

 

5. Které vlastnosti produktu podle Vás jsou pro zákazníka nejdůležitější?  

6. Je na hodnocení od zákazníků vázána nějaká část bonusové složky mzdy? 

 

7. Jaká část rozhodnutí je realizovaná individuálně, a které skupinově? 

8. Jsou stanoveny přesné kroky ve skupinovém rozhodování? 

9. Máte ve firmě nějaká obecnější platná pravidla pro skupinové rozhodování? 

10. Kdy probíhají schůze v případě realizování nějakého většího projektu? 

 

11. Jaké výkonnostní ukazatele používá vaše firma při stanovování výkonnosti? 

12. Užíváte nějaké ukazatele, které jsou zaměřeny na budoucnost, znalosti, spokojenosti 

zákazníků? 

13. Používá vaše firma nějakou metodu srovnávání se s konkurencí? S kým se srovnáváte?(nejsou 

nutná jména – pouze jestli je to lídr( regionu, ČR, EU, svět), firma s nejlepší cenou atd.  

14. Jednou z metod přípravy strategického rozhodování je analýza SWOT.  Je možně souhlasit 

s touto SWOT?(obsažena v teoretické části str. 7) 

 

15. Jak probíhá proces zavádění výrobně organizačních změn většího rozsahu? (drobné 

úspěchy?, úspěšnost?, odpor?) 

16. Kdo je do procesu zapojen? 

17. Jsou na něj zaměstnanci připravování? Jsou v něm účastni? 

18. Jak probíhá upevnění nového stavu věcí? 

19. Je zpracován systém zpětné vazby? 

20. Objevují se některé z těchto potíží při zavádění změny? Nejistota? Problémy 

v komunikaci?Malá podpora novinek? 

 

21. Jsou na různých pozicích lidé, kteří by stále něco zlepšovali? Vymýšleli nové přístupy? 

22. Existují nějaké obecné zásady, kterými se řídíte při vedení k vysokým výkonům? 



 
 

 

23. Je budoucí strategie vypracovávána pouze v jedné, nebo ve více variantách? 

24. Je možné při náhle změně faktorů možné přejít od jedné strategie ke druhé bez výrazných 

ztrát? 

25. Jakými procesy jste schopni této kompatibility dosáhnout? 

26. Jsou tyto strategie konfrontovány s nějakým systémem zpětné vazby? 

27. Jsou tyto strategie nějak upravovány? 

28. Kdo se na tvorbě strategie podílí? Jsou tito lidé navzájem alespoň zevrubně seznámeni 

s úskalími práce ostatních členů skupiny? 

29. Používáte zkoumání kognitivních map? 

30. Vyskytne se někdy nějaká výjimečná inovativní myšlenka? 

31. Jaké exaktní (matematicko ekonomické modely) a intuitivní metody používáte při tvorbě?( 

případně jejich váha při rozhodování – více intuitivní než mat ekonomické modely, případně 

naopak) 

32. Jak je strategie šířena mezi ostatní zaměstnance? Nejsou někdy cíle příliš ambiciózní, nebo 

naopak? 

 

33. Stává se někdy, že při náročným úkolech je nutné změnit určité zaběhlé pravidla firmy? 

34. Jsou tyto změny trvalé nebo pouze dočasné? 

35. Lze říci, že by tyto změny byly pro firmu významným zdrojem inovací? 

 

36. V čem spatřujete hlavní přednosti a problémy případně rezervy vašeho přístupu?  

  



 
 

Příloha 2 

Osnova standardizovaného dotazníku pro řadové zaměstnance 

 

Dobrý den, 

jmenuji se Jan Pastrňák a jsem studentem 2. ročníku navazujícího magisterského studia na 

Ekonomické fakultě VŠB – TUO. Rád bych Vás poprosil o odpovědi na následující otázky, které se 

váží k Vašemu pracovnímu prostředí. 

Pro označení prosím podtrhněte Vámi zvolenou odpověď. 

Tento výzkum je zcela anonymní a bude využit pouze pro potřeby mé bakalářské práce. 

 

Děkuji 

1) Je vám znám nějaký dlouhodobý cíl společnosti, případně, vize či motto ? 

Souhlasím: ano spíše ano nevím  spíše ne ne 

 

2) Pokud ano, připadá Vám reálná? 

Souhlasím: ano spíše ano nevím  spíše ne ne 

 

3) Pokud ano (ot č.1) , byla s Vámi diskutována? 

Souhlasím: ano spíše ano nevím  spíše ne ne 

 

4) Čeho si na Vámi vykonávané práci nejvíce cení zákazník? 

Odpověď: 

 

 

 

 

5) Je na případném kladném či záporném hodnocením zákazníkem vázána pohyblivá část Vaší mzdy? 

Souhlasím: ano spíše ano nevím  spíše ne ne 



 
 

 

6) Je nějak pravidelně zjišťována spokojenost zákazníka? 

Souhlasím: ano spíše ano nevím  spíše ne ne 

 

7) Pokud ano, jak ? 

Odpověď: 

 

 

 

 

8) Byla v nedávné době provedena nějaká změna v organizaci práce? 

 Souhlasím: ano spíše ano nevím  spíše ne ne 

 

9 )Pokud ano, byla s Vámi tato změna nějak konzultována? 

Souhlasím: ano spíše ano nevím  spíše ne ne 

 

10) Pokud ano (ot č.8), bylo možné se k provedené změně vyjádřit? 

Souhlasím: ano spíše ano nevím  spíše ne ne 

 

11)Pokud ano (ot č. 8), byly se změnou spojeny projevy nejistoty, problémy v komunikaci? 

Souhlasím: ano spíše ano nevím  spíše ne ne 

 

 

12) Přišel/a jste někdy s novým nápadem nebo návrhem? 

Souhlasím: ano spíše ano nevím  spíše ne ne 

 

13) Přišel s novým návrhem některý z Vašich spolupracovníků? 



 
 

Souhlasím: ano spíše ano nevím  spíše ne ne 

 

14) Museli jste někdy vlivem nestandardní zakázky změnit postup Vašich prací, protože to nešlo tak, 

jak jste zvyklí? 

Souhlasím: ano spíše ano nevím  spíše ne ne 

 

15) Využili jste těchto nových zkušeností i u jiných zakázek? 

Souhlasím: ano spíše ano nevím  spíše ne ne 

 

  



 
 

Příloha 3 

Výsledky standardizovaného dotazníku pro řadové zaměstnance 

počet vrácených dotazníků: 39 
   Soupis uzavřených otázek: 
     ano spíše ano nevím spíše ne ne 

1 2 6 4 9 18 

2 7       1 

3         8 

5 8 21 4 4 2 

6 6 14 15 3 1 

8 9 7 6 12 5 

9         16 

10         16 

11   2 4 5 5 

12 2 2 4 17 14 

13 2 1 26 3 7 

14 9 13 6 8 3 

15 3 2 23 7 4 

      

      Soupis otevřených otázek: 
   

  

technická 
kvalita 
odvedené 
práce 

vstřícnost a 
komunikace se 
zákazníkem 

provedení 
prací nad 
rámec 
domluvených 
služeb 

  4 39 27 11 
  

  

osobní 
rozhovor s 
vedoucím 
střediska 

diskuze na úrovni 
vyššího 
managementu   

  7 18 12   
   

 


