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Přílohy 

Příloha 1 Dotazník (Audit ŘLZ) 

1. Strategie a plánování lidských zdrojů 

Otázky Ano Ne 

1. Má MMS popř. MB vypracovanou podnikatelskou strategii?   

2. Je tato strategie s výhledem delším než na dva roky?   

3. Bylo stanoveno poslání ŘLZ – proč je potřebné zabývat se obchodníky 

ve firmě? 

  

4. Byly stanoveny cíle pro ŘLZ, jež vychází z podnikatelské strategie?   

5. Jsou tyto cíle zveřejněny?   

6. Znají je regionální manažeři?   

7. Je ze stanovených cílů zřejmé, že lidské zdroje jsou stejně významné 

jako finanční a materiální zdroje? 

  

8. Je v organizačním schématu vyznačena oblast ŘLZ?   

9. Má MMS v Ostravském regionu plány pro zabezpečení budoucích 

potřeb lidských zdrojů? 

  

10. Kolik potřebuje pobočka MMS v Ostravě (procentuální podíly 

dávající při součtu 100 %) 

  

Klíčových zaměstnanců v obchodním oddělení MS (obchodníci) …………………..% 

Obslužných zaměstnanců v obchodním oddělení (podpůrné a vedlejší činnosti)……% 

Ostatní flexibilní zaměstnanci (brigádníci, externisti)……………………………….% 

11. U této otázky zhodnoťte, jaká je celková úroveň řízení lidských zdrojů 

v MMS. Zakroužkujte odpověď na stupnici 1-5, kde 1 je nízká a 5 

nejvyšší 

Horší        lepší 

1 2 3 4x 5 

 

2. Organizační uspořádání firmy ve vztahu k ŘLZ 

Otázky Ano Ne 

1. Je určena osoba v MMS Ostrava nebo MMS, jež zodpovídá za úroveň 

ŘLZ? (V případě odpovědi na MMS Ostrava, označte odpověď číslem 1) 

  

2. Má zodpovědná osoba za ŘLZ vymezeny personální činnosti, za které 

zodpovídá? 
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3. Je prestiž této osoby stejná jako prestiž jiných top manažerů?   

4. Je pro činnost jasně daná filozofie MMS pro ŘLZ?   

5. Jsou v MMS popisy pracovních míst?   

6. Mají všichni zaměstnanci obchodního odd. kopii svého popisu práce?   

Popisy pracovních míst slouží: 

7. K řízení lidských zdrojů ve firmě. 

  

8. Pro odměňování zaměstnanců ve firmě.   

9. Pro normy jakosti (ISO aj.)   

10. Jsou popisy pracovních míst aktualizovány?   

11. Znají zaměstnanci firmy požadavky, které jsou kladeny na manažery 

v oblasti personalistiky? 

  

12. Jaká je celková úroveň vedení personální agendy ve firmě. 

Zakroužkujte odpověď na stupnici 1-5, kde 1 je nízké a 5 nejvyšší. 

Horší        lepší 

1 2 3 4 5 

 

 

3. Výběr a přijímání nových zaměstnanců 

Otázky Ano Ne 

1. Je určena osoba, která dohlíží na výběr nových zaměstnanců do 

obchodního oddělení MMS Ostrava? 

  

2. Je proškolena?   

3. Je vždy u přijímacího rozhovoru v obchodním odd. MMS Ostrava při 

výběru zaměstnance? 

  

4. Jsou vedoucí proškoleni ohledně toho, jak vést přijímací rozhovor?   

5. Je v organizaci zaveden ustálený postup pro přijímaní nových 

zaměstnanců? 

  

6. Při obsazování vyšších pracovních postů jsou upřednostňování stávající 

zaměstnanci? 

  

7. Je nastavena jasná strategie pro upřednostňování vnitřních lidských 

zdrojů před vnějšími? 

  

8. Byla tato strategie sdělena všem zaměstnancům?   

9. Je ve firmě adaptační program pro nové zaměstnance (obchodníky)?   
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10. Jaká je celková úroveň přijímaní nových zaměstnanců ve firmě na 

obchodní oddělení? Zakroužkujte odpověď na stupnici 1-5, kde 1 je nízké a 

5 nejvyšší. 

Horší        lepší 

1 2 3 4 5 

 

4. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

Otázky Ano Ne 

1. Je v MMS nastavena politika vzdělávání a rozvoje pro obchodní odd.?   

2. Je v MMS určena osoba, jež je zodpovědná za rozvoj zaměstnanců?   

3. Je podporován profesionální rozvoj obchodníků prostřednictvím školení 

mimo firmu MMS? 

  

4. Je v MMS zaveden ustálený postup výběru zaměstnanců pro vzdělávání?   

5. Zjišťujete potřeby vzdělávání zaměstnanců v obchodním odd. s ohledem 

na předpokládaný rozvoj firmy MMS? 

  

6. Nabízí MMS semináře pro vedoucí v oblasti vedení lidí?   

7. Má MMS zpracován program pro rozvoj a vzdělávání zaměstnanců 

v obchodním odd. (obchodníků)? 

  

8. Jsou výsledky vzdělávacích programů vyhodnocovány?   

9. Existuje evidence zaměstnanců v obchodním odd. MMS Ostrava, kteří 

se účastní vzdělávacích programů? 

  

10. Vyhodnocuje firma investice do vzdělávání obchodníků?   

11. Kolik hodin v průměru stráví ročně obchodník na školeních /kusech), 

jež nejsou povinné ze zákona? 

Je to více než ………………………hodin 

  

11. Jaká je celková úroveň vzdělávání zaměstnanců v obchodním odd. 

MMS Ostrav? Zakroužkujte odpověď na stupnici 1-5, kde 1 je nízké a 5 

nejvyšší. 

Horší        lepší 

1 2 3 4 5 

 

5. Řízení výkonu a pracovní hodnocení zaměstnanců 

Otázky Ano Ne 

1. Je v MMS zaveden systém pracovního hodnocení obchodníků?   

2. Provádíte ve firmě MMS pravidelně hodnocení obchodníků?   

3. Chválíte své zaměstnance v obchodním oddělení?   
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4. Jsou obchodníci dobře informováni o účelu a využití pracovního 

hodnocení? 

  

5. Je váš systém pracovního hodnocení obchodníků dále rozvíjen a 

zdokonalován? 

  

Výsledky z pracovního hodnocení využíváte (odpovídají pouze ti, kteří 

mají zaveden systém pracovního hodnocení, ostatní přejdou k otázce 13) v: 

  

6. V odměňování zaměstnanců v obchodním odd.   

7. Při povyšování zaměstnanců v obchodním oddělení.   

8. V přemisťování zaměstnanců v obchodním odd. na jiné pracovní pozice.   

9. Pro další vzdělávání zaměstnanců v obchodním odd.   

10. Zvyšování výkonnosti obchodního oddělení MMS.   

11. Pro zlepšování a řešení zaměstnaneckých vztahů.   

12. Zvyšování kvality řízení a vedení lidí.   

13. Jaká je celková úroveň hodnocení zaměstnanců v obchodním odd. 

MMS Ostrava? Zakroužkujte odpověď na stupnici 1-5, kde 1 je nízké a 5 

nejvyšší. 

Horší        lepší 

1 2 3 4 5 

14. Jakým způsobem se provádí pracovní hodnocení zaměstnanců 

v obchodním oddělení MMS Ostrava s tím, že 1 znamená, že jde o málo 

formální přístup, 3 střední a 5 exaktní přístup? 

1 2 3 4 5 

 

6. Odměňování (Mzda a zaměstnanecké výhody) 

Mzda 

Otázky Ano Ne 

1. Má MMS mzdovou politiku pro obchodní oddělení?   

2. Je tato politika zveřejněna?   

3. Vychází mzdová politika z podnikatelské strategie firmy MMS?   

4. Je způsob odměňování nastavený ve firmě MMS pro zaměstnance 

obchodního odd. transparentní? 

  

5. Existuje nějaký formální plán na zvýšení mezd v obchodním oddělení 

MMS? 

  

6. Je růst mezd ve firmě závislý na produktivitě práce?   

7. Která z následujících kritérií jsou nejvíce zohledňována při odměňování   
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zaměstnanců v obchodním odd. MMS? 

- pouze individuální pracovní výkon 

- pouze počet odpracovaných let   

- obojí – počet odpracovaných let i výkon   

8. Je sledováno, ve které pracovní pozici je nejvyšší fluktuace?   

9. Jaký je podíl zaměstnanců v jednotlivých kategoriích podle těchto 

kritérií v obchodním oddělení MMS Ostrava: 

- pouze individuální pracovní výkon………………………..% 

- pouze počet odpracovaných let……………………………% 

- obojí – počet odpracovaných let i výkon………………….% 

  

11. Jaká je celková úroveň odměňování zaměstnanců v obchodním odd. 

MMS? Zakroužkujte odpověď na stupnici 1-5, kde 1 je nízké a 5 nejvyšší. 

Horší        lepší 

1 2 3 4 5 

 

Zaměstnanecké výhody 

Otázky Ano Ne 

1. Nabízí firma MMS svým zaměstnancům v obchodním odd. 

zaměstnanecké výhody? 

  

2. Převažují v nabídce pracovní zaměstnanecké výhody? (vzdělávání, 

stravování, odměny v naturáliích)? 

  

3. Je stanoven zaměstnanecký účet pro obchodní odd., do jehož výše si 

mohou zaměstnanci vybrat zaměstnanecké výhody (je uplatňován systém 

volitelných zaměstnaneckých výhod pro zaměstnance obchodních odd.)? 

  

4. Je nabídka zaměstnaneckých výhod pro obchodní odd. nejméně 

jedenkrát za 3 roky aktualizována? 

  

5. Sledují se zaměstnanecké výhody u konkurenčních organizací?   

6. Jsou sledovány potřeby zaměstnanců obchodních oddělení?   

11. Jaká je celková úroveň zaměstnaneckých výhod ve firmě na obchodní 

oddělení? Zakroužkujte odpověď na stupnici 1-5, kde 1 je nízké a 5 

nejvyšší. 

Horší        lepší 

1 2 3 4 5 

 

7. Zaměstnanecké vztahy a politika rovné příležitosti ve firmě 

Vztahy 



71 

Otázky Ano Ne 

1. Má MMS politiku zaměstnaneckých vztahů?   

2. Je v MMS určena osoba zodpovědná za úroveň zaměstnaneckých 

vztahů? 

  

3.Jsou představy, politiky a očekávání firmy MMS shrnuty do etického 

kodexu pracovního jednání? 

  

Pokud jste odpověděli ano, pokračujete ve vyplňování, ostatní přejdou k otázce 7. 

4. Účastnili se na tvorbě tohoto kodexu všichni vedoucí?   

5. Jsou s tímto kodexem seznámeni všichni zaměstnanci obchodního odd.?   

6. Dostávají ji i nově příchozí zaměstnanci?   

7. Dostali zaměstnanci informaci, s kým nebo na koho se mohou obrátit 

v případě potřeby rady v situacích týkajících se zaměstnaneckých vztahů? 

  

8. Vede v MMS Ostrava někdo výstupní rozhovory?   

9. Je to formou 

    1. Jen rozhovoru 

  

    2. Jen dotazníku   

    3. Obojí   

10. Má MMS trvalý přístup k právnímu poradenství v oblasti pracovně 

právních vztahů? 

  

11. Existuje v MMS osoba, která eviduje legislativu v oblasti 

zaměstnaneckých vztahů, pravidla, aktivity? 

  

12. Zjišťujete, zda jsou vaši zaměstnanci ve firmě spokojeni?   

13. Jsou záznamy všech stížností evidovány a analyzovány?   

14. Jsou stížnosti zaměstnanců řešeny do 5 dnů od jejich přijetí?   

11. Jaká je celková úroveň zaměstnaneckých vztahů v obchodním odd. 

MMS? Zakroužkujte odpověď na stupnici 1-5, kde 1 je nízké a 5 nejvyšší. 

Horší        lepší 

1 2 3 4 5 

 

Zabezpečení politiky rovných příležitostí (PRP) ve firmě 

Otázky Ano Ne 

1. Existuje v MMS politika rovných pracovních příležitostí?   
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2. Byla tato politika oznámena všem zaměstnancům?   

3. Jsou určena opatření k tomu, aby při přijímání nových zaměstnanců 

obchodního odd. nedošlo k diskriminaci? 

  

11. Jaká je celková úroveň odměňování zaměstnanců v obchodním odd. 

MMS? Zakroužkujte odpověď na stupnici 1-5, kde 1 je nízké a 5 nejvyšší. 

Horší        lepší 

1 2 3 4 5 

 

8. Firemní kultura 

Otázky Ano Ne 

1. Má MMS definovány své hodnoty, které jsou pro ni důležité?   

2. Jsou o nich zaměstnanci dobře informováni?   

3. Sdílejí zaměstnanci tyto hodnoty a uznávají je?   

4. Chovají se manažeři v souladu s firemními hodnotami?   

5. Je ve firmě vytvořeno proaktivní podnikatelské klima orientované na 

zákazníka? 

  

6. Jsou v MMS jasně a srozumitelně nastaveny personální a provozní 

normy? 

  

7. Přizpůsobuje se váš styl vedení lidí zaměstnancům v obchodním odd.?   

8. Adaptují se vaši zaměstnanci dobře na změny?   

9. Podporujete vytváření partnerských vztahů k zákazníkům?   

10. Znáte přednosti a nedostatky své konkurence?   

11. Jaká je celková úroveň firemní kultury v MMS? Zakroužkujte odpověď 

na stupnici 1-5, kde 1 je nízké a 5 nejvyšší. 

Horší        lepší 

1 2 3 4 5 

 

Převzato a upraveno dle knihy: 

BLÁHA, J.; MATEICIUC, A.; KAŇÁKOVÁ, Z. Personalistika pro malé a střední firmy. 1. 

vyd. Brno: CP Books, 2005. 284 s. ISBN 80-251-0374-9. 
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Příloha 2 Test potřeb 

Tento dotazník vám pomůže určit vaše nejsilnější potřeby, které ovlivňují vaše jednání a 

rozhodování. Budete žádáni o volbu odpovědí na několik otázek. Snažte se odpovídat pečlivě 

a odpověď zaznamenávejte po zralé úvaze. Přečtěte si pozorně každou otázku. Za otázkou 

následuje vždy osm možných odpovědí. Zvolte tu, která vás nejlépe vystihuje, a na volné 

místo před příslušným písmenkem 

napište 1. Tu, která je na druhém místě, označte 2, a tak dále, až sestavíte ze všech odpovědí 

pořadí od 1 do 8, přičemž nejméně vhodná odpověď bude označena 8. Přemýšlejte, zda jste se 

již v životě s podobnými situacemi setkali a jak jste v nich reagovali. Pokud tomu tak nebylo, 

pokuste se vybavit si situaci a vžít se do ní. Nejsou zde správné ani špatné odpovědi. Správná 

je každá odpověď, která jen pravdivě vystihuje vaše jednání. 

 

1) Která z následujících skutečností by vám nejvíce vadila při výběru 

zaměstnání? 

 a) hrozba možné ztráty zaměstnání, 

 b) nadřízený, který neustále zasahuje do vašich kompetencí, 

 c) velmi omezená možnost rozhodování o problémech organizace, 

 d) převážně administrativní a řídící činnost bez odborných úkolů, 

 e) nejasný vztah vykonávané činnosti k výslednému produktu, 

 f) minimální styk s lidmi během pracovní doby, 

 g) nejasný výsledek, takže lze těžko odlišit schopné od neschopných, 

 h) úplné časové vytížení bez prostoru pro rodinu a záliby. 

 

2) Která z uvedených pracovních funkcí v organizaci by vám nejlépe vyhovovala 

za předpokladu, že pro ni máte odborné znalosti? 

 a) odborná funkce, která ponechává dostatek času pro rodinu a osobní záliby, 

 b) obchodní zástupce, jehož plat závisí na množství a rozsahu uzavřených smluv, 

 c) lékař nebo pracovník zdravotního střediska, který pomáhá lidem, 

 d) ředitel, pověřený vybudováním nového zdravotního střediska, 

 e) odborný pracovník rozvoje vědy a techniky, který se zabývá zaváděním technických 

novinek, 

 f) ředitel ztrátové výrobní divize, který má dosáhnout zisku, 

 g) samostatný konzultant, který je vázán jen mandátní smlouvou a má vůči firmě 

značnou volnost v rozhodování, 

 h) úředník, který kontroluje správnost uzavřených smluv. 

 

3) Která z uvedených změn by na vás nejhůře psychicky zapůsobila? 

 a) z pracovní náplně vám bude odebrána činnost, která je spojena s pravidelným 

příplatkem, 

 b) nadřízený si vymíní kontrolu nad takovou oblastí vaší činnosti, kterou 
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jste doposud vykonával samostatně, 

 c) váš útvar nesplní důležitý úkol, na kterém závisí výsledky celé organizace, 

 d) zjistíte, že odborný standard vaší práce už delší dobu neodpovídá republikové 

úrovni, 

 e) nebude vám umožněno dokončit prototyp nového výrobku, na kterém jste několik 

měsíců pracoval, 

 f) zaměstnavatel uvolní ze zaměstnání mnohé z vašich současných spolupracovníků, 

 g) bude zaveden nový rovnostářský systém odměňování bez ohledu na osobní 

výkonnost, 

 h) přemístěním pracoviště a následným dojížděním ztratíte hodinu denně ze svého 

volna. 

 

4) Kterého osobního úspěchu byste si nejvíce cenili? 

 a) dosažení životní harmonie, spojení zajímavé práce, rodinné spokojenosti 

a prostoru pro pěstování osobních zálib, 

 b) překonání ekonomické krize v organizaci vaším vlastním přičiněním, 

 c) účinné pomoci člověku, který se dostal do obtížné situace, 

 d) založení a vybudování malé prosperující firmy, která ponese vaše jméno, 

 e) publikování článku v zahraničním odborném časopisu, 

 f) zjevného překonání a odstavení člověka, který brzdil realizaci vašich koncepcí, 

 g) osamostatnění útvaru, který vedete, z velké organizace a jeho převedení 

na soukromou bázi, 

 h) dosažení významného postavení v hierarchii veřejné instituce. 

 

5) Cítili byste se dobře ve firmě, která usiluje o hospodářský úspěch 

především: 

 a) udržením solidní pověsti a spolehlivosti vůči klientům, 

 b) originálním přístupem, odlišným od konkurence, 

 c) chytrými cestami a vymýšlením triků, jak se vypořádat s konkurenty, 

 d) neustálým zdokonalováním a vysokou technickou úrovní výrobků, 

 e) zaváděním nových nápadů, které znamenají změnu filozofie trhu, 

 f) vytvořením skvělé pracovní atmosféry, ve které je radost pracovat, 

 g) schopností pružně reagovat na změnu podmínek trhu, 

 h) zvyšováním oddanosti pracovníků zlepšením pracovních podmínek. 

 

6) Co by vám měl především poskytnout váš nadřízený? 

 a) zajímavou práci v rozumné pracovní době, 

 b) úkoly, na kterých budete moci osvědčit své schopnosti, 
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 c) pozitivní atmosféru, podporu dobrých vztahů mezi spolupracovníky, 

 d) příležitost k vytvoření něčeho nového, 

 e) možnosti zvyšování odborné kvalifikace, 

 f) jednoznačné srovnání s ostatními co do výkonnosti a patřičné uznání za výsledky, 

 g) co nejširší prostor pro rozhodování, 

 h) oporu v osobních nesnázích. 

 

7) Které předpoklady jsou podle vás nejdůležitější pro pracovní úspěch? 

 a) spolehlivost a důvěryhodnost, 

 b) samostatnost, 

 c) průbojnost, 

 d) odborné znalosti, 

 e) činorodost a vytrvalost, 

 f) schopnost spolupráce, 

 g) sebejistota a rozhodnost, 

 h) osobní vyrovnanost a moudrost. 

 

8) Se kterým z uvedených lidí byste se nejraději setkali? 

 a) Carl Rogers, psycholog, který se zabýval osobní rovnováhou a rozvojem 

osobnosti, 

 b) Harald Geneen, manažer, který svou výkonností pozvedlo ITT na přední místo, 

 c) Louis de Funés, herec z filmových komedií, 

 d) Endre Rubik, tvůrce Rubikovy kostky a dalších hlavolamů, 

 e) John von Neumann, vynálezce počítače, 

 f) Juan Carlos I., španělský král 

 g) Jack Kerouac, autor knih o životě amerických tuláků, 

 h) James Herriot, autor knih o životě veterináře na anglickém venkově. 
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Motivační typy nyní určíme takto: 

 

1) Spočítáme všechny body pro odpovědi a, b, c, d, e, f, g, h, a vneseme do tabulky: 

 

Motivační typ Odpověď Počet bodů Pořadí 

Jistota a   

Samostatnost b   

Osobní postavení c   

Odbornost d   

Tvořivost e   

Přátelství f   

Pracovní výsledky, výkon g   

Životní rovnováha h   

 

2) Posoudíme význam jednotlivých kariérových kotev pro život: 

 

8-23 bodů: kotva má pro vaše rozhodování a přístup ke kariéře rozhodující význam, 

24-31 bodů: kotva má značný význam pro vaši orientaci, 

32-39 bodů: kotva částečně ovlivňuje vaši orientaci, 

40-47bodů: význam kotvy je pro váš život poměrně malý, 

48-64 bodů: kotva je pro váš život bezvýznamná. 

 

3) Určíme pořadí – pro kotvu s nejmenším počtem bodů je pořadí 1, pro další 

kotvu 2, atd. Tak můžete snadno zjistit, která kotva je pro vás nejdůležitější 

a která je nejméně důležitá. Mají-li dvě kotvy stejný počet bodů, znamená to, 

že jejich význam pro vás je stejný. 

Převzato z knihy:  

BĚLOHLÁVEK, F. Jak řídit a vest lidi. 1. vyd., Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-

7226-308-0. 
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Příloha 3 Test pěti typů jednání vedoucího 

Zadání: 

U každé otázky rozdělte 5 bodů podle toho, jak vystihují vaše názory a chování v roli 

vedoucího. Nejvýstižnější odpověď dostává nejvíce bodů, nejméně výstižná žádný bod. 

Jsou možná například tato rozdělení: 0-4-0-1, 3-0-2-0, 0-0-5-0, 2-0-2-1, atd., součet bodů 

u jedné otázky však musí vždy dát dohromady 5. 

 

1. Mým úkolem jako vedoucího je hlavně: 

A. ____ vyhnout se nepříjemnostem na pracovišti, 

B. ____ nekompromisně trvat na splnění úkolů, 

C. ____ motivovat obchodníky k lepším výkonům, 

D. ____ dbát o spokojenost obchodníků. 

E. ____ pomoci obchodníkům lépe myslet 

2. Hrozí-li nesplnění plánu práce, je třeba: 

A. ____ hledat vysvětlení, 

B. ____ udělat dusno a pohrozit postihem, 

C. ____ poradit se s obchodníky, jak úkol splnit, 

D. ____ povzbudit obchodníky. 

E. ____ hledat a vymýšlet nové cesty řešení spolu s obchodníky bez rozebírání přílišných 

detailů problému 

3. Nejraději mám takového pracovníka, který: 

A. ____ nedělá zbytečné problémy, 

B. ____ plní svůj úkol a nemudruje, 

C. ____ dává k dispozici různé vlastní nápady, 

D. ____ udržuje na pracovišti pohodu a přátelskou atmosféru. 

E. ____ má pozitivní přístup a umí myslet s chladnou hlavou 

4. Když obchodník odmítne dělat nepříjemnou práci, je nejlepší: 

A. ____ udělat tu práci sám, 

B. ____ udělat s ním krátký proces – postihnout na penězích nebo vyhodit, 

C. ____ nechat si vysvětlit důvody, 

D. ____ nabídnout mu zvláštní odměnu. 

E. ____ pomoci obchodníkovi podívat se na situaci z jiného úhlu 

5. Na výkon obchodníků má nejvyšší vliv 

A. ____ klid na pracovišti, 

B. ____ přísnost vedoucího, 

C. ____ možnost pracovníků podílet se na rozhodování, 

D. ____ dobré osobní vztahy. 

E. ____ tvořivé myšlení a umění nacházet nové způsoby prodeje 

6. Nejvíc mi vadí, když pracovníci: 

A. ____ mi komplikují život různými výmysly, 

B. ____ nestíhají práci, 

C. ____ u práce nepřemýšlejí, 

D. ____ vyvolávají konflikty. 

E. ____ řeší pořád dokola proč něco nejde 

7. Při novém a obtížném úkolu je třeba věnovat nejvíce pozornosti: 

A. ____ zachování chladné hlavy, 

B. ____ důkladnému naplánování práce, 

C. ____ přípravě a motivaci obchodníků, 

D. ____ vytvoření příznivé atmosféry. 
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E. ____ pomoci obchodníkům vymyslet postup 

8. Když pracovník na svou práci jasně nestačí, je třeba: 

A. ____ nedělat paniku a počkat, až se to naučí, 

B. ____ vyměnit ho, 

C. ____ osobně ho naučit to, co má umět, 

D. ____ pomoci mu s prací. 

E. ____ pomoci mu vymyslet jak práci zvládnout a nechat jej posoudit, zdali je toho schopen 

9. K neplnění plánů práce dochází především kvůli: 

A. ____ objektivním příčinám, které lze těžko ovlivnit, 

B. ____ osobní nekázni pracovníků, 

C. ____ špatné komunikaci mezi vedoucími, 

D. ____ velké náročnosti úkolů. 

E. ____ nedostatečné komunikaci s obchodníky 

 

Nyní sečtěte počet bodů pro A., B., C., D. a E. Tam, kde máte nejvíce bodů, je váš dominantní 

styl vedení, to, co je na druhém místě, znamená záložní styl. Přitom: 

 

A = volný průběh, 

B = plantážník, 

C = týmový vedoucí, 

D = vedoucí spolku zahrádkářů. 

E = Leader s klidnou myslí  

 

Převzato a upraveno z knih:  

BĚLOHLÁVEK, F. Jak řídit a vest lidi. 1. vyd., Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-

7226-308-0.  

ROCK, D. Leadership s klidnou myslí. David Rock, 2006. Přel. J. Novotná. Praha: 

PRAGMA, 2009. 262 s. ISBN 978-80-7349-206-9. 
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Příloha 4 Test transakčního a transformačního vedení 

Tento test zjišťuje preferenci nástrojů používaných k vedení. Volba těchto nástrojů záleží 

jak na osobnosti a hodnotách manažera, tak na úrovni podřízených pracovníků, či sféře řízení. 

Máte před sebou řadu tvrzení. Zkuste se zamyslet, jak se na vás dívají spolupracovníci, 

ať už kolegové nebo podřízení. Každé tvrzení pak můžete popsat na škále 1 až 5: 

 

1. vůbec ne, 

2. zřídka, 

3. občas, 

4. dosti často, 

5. skoro vždycky. 

Zvolenou hodnotu 1 až 5 vepíšete do příslušného obdélníčku před tvrzením. 

 

 1. Dokáže lidi kolem sebe nadchnout úkoly. 

 2. Lidé mu zcela důvěřují. 

 3. Vyvolává v lidech pocit jejich vlastní důležitosti pro plnění úkolu. 

 4. Věnuje zvláštní pozornost obchodníkům, které ostatní opomíjejí. 

 5. Vede lidi k otázkám, které si nikdy předtím nekladli. 

 6. Jasně vysvětlí, co je třeba udělat, aby byly výsledky oceněny. 

 7. Dává jasně najevo, co si obchodníci nesmějí dovolit. 

 8. Je pro ostatní vzorem k následování. 

 9. Pozitivně ovlivňuje postoje obchodníků vůči firmě. 

 10. Dodává lidem pocit sebedůvěry. 

 11. Zajímá se o to, čeho chtějí lidé dosáhnout, a pomáhá jim v tom. 

 12. Způsobí, že lidé přemýšlí o problémech novým způsobem, jinak než předtím. 

 13. Lidem je jasné, co dostanou za nadstandardní úsilí. 

 14. Nekompromisně postihuje nekázeň obchodníků. 

 15. Lidé se cítí dobře v jeho (její) blízkosti. 

 16. Všichni ho (ji) respektují. 

 17. Umí pracovníkům ukázat jejich přednosti. 

 18. Ke každému obchodníkovi přistupuje individuálně. 

 19. Po poradě s ním (s ní) lidé často pochopí věci, kterým předtím nerozuměli. 

 20. Ten, kdo ho podporuje, dostává to, co potřebuje. 

 21. Jeho pracovníci se bojí nesplnit to, co jim uložil. 

 22. Lidé jsou pyšní na to, že s ním (s ní) mohou pracovat. 

 23. Lidé věří, že dokáže překonat jakoukoliv překážku. 

 24. Dovede překonat nejistotu svých podřízených. 
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 25. Na poradě se zajímá o mínění všech obchodníků. 

 26. Vytváří na pracovišti tvůrčí klima. 

 27. Dá se s ním vyjednávat o odměně za nadstandardní práci. 

 28. Nekvalitní obchodník se v jeho kolektivu dlouho neudrží. 

 29. Povzbuzuje obchodníky, aby vyslovili své nápady a myšlenky. 

 30. Má jasnou představu (vizi), kterou přenáší na obchodníky. 

 31. Dává lidem důvěru v jejich vlastní schopnosti. 

 32. Přistupuje k mladším a níže postaveným pracovníkům jako k sobě rovným. 

 33. Zpochybňuje to, co lidé berou za samozřejmé. 

 34. Lidé musejí vědět, co chtějí. On(a) jim ukáže, jak toho dosáhnout. 

 35. Přísně postihuje nepořádky na pracovišti. 

 36. Povzbuzuje optimistický postoj obchodníků k budoucnosti. 

 37. Je pro obchodníky symbolem úspěšnosti. 

 38. Zdůrazňuje kvality jednotlivců. 

 39. Snaží se pomáhat lidem, pokud mají problémy. 

 40. Podněcuje obchodníky, aby hledali rezervy v práci vlastní i v práci týmu. 

 41. Pro obchodníky, kteří dobře pracují, hledá možnosti služebního postupu. 

 42. Rázně srovná nadměrně sebevědomého obchodníka. 

 

Sestaveno volně podle: Bernard M. Bass Leadership and Performance Beyond 

Expectations. New York: The Free Press, 1985 

 

Výsledky: Test nástrojů vedení 

 

1. Vepište číselné hodnoty, připsané jednotlivým tvrzením v testu, do následující 

tabulky: 

 

Nástroj vedení Otázka Koef. Výsledek 

Charisma 
01 08 15 22 29 36 

x 0,5  
02 09 16 23 30 37 

Povzbuzení 03 10 17 24 31 38 x 1  

Osobní úcta 04 11 18 25 32 39 x 1  

Intelektuální stimulace 05 12 19 26 33 40 x 1  

Slíbená odměna 06 13 20 27 34 41 x 1  

Hrozící postih 07 14 21 28 35 42 x 1  

 

2. Sečtěte hodnoty v jednotlivých řádcích a součet vynásobte příslušným koeficientem. 
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3. Maximální hodnota koeficientu je 35, minimální 7, průměrná 21. 

 Nástroje, který dosahuje číselné hodnoty 7-18, využíváte poměrně málo. 

 Nástroje, který dosahuje číselné hodnoty 19-23, využíváte průměrně. 

 Často používáte nástrojů, které dosahují číselné hodnoty vyšší než 23. 
 

Převzato a upraveno dle knihy:  

BĚLOHLÁVEK, F. Jak řídit a vest lidi. 1. vyd., Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-

7226-308-0. 
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Příloha 5 Analýza konkurence ve vztahu k obchodníkovi MMS Ostrava jako 

samostatné jednotce a vliv konkurence na potenciální výkon obchodníka 

Koho obecně považujete za největší konkurenty v oblasti poskytování rádiových služeb a jaký 

vliv mají na Váš pracovní výkon? (např. jiná rádia, jiné formy propagace, své kolegy 

obchodníky) 

 

Jaké služby v oblasti propagace firem Vám činí největší problémy v prosazování své vlastní 

služby nyní a do budoucna? (noviny, časopisy, letáky, internet, billboardy, bannery, TV atd.) 

 

Jaká je podle Vás pravděpodobnost vstupu nových firem stejného zaměření jako MMS či 

konkurenčních rádií na Váš trh? Máte obavy z této možnosti? 

 

Myslíte si, že Vám firma MMS dává výhodné podmínky k prodeji svých služeb oproti 

konkurenci? Co by Vám pomohlo ze strany firmy k lepšímu prodeji služeb? 

 

Jaké možnosti mají Vaši zákazníci při vyjednávání o tom, zdali koupí Váši službu nebo ne?  

 

Je pro ně Vaše služba nezbytně důležitá?  

 

Můžou Vaši službu nahradit lehce službou od konkurence?  

 

Je na trhu podle Vás málo zákazníků, kteří kupují velké množství Vašich produktů nebo 

naopak hodně kupujících malé množství? 
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Příloha 6 Dotazník (SWOT analýza) 

Prosím napište zde svůj názor na obchodní oddělení MMS Ostrava. Využijte následujících 

oblastí, které Vám pomohou se zaměřit v odpovědích. Můžete kromě daných oblastí dopsat i 

svůj názor, který se těchto oblastí přímo netýká. U jedné oblasti můžete napsat i více názorů. 

Dotazník je anonymní. 

Oblasti: 

1. Komunikace a vztahy mezi obchodníky;  

2. Komunikace a vztahy mezi obchodníky a vedením – obchodní ředitel, regionální 

obchodní ředitel;  

3. Vážení si obchodníků ve firmě a jejich postavení v MMS Ostrava;  

4. Pomoc při řešení problémů;  

- ze strany vedení 

- ze strany kolegů obchodníků 

5. Výběrové řízení  

-  vhodnost současného výběrového řízení z vašeho pohledu vzhledem k fluktuaci 

(odchodům pracovníků) 

6. Vzdělávání a rozvoj obchodníků;  

- Dostatečnost vzdělávání 

- Přínos vzdělávání 

7. Hodnocení a odměňování obchodníků 

- Systém odměňování 

- Odměňování jako dostatečná motivace 

 

Otázky vztahující se k oblastem 

 

Jaké vidíte výhody a klady ve fungování obchodního oddělení MMS Ostrava? Co se 

Vám líbí v daných oblastech? 

Kde jsou podle Vás chyby ve fungování obchodního oddělení MMS Ostrava zdaných 

oblastí a jaké? 

Co podle Vás může být příležitostí ke zlepšení fungování obchodního oddělení v daných 

oblastech? 

Co podle Vás může být ohrožením dobrého fungování obchodního oddělení MMS 

Ostrava? 
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Příloha 7 Leary model - dotazník 

„Já" ve vztahu k nadřízenému 

Zakroužkujte vždy jednu ze dvou uvedených možností. Test je veden spíše obecně. Pokud 

byste ale cítili rozdíl ve vztahu k různým nadřízeným, kde docházelo ke změnám a protože 

vím, že času je málo a nechci Vás zdržovat trojnásobným vyplňováním testu, zkuste prosím 

dopsat písmeno E před odpovědí, která se lépe vztahuje k Evě Brožové, K (ke Karin 

Bancířové – kdo ji pamatuje) a L (k Lukáši Pazdykovi).  

Ve vztahu k mému šéfovi se já jako podřízený nejčastěji chovám jako někdo, kdo... 

1.  A - přijímá zodpovědnost a plní úkoly, nechá se ovlivnit při jejich plnění 

  B - poskytuje dobré rady, jak by se mělo co udělal 

2. A - používá tichou sílu a vliv, různé postupy a techniky při interakci s ním 

B - souhlasí a je ochoten spolupracovat, hledá společnou cestu 

3.  A - organizuje, strukturuje věci, pracuje krok za krokem samostatně 

B - žádá o pomoc místo toho, aby převzal iniciativu a vedl ji správným směrem, čeká 

na pokyn shora, co a jak má udělal 

4.  A - říká, jak by věci měly a neměly být 

B - se stáhne zdvořilým způsobem zpět 

5. A - sám rozhoduje, určí si postup, později ověřuje, zda vše dopadlo v pořádku 

B - je nespokojen a iritován, že se věci neději tak, jak by si představoval 

6. A - se chová zodpovědně 

  B - trestá, zhoršuje vztahy, je nepřátelský, bojuje, uráží se 

7. A - žádá přizpůsobivost a následováni od jiných 

 B - dokáže stát na vlastních nohou bez pomoci druhých a samostatně pracovat 

8. A - povzbuzuje, stimuluje, chválí 

  B - souhlasí s návrhem 

 

9. A - nabízí sympatii, péči, porozuměni 

B - oceňuje radu, vedení, pomoc a souhlas od těch, kteří jsou silnější než on 

10. A - zprostředkovává koordinaci a výměnu informaci mezi lidmi v týmu a mezi úkoly 

B - je spíše rezervovaný a tichý, neprojevuje vlastní názory otevřeně 

11. A - nabádá lidi k vyjádřeni se, naslouchá, zapojuje sebe a druhé do diskuse 
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B – cítí špatně odvedenou práci, nízkou kvalitu a protestuje proti ní 

12. A - snaží se zajistit, aby se nikdo necítil vyloučen ze skupiny 

 B - ohrožuje, vyhrožuje slovy, hlasem, řečí těla, používá svou sílu k zastrašení 

13. Á - rád chrání druhé a slabé 

B - si je jistý sám sebou bez ohledu na mínění druhých lidí 

14. A - se přidává s potěšením k iniciativě v týmu 

B - postupuje velmi pečlivě podle předpisů, procedur a schovává se za ně 

15.  A - považuje kompromisy za pro něj důležitější než rozdíly v názorech 

B - je poněkud odtažitý a stydlivý a nechává si své reakce pro sebe 

16.  A - největší důraz dává na harmonii a hladký průběh věcí 

  B - pochybuje a je skeptický ohledně „dobrých úmyslů" dalších osob 

17.  A - se adaptuje na pravidla a zvyky 

B - pokud nejdou věci předpokládanou cestou, sám aktivně tlačí na jejich dosažení 

18.  A - chce být přátelský a podporuje Iniciativu 

B - jde svojí cestou i v situaci, kdy jde proti všem ostatním 

19.   A -  je loajálním zaměstnancem, který za všech okolností souhlasí a podvoluje se 

rozhodnutím shora 

B - si myslí o sobě, že nemá valného využití v práci/v týmu 

20.  A - obdivuje a respektuje leadery 

B - nevěří a nepřijímá rozhodnutí, má svá vlastní 

21.  A - vždy chce ochranu a vedení 

B - je sarkastický a útočný 

22.  A - dává přednost tomu, aby mu přesně řekli co má kdy dělat, než před vlastní 

iniciativou s rizikem chyb 

B - vzhlíží k druhým se souhlasem 

23. A - omlouvá své vlastní chyby 

B - se cítí používán a je kritický k většině věcí 

 

24.  A - pochybuje o sobě a zkouší vyvolat pocity viny v druhé osobě 

B - má s ostatními špatné vztahy 
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25.  A - se cítí jako oběť situace, jako bezcenný 

  B - se cítí dobře 

26.  A - je zahořklý a nepřijímá autoritu a vliv druhých 

  B - pokud je nutno, je připraven bojovat (slovně) 

27.  A - hledá skryté motivy a někdy odmítá upřímná gesta 

B - se miluje nad všechny ostatní 

28. A - vždy říká, co si myslí, někdy i trochu ostřeji 

B - spontánně spolupracuje s vedoucími osobnostmi 

 

Leary model - vyhodnocení dotazníku 

 

Vyhodnoťte si prosím Learyho dotazník podle následujících instrukcí: 

 

A1 sečtěte počet A v otázkách 1 - 7    A1 ………………………….. 

B1 sečtěte počet A v otázkách 8 -13    B1 ……............................ 

C1 sečtěte počet A v otázkách 14 - 18    C1 ………………………… 

D1 sečtěte počet A v otázkách 19 - 22    D1 …………………………... 

E1 sečtěte počet A v otázkách 23 - 25    E1 …………………………. 

F1 sečtěte počet A v otázkách 26 - 27    F1 ………………………… 

G1 uveďte počet A v otázce 28     G1 ………………………… 

H1 uveďte počet B v otázce 1     H1 ………………………… 

III 1 sečtěte počet B v otázkách 2+8    I1 …………………………. 

J1 sečtěte počet B v otázkách 3+9+14    J1 …………………………. 

K1 sečtěte počet B v otázkách 4+10+15+19   K1 ………………………… 

L1 sečtěte počet B v otázkách 5+11+16+20+23   L1 ………………………… 

M1 sečtěte počet B v otázkách 6+12+17+21 +24 +26  M1 ………………………… 

N1 sečtěte počet B v otázkách 7+13+18+22+25+27+28  N1 ………………………… 

Pro kontrolu celkový počet A i B by měl vyjít 28. 
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Dále si doplňte styly interakce: 

Instruující styl = A1       A1 ………………………..… 

Podporující = B1+H1      B1+H1 ……………………. 

Spolupracující = C1+I1      C1+I1 …………………….. 

Závislý = D1+J1      D1+J1 …………………….. 

Podřizující se = E1+K1      E1+K1 ……………………. 

Skeptický = F1+L1      F1+L1 …………………….. 

Konfrontační = G1+M1      G1+M1 …………………… 

Soutěživý = N1       N1 …………………………… 

 

Převzato ze společnosti: Palatinum s.r.o. 


