
  Příloha č. 1 

Obvyklé chyby provázející proces organizační změny a jejich důsledky 

 

 

Pramen: Kotter, J. P. Vedení procesu změny : Osm kroků úspěšné transformace podniku 

v turbulentní ekonomice. 2000. str. 23 

 



 

 

  Příloha č. 2 

Průvodka 

 

 



 

 

  Příloha č. 3 

Systém Helios IQ 

 



  Příloha č. 4 

Dotazník 

Vážená paní, vážený pane, 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí průzkumu 

na téma „Změna v organizaci“. Cílem tohoto průzkumu je vyhodnocení organizační změny týkající 

se přihlašování a odhlašování operací, která byla realizována na Vašem pracovišti. 

Tento dotazník je anonymní a Váš nadřízený bude informován pouze o jeho výsledcích a 

doporučeních. Pro tento průzkum je důležité, abyste odpovídal(a) podle skutečnosti. Jedině tak bude 

možné zjistit, s jakými problémy jste se v průběhu realizace změny setkal(a), a dle získaných údajů 

pak bude možné navrhnout taková opatření, která umožní zefektivnit implementaci dalších změn. 

U jednotlivých otázek vyberte a zakroužkujte pouze jednu odpověď, která nejlépe vystihuje Váš 

názor (pokud není u otázky uveden jiný pokyn). Význam číselných odpovědí je následující: 

4 – Rozhodně ano   3 – Spíše ano   2 – Spíše ne    1 – Rozhodně ne  0 – Nevím, nemohu posoudit 

 

Č. o. Otázky Varianty odpovědí 

1. Kdo Vás informoval o této změně? 

1.1 Některý z vedoucích vyššího managementu 4 3 2 1 0 

1.2 Přímý nadřízený 4 3 2 1 0 

1.3 Kolegové 4 3 2 1 0 

2. Měl(a) jste možnost zapojit se do přípravy změny? 4 3 2 1 0 

3. Poskytl Vám manažer změny dostatek informací o změně? 4 3 2 1 0 

4. 
Byl(a) jste seznámen(a) s cíli, kterých chtěla organizace 

dosáhnout realizací této změny? 
4 3 2 1 0 

5. 
Byl(a) jste seznámen(a) s postupem, jakým bude změna 

realizována? 
4 3 2 1 0 

6. 
Byl(a) jste upozorněn(a) na problémy, se kterými jste se mohl(a) 

v průběhu realizace změny setkat? 
4 3 2 1 0 

7. Byla prováděna kontrola a hodnocení jednotlivých fází změny? 4 3 2 1 0 

8. 
Myslíte si, že Vás manažer změny přiměřeně motivoval k tomu, 

aby realizace změny proběhla úspěšně? 
4 3 2 1 0 

9. 
Měl(a) jste motivaci k tomu, aby ukončení změny proběhlo podle 

plánu (včas)? 
4 3 2 1 0 

 

  



  Příloha č. 4 

10. 

Jak byste ohodnotil(a) Váš 

postoj ke změně? 

 

a) Se změnou jste od začátku souhlasil(a) a podporoval(a) 

jste ji. 

b) Zpočátku jste byl(a) ke změně skeptický(á), ale manažer 

změny dokázal Váš názor změnit. 

c) Myslel(a) jste si, že změna je zbytečná, nesouhlasil(a) 

jste s ní a na její realizaci jste se podílel(a) pouze 

z povinnosti. 

11. 

V případě, že jste se 

změnou nesouhlasil(a), 

jakým způsobem Vás 

manažer změny přiměl ke 

změně názoru? 

(můžete označit více 

odpovědí) 

(v případě, že jste se změnou 

souhlasil(a),na  otázku 

neodpovídejte) 

a) Poskytl mi dostatek informací, které mě přesvědčily o 

nutnosti této změny. 

b) Zapojil mě do přípravy změny, a tak jsem pochopil(a) 

její nutnost. 

c) Na změnu jsem přistoupil(a) až po delším vyjednávání 

(po zjištění, co z toho budu mít). 

d) Názor na změnu jsem změnil(a) díky manipulaci 

manažerem změny (informoval mě jen o pozitivních 

stránkách změny). 

e) Ke změně mě manažer změny donutil příkazem. 

12. Byl(a) jste obeznámen(a) s výsledky realizované změny? 4 3 2 1 0 

13. 
Byla realizovaná změna začleněna do pracovních postupů (nelze 

ji časem obejít)?  
4 3 2 1 0 

14. 

Jak jste získal(a) informace 

o správné aplikaci nových 

postupů, které byly změnou 

zavedeny (jak využít novou 

technologii)?  

(můžete označit i více 

odpovědí) 

a) Od vedoucího na poradě 

b) Od kolegy (kolegyně) 

c) Na školení o této změně 

d) Jiným způsobem (uveďte jakým) .................................... 

…………………………………………………………. 

15. 

Kdy jste se podrobně 

seznámil(a) se správným 

využitím nových postupů?  

 

a) V pracovní době za plného provozu 

b) Ve volném čase (až po pracovní době) 

c) V pracovní době i mimo ni 

16. 
Ohodnotil(a) byste Vaše znalosti a dovednosti nutné pro 

provádění nových postupů za dostatečné?  
4 3 2 1 0 

17. Myslíte si, že realizací změny došlo k: 

17.1 přehlednějšímu řízení procesu? 4 3 2 1 0 

17.2 úsporám např. kancelářského papíru? 4 3 2 1 0 

17.3 zefektivnění Vaší práce? 4 3 2 1 0 

17.4 zrychlení celkového procesu? 4 3 2 1 0 

17.5 pružnější organizaci práce? 4 3 2 1 0 

Děkují Vám za spolupráci a za čas, který jste strávil(a) vyplňováním tohoto dotazníku.



  Příloha č. 5 

Tabulka souhrnných relativních četností - kovovýroba 

 

4 3 2 1 0

1

1.1 2.3 0% 69% 8% 8% 15%

1.2 2.9 23% 62% 8% 0% 8%

1.3 2.5 15% 46% 23% 0% 15%

2 1.5 0% 15% 23% 62% 0%

3 2.0 0% 31% 38% 31% 0%

4 1.9 0% 31% 31% 38% 0%

5 2.3 0% 38% 54% 8% 0%

6 1.9 0% 23% 46% 31% 0%

7 1.3 8% 8% 31% 15% 38%

8 1.9 8% 15% 46% 23% 8%

9 2.0 8% 15% 54% 15% 8%

12 1.8 0% 15% 54% 31% 0%

13 1.5 8% 8% 38% 15% 31%

16 2.7 23% 54% 8% 0% 15%

17

17.1 2.0 8% 46% 8% 15% 23%

17.2 2.6 38% 31% 8% 0% 23%

17.3 1.9 15% 0% 54% 23% 8%

17.4 1.6 8% 8% 31% 46% 8%

17.5 1.8 15% 0% 38% 38% 8%

přehlednějšímu řízení procesu?

úsporám např. kancelářského papíru?

zefektivnění Vaší práce?

zrychlení celkového procesu?

pružnější organizaci práce?

Ohodnotil(a) byste Vaše znalosti a dovednosti nutné pro provádění nových postupů za 

dostatečné? 

Myslíte si, že realizací změny došlo k:

c)       V pracovní době i mimo ni 15%

b)       Ve volném čase (až po pracovní době) 0%15

Kdy jste se podrobně

seznámil(a) se správným

využitím nových postupů? 

a)       V pracovní době za plného provozu 85%

0%   d)      Jiným způsobem (uveďte jakým) .............................

c)       Na školení o této změně 0%

b)       Od kolegy (kolegyně) 73%

Byl(a) jste obeznámen(a) s výsledky realizované změny?

Byla realizovaná změna začleněna do pracovních postupů (nelze ji časem obejít)? 

14

Jak jste získal(a) informace o 

správné aplikaci nových 

postupů, které byly změnou 

zavedeny (jak využít novou 

technologii)? 

(můžete označit i více odpovědí)

a)       Od vedoucího na poradě 27%

e)      Ke změně mě manažer změny donutil příkazem. 33%

d)     Názor na změnu jsem změnil(a) díky manipulaci

manažerem změny (informoval mě jen o pozitivních stránkách

změny).

33%

c)      Na změnu jsem přístoupil(a) až po delším vyjednávání (po

zjištění, co z toho budu mít).
8%

b)      Zapojil mě do přípravy změny, a tak jsem pochopil(a) její

nutnost.
17%

11

V případě, že jste se změnou 

nesouhlasil(a), jakým způsobem 

Vás manažer změny přiměl ke 

změně názoru?

(můžete označit více odpovědí)

(v případě, že jste se změnou 

souhlasil(a),na  otázku 

neodpovídejte)

a)      Poskytl mi dostatek infrormací, které mě přesvědčily o

nutnosti této změny.
8%

50%

17%

33%

Byl(a) jste seznámen(a) s postupem, jakým bude změna realizována?

Byl(a) jste upozorněn(a) na problémy, se kterými jste se mohl(a) v průběhu realizace 

změny setkat?

Byla prováděna kontrola a hodnocení jednotlivých fází změny?

Myslíte si, že Vás manažer změny příměřeně motivoval k tomu, aby realizace změny 

proběhla úspěšně?

Měl(a) jste motivaci k tomu, aby ukončení změny proběhlo podle plánu (včas)?

10
Jak byste ohodnotil(a) Váš 

postoj ke změně?

a)       Se změnou jste od začátku souhlasil(a) a podporoval(a)

jste ji.

b)       Zpočtáku jste byl(a) ke změně skeptický(á), ale manažer

změny dokázal Váš názor změnit.

c)       Myslel(a) jste si, že změna je zbytečná, nesouhlasil(a) jste

s ní a na její realizaci jste se podílel(a) pouze z povinnosti.

Některý z vedoucích vyššího managementu

Přímý nadřízený

Kolegové

Měl(a) jste možnost zapojit se do přípravy změny?

Poskytl Vám manažer změny dostatek informací o změně?

Byl(a) jste seznámen(a) s cíli, kterých chtěla organizace dosáhnout realizací této změny?

Kdo Vás informoval o této změně?

Varianty odpovědí
Č.o. Otázky V

A
P



  Příloha č. 6 

Tabulka souhrnných relativních četností - komaxitárna

4 3 2 1 0

1

1.1 2.0 50% 0% 0% 0% 50%

1.2 4.0 100% 0% 0% 0% 0%

1.3 2.2 50% 0% 0% 17% 33%

2 1.8 17% 0% 33% 50% 0%

3 2.3 17% 33% 33% 0% 17%

4 2.2 0% 33% 50% 17% 0%

5 1.8 0% 0% 83% 17% 0%

6 1.8 0% 17% 50% 33% 0%

7 1.8 0% 0% 83% 17% 0%

8 2.3 17% 17% 50% 17% 0%

9 1.7 0% 0% 83% 0% 17%

12 0.8 0% 0% 17% 50% 33%

13 1.3 0% 17% 33% 17% 33%

16 2.5 17% 50% 17% 0% 17%

17

17.1 2.0 17% 0% 50% 33% 0%

17.2 2.3 17% 17% 50% 17% 0%

17.3 2.0 17% 0% 50% 33% 0%

17.4 2.5 17% 50% 0% 33% 0%

17.5 1.8 0% 17% 50% 33% 0%

zefektivnění Vaší práce?

zrychlení celkového procesu?

pružnější organizaci práce?

c)       V pracovní době i mimo ni 0%

přehlednějšímu řízení procesu?

úsporám např. kancelářského papíru?

15

Kdy jste se podrobně

seznámil(a) se správným

využitím nových postupů? 

a)       V pracovní době za plného provozu

Ohodnotil(a) byste Vaše znalosti a dovednosti nutné pro provádění nových postupů za 

dostatečné? 

Myslíte si, že realizací změny došlo k:

0%

b)       Od kolegy (kolegyně) 20%

b)       Ve volném čase (až po pracovní době) 0%

Byl(a) jste obeznámen(a) s výsledky realizované změny?

Byla realizovaná změna začleněna do pracovních postupů (nelze ji časem obejít)? 

14

Jak jste získal(a) informace o 

správné aplikaci nových 

postupů, které byly změnou 

zavedeny (jak využít novou 

technologii)? 

(můžete označit i více odpovědí)

a)       Od vedoucího na poradě

   d)      Jiným způsobem (uveďte jakým) .............................

c)       Na školení o této změně

b)      Zapojil mě do přípravy změny, a tak jsem pochopil(a) její

nutnost.
0%

11

V případě, že jste se změnou 

nesouhlasil(a), jakým způsobem 

Vás manažer změny přiměl ke 

změně názoru?

(můžete označit více odpovědí)

(v případě, že jste se změnou 

souhlasil(a),na  otázku 

neodpovídejte)

a)      Poskytl mi dostatek infrormací, které mě přesvědčily o

nutnosti této změny.
75%

e)      Ke změně mě manažer změny donutil příkazem. 25%

d)     Názor na změnu jsem změnil(a) díky manipulaci

manažerem změny (informoval mě jen o pozitivních stránkách

změny).

0%

c)      Na změnu jsem přístoupil(a) až po delším vyjednávání (po

zjištění, co z toho budu mít).
0%

Byl(a) jste seznámen(a) s postupem, jakým bude změna realizována?

Byl(a) jste upozorněn(a) na problémy, se kterými jste se mohl(a) v průběhu realizace 

změny setkat?

Byla prováděna kontrola a hodnocení jednotlivých fází změny?

Myslíte si, že Vás manažer změny příměřeně motivoval k tomu, aby realizace změny 

proběhla úspěšně?

Měl(a) jste motivaci k tomu, aby ukončení změny proběhlo podle plánu (včas)?

Jak byste ohodnotil(a) Váš 

postoj ke změně?

a)       Se změnou jste od začátku souhlasil(a) a podporoval(a)

jste ji.

b)       Zpočtáku jste byl(a) ke změně skeptický(á), ale manažer

změny dokázal Váš názor změnit.

c)       Myslel(a) jste si, že změna je zbytečná, nesouhlasil(a) jste

s ní a na její realizaci jste se podílel(a) pouze z povinnosti.
100%

0%

0%

80%

0%

100%

Č.o. Otázky

Byl(a) jste seznámen(a) s cíli, kterých chtěla organizace dosáhnout realizací této změny?

Kdo Vás informoval o této změně?

V
A

P Varianty odpovědí

Některý z vedoucích vyššího managementu

Přímý nadřízený

Kolegové

Měl(a) jste možnost zapojit se do přípravy změny?

Poskytl Vám manažer změny dostatek informací o změně?

10



  Příloha č. 7 

Tabulka souhrnných relativních četností - montáž 

 

4 3 2 1 0

1

1.1 1.3 0% 38% 0% 13% 50%

1.2 1.5 25% 0% 0% 50% 25%

1.3 2.3 13% 50% 13% 0% 25%

2 0.8 0% 0% 0% 75% 25%

3 1.5 0% 13% 50% 13% 25%

4 2.1 0% 63% 13% 0% 25%

5 1.8 0% 38% 25% 13% 25%

6 1.0 0% 0% 25% 50% 25%

7 0.1 0% 0% 0% 13% 88%

8 0.9 0% 13% 0% 50% 38%

9 0.9 0% 13% 0% 50% 38%

12 1.0 0% 13% 0% 63% 25%

13 0.9 0% 13% 25% 0% 63%

16 1.3 0% 13% 38% 13% 38%

17

17.1 1.3 0% 13% 38% 13% 38%

17.2 2.4 25% 13% 50% 0% 13%

17.3 1.3 0% 25% 13% 25% 38%

17.4 0.5 0% 0% 13% 25% 63%

17.5 0.9 0% 13% 13% 25% 50%

přehlednějšímu řízení procesu?

úsporám např. kancelářského papíru?

zefektivnění Vaší práce?

zrychlení celkového procesu?

pružnější organizaci práce?

Ohodnotil(a) byste Vaše znalosti a dovednosti nutné pro provádění nových postupů za 

dostatečné? 

Myslíte si, že realizací změny došlo k:

50%

c)       V pracovní době i mimo ni 0%

50%

b)       Ve volném čase (až po pracovní době)

0%

15

Kdy jste se podrobně

seznámil(a) se správným

využitím nových postupů? 

a)       V pracovní době za plného provozu

   d)      Jiným způsobem (uveďte jakým) .............................

60%

c)       Na školení o této změně 0%

40%

b)       Od kolegy (kolegyně)

33%

Byl(a) jste obeznámen(a) s výsledky realizované změny?

Byla realizovaná změna začleněna do pracovních postupů (nelze ji časem obejít)? 

14

Jak jste získal(a) informace o 

správné aplikaci nových 

postupů, které byly změnou 

zavedeny (jak využít novou 

technologii)? 

(můžete označit i více odpovědí)

a)       Od vedoucího na poradě

e)      Ke změně mě manažer změny donutil příkazem.

d)     Názor na změnu jsem změnil(a) díky manipulaci

manažerem změny (informoval mě jen o pozitivních stránkách

změny).

0%

c)      Na změnu jsem přístoupil(a) až po delším vyjednávání (po

zjištění, co z toho budu mít).
0%

33%

b)      Zapojil mě do přípravy změny, a tak jsem pochopil(a) její

nutnost.
33%

11

V případě, že jste se změnou 

nesouhlasil(a), jakým způsobem 

Vás manažer změny přiměl ke 

změně názoru?

(můžete označit více odpovědí)

(v případě, že jste se změnou 

souhlasil(a),na  otázku 

neodpovídejte)

a)      Poskytl mi dostatek infrormací, které mě přesvědčily o

nutnosti této změny.

50%

25%

25%

Byl(a) jste seznámen(a) s postupem, jakým bude změna realizována?

Byl(a) jste upozorněn(a) na problémy, se kterými jste se mohl(a) v průběhu realizace 

změny setkat?

Byla prováděna kontrola a hodnocení jednotlivých fází změny?

Myslíte si, že Vás manažer změny příměřeně motivoval k tomu, aby realizace změny 

proběhla úspěšně?

Měl(a) jste motivaci k tomu, aby ukončení změny proběhlo podle plánu (včas)?

10
Jak byste ohodnotil(a) Váš 

postoj ke změně?

a)       Se změnou jste od začátku souhlasil(a) a podporoval(a)

jste ji.

b)       Zpočtáku jste byl(a) ke změně skeptický(á), ale manažer

změny dokázal Váš názor změnit.

c)       Myslel(a) jste si, že změna je zbytečná, nesouhlasil(a) jste

s ní a na její realizaci jste se podílel(a) pouze z povinnosti.

Některý z vedoucích vyššího managementu

Přímý nadřízený

Kolegové

Měl(a) jste možnost zapojit se do přípravy změny?

Poskytl Vám manažer změny dostatek informací o změně?

Byl(a) jste seznámen(a) s cíli, kterých chtěla organizace dosáhnout realizací této změny?

Kdo Vás informoval o této změně?

V
A

P Varianty odpovědí
Č.o. Otázky



  Příloha č. 8 

Tabulka souhrnných relativních četností – všechny provozy 

 

4 3 2 1 0

1

1.1 1.9 11% 44% 4% 7% 33%

1.2 2.7 41% 30% 4% 15% 11%

1.3 2.3 22% 37% 15% 4% 22%

2 1.4 4% 7% 19% 63% 7%

3 1.9 4% 26% 41% 19% 11%

4 2.0 0% 41% 30% 22% 7%

5 2.0 0% 30% 52% 11% 7%

6 1.6 0% 15% 41% 37% 7%

7 1.1 4% 4% 33% 15% 44%

8 1.7 7% 15% 33% 30% 15%

9 1.6 4% 11% 44% 22% 19%

12 1.4 0% 11% 30% 44% 15%

13 1.3 4% 11% 33% 11% 41%

16 2.9 15% 41% 19% 4% 22%

17

17.1 2.3 7% 26% 26% 19% 22%

17.2 2.9 30% 22% 30% 4% 15%

17.3 2.0 11% 7% 41% 26% 15%

17.4 1.9 7% 15% 19% 37% 22%

17.5 1.9 7% 7% 33% 33% 19%

přehlednějšímu řízení procesu?

úsporám např. kancelářského papíru?

zefektivnění Vaší práce?

zrychlení celkového procesu?

pružnější organizaci práce?

9%

Ohodnotil(a) byste Vaše znalosti a dovednosti nutné pro provádění nových postupů za 

dostatečné? 

Myslíte si, že realizací změny došlo k:

9%

c)       V pracovní době i mimo ni

83%

b)       Ve volném čase (až po pracovní době)

0%

15

Kdy jste se podrobně

seznámil(a) se správným

využitím nových postupů? 

a)       V pracovní době za plného provozu

0%

   d)      Jiným způsobem (uveďte jakým) .............................

60%

c)       Na školení o této změně

40%

b)       Od kolegy (kolegyně)

32%

Byl(a) jste obeznámen(a) s výsledky realizované změny?

Byla realizovaná změna začleněna do pracovních postupů (nelze ji časem obejít)? 

14

Jak jste získal(a) informace o 

správné aplikaci nových 

postupů, které byly změnou 

zavedeny (jak využít novou 

technologii)? 

(můžete označit i více odpovědí)

a)       Od vedoucího na poradě

e)      Ke změně mě manažer změny donutil příkazem.

5%

d)     Názor na změnu jsem změnil(a) díky manipulaci

manažerem změny (informoval mě jen o pozitivních stránkách

změny).

21%

16%

c)      Na změnu jsem přístoupil(a) až po delším vyjednávání (po

zjištění, co z toho budu mít).

26%

b)      Zapojil mě do přípravy změny, a tak jsem pochopil(a) její

nutnost.

64%

11

V případě, že jste se změnou 

nesouhlasil(a), jakým způsobem 

Vás manažer změny přiměl ke 

změně názoru?

(můžete označit více odpovědí)

(v případě, že jste se změnou 

souhlasil(a),na  otázku 

neodpovídejte)

a)      Poskytl mi dostatek infrormací, které mě přesvědčily o

nutnosti této změny.

Byl(a) jste seznámen(a) s postupem, jakým bude změna realizována?

Byl(a) jste upozorněn(a) na problémy, se kterými jste se mohl(a) v průběhu realizace 

změny setkat?

Byla prováděna kontrola a hodnocení jednotlivých fází změny?

Myslíte si, že Vás manažer změny příměřeně motivoval k tomu, aby realizace změny 

proběhla úspěšně?

Měl(a) jste motivaci k tomu, aby ukončení změny proběhlo podle plánu (včas)?

10
Jak byste ohodnotil(a) Váš 

postoj ke změně?

a)       Se změnou jste od začátku souhlasil(a) a podporoval(a)

jste ji.

b)       Zpočtáku jste byl(a) ke změně skeptický(á), ale manažer

změny dokázal Váš názor změnit.

c)       Myslel(a) jste si, že změna je zbytečná, nesouhlasil(a) jste

s ní a na její realizaci jste se podílel(a) pouze z povinnosti.

Některý z vedoucích vyššího managementu

Přímý nadřízený

Kolegové

Měl(a) jste možnost zapojit se do přípravy změny?

Poskytl Vám manažer změny dostatek informací o změně?

Byl(a) jste seznámen(a) s cíli, kterých chtěla organizace dosáhnout realizací této změny?

Varianty odpovědí

Kdo Vás informoval o této změně?

V
A

P

23%

14%

Č.o. Otázky


