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Příloha č. 1: Logo a organizační struktura společnosti 
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Příloha 2: Dotazník 

DOTAZNÍK 

 

Vážená paní, vážený pane, 

 

jsem studentkou 5. ročníku Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava. Se souhlasem 

vedení Vaší společnosti Vás chci požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé 

diplomové práce.  

Účelem dotazníkového šetření je zhodnotit efektivnost interní komunikace 

ve společnosti Advanced World Transport a.s. Na základě vyhodnocení výsledků navrhnu 

Vaší společnosti možnosti ke zlepšení. 

 

Tento dotazník je zcela anonymní. Své odpovědi označte prosím křížkem.  

 

Předem děkuji za čas strávený vyplněním tohoto dotazníku. 

 

Bc. Kateřina Konečná 

 

 

Komunikace mezi vedením firmy a zaměstnanci: 

 

1. Jaký je podle Vás kontakt mezi vedením firmy a zaměstnanci? 

 dostatečný a pravidelný 

 nepravidelný 

 minimální 

Pozn......................................................................................................................................... 

 

2. Domníváte se, že vedení firmy s Vámi hovoří otevřeně a sděluje Vám důležité informace 

o firmě? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 

3. Jakým způsobem můžete předat informace vedení? 

 osobně 

 přes nadřízeného 

 e-mailem 

 jinak – uveďte: ..................................................................................................................... 
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4. Reaguje vedení firmy na Vaše námitky, návrhy či připomínky vyslechnutím nebo diskuzí? 

 ano, reaguje 

 ne, nereaguje 

 jak kdy - záleží na typu problému 

 nepodávám žádné návrhy ani připomínky 

 

5. Jaké překážky v interní komunikaci vidíte mezi Vámi a vedením firmy? 

 nezájem vedení 

 nedostatek času vedení 

 špatné komunikační kanály 

 žádné překážky nejsou, jsem spokojen 

 

6. Máte pocit, že se vedení firmy chová zodpovědně a příkladně (dbá na dodržování pravidel, 

samo dodržuje to, co vyžaduje)? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 

7. Řídící styl vedení firmy byste označil/a jako: 

 demokratický (společná dohoda) 

 liberální (odpovědnost každého) 

 autoritativní (prostá nařízení) 

 

 

Povědomí zaměstnanců o dění ve firmě: 

 

8. Znáte organizační strukturu firmy? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 

9. Znáte plány a strategii firmy pro daný rok? 

 ano 

 ne 

 částečně 

 

10. Máte informace o ekonomické situaci firmy? 

 ano  
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 ne 

 částečně 

 

11. Jste dostatečně a včas informován/a o připravovaných projektech? 

 ano, jsem informován/a o všech připravovaných projektech ve firmě 

 jsem informován/a jen o projektech, které se týkají mého oddělení 

 jsem informován/a nedostatečně 

 

12. Jakým způsobem se k Vám informace o firmě nejčastěji dostávají? 

 porady 

 rozhovor s nadřízeným 

 webové stránky 

 intranet 

 Kompas 

 od kolegů, z doslechu 

 jinak – uveďte: ...................................................................................................................... 

 

Názory zaměstnanců na společnost: 

 

13. Věříte v perspektivní budoucnost firmy (v horizontu 5 – 10 let)? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 

14. Domníváte se, že je ve firmě nastoleno spravedlivé a motivační prostředí? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 

15. Své názory na konkrétní problémy nebo situaci ve společnosti: 

 mohu otevřeně sdělovat 

 musím sdělovat opatrně a diplomaticky 

 bojím se sdělovat 

 je zbytečné sdělovat, nikdo se jim nevěnuje 

 

16. Jak hodnotíte aktivity firmy v oblasti společenské odpovědnosti (podpora regionu, nadací, 

ekologie, dobročinných aktivit, péče o zaměstnance…)? 

 tyto aktivity se mi líbí a je jich dost 
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 tyto aktivity se mi líbí, ale mělo by jich být více 

 tyto aktivity jsou zbytečné 

 nevím, co firma dělá 

 

17. Jak byste charakterizoval/a firmu jako zaměstnavatele? 

 firma si váží svých zaměstnanců, pečuje o ně a vytváří dobré pracovní podmínky 

 firma je běžný zaměstnavatel, který platí za odvedenou práci 

 firma je zaměstnavatel, který potřebuje zaměstnance na práci, ale více se o ně nezajímá 

 

18. Co je pro Vás důležité v péči o zaměstnance? (lze označit více odpovědí) 

 penzijní připojištění 

 příspěvek na stravování 

 školení 

 jazyková výuka 

 akce pro zaměstnance 

 jiné – uveďte: …..……………….......................................................................................... 

 

19. Domníváte se, že je novým zaměstnancům věnována potřebná péče na zapracování, 

orientaci a adaptaci ve firmě? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 

20. Doporučil/a byste firmu svým přátelům jako zaměstnavatele? 

 určitě 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 

Osobní spokojenost zaměstnance ve firmě: 

 

21. Jak byste ohodnotil/a Vaši celkovou spokojenost ve firmě? 

 zcela spokojen/a 

 spokojen/a s výhradami 

 spíše nespokojen/a 

 zcela nespokojen/a 
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22. Jaký je hlavní důvod Vašeho setrvání ve firmě? (označit můžete více odpovědí, v tomto 

případě prosím doplňte pořadí) 

 pracovní uplatnění 

 lidé, pracovní kolektiv 

 příjem 

 zaměstnanecké výhody 

 možný kariérní postup 

 pracovní doba 

 jiné – uveďte: ……............................................................................................................... 

 

 

23. Co Vám brání ve stoprocentním plnění pracovních povinností? 

 nic mi nebrání 

 špatné pracovní podmínky 

 nedostatečné technické vybavení 

 složité pracovní postupy 

 nízká spolupráce v oddělení / na provozu 

 nejasné stanovení úkolů, odpovědnosti 

 malá informovanost 

 jiné – uveďte:........................................................................................................................ 

 

24. Přivítali byste možnost pravidelně hodnotit prostředí ve firmě např. formou podobného 

dotazníku? 

 ano, mohla by to být možnost, jak sdělit své názory 

 ne, své názory mohu prezentovat i jinými formami; uveďte jakými: ................................... 

 ne, nechci své názory prezentovat 

 

25. Vaše návrhy, námitky či připomínky k tématu interní komunikace a firemní kultury: 

...…...........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

Demografické otázky - respondent: 

 

26. Pohlaví 

 muž   

 žena 

 

27. Věk 

 do 20 let 
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 21 – 30 let 

 31 – 40 let 

 41 – 50 let 

 více než 50 let 

 

28. Dosažené vzdělání 

 základní 

 vyučen/a 

 střední s maturitou 

 vysokoškolské 

 

29. Délka práce ve firmě 

 méně než 1 rok 

 1-3 roky 

 3-5 let 

 5-10 let 

 více než 10 let 

 

30. V jaké oblasti pracujete? 

 obchod 

 finance a IT 

 personalistika 

 provoz 

 jiné - uveďte: ......................................................................................................................... 
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Příloha č. 3: Modus, medián 

Medián (označován Me nebo ) je hodnota, jež dělí řadu podle velikosti seřazených 

výsledků na dvě stejně početné poloviny. Platí, že nejméně 50 % hodnot je menších nebo 

rovných a nejméně 50 % hodnot je větších nebo rovných mediánu.
2
 Pro nalezení mediánu 

daného souboru stačí hodnoty seřadit podle velikosti a vzít hodnotu, která se nalézá uprostřed 

seznamu. O mediánu má smysl mluvit u slovních vyjádření jen tam, kde je možné 

varianty uspořádat, např. od pozitivních odpovědí k negativním. Pokud má soubor sudý 

počet prvků, obvykle se za medián označuje aritmetický průměr hodnot na místech n/2 a 

n/2+1. Obecně lze za medián označit více čísel (prvků). V už zmíněném případě sudého počtu 

prvků neexistuje jedinečná střední hodnota. Platí však, že polovina hodnot je menší nebo 

rovna a polovina prvků je větší nebo rovna, ať už se za medián zvolí libovolné z obou 

prostředních čísel (prvků). Totéž dokonce platí i pro libovolné číslo (prvek), jehož velikost 

leží mezi těmito dvěma čísly (prvky). Proto se jako medián takového souboru může vzít 

libovolné z obou prostředních čísel (prvků) i libovolné z čísel (prvků) mezi nimi. 

Příklad – způsob výpočtu: Otázka č. 9 

Znáte plány a strategii firmy pro daný rok? 

Tab. 5.2.9 Četnosti odpovědí zaměstnanců na 9. otázku: 

Váha Odpověď 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Seřazené 

odpovědi 

dle vah 

Absolutní 

četnost 

Kumulovaná 

absolutní 

četnost 

1 ano 22 21,57 % ano 22 22 

3 ne 33 32,35 % částečně 47 69 

2 částečně 47 46,08 % ne 33 102 

 Celkem 102 100,00 %  102  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Váha je stanovena dle uspořádání prvků od pozitivní odpovědi k negativní. 

Polovina celkové absolutní četnosti činí 51. Z kumulované absolutní četnosti je zjištěn 

prvek, který se nachází na 51. místě, tzn. částečně. Odpověď tedy zní: 

Medián, odpověď, která dělí soubor odpovědí po uspořádání na dvě stejné poloviny je 

také „částečně“. V případě této otázky převažují spíše negativní odpovědi. 

 

                                                 
2
 CO JE CO, VAŠE ENCYKLOPEDIE. Medián [online]. Co je co [28.3.2012]. Dostupné z: 

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=58029&s_lang=2&title=medi%E1n 
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Modus náhodné veličiny (označován jako Mo nebo ) je hodnota, která se v daném 

statistickém souboru vyskytuje nejčastěji (hodnota znaku s největší relativní četností). 

Představuje jakousi typickou hodnotu sledovaného souboru a jeho určení předpokládá 

roztřídění souboru podle obměn znaku.
3
 

 

Příklad: Otázka č. 9 

Znáte plány a strategii firmy pro daný rok? 

Tab. 5.2.9 Četnosti odpovědí zaměstnanců na 9. otázku: 

Odpověď 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

ano 22 21,57 % 

ne 33 32,35 % 

částečně 47 46,08 % 

Celkem 102 100,00 % 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Modus, největší absolutní četnosti dosáhla odpověď „částečně“. 
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 CO JE CO, VAŠE ENCYKLOPEDIE. Modus [online]. Co je co [28.3.2012]. Dostupné z: 
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Příloha 4: Služby skupiny AWT 

 

1. Železniční doprava 

Doprava v železnici hraje v podnikání skupiny klíčovou roli. AWT je jedním 

z největších soukromých železničních dopravců v Evropě, v ČR je mezi soukromými 

dopravci jedničkou s přibližně čtvrtinovým podílem na trhu. 

Disponuje velkým množstvím lokomotiv i železničních vozů všech typů, provádí 

výstavbu a opravy železničního svršku. Poskytují rovněž komplexní služby na průmyslových 

vlečkách po celé zemi a provozuje přes 300 km vlastních tratí. Ročně po železnici dopraví 

více než 10 milionů tun zboží. 

Více než 50 let zkušeností s železniční dopravou dělá ze skupiny silného železničního 

operátora s rozsáhlým zázemím pro poskytování všech souvisejících služeb.
4
 

 

2. Železniční spedice 

Skupina AWT je dlouhodobě aktivní v mezinárodní železniční přepravě, v rámci ČR 

drží pozici největšího železničního speditéra. Jak v tuzemsku, tak i v zahraničí není závislá 

na jediném dopravci. Disponuje rozsáhlou flotilou vozů, přední postavení má zejména 

v krytých vozech s přepážkami. Jako jediný přepravce v ČR garantuje termín přistavení vozu. 

Podílí se na tvorbě systémových vlaků Adria a Carpáthia Express. Nabízí překládku mezi 

silnicí, vodou a železnicí včetně možnosti meziskladování. Jako jediní v ČR nabízí kompletní 

systém kombinované dopravy ACTS.
5
 

 

3. Silniční spedice 

AWT poskytuje mezinárodní silniční přepravu kusových i celovozových zásilek. 

Rozšiřuje vlastní česko-slovenský distribuční systém. Nabídka zahrnuje i přepravu zboží 

vysoké hodnoty nebo nebezpečných nákladů dle ADR. Dokáže zajistit široké spektrum 

vozidel pro přepravu nejrůznějších komodit (návěsy, cisterny, kontejnery, sila). Využívá je 

jak pro standardní dopravu, tak pro expresní přepravy nebo zajištění sběrné služby po Evropě, 

Blízkém východě a severní Africe.
6
 

 

 

                                                 
4
 ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S. Profil skupiny AWT – brožura 2011. [s.l.]: AWT, © 2011. 

5
 ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S. Profil skupiny AWT – brožura 2011. [s.l.]: AWT, © 2011. 

6
 ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S. Profil skupiny AWT – brožura 2011. [s.l.]: AWT, © 2011. 
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4. Letecké přepravy 

Široká škála nabízených služeb v letecké přepravě se opírá o téměř 60 let zkušeností. 

Leteckou přepravu zajišťuje skupina přímo z cargo terminálu SkyPort na letišti Ruzyně. 

Importní i exportní zásilky přepravuje ze/do všech celních letišť na světě včetně celně 

deklaračních služeb, pojištění nebo svozu a rozvozu zásilek či skladování. Zajišťují expresní 

přepravy, přepravy „z domu do domu“, přepravy nebezpečného i cenného zboží, zboží 

podléhajícího zkáze a služby kombinované dopravy.
7
 

 

5. Námořní přepravy 

Skupina AWT zabezpečuje námořní přepravy ze/do všech světových destinací, vlastní 

zastoupení má ve 4 evropských přístavech (Rijeka, Koper, Gdyně, Štětín). Navrhuje optimální 

řešení způsobu přepravy podle charakteru zásilky, ať se jedná o přepravy kontejnerové, 

kusové, volně loženého zboží či přepravy vozidel nebo nebezpečných nákladů. Přepravu 

zajišťuje včetně všech souvisejících služeb od balení přes celní odbavení až po pojištění a 

další služby s přidanou hodnotou.
8
 

 

6. Logistické služby a celní deklarace 

Společnost zajišťuje komplexní nastavení a optimalizaci logistických procesů. Nabízí 

komplexní logistické služby v oblasti skladování a vnitrostátní distribuce s návazností 

na mezinárodní silniční přepravy. Disponuje téměř 50 000 m
2 

skladových ploch v různých 

městech ČR a na Slovensku a využívá vlastní vnitrostátní distribuční systém. Zabezpečuje a 

rozvíjí logistické procesy s cílem nabídnout zákazníkům optimální řešení s využitím 

moderních technologií ve skladování. Nabízí také kompletní zajištění mezinárodního 

stěhování nebo in-house logistiku, tedy převzetí všech logistických a skladovacích činností a 

odpovědností přímo v prostorách zákazníka. Související logistické služby s přidanou 

hodnotou a celní služby jsou samozřejmostí. Celně deklarační služby poskytuje samostatně, 

ale i jako součást přepravních a logistických služeb. Zajišťuje odbavení zásilek a projednání 

dovozních, vývozních i tranzitních operací v režimu svobodného pásma v daňovém a celním 

skladu.
9
 

 

 

                                                 
7
 ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S. Profil skupiny AWT – brožura 2011. [s.l.]: AWT, © 2011. 

8
 ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S. Profil skupiny AWT – brožura 2011. [s.l.]: AWT, © 2011. 

9
 ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S. Profil skupiny AWT – brožura 2011. [s.l.]: AWT, © 2011. 
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7. Terminál Ostrava-Paskov 

AWT provozuje jeden z mála otevřených nezávislých terminálů v ČR. Terminál 

Ostrava-Paskov o rozloze 19 000 m
2 

a s kapacitou 1400 TEU leží mezi dvěma velkými 

průmyslovými městy Ostravou a Frýdkem-Místkem. Strategická pozice v srdci Evropy 

umožňuje snadné a rychlé propojení do důležitých evropských přístavů a terminálů. Nachází 

se v těsné blízkosti dálnice a má kolejové napojení na celostátní železniční síť. Slouží jak pro 

skupinu AWT, tak pro externí subjekty. Terminál zajišťuje veškeré činnosti spojené 

s přepravou, překládkou, svozem, rozvozem, deponací, opravami a čištěním kontejnerů, 

odbavením vlaků a skladováním na otevřené ploše i celní služby v místní celnici. Skupina 

disponuje kontejnerovými překladači s možností stohování kontejnerů až do pěti vrstev a 

manipulace nejen s běžnými ISO kontejnery, ale i se silničními návěsy a výměnnými 

nástavbami. Dále disponuje vlastními tahači s kontejnerovými návěsy, lokomotivami a 

zaměstnanci na nonstop železniční vlečce.
10

 

 

8. Kombinovaná doprava – dopravní řetězce na míru 

Skupina AWT efektivně využívá kombinace železniční, silniční, letecké, vodní 

vnitrozemské i námořní přepravy. Společnosti skupiny mají s intermodální dopravou více než 

15 let zkušeností. Díky tomu jsou schopni přepravit v podstatě jakékoliv zboží odkudkoliv 

kamkoliv a v určený čas. Aktivní a komplexní využívání kombinované dopravy spoří 

zákazníkům čas i peníze a výrazně snižuje riziko poškození zboží během manipulace i 

přepravy. V kontextu globálního oteplování je stále významnější i její větší šetrnost vůči 

životnímu prostředí. 

Skupina jako jediná v ČR nabízí komplexní pokročilý systém kombinované dopravy 

ACTS – Abroll-Container-Transport-Systém. Ten se skládá ze speciálních odvalovacích 

kontejnerů, silničních nosičů a železničních vozů s otočnými rámy pro kontejnery. Výhoda 

oproti standardní kombinované dopravě (s využitím výměnných nástaveb nebo ISO 

kontejnerů) je především v tom, že ACTS nevyžaduje žádné drahé a stacionární zařízení 

v podobě vybavených kontejnerových terminálů a je realizovatelný téměř v každé železniční 

stanici nebo vlečce. K překládce ACTS kontejnerů z železničního vozu na nákladní automobil 

a zpět postačí zpevněná plocha u koleje. V přepravě ACTS kontejnerů je nyní skupina AWT 

již číslem jedna ve střední Evropě – disponuje více než 400 kontejnery ACTS všech možných 

typů a pro přepravu vlastní 79 vozů typu Slps a desítku automobilových nosičů/překladačů. 

                                                 
10

 ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S. Profil skupiny AWT – brožura 2011. [s.l.]: AWT, © 2011. 
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 AWT je rovněž terminálovým operátorem kombinované dopravy v Ostravě-Paskově. 

Dále realizuje přepravy pro mnoho zákazníků z řad operátorů kombinované dopravy a 

speditérů. Do budoucna vidí skupina AWT velkou perspektivu v kontinentální kombinované 

dopravě.
11

 

 

Doprava napříč obory: 

Skupina AWT poskytuje logistické a dopravní služby napříč téměř všemi obory a 

odvětvími. Vedle tradiční dopravy uhlí, chemických produktů, oceli či papíru skupina posiluje 

své postavení také v dopravě pro automobilový průmysl a v přepravě kontejnerů. Mezi nové 

obory, ve kterých se skupina rozvíjí a uplatňuje své know-how a přední pozici na trhu, patří 

také potravinářství a odpady z potravinářského průmyslu, alternativní paliva, štěpky a 

přepravy dřeva nebo moderní obor biopaliv a jejich přeprava v rámci střední Evropy.
12

 

 

9. Opravy, údržba a pronájem železničních vozů a lokomotiv 

AWT zajišťuje prostřednictvím své divize ROSCO (Rolling Stock) správu, údržbu a 

opravy vozového parku a pronájem železničních vagonů a lokomotiv. Zabezpečuje také 

čištění železničních cisteren, autocisteren a kontejnerů, nakládání s nebezpečnými odpady a 

čištění odpadních vod a likvidaci odpadů. S těmito činnostmi má víc než 30 let zkušeností. 

 

10. Rekultivační a stavební práce 

Skupina AWT nabízí komplexní služby týkající se rekultivačních prací, zemních prací, 

stavební, demoliční a projekční činnosti. Dnešní know-how je výsledkem téměř 50leté 

činnosti a zkušenosti. Zabýváme se především zřizováním a provozováním odvalů, výsypek a 

odkališť, zemními pracemi prováděnými za použití strojů a výbušnin, stavebními pracemi, 

speciálními zemními pracemi, demolicemi, výstavbou skládek, likvidací průmyslových 

odpadů včetně jejich přepravy, dekontaminací kontaminovaných zemin, sanací starých zátěží 

a obnovou funkce krajiny zasažené důlní činností. Provozuje skládky odpadů a recykluje 

druhotné suroviny. Mají dlouholeté zkušenosti a disponují vyškolenými pracovníky i vlastní 

speciální technikou, která umožňuje mimořádně kvalifikovaně provádět sanace starých 

ekologických zátěží, asanačně rekultivační stavby, demolice, zemní práce nebo údržbu 

pozemků.
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Příloha č. 5: Společenská odpovědnost společnosti AWT 

 

Životní prostředí 

Společnost se snaží chovat se ohleduplně vůči okolní krajině i lidem, kteří v ní žijí. 

Hlavní doménou je železniční doprava, která se řadí mezi nejekologičtější způsoby dopravy 

vůbec. Snižují tak dopady své činnosti na životní prostředí pravidelnou modernizací vozového 

parku a efektivním využíváním kombinované dopravy. Dlouhodobě snižují spotřebu energií i 

produkci odpadů. Dále jsou experti na rekultivaci – 50 let zkušeností, potřebná technika a 

kvalifikovaní lidé, kteří umí vracet krajině (poničené lidskou činností) život. Principy 

udržitelnosti se snaží uplatňovat ve všech činnostech skupiny.
13

 

 

Péče o zaměstnance 

S přibližně 2 500 pracovníky na desítkách pracovišť po celé ČR se společnost AWT řadí 

mezi největší zaměstnavatele v zemi. Společnost si je dobře vědoma, že základní podmínkou 

úspěchu jsou kvalifikovaní a flexibilní zaměstnanci. Investují proto do vzdělání a rozšiřování 

kvalifikace zaměstnanců, spolupracují s učilišti, odbornými školami i univerzitami. Loajálním 

zaměstnancům nabízí možnosti kariérního růstu a řadu benefitů. Klíčovým cílem je 

minimalizace pracovních úrazů. Vkládají tak prostředky do bezpečnosti práce a zdokonalují 

pravidla, která snižují riziko pracovních úrazů na minimum.
14

 

 

Corporate governance 

Skupina uplatňuje etický přístup nejen vůči svým zaměstnancům, ale také obchodním 

partnerům. Jejich obchodníci se tak řídí nově vytvořeným etickým kodexem. Plní nejpřísnější 

ISO normy a jsou držiteli dalších certifikátů. Jejich pravidelnost je pravidelně prověřována 

nezávislým auditem.
15

 

 

Místní komunity a tradice 

Aktivity skupiny AWT už dávno překročily hranice Moravskoslezského kraje, stále si 

však dobře uvědomují, odkud vzešli a odkud pochází většina zaměstnanců. Proto 

prostřednictvím Nadace OKD podporují rozvoj tohoto regionu. Průmyslové dědictví severní 
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Moravy a také velký kus historie skupiny je chráněno prostřednictvím Hornického muzea 

v Ostravě. Podporují také další společensky prospěšné projekty ve všech regionech, kde 

působí.
16

 

 

Dárcovské aktivity 

AWT patří mezi významné firemní dárce v ČR. Na řadu projektů přispívají jednotlivé 

firmy ve skupině, svou tradici ale mají také sbírky mezi zaměstnanci.
17

 

Přehled filantropických aktivit za poslední období: 

 Povodně 2010 

 Podpora dobrovolných hasičů ze sbírky AWT v roce 2010 

 Konto Bariéry 

 Projekty podpořené zaměstnanci AWT Čechofracht:
18

 

o rok 2007 - vybavení  domu pro seniory s pečovatelskou službou v obci 

Třemošnice,  

o rok 2008 - zakoupení vybavení pro Základní a mateřskou speciální školu 

v Kladně,  

o rok 2009 - zakoupení speciálního dětského chodítka pro zdravotně 

postiženého žáka speciální mateřské školy v Chomutově, 

o rok 2010 - zakoupení speciální matrace GRANDE pro čtyřletého chlapce 

z Prahy, který trpí těžkou kostní dysplasií. 
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Příloha č. 6: Grafické zobrazení demografických otázek 

 

26. Pohlaví 

Graf 5.2.26 Absolutní četnosti odpovědí zaměstnanců na 26. otázku: 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

27. Věk 

Graf 5.2.27 Absolutní četnosti odpovědí zaměstnanců na 27. otázku: 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

28. Dosažené vzdělání 

Graf 5.2.28 Absolutní četnosti odpovědí zaměstnanců na 28. otázku: 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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29. Délka práce ve firmě 

Graf 5.2.29 Absolutní četnosti odpovědí zaměstnanců na 29. otázku: 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

30. V jaké oblasti pracujete? 

Graf 5.2.30 Absolutní četnosti odpovědí zaměstnanců na 30. otázku: 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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