
Vážení respondenti! 

 

Jmenují se Yuliya Masliankova a jsem studentka Českého vysokého učení technického 

v Praze, kde studuji obor Řízení a ekonomika průmyslového podniku. 

 

Touto cestou se obracím na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, za cílem sběru 

informací potřebných k napsání bakalářské práce. 

 

Tématem práce je vedení lidí a manažerské schopnosti v rámci konkrétní společnosti X. 

 

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění je zcela dobrovolné. 

  

S pozdravem 

Yuliya Masliankova 

 

 

 

1. Máte rádi Vaší práci? 

a) mám svojí práci rád/a 

b) spíše ano 

c) práce je mi lhostejná 

d) spíše ne 

e) nemám svojí práci rád/a 

2. Chtěli byste změnit práci? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

3. Ohodnoťte na stupnici od 1-5 vlastnosti Vašeho přímého nadřízeného. 5 – vlastnost je hodně 

rozvinuta, 1- vlastnost špatně rozvinuta. 

a) pracovitost 

b) společenská aktivita 

c) profesionální znalost 

d) péče o lidi 

e) vyžadující 

f) nápomocný 

g) komunikativní 

h) schopnost porozumět lidem 

i) spravedlnost 

j) laskavost 

4. Kdo z členů Vašeho týmu má největší respekt od spolupracovníků. Napište jedno nebo dvě 

jména. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. Předpokládejme, že z nějakého důvodu nepracujete, vrátili byste se zpět do současného 

zaměstnání? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

6. Označte prosím, se kterým z následujících výroku souhlasíte nejvíc? 

a) většina členů našeho týmu jsou sympatičtí a přátelští lidé 

b) v našem týmu jsou různí lidé 

c) většina členů našeho týmu jsou nesympatičtí lidé 



7. Myslíte si, že by bylo dobré, kdyby členové týmu bydleli kousek od sebe? 

a) určitě ne 

b) spíše ne 

c) nevím, nepřemýšlel/a jsem na tím 

d) spíše ano 

e) určitě ano 

8. Níže je uvedena stupnice, na které prosím označte, kam byste zařadili Váš tým. 1 – tým, který 

mám hodně rád/a, 9 – tým, který nemám rád/a  

a) b) c) d) e) f) g) h) i) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

9. a) Myslíte si, že byste mohli přesně charakterizovat pracovní vlastnosti většiny Vašich kolegů?   

Ano  Spíše ano  Nevím   Spíše ne  Ne 

 b) Myslíte si, že byste mohli přesně charakterizovat osobní vlastnosti většiny Vašich kolegů? 

Ano  Spíše ano  Nevím   Spíše ne  Ne 

10. Kdybyste měli možnost strávit dovolenou spolu se členy Vašeho týmu, jak byste reagovali? 

a) vyhovovalo by mi to  

b) nevím 

c) nevyhovovalo by mi to 

11. Mohli byste s určitosti říct, kdo s kým ochotně mluví ohledně pracovních záležitostí ve Vašem 

týmu. 

a) ne 

b) nejsem si jist/a 

c) ano 

12. Jaká atmosféra převládá většinou ve Vašem týmu. Vyznačte na stupnici od 1 do 9, kde 1 – 

nepřátelská, nepříjemná atmosféra. 9 – naopak velmi přátelská, je tu vzájemný respekt. 

a) b) c) d) e) f) g) h) i) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

13. Myslíte si, že pokud byste byly dlouhodobě mimo pracoviště z jakéhokoliv důvodu, chtěli 

byste se i přes to nadále scházet se členy Vašeho týmu?  

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) nejsem si jist/a 

d) spíše ne 

e) určitě ne 

14. Označte, prosím, do jaké míry jste spokojení: 

a) z hlediska materiálního 

plně spokojen/a        spíše spokojen/a         těžko říci          spíše nespokojen/a         plně nespokojen/a 

b) z hlediska rovnoměrného rozdělení práce 

plně spokojen/a        spíše spokojen/a         těžko říci          spíše nespokojen/a         plně nespokojen/a 

 

c) z hlediska výše Vaší mzdy 

plně spokojen/a        spíše spokojen/a         těžko říci          spíše nespokojen/a         plně nespokojen/a 

d) z hlediska hygienických podmínek na pracovišti 



plně spokojen/a        spíše spokojen/a         těžko říci          spíše nespokojen/a         plně nespokojen/a  

e) z hlediska vztahů s přímým nadřízeným 

plně spokojen/a        spíše spokojen/a         těžko říci          spíše nespokojen/a         plně nespokojen/a 

f) z hlediska možností zvýšení Vaší pracovní kvalifikace 

plně spokojen/a        spíše spokojen/a         těžko říci          spíše nespokojen/a         plně nespokojen/a 

g) z hlediska různorodostí práce 

plně spokojen/a        spíše spokojen/a         těžko říci          spíše nespokojen/a         plně nespokojen/a 

15. Jak dobře si myslíte, že je organizovaná Vaše práce? 

a) myslím si, že naše práce je organizována velmi dobře 

b) v podstatě není špatně organizována, ale mohlo by to být lepší 

c) těžko říci 

d) práce je organizovaná nedostatečně, spoustu času je nevyužito  

e) myslím si, že práce je organizována velmi špatně 

16. Myslíte si, že Vás vedoucí má velký vliv na činnost týmu? 

určitě ano  spíše ano        těžko říci  spíše ne       určitě ne 

 

 

 

Na závěr prosím vyplníte pár základních informací o Vás. 

 

17.  Vaše pohlaví 

a) žena 

b) muž 

18. Věk: _______________let 

19.  Vzdělání 

a) Základní 

b) Střední 

c) Střední odborné 

d) Vysokoškolské 

e) Vysokoškolské odborné 

f) Nedokončené vysokoškolské 

20. Jak dlouho pracujete v tomto kolektivu: ______________________________________ 

21. Vaše zaměření a specifikace: _________________________________________________ 

22. Vaše průměrná měsíční mzda včetně prémii a přesčasů_____________________________ 

23. Váš rodinný stav:  

a) svobodná/ý 

b) vdaná/ženatý 

c) rozvedená/ý 

d) vdova/vdovec 

 

 

Velmi Vám děkuji za ochotu a čas strávený vyplňováním. 


