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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Dotazník 

Dotazník na téma firemní kultura 

 

Tento dotazník se snaţí zmapovat firemní kulturu ve Vaší firmě. Slouţí pouze 

k účelům vypracování mé bakalářské práce na téma „Firemní kultura – od obecného 

pojetí ke konkrétnímu případu“. Dotazník včetně údajů o Vaší osobě je zcela důvěrný. 

Analýza ani výzkumná zpráva nebudou obsahovat osobní údaje. Ty slouţí pouze 

k zajištění reprezentativního vzorku (abych neměla dotazníky například pouze od 

managementu, zaměstnanců ve věku 40-49 let, nebo se středním vzděláním 

s maturitou). Vše budu zpracovávat pouze já a informace z výzkumu nebudou předány 

dalším osobám. 

 

 Veškerá data budou zpracována hromadně. Na většinu otázek budete odpovídat 

zakroužkováním písmena u příslušné odpovědi. Vyplnění dotazníku je samozřejmě 

dobrovolné. Odpovídejte, prosím, pravdivě a pozorně čtěte zadání otázky. Po vyplnění 

vloţte dotazník do přiloţené obálky a zalepte. 

Předem děkuji za Vaši spolupráci. 

Markéta Haratická 

 

1. V čem se podle Vás liší tato firma od jiných s obdobným zaměřením? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

2. Co se Vám zde líbí? Jmenujte alespoň dvě věci. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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3. Co by se zde mělo změnit? Jmenujte alespoň dvě věci. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

4. Existují ve firmě formální mimopracovní setkání zaměstnanců? (např. večírky, 

oslavy atp.) 

a) Ano  b) Ne 

5. Existují ve firmě neformální mimopracovní setkání zaměstnanců? (např. 

posezení v restauraci, sportovní aktivity atp.) 

a) Ano  b) Ne 

6. Napadají Vás nějaké zvyky nebo rituály, které se konají ve firmě při určitých 

příležitostech? (např. při přijetí zaměstnance, zaškolení, povýšení, odchod do důchodu 

atp.) Pokud ano, zkuste je stručně popsat:  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. Je od zaměstnanců vyžadován určitý způsob oblékání? 

 a) Ano  b)Ne 

8. Pokud ano, vztahují se tato pravidla na všechny zaměstnance? 

 a) Ano  b) Ne 

9. Existují zde směrnice pro chování zaměstnanců? 

a) Ano  b) Ne 
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10. Které z následujících hodnot byste uvedl/a jako skutečně vžité ve Vaší firmě? 

(Postupujte po řádcích, zakroužkujte vždy pouze jednu odpověď v řádku) 

 
Určitě 

ano 
Spíše ano Spíše ne Určitě ne 

a) Dobré mezilidské vztahy a) b) c) d) 

b) Vysoká kvalita práce a) b) c) d) 

c) Vzájemná úcta a) b) c) d) 

d) Orientace na zákazníka  a) b) c) d) 

e) Týmový duch a) b) c) d) 

 

11. Napadají Vás ještě jiné hodnoty? (Pokud ano, vypište): 

…………………………………………………………………………………… 

12. Doporučil/a byste tuto firmu jako dobrého zaměstnavatele? 

a) Určitě ano     b) Spíše ano     c) Spíše ne     d) Určitě ne 

13. Chtěl/a byste, aby zde pracovaly Vaše děti? 

a) Určitě ano     b) Spíše ano     c) Spíše ne     d) Určitě ne 

14. Jste spokojen/a se svou prací? 

a) Rozhodně spokojen/a b) Spíše spokojen/a  

c) Spíše nespokojen/a  d) Rozhodně nespokojen/a 

15. Myslíte si, že komunikace ve firmě je srozumitelná pro všechny? 

 a) Ano  b) Ne 

16. Dochází zde často ke vzniku nejasností nebo tzv. „drbů“? 

a) Ano  b) Ne 
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17. Jste: 

 a) Muţ b) Ţena 

18. Do jaké věkové kategorie patříte? 

a) Do 30 let     b) 30 – 39 let     c) 40 – 49 let     d) 50 – 59 let     e) 60 a více let 

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) ZŠ     b) SŠ bez maturity     c) SŠ s maturitou     d) VŠ (nebo VOŠ) 

20. Ve firmě pracujete jako: 

……………………………………………………………………… 

21. Ve firmě pracujete: ……. let  

 

 

Děkuji za Vaši spolupráci na výzkumu a přeji hezký den! 
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Příloha č. 2: Scénář rozhovoru 

V čem se podle Vás liší tato firma od jiných 

s obdobným zaměřením? 

Co se Vám zde líbí? Co by se zde mělo změnit? 

 

 

Co změnit, zavést, zrušit… 

Artefakty 

Co si myslíte, ţe symbolizuje tuto firmu? 

Existují zde formální mimopracovní setkání 

zaměstnanců? Existují neformální mimopracovní 

setkání zaměstnanců? Podporuje je společnost? 

Je od zaměstnanců vyţadován určitý způsob 

oblékání? 

Probíhá ve firmě školení? 

 

 

 

Oslavy, večírky… 

 

Posezení v restauraci, sportovní aktivity… 

 

Týká se to všech, nebo jen někoho? 

Je dobrovolné nebo povinné? Čeho konkrétně se 

týká? 

Kolují firmou nějaké typické historky? 

Napadají Vás nějaké zvyky nebo rituály, které se 

konají při určitých příleţitostech? Přijetí 

zaměstnance, zaškolení, povýšení, odchod do 

důchodu … 

Normy chování 

Vyţaduje se od zaměstnanců určité typické 

chování? Můţete ho popsat? 

 

 

Existují zde směrnice pro chování zaměstnanců? 

Hodnoty 

Jaké hodnoty jsou vţité ve Vaší firmě? 

 

 

 

Napadají Vás ještě jiné hodnoty?  

 

Mezilidské vztahy, inovace technologií, orientace 

na zákazníka, přizpůsobivost vnějším podmínkám, 

houţevnatost, odvaha, vysoká kvalita, vzájemná 

úcta, otevřenost… 

Jmenujte i ty negativní. 

Spokojenost, Postoje 

Jste spokojen/a se svou prací? 

Zajímá se Váš nadřízený pouze o výsledky práce, 

nebo i o Vaše pracovní, popř. soukromé problémy? 

Jak jsou oceňovány nové nápady a podněty v celé 

společnosti? 

Jak se řeší pracovní problémy? Máte důvěru 

v rozhodnutí top managementu/nadřízeného? 

 

Doporučil byste tuto firmu jako dobrého 

zaměstnavatele? 

Chtěl byste, aby zde pracovaly Vaše děti? 

Co pro Vás znamená práce pro tuto firmu? 

 

konsensus, názor většiny, rozhoduje nadřízený… 

Cíle 

Víte, jaké jsou hlavní cíle firmy? 

 

Kam firma směřuje a čeho chce dosáhnout? 

Strategie 

Jakou strategii k tomu vyuţívá?  Jak postupuje, aby 

toho dosáhla? 

 

Komunikace 

Který komunikační prostředek je ve firmě pouţíván 

nejčastěji?  

Označil byste komunikaci ve firmě jako spíše 

formální nebo neformální? 

Pouţívá se ve firmě nějaký specifický jazyk?  

Myslíte si, ţe komunikace ve firmě je jednoznačná 

a srozumitelná? 

Dochází zde často ke vzniku nejasností nebo tzv. 

„drbů“? 

 

 

 

telefon, email, dopis, tištěná zpráva, komunikace 

„z očí do očí“… 

 

 

slovní obraty, způsoby oslovení… 
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Příloha č. 3: Frekvence odpovědí u jednotlivých hodnot (tabulka) 

 Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne 

Mezilidské 
vztahy 

22% 41% 32% 5% 

Vzájemná úcta 11% 46% 30% 13% 

Vysoká kvalita 
práce 

19% 60% 19% 2% 

Orientace na 
zákazníka 

54% 24% 16% 6% 

Týmový duch 5% 46% 38% 11% 

 

 

Příloha č. 4: Komunikace ve firmě (graf) 

 

 

 

 

 

 

46 %

52 %

Je komunikace ve firmě 

srozumitelná?

ANO

NE

Bez odpovědi
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Příloha č. 5: Nejasnosti a „drby“ ve firmě (graf) 

 

 

 

Příloha č. 6: Spokojenost s prací (graf) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

76 %

22%

Vznikají často nejasnosti a drby?

ANO

NE

Bez odpovědi
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Příloha č. 7: Doporučení firmy jako dobrého zaměstnavatele (graf) 

 

 

 

Příloha č. 8: Zaměstnání dětí ve stejné firmě (graf) 
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Příloha č. 9: Vztah spokojenosti s prací a doporučení firmy jako dobrého 

zaměstnavatele (tabulka) 

 

Correlations 

 
Jste spokojen/a 

se svou prací? 

Doporučil/a byste 

firmu jako 

dobrého 

zaměstnavatele? 

Spearman's rho Jste spokojen/a se svou 

prací? 

Correlation Coefficient 1,000 ,536
**
 

Sig. (2-tailed) . ,001 

N 36 36 

Doporučil/a byste firmu jako 

dobrého zaměstnavatele? 

Correlation Coefficient ,536
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,001 . 

N 36 37 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Příloha č. 10: Vztah spokojenosti s prací a zaměstnání dětí ve stejné firmě 

(tabulka) 

 

Correlations 

 
Jste spokojen/a 

se svou prací? 

Chtěl/a byste, 

aby zde 

pracovaly Vaše 

děti? 

Spearman's rho Jste spokojen/a se svou 

prací? 

Correlation Coefficient 1,000 ,383
*
 

Sig. (2-tailed) . ,021 

N 36 36 

Chtěl/a byste, aby zde 

pracovaly Vaše děti? 

Correlation Coefficient ,383
*
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,021 . 

N 36 36 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Příloha č. 11: Vztah doporučení firmy jako dobrého zaměstnavatele a zaměstnání 

dětí ve stejné firmě (tabulka) 

 

Correlations 

 

Doporučil/a byste 

firmu jako 

dobrého 

zaměstnavatele? 

Chtěl/a byste, 

aby zde 

pracovaly Vaše 

děti? 

Spearman's rho Doporučil/a byste firmu jako 

dobrého zaměstnavatele? 

Correlation Coefficient 1,000 ,736
**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 37 36 

Chtěl/a byste, aby zde 

pracovaly Vaše děti? 

Correlation Coefficient ,736
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 36 36 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Příloha č. 12: Vztah spokojenosti s prací s odpracovanými léty ve firmě (tabulka) 

 

Correlations 

 
Počet let ve firmě 

Jste spokojen/a 

se svou prací? 

Spearman's rho Počet let ve firmě Correlation Coefficient 1,000 -,363
*
 

Sig. (2-tailed) . ,029 

N 36 36 

Jste spokojen/a se svou 

prací? 

Correlation Coefficient -,363
*
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,029 . 

N 36 36 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Příloha č. 13: Ukázka vztahu spokojenosti s prací s odpracovanými léty ve firmě 

(tabulka) 

 

Jste spokojen/a se svou prací? * Počet let ve firmě Crosstabulation 

Count 

 
Počet let ve firmě 

Total 1 - 9 let 10 a více let 

Jste spokojen/a se svou 

prací? 

rozhodně spokojen/a 3 6 9 

spíše spokojen/a 11 11 22 

spíše nespokojen/a 3 0 3 

rozhodně nespokojen/a 2 0 2 

Total 19 17 36 

 

 


