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Příloha č. 1 
 

Průvodní dopis k dotazníku 

 

Dobrý den, 

jsem studentkou Fakulty humanitních studií Karlovy Univerzity a vypracovávám 

diplomovou práci na téma organizační kultury. V souvislosti s mou prací Vás prosím o 

vyplnění níže přiloženého dotazníku, jehož vyplnění Vám nezabere více než 10 minut času. 

Dotazník představuje českou verzi mezinárodně uznávaného nástroje k měření organizační 

kultury (Organizational Culture Assessment Instrument - OCAI).  

Cílem mého výzkumu je zjištění typu organizační kultury v mateřské školce, ve které jste 

zaměstnán/a. V dotazníku nejsou špatné ani dobré odpovědi. Prosím o pravdivé vyplnění 

dotazníku podle Vašeho uvážení. Zaručuji Vám, že Vaše odpovědi jsou zcela anonymní a 

budou použity jen pro účely mé diplomové práce, nikdo kromě mě k nim nebude mít 

přístup. 

V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat na emailové adrese: 

Marketa.Bohackova@seznam.cz  

 

Velice Vám děkuji za Vaši ochotu a jsem vděčná za Váš čas. 

 

S přáním pěkného dne  

 

Bc. Markéta Boháčková 

Katedra Studií občanské společnosti 

Fakulta humanitních studií, UK 
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Dotazník – Organizační kultura 

Dotazník obsahuje 6 položek (tabulek), každá položka je ohodnocena 100 body. V každé 

položce rozdělte těchto 100 bodů mezi 4 nabízené výroky (A, B, C, D) podle Vašeho 

uvážení. Nejvíce bodů přidělte výroku, který podle Vás nejvíce odpovídá situaci ve Vaší 

organizaci, naopak nejméně bodů dostane výrok, který se na Vaši organizaci nehodí. 

Každou tabulku posuzujte nezávisle na ostatních.  

Příklad: V tabulce 1 považuji výrok A za nejvíce odpovídající mé organizaci, výroky B a C 

za někdy/trochu odpovídající a výrok D mé organizaci podle mě moc neodpovídá. Přidělím 

tedy body následovně: A dostane 55 bodů, B a C shodně 20 bodů a D dostane jen 5 bodů.  

Důležité je, aby součet všech bodů v jedné tabulce byl vždy 100! 

 

 

 

1. Dominantní rysy v organizaci Body 

A Organizace je velmi přátelské místo, panuje tu téměř rodinná atmosféra. Lidé 
spolu navzájem sdílí i mnohé osobní věci. 

  

B Organizace je velmi dynamická a podnikatelsky zaměřená. Lidé jsou ochotni 
hodně riskovat. 

  

C Organizace je velmi orientovaná na výsledky. Důraz je kladen na plnění 
pracovních povinností a odvádění dobré práce. Lidé jsou velmi soupeřiví a 
orientovaní na úspěch. 

  

D Organizace je velmi strukturovaná a důraz je kladen na kontrolu. Práce lidí je 
většinou řízena formálními postupy a pravidly. 

  

  Celkem 100 
 

 

 

2. Vedení organizace  Body 

A Vedoucí osoby v organizaci lze obecně popsat jako empatické, podporující, 
pečující o kolektiv a starostlivé. 

  

B Vedoucí osoby v organizaci lze obecně popsat jako podnikatelsky zaměřené, 
inovativní a podporující riskování. 

  

C Vedoucí osoby v organizaci lze obecně popsat jako prakticky  a pragmaticky 
zaměřené, progresivní a orientované na výsledky. 

  

D Vedoucí osoby v organizaci lze obecně popsat jako zaměřené na koordinaci, 
správnou organizaci práce a hladký a efektivní provoz. 

  

  Celkem 100 
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3. Řízení zaměstnanců v organizaci Body 

A Řízení v organizaci je charakterizováno týmovou prací, kolektivním 
rozhodováním a účastí všech na řízení.   

B Pro řízení organizace je charakteristická individuální ochota vzít na sebe 
odpovědnost, inovace, svoboda a jedinečnost.   

C Řízení v organizaci je charakterizováno tvrdou soupeřivostí, vysokými 
požadavky a důrazem na úspěch.   

D Pro řízení v organizaci je charakteristická jistota práce, konformita, 
předvídatelnost a stabilita ve vztazích.   

  Celkem 100 

   
 
 

 
 
 

 4. Soudržnost organizace Body 

A Organizace drží pohromadě díky loajalitě a vzájemné důvěře. Oddanost k 
organizaci je vysoká.   

B Organizace drží pohromadě díky našemu závazku k rozvoji a inovacím. Je pro 
nás důležité být špičkou v tom, co děláme.   

C Organizace drží pohromadě díky důrazu na splnění vytyčených cílů a 
dosažení úspěchu.     

D Organizace drží pohromadě díky formálním pravidlům a nařízením. Udržení 
hladkého chodu naší organizace je důležité.   

  Celkem 100 

 

 
 
 

 

   5. Na co je v organizaci kladen důraz Body 

A Organizace klade důraz na osobní a profesní rozvoj. Převládá zde vysoká 
důvěra, otevřenost, participace a spolupráce.   

B Organizace klade důraz na získávání nových zdrojů a vytváření nových výzev. 
Je zde oceňováno zkoušení nových věcí a hledání nových možností a 
příležitostí.   

C Organizace klade důraz na soutěživost a úspěšné plnění úkolů. Dominantní je 
zde dosahování vysoké úrovně cílů a vítězství na trhu.   

D Organizace klade důraz na stálost a stabilitu. Důležitá je zde efektivita, 
kontrola a plynulý provoz.   

  Celkem 100 
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6. Kritéria úspěchu v organizaci Body 

A V organizaci je úspěch definován na základě rozvoje lidských zdrojů, týmové 
práce, oddaností zaměstnanců a starostlivosti a péčí o lidi.   

B V organizaci je úspěch definován jako neustálé přicházení s novými a 
jedinečnými produkty/službami. Je lídrem v oblasti nových produktů/služeb 
a inovací.   

C V organizaci je úspěch definován vítězstvím na trhu a překonáním 
konkurence. Klíčová je konkurenceschopnost a vedoucí pozice na trhu.   

D V organizaci je úspěch definován na základě spolehlivosti. Rozhodující jsou 
spolehlivé dodávky, včasné plnění úkolů a výroba/služby s nízkými náklady.   

  Celkem 100 
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