
1. Seznam příloh 

1.1.Polostrukturovaný rozhovor 

1.2.Dotazník – Kokoza o. p. s. 

1.3.Dotazník – Popelky s. r. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Příloha 1 – polostrukturovaný rozhovor 

1. Kde inzerujete volné pozice? Jak sháníte zaměstnance? (inzeráty, doporučení 

zaměstnanců, agentury, internet, osobní oslovování, osobní doporučení) 

2. Jaké typy smluv/ úvazků nejčastěji využíváte a proč? 

3. Jak u vás probíhá náborové řízení, podle čeho vybíráte kandidáta? 

4. Co vaši zaměstnanci musí znát/umět, aby mohli být zaměstnáni? 

5. Zaměřujete se na první fázi personálního plánování -  zjišťujete, kolik zaměstnanců bude 

potřeba na příští období, a podle toho pak jednáte? 

6. Máte popsané jednotlivé pozice (sepsaný manuál), které lidé vykonávají? 

7. Zaměstnáváte dobrovolníky? Pokud ano, jak je získáváte? Jak je odměňujete (výhody 

atd.) a jak se jim věnujete? (tréninky, hodnocení) 

8.  Pracovali nebo pracují u vás někdy bývalí zaměstnanci jako dobrovolníci? 

9. Využíváte sociální média pro budování zaměstnavatelské pověsti (Facebook, Instagram  

atd.) či rozšíření povědomí o organizaci nebo inzerování volných míst? 

10. Pokud potřebujete obsadit nově uvolněné pracovní místo, využíváte nejprve vnější (noví 

lidé) či vnitřní zdroje (povýšení, přesun) a proč? 

11. Jak se věnujete zaměstnanci bezprostředně po nástupu do organizace, kdo ho zaučuje? 

Máte sestavený adaptační plán?   

12. Jaké metody využíváte pro stabilizaci zaměstnanců, aby od vás neodcházeli? (tréninkové 

programy, motivace, školení atd.) 

13. Jak máte nastavený systém odměňování? (plat, pohyblivá složka, benefity – hmotné, 

nehmotné benefity, zvláštní odměňování dle funkce, platové třídy atd.) 

14. Jak hodnotíte své zaměstnance za odvedenou práci? (pohovory, pochvaly, pokárání atd.) 

15. Zjišťujete/analyzujete, proč lidé z vaší organizace odcházejí? Snažíte se tomu předejít? 

16. Jste s nimi v kontaktu/pomáháte jim i po jejich odchodu? 

 

 

 



1.2. Příloha 2 – dotazník Kokoza o. p. s. 

 

Jsem  

 Muž 

 Žena 

Je mi 

 18 – 23 let 

 24 – 37 let 

 37 – 57 let 

 58 – 73 let 

 74 a více let 

Má pozice v organizaci 

______________________ 

Mé nejvyšší dosažené vzdělání je 

 Základní 

 Vyučen 

 Středoškolské 

 Vyšší odborné 

 Vysokoškolské 

O možnosti práce ve společnosti Kokoza jsem se dozvěděl/a 

 Z webových stránek společnosti 

 Z facebookových stránek společnosti 

 Z tisku 

 Dostal/a jsem na ni kontakt v jiné organizaci 

 Od přátel 

 Jinak – doplňte ______________________ 

Proč jsem se rozhodl/a pro práci v Kokoze 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Ztotožňuji se s posláním organizace 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Je pro mě důležitá pověst organizace, ve které pracuji 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 



 Určitě ne 

Pravidelně sleduji sociální sítě organizace (Facebook, Instragram)  

 Ano – minimálně jednou týdně  

 Ano – minimálně jednou měsíčně  

 Ano -  minimálně jednou ročně  

 Ne 

Pokud jste odpověděl/a ne, uveďte prosím důvod 

      _________________________________________ 

Jsem spokojený/á se svou pracovní náplní 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Pokud jste odpověděl/a spíše ne nebo určitě ne, uveďte prosím důvod: 

      ________________________________________ 

 

Mám dobré vztahy se svými kolegy 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Mám dobrý vztah se svým nadřízeným 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Líbí se mi mé pracovní prostředí 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Na své práci mám nejradši 

_______________________________________________________ 

Na práci mi nejvíce vadí 

_______________________________________________________ 

Ocenil/a bych mimo mzdu další benefity 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 



 Určitě ne 

Pokud jste odpověděli určitě ano nebo spíše ano, uveďte prosím které: 

      _________________________________________ 

Jsem spokojen/a se svou pracovní dobou 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Mohu se otevřeně svěřit svému nadřízenému se svými problémy 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Dostávám dostatečnou zpětnou vazbu na svou práci od svého nadřízeného 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Můj nadřízený mě umí pochválit za dobře odvedenou práci 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Příloha 3 – dotazník Popelky s. r. o. 

 

Jsem  

 Muž 

 Žena 

Je mi 

 18 – 23 let 

 24 – 37 let 

 37 – 57 let 

 58 – 73 let 

 74 a více let 

Má pozice v organizaci 

______________________ 

Mé nejvyšší dosažené vzdělání je 

 Základní 

 Vyučen 

 Středoškolské 

 Vyšší odborné 

 Vysokoškolské 

O možnosti práce ve společnosti Popelky jsem se dozvěděl/a 

 Z webových stránek společnosti 

 Z facebookových stránek společnosti 

 Z tisku 

 Dostal/a jsem na ni kontakt v jiné organizaci 

 Od přátel 

 Jinak – doplňte ______________________ 

Proč jsem se rozhodl/a pro práci ve firmě Popelky 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Ztotožňuji se s posláním organizace 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Je pro mě důležitá pověst organizace, ve které pracuji 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 



 Určitě ne 

Kdyby měla firma sociální sítě (Facebook, Instagram), kam by pravidelně přidávala 

příspěvky o své činnosti, tak bych je pravidelně sledoval/a 

 Ano – minimálně jednou týdně  

 Ano – minimálně jednou měsíčně  

 Ano -  minimálně jednou ročně  

 Ne 

Pokud jste odpověděl/a ne, uveďte prosím důvod 

      _________________________________________ 

Jsem spokojený/á se svou pracovní náplní 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Pokud jste odpověděl/a spíše ne nebo určitě ne, uveďte prosím důvod: 

      ________________________________________ 

 

Mám dobré vztahy se svými kolegy 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Mám dobrý vztah se svým nadřízeným 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Líbí se mi mé pracovní prostředí 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Na své práci mám nejradši 

_______________________________________________________ 

Na práci mi nejvíce vadí 

_______________________________________________________ 

Ocenil/a bych mimo mzdu další benefity 

 Určitě ano 

 Spíše ano 



 Spíše ne 

 Určitě ne 

Pokud jste odpověděli určitě ano nebo spíše ano, uveďte prosím které: 

      _________________________________________ 

Jsem spokojen/a se svou pracovní dobou 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Mohu se otevřeně svěřit svému nadřízenému se svými problémy 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Dostávám dostatečnou zpětnou vazbu na svou práci od svého nadřízeného 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Můj nadřízený mě umí pochválit za dobře odvedenou práci 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

 

 


