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Příloha A: Výsledky elektronického dotazníku 

Základní údaje 

Název výzkumu Aplikace digitálních prvků v procesech identifikace talentů. 

Autor Xenie Kaliničenková 

Jazyk dotazníku Čeština 

Doba trvání 28 dnů 

Zdroj www.survio.com 

   

   

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

  



 



 



 



 



 

 



Příloha B: Polostrukturovaný rozhovor 

Dobrý den, 

jsem studentkou třetího ročníku navazujícího magisterského studia Katedry andragogiky 

a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a ve své diplomové práci se 

zabývám identifikací digitálních prvků v procesech řízení talentů v organizaci. Pozornost bude 

věnována digitalizaci a agilnímu řízení v organizacích, včetně jejich vlivu na modernizaci 

personálních činností, v rámci kterých jsou řešeny podmínky a konkrétní procesy řízení talentů, 

a to zejména identifikace, nábor a výběr, rozvoj, retence a plánování následnictví u 

talentovaných pracovníků. Prosím Vás o poskytnutí rozhovoru na téma Digitalizace řízení 

talentu. Cílem výzkumu je analyzovat data o aplikaci digitálních prvků v procesech identifikace 

talentovaných zaměstnanců ve velkých organizacích sídlících v Praze a ve Středočeském kraji. 

Není tedy cílem zjišťovat konkrétní know-how organizace, nýbrž prozkoumat použití již 

existujících technik a využití nových technologických možností v rámci práce s talentovanými 

zaměstnanci v organizaci. 

Jako přínos pro účastníka rozhovoru bude nejenom možnost zamýšlení se nad existujícími 

metodami a technikami ve vlastní organizaci, ale také inspirace pro další rozvoj digitalizace 

a zavádění nových technologií do vlastní organizace.  

 

Současně vás prosím o podpis informovaného souhlasu ke zpracování odpovědí. 

Základní údaje: 

1. Název organizace: 

2. Obor organizace:  

3. Počet zaměstnanců: 

4. Funkce respondenta: 

5. Datum: 

 

Oblast: identifikace talenta 

Podle jakých kritérií byste posoudil/a, že se jedná o talent(a)? 

V jaké fázi práce s kandidátem/zaměstnance je možné zachytit míru talentovanosti? 

Které kompetence mají být dnes v souvislosti s rozvojem nových technologií brány jako 

stěžejní? 

Oblast: řízení talentů 

Jak hodnotíte řízení talentů ve Vaší organizaci? 

  



Oblast: digitalizace náboru a výběru externích a interních talentů 

Které (tři) zdroje považujete za klíčové při hledání talentů? (interní, externí, média, 

portály…) 

 

Jakým způsobem by mohly být využity nové technologie v rámci personalistiky? 

Pokud používáte nové technologie v náboru, co považujete za hlavní důvody pro jejich 

zavedení? 

Jakým způsobem se u Vás v náboru uplatnily/mohou uplatnit umělá inteligence a digitální 

nástroje pro vyhledávání talentu, jako například robotické vyhledávače, people analytics 

apod.? Pokud ne, jaký si myslíte, že je hlavní důvod? 

Využíváte během procesu náboru ve vaší organizaci gamifikace, peer rating, mobilní 

aplikace (Gig Mobile apps) ? Pokud ne, jaký si myslíte, že je hlavní důvod? 

Jak hodnotíte význam a kvalitu interního transferu talentů? 

Oblast: vize a pohled na digitalizaci v personalistice 

Které procesy během náboru a výběru externích a interních talentů by bylo dle Vašeho 

názoru dobré zautomatizovat? 

Vidíte budoucnost personalistiky v České republice ve využívání umělé inteligence 

a digitalizace? 

Zdroj: zpracováno autorkou 

 

 

  



Příloha C: Informovaný souhlas účastníka šetření 

 

 

Informovaný souhlas účastníka šetření 
 

 

Vážený pane / vážená paní, 

žádám Vás o souhlas s Vaší účastí v empirickém šetření pro účely diplomové práce v souladu 

s etickými zásadami kvalitativního výzkumu.  

 

Název pracoviště: Katedra andragogiky a personálního řízení, Filozofická fakulta, Univerzita 

Karlova 

Název šetření: Aplikace digitálních prvků v procesech identifikace talentovaných zaměstnanců 

ve velkých organizacích působících v Praze a Středočeském kraji. 

Řešitel šetření: Xenie Kaliničenková 

Popis šetření: Cílem empirického šetření je analyzovat data o aplikaci digitálních prvků  

v procesech identifikace talentovaných zaměstnanců ve velkých organizacích sídlících  

v Praze a ve Středočeském kraji. 

Souhlas účastníka s jeho zapojením do empirického šetření:  

Svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že jsem měl/a možnost si řádně 

a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o empirickém šetření a že dobrovolně 

souhlasím s účastí ve výše uvedeném empirickém šetření. Byl/a jsem poučen/a  

o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat. 

 

Jméno a příjmení účastníka: ………………………………………. 

 

Podpis účastníka: ………………………………………………….. 

 

Datum a podpis řešitele šetření: …………………………………… 

 

 

Zdroj: Podle Katedry andragogiky a personálního řízení, Filozofická fakulta, Univerzita 

Karlova, zpracováno autorkou 

 
 


