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8 Přílohy 
 

8.1 Příloha A: Polostrukturovaný rozhovor 
 

A) Přednástupní fáze 

A1. Jaká byla hlavní motivace přihlásit se na pracovní pozici, jejíž pracovní místo 

je v České republice? 

A2. Jak na Vaše rozhodnutí odstěhovat se za prací reagovali Vaši blízcí? 

A3. Jak jste se připravoval/a na příjezd do České republiky? 

A4. Jaké informace o společnosti Vám byly poskytnuty před příjezdem do České 

republiky od Filipínské pracovní agentury?  

A5. Dostal/a jste dostatek informací o společnosti? 
A6. Jak náročný byl vízový proces? 

A7. Jaký byl kontakt s pracovní agenturou během vízového procesu na Filipínách? 

 

B) Nástupní fáze 

B1. Jak jste prožíval/a první dny v České republice? 

B2. Jakou podporu Vám organizace poskytla po příjezdu? 

B3. Jak moc se lišily informace, které jste dostal/a před příjezdem do České 

republiky od reality? 

B4. Jak jste vnímal/a první den v práci? 
B5. Jaké byly Vaše první dojmy z České republiky? 

B6. Jak se k Vám zpočátku chovali Vaši spolupracovníci? 

 

C) Integrační fáze 

C1. Jak probíhalo osvojení si pracovní náplně a zapracování na pracovní pozici? 

C2. Jak dlouho Vám trvalo plně dosáhnout výkonnostních cílů? 

C3. Zažíval/a anebo stále zažíváte jakékoliv problémy, které mohou pramenit 

z rozdílnosti kultur? 

C4. Jak k Vám přistupují Čeští spolupracovníci po více jak roce působení v českém 

týmu?  
C5. Učíte se český jazyk?  

C6. Máte mezi českými občany přátelé? 

C7. Jaké krizové situace jste musel/a řešit během svého pobytu v České republice? 



 
 

44 

8.2 Příloha B: Informed consent to participate in the research 

The research is held for purposes of bachelor thesis at the Faculty of Arts, Charles University. 

The bachelor thesis is written at the Department of Adult Education and Personnel 

Management by Radek Hampl.  

The subject of the bachelor thesis is Onboarding Process of Filipino Workers in the 

Organizations Operating in the Czech Republic.  

The aim of the research is to identify problems that Filipino workers face during adaptation 
process in the Czech Republic and suggest options how to simplify the process of adaptation. 

The empirical part of the study includes interviews. The interview will be recorded on a 

dictaphone and deleted right after it is processed. The interview will be anonymous, and all the 

information will be quoted without any connection to your person.  

Your participation in the research is voluntary. You can refuse to answer any of the questions, 

and you can terminate the interview at any point.  

By signing this document, you agree to participate in the above-mentioned research.  

 

Signature of the respondent      Signature of the author  

 
__________________                                                                    __________________ 

 

Radek Hampl 

 

 

 

 

 

 


