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Příloha A 

OTÁZKY PRO POLOSTRUKTUROVANÝ POHOVOR S KANDIDÁTY 

1. Jste v současné době zaměstnán/a? 

2. Začal/a jste pracovní místo hledat ještě před dokončením studia, případně jste již při škole 

pracoval/a, nebo jste se hledání začal/a věnovat až po ukončení studia? 

3. Kolika výběrových řízení jste se v posledním roce zúčastnila/a? 

4. Jak dlouhé bylo trvání jednotlivých výběrových řízení? 

5. Jak dlouho trvalo, než Vám byla ze strany organizace poskytnuta zpětná vazba? 

6. Jaké metody byly v těchto výběrových řízeních využívány? 

7. Jak hodnotíte vhodnost použití těchto metod a jejich zvládnutí ze strany organizace? 

8. Čeho si při výběrovém řízení nejvíce všímáte, co je pro Vás důležité? 

9. Čím na Vás organizace působily pozitivně? Jaké chování u Vás zanechalo dobrý dojem 

a proč? 

10. Co jste naopak v rámci výběrového procesu hodnotil/a negativně? Proč tomu tak bylo? 

11. Objevily se v rámci výběrového řízení otázky, které Vám vadily? O jaké otázky se jednalo? 

12. Postrádal/a jste naopak nějaké otázky, o nichž si myslíte, že by v rámci výběrového řízení 

měly zaznít? 

13. Co Vás vedlo k přijetí pracovní pozice, pro niž jste se nakonec rozhodl/a? 

14. Byl pro Vás průběh výběrového řízení důležité pro hodnocení organizace jako 

zaměstnavatele? 

  



 

 

 

 

Příloha B 

DOTAZNÍK VNÍMÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KANDIDÁTY 

 

 

Dobrý den, 

 

v úvodu bych chtěla poděkovat za Váš čas a ochotu k vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je určen pro 

absolventy studia VŠ v bakalářském i magisterském stupni a absolventy VOŠ. Dotazník je zaměřen na hodnocení 

výběrových řízení, kterých jste se v posledním roce zúčastnili, a jejich jednotlivých aspektů 

 

Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění by Vám mělo zabrat cca 5-10 minut. Pro vyhodnocení dotazníku je 

důležité, aby byly vyplněny všechny položky. 

 

Děkuji za Váš čas a ochotu k vyplnění. 

 

Michaela Beranová 

Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK v Praze 

 

 

Pohlaví: 

□ žena  

□ muž  

 

Věk: 

 

 

Nejvyšší dosažené vzdělání: 

□ vyšší odborné 

□ vysokoškolské (bakalářský stupeň) 

□ vysokoškolské (magisterský stupeň) 

 

 

Kolika výběrových řízení jste se za poslední rok zúčastnil/a? 

□ 0 

□ 1 

□ 2 

□ více než 2 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Do jaké míry jste byl/a spokojen/a s následujícími faktory v rámci výběrových řízení, 

které jste za poslední rok absolvoval/a: 
 

 velmi 
nespokojen/a 

spíše 
nespokojen/a 

spíše 
spokojen/a 

velmi 
spokojen/a 

 

Poskytování informací o pracovní pozici □ 
 

□ □ □ 

Poskytování informací o průběhu 

výběrového řízení 
 

□ 
 

□ □ □ 

 

Poskytování zpětné vazby 

 
□ 
 

□ □ □ 

Chování osoby, která výběrové řízení vedla 
 □ 

 

□ □ □ 

Připravenost na výběrové řízení ze strany 

zaměstnavatele 
 

□ 
 

□ □ □ 

Dodržování časového harmonogramu v rámci 

výběrového řízení 
 

□ 
 

□ □ □ 

 

Adekvátnost otázek v souvislosti 

s výkonem pracovní pozice  

 

□ 
 

□ □ □ 

Příležitost prezentovat své schopnosti 

a dovednosti 
 

□ 
 

□ □ □ 

 

Etické jednání v rámci výběrového řízení □ □ □ □ 
 

  



 

 

 

 

Příloha C 

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

 

Tab. I Počet vyplněných dotazníků 

 Celkem 

Počet vyplněných dotazníků 80 

Vyřazeno 4 

Použito 76 

 

Základní demografické údaje 

Tab. II Počet respondentů na základě pohlaví a věku 

 Ženy Muži Celkem 

Počet respondentů 
42 

(55%) 

34 

(45%) 

76 

(100%) 

Věk – MIN 23 let 24 let 23 let 

Věk - MAX 28 let 29 let 29 let 

Věkový průměr 24,9 let 25,3 let 25,1 let 

 

 

Tab. III Počet respondentů na základě vzdělání 

 Celkem % 

Absolventi VŠ – Mgr. studium 49 64% 

Absolventi VŠ – Bc. studium 25 33% 

Absolventi VOŠ 2 3% 

 

 

 



 

 

 

 

Spokojenost respondentů s jednotlivými faktory v rámci výběrového řízení 

Kódování odpovědí: 

 Velmi nespokojen/a = 0 

 Spíše nespokojen/a = 1 

 Spíše spokojen/a = 2 

 Velmi spokojen/a = 3 

 

Tab. IV Spokojenost respondentů s jednotlivými faktory v rámci výběrového řízení 

  Ženy Muži Celkem 

P1 Poskytování informací o pracovní pozici 1,6 1,7 1,7 

P2 Poskytování informací o průběhu výběrového řízení 1,9 1,8 1,9 

P3 Poskytování zpětné vazby 1,1 1,3 1,2 

P4 Chování osoby, která výběrové řízení vedla 2,4 2,5 2,4 

P5 Připravenost na výběrové řízení ze strany zaměstnavatele 2,1 2,1 2,1 

P6 
Dodržování časového harmonogramu v rámci 

výběrového řízení 
1,7 1,9 1,8 

P7 
Adekvátnost otázek v souvislosti s výkonem pracovní 

pozice 
1,3 1,7 1,5 

P8 Příležitost prezentovat své schopnosti a dovednosti 1,5 1,6 1,6 

P9 Etické jednání v rámci výběrového řízení 1,7 1,8 1,8 

 

Seskupení položek na základě jednotlivých výzkumných otázek 

 O1… sycena položkami: P1, P2 

 O2… sycena položkami: P3 

 O3… sycena položkami:P4, P5 

 O4… sycena položkami:P6 

 O5… sycena položkami:P7, P8 

 O6… sycena položkami:P9 

  



 

 

 

 

Tab. V Seskupení dle výzkumných otázek, převedené na procenta 

  Ženy Muži Celkem 

O1 Poskytování informací v rámci výběrového řízení 58% 58% 58% 

O2 Poskytování zpětné vazby 37% 43% 40% 

O3 Chování osoby, která výběrové řízení vedla 75% 77% 76% 

O4 
Dodržování časového harmonogramu v rámci 

výběrového řízení 
57% 63% 60% 

O5 
Adekvátnost otázek v souvislosti s výkonem pracovní 

pozice 
47% 55% 51% 

O6 Etické jednání organizace v rámci výběrového řízení 57% 60% 58% 

 

  



 

 

 

 

Příloha D 

OTÁZKY PRO POLOSTRUKTUROVANÝ POHOVOR S 

PERSONALISTY 

1. Jakým způsobem je strukturované výběrové řízení v organizaci, pro niž pracujete? 

2. Jaké faktory v rámci výběrového řízení vnímáte jako podstatné? 

3. V rámci výzkumu klíčových faktorů procesu výběru pracovníků pro vnímání organizace 

kandidáty z řad absolventů byly získány následující výsledky (předloženy stručné výsledky 

první a druhé fáze výzkumu). Můžete tyto výsledky okomentovat? 

4. Jak vnímáte jednotlivé faktory, k nimž se kandidáti vyjadřovali, z druhé strany, tedy 

z pohledu zástupce organizace? 

5. Překvapil Vás některý z výsledků? 

6. Jaké kroky by mohly organizace podniknout, aby zlepšily vnímání výběrového procesu 

kandidáty? 

7. Jaké kroky by mohly organizace podniknout, aby uspokojily očekávání právě ze strany 

cílové skupiny absolventů, mladých kandidátů na začátku jejich kariérního rozvoje? 


