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PŘÍLOHY 

Příloha A – Seznam zkratek respondentů 

I. P.  Ivana Pšeničková 

J. Š. Jan Šimík 

J. Ša. Jana Šachová 

J. V.  Jiřina Vojtíšková 

J. Z.  Jan Zubatý  

K. V.  Kamil Vojtíšek 

L. A. Lucie Artner 

L. J.  Lukáš Jandík 

P. H.  Pavel H. (respondent si nepřál být uveden včetně příjmení) 

V. B. Věra Bořilová 

V. K. Vendula Kropáčová 

Z. M. Zuzana Mikulecká 

Příloha B – otázky kladené respondentům 

Využil(-a) jste někdy v minulosti při hledání zaměstnání služeb personální agentury?  

Pokud ano, byl(-a) jste s jejich službami spokojen(-a)? 

Před pohovorem v personální agentuře, zjišťoval(-a) jste si informace o tom, jaké 

služby nabízí? 

Připravoval(-a) jste se na pohovor v dané agentuře (co říkat, jak se nejlépe prodat, 

příprava otázek na danou pozici atd.)? 

Pokud ne, proč jste tak neučinil(a-)? 

Jak byste ohodnotil(-a) odbornost konzultanta?  

Co konkrétně Vám nevyhovovalo? V čem vidíte nedostatky?  
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Jak byste ohodnotil(-a) celkový přístup konzultanta vůči Vám?  

V čem vidíte nedostatky? 

Dostal(-a) jste k nabízené pracovní pozici dostatek potřebných informací?  

Dostal(-a) jste i jiné rady pro hledání práce? (změny v CV, způsob prezentace apod.)  

Jaké rady to konkrétně byly? 

Jak byste ohodnotil(-a) následující spolupráci s agenturou po odeslání životopisu do 

společnosti? 

Co byste na tomto postupu změnil(-a)? 

Dostal(-a) jste odpovídající zpětnou vazbu po ukončení výběrového řízení?  

Pokud jste nastoupil(-a) na inzerovanou pozici, kontaktovala Vás agentura po delší 

době, zda jste v zaměstnání spokojen(-a)? 

Doporučil(-a) byste personální agenturu i jiným uchazečům o práci?  

Příloha C – informovaný souhlas – vzor 

Udělení souhlasu ke zpracování a zpřístupnění osobních a citlivých údajů  

Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů, uděluji Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Katedře andragogiky 

a personálního řízení, zastupované Darinou Kazdovou svůj souhlas se zpracováním 

svých osobních a citlivých údajů, zaznamenaných během rozhovoru, který jsem 

poskytl(a) v rámci výzkumného projektu Personální agentury očima uchazečů 

o zaměstnání.  

Souhlasím rovněž, aby rozhovory byly uloženy ve sbírce Dariny Kazdové a ve 

formě zvukového záznamu nebo přepisu zveřejněny pro vědecké a vzdělávací účely. 

Další ujednání: 

 ..................................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 

V  ......................... dne  ..................  Podpis  ...........................................  

 

 


