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Příloha č. 1 – Strukturovaný rozhovor 

1) Popište mi prosím, organizační strukturu Vaší společnosti? 

Celkový počet zaměstnanců naší firmy v současné době činí 63 zaměstnanců. V roce 

2011 měla naše společnost 56 zaměstnanců, v roce 2012 celkem 61 zaměstnanců. 

V současné době zaměstnáváme 63 osob.  

2) Je společnost členěna na útvary? A jaký je počet zaměstnanců v jednotlivých 

útvarech? 

Naše společnost se dělí na dva úseky, na obchodní a na ekonomický úsek. Pod 

ekonomický úsek spadá účetní a kontrolní oddělení. Obchodní úsek zahrnuje nákupní 

oddělení, centrální sklad, oddělení péče o zákazníky, jednotlivá obchodní zastoupení 

a prodejna v místě sídla společnosti, technické oddělení. Naše hlavní provozovna má 

celkem 44 zaměstnanců z toho, účetní oddělení má 7 zaměstnanců, nákupní oddělení má 

4 zaměstnance, technické oddělení má 7 zaměstnanců, prodejna v místě sídla společnosti 

má 4 zaměstnance, centrální sklad má 4 zaměstnance, oddělení péče o zákazníky má 

2 zaměstnance, kontrolní oddělení má 4 zaměstnance a IT oddělení má 12 zaměstnanců. 

Zbývající počet zaměstnanců je rozčleněn na pobočkách společnosti po celé České 

republice.   

3) Zaměstnává Vaše společnost personální pracovníky a případně jaký je počet 

personálních pracovníků ve Vaší společnosti? 

Naše společnost má jednu personální pracovnici, která schvaluje přijetí veškerých 

nových zaměstnanců.  

4) Kdo je zodpovědný za přijímání nových zaměstnanců? 

Zodpovědné osoby na každé pobočce v ČR jsou jejich vedoucí, kteří ve výběrových 

kolech vyberou několik vhodných uchazečů s tím, že tento výběr musejí konzultovat 

s hlavní personální pracovnicí.  
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5) Jaké požadavky jsou kladeny na potencionální uchazeče na pracovní pozici? 

Naše firma přijímá nového zaměstnance na základě potřeb toho kterého oddělení, 

přičemž preferuje odborné znalosti uchazeče, bezúhonnost, dosažené vzdělání, flexibilitu, 

ochotu se vzdělávat, dobrou schopnost spolupráce a komunikace.  

6) Jaké prostředky využíváte k získání nových zaměstnanců? (internet, 

internetové pracovní portály aj., pozn. aut.) 

Nové zaměstnance získáváme prostřednictvím internetových portálů tří personálních 

agentur, stejně tak prostřednictvím úřadu práce, případně na doporučení stávajících 

zaměstnanců. V neposlední řadě vybíráme z nabídek našich potencionálních uchazečů 

o pracovní místa, kteří se hlásí sami. Naše společnost si vede interní databázi uchazečů, 

kteří neuspěli při prvním pohovoru, ze kterých vybírá zaměstnance pro další pozice, a to 

s jejich souhlasem.  

7) Jakým způsobem probíhá výběr nového zaměstnance? 

Z přihlášených zájemců o zaměstnání vyberou vedoucí oddělení vhodné kandidáty na 

základě zaslaných životopisů. Zvolení uchazeči poté přizveme na osobní pohovor, který se 

skládá z pohovoru s vedoucím pracovníkem a písemného testu odborných znalostí. 

Vybrané uchazeče schvaluje hlavní personální pracovnice. Výběrové řízení probíhá tímto 

způsobem na všech pobočkách v České republice. 

8) Prochází nově přijatý pracovník zkušební dobou? 

Ano, každého nového pracovníka přijímáme na dobu určitou v trvání jednoho roku se 

zkušební dobou v délce tří měsíců. Výjimečně, po dobré předchozí zkušenosti 

s pracovníkem, zkušební dobu nevyžadujeme. 

9) Jaký pracovní poměr je nabídnut zaměstnanci po zkušební době? 

Po skončení pracovního poměru na dobu určitou se zkušební dobou, nabízíme 

pracovníkům ihned smlouvu pracovního poměru na dobu neurčitou. V případě 

zaměstnance bez zkušební doby ihned nabízíme pracovní smlouvu na dobu neurčitou.  
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10) Existuje u Vaší společnosti tzv. trainee program, případně jakým způsobem 

mohou studenti navázat spolupráci s Vaší firmou? 

Z hlediska menší velikosti společnosti neposkytujeme pro studenty tzv. trainee 

program, ale případným studujícím uchazečům o pracovní místo nabízíme možnost 

spolupracovat s námi na základě zkráceného úvazku nebo občasných brigád. S takovýmto 

pracovníkem se po ukončení jeho studia snažíme navázat trvalý pracovní poměr.  

11) Jakým způsobem jsou vybírání zaměstnanci do vedoucích pracovních pozic? 

Na vedoucí pozice (vedoucí oddělení) vybíráme z řad stávajících pracovníků, 

rozhodují jejich schopnosti, dovednosti, zkušenosti, odborné znalosti a také oddanost 

firmě. Důležitou roli hraje součinnost pracovníka s cíli a know-how společnosti.  

12) Jaké formy pracovních poměrů jsou uzavírány se zaměstnanci Vaší 

společností a jaké je procentuální vyjádření na celkovém počtu pracovních 

poměrů? A jaká je Vaše pracovní doba? 

Převážnou většinu pracovních smluv uzavíráme na hlavní pracovní poměr, tato 

skupina tvoří přibližně 90 % zaměstnanců. Zbývajících 10 % tvoří pracovní poměry na 

dohodu o pracovní činnosti nebo o provedení práce, které jsou uzavírány s brigádníky 

a studujícími pracovníky.  

V rámci naší společnosti je uplatňován jednosměnný provoz, ve kterém zaměstnanci 

pracují od 8:00 hod do 16:30 hod. Tato pracovní doba je ve všech provozovnách naší 

společnosti stejná.  

13)  Popište mi prosím průběh adaptace nově přijatého pracovníka? 

Nově přijatý zaměstnanec se nejdříve seznámí se svými spolupracovníky a také 

s pracovním prostředím, ve kterém bude pracovat. Dále je obeznámen s produkty firmy 

a s celým procesem chodu společnosti. Zaměstnanec se zapracovává do pracovního 

procesu pod dohledem svého přímého nadřízeného, případně pod dohledem svého kolegy. 

V případě nějakých nejasností se zaměstnanec může obrátit na svého vedoucího oddělení 

nebo na svého spolupracovníka.  
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14) Jaká je přibližná doba pro zapracování nového zaměstnance do pracovního 

procesu? 

V prvních 14 dnech se nový zaměstnanec seznamuje s novým pracovištěm a chodem 

celé pobočky. Pro zapracování nového pracovníka je určena zkušební doba. Doba 

zapracování se odvíjí od schopností a dovedností jednotlivých pracovníků a také dle 

náročnosti jeho pracovní pozice.  

15) Jaké prostředky firma využívá k motivaci svých zaměstnanců? (finanční 

ohodnocení, pochvala ředitele úseky či vedoucího oddělení apod., pozn. aut.) 

Naše firma motivuje zaměstnance finančním ohodnocením před dovolenými a před 

vánočními svátky. A pochvalou od vedoucího pobočky.  

16) Používá Vaše firma nějaké vzdělávací metody? 

Dle potřeby jsou naši zaměstnanci proškolováni odbornými školiteli, kteří docházejí 

k nám do firmy a dále mají možnost zdokonalovat se v cizím jazyce prostřednictvím kurzů, 

které probíhají jednou za čtrnáct dní. Dvakrát ročně u nás probíhá proškolování 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, tato doba proškolování je určena pro dlouhodobě 

zaměstnané pracovníky, a zároveň dvakrát ročně dochází k testování znalostí z oblasti 

BOZP. Nově přijatí zaměstnanci jsou proškoleni automaticky při nástupu do zaměstnání.  

17) Jsou Vaši zaměstnanci zapojování do navrhování postupů při řešení nějakého 

úkolu? 

Ano, například při zavádění nových produktů nebo systémů konzultujeme problém 

s našimi odborníky z IT oddělení a pracovníky z technického oddělení. Jejich připomínky 

a návrhy se snažíme zohlednit při zavádění nových prvků do provozu.  
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18) Jak probíhá komunikace mezi pracovníky a jednotlivými odděleními v rámci 

společnosti? 

Komunikace mezi jednotlivými pracovníky probíhá na pracovišti při řešení určitého 

úkolu, ale příliš často nedochází k diskuzi o myšlenkách a návrzích jednotlivých 

zaměstnanců. Komunikace mezi odděleními není také příliš dobrá, každé oddělení se 

omezuje a zaměřuje pouze na svou činnost, ale málo komunikuje s ostatními odděleními. 

Celková komunikace v rámci společnosti není na příliš dobré úrovni.  

19) Jaké formy odměňování Vaše společnost využívá? 

Odměňování pracovníků se odvíjí od jejich pracovní pozice ve společnosti. Základem 

pro všechny pracovníky je hodinová mzda, ale například pracovníci obchodního oddělení 

dostávají k fixní mzdě procentuální provize z uzavřených zakázek. 

20) Poskytuje Vaše firma nějaké benefity? (příspěvek na dovolenou, kulturní či 

sportovní vyžití apod., pozn. aut.) 

Naše společnost neposkytuje žádné benefity. 

21) Poskytuje Vaše společnost rodinným příslušníkům Vašich zaměstnanců nějaká 

zvýhodnění či služby?  

Firma neposkytuje žádné výhody rodinným příslušníkům našich zaměstnancům, ale do 

budoucna o tom uvažuje.  

22) Má Vaše společnost vytvořen popis jednotlivých pracovních míst? 

Ano má. Tento popis je součástí pracovní smlouvy, která vymezuje náplň práce 

zaměstnance.  

23) Kdo ve Vaší společnosti deleguje úkoly a kdo zodpovídá za jejich kontrolu? 

Úkoly zadává, a zároveň kontroluje jednatel (majitel) firmy, ředitelé ekonomických 

a obchodních úseků a jednotliví vedoucí oddělení. Zaměstnanci zodpovídají za plnění 

svých úkolů svým vedoucím daného oddělení, vedoucí oddělení se zodpovídají ředitelům 

obchodních a ekonomických úseků a tito ředitelé jsou zodpovědní majiteli společnosti. 



6 

 

24) Jaké vztahy se vyskytují mezi nadřízenými a podřízenými zaměstnanci? 

V naší společnosti se snažíme o vytváření dobrých vztahů mezi nadřízenými 

a podřízenými tak, aby ve firmě byla příjemná atmosféra a kvalitní pracovní prostředí.  

Zaměstnavatel se snaží zaměstnancům vyjít vstříc s jejich požadavky či potřebami, 

zaměstnanci si zase plné své pracovní úkoly a v případě výskytu problému, ať už se 

zaměstnancem jako takovým, nebo výskytu problému s plněním pracovních úkolů, se snaží 

nadřízení daný problém eliminovat, a zároveň se provede náprava a to v co nejkratším 

termínu.  

25) Jsou ve Vaší společnosti pořádány pravidelné akce nebo schůzky pro 

pracovníky? (firemní večírky, organizované zájezdy, oslavy, aj., pozn. aut.) 

Jednou ročně probíhá firemní večírek s ohodnocením nejlepších zaměstnanců firmy, 

dále pak oslavy narozenin jednotlivých zaměstnanců.  

26) Jaký styl řízení zaměstnanců Vaše společnost využívá? 

Styl vedení je převážně demokratický, ale rozhodující pravomoci má vždy vedoucí 

pracovník, popřípadě majitel společnosti. 

27) Jakým způsobem dochází nejčastěji k ukončení pracovního poměru? 

S ohledem na důsledný výběr nových zaměstnanců nedochází k přílišným sporům tak, 

aby bylo nutno pracovní poměr ukončit ze strany zaměstnavatele z důvodu hrubého 

porušení pracovní povinnosti. K tomuto dochází opravdu ve výjimečných případech. 

S odchodem zaměstnance do starobního důchodu se naše společnost doposud nesetkala. 

28) Plánuje Vaše společnost v blízké budoucnosti nějaké změny?  

Co se týče personálních změn, doposud nejsou v plánu. Zhruba do dvou let plánujeme 

otevřít další provozovnu na území České republiky. Tímto krokem navýšíme počet 

zaměstnanců naší společnosti a vzniknou nová pracovní místa. 

 


