
  

PŘÍLOHY 
 
Příloha 1: Organizační struktura centra zákaznických služeb GE Money, a.s. 
 
 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
 
Příloha 2: Loga společnosti 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Zdroj: stránky společnosti GE Money, a.s. 
 
 



  

Příloha 3: Inzerát volné pracovní pozice 
 
Centrum zákaznických služeb Ostrava 
 
Asistent správy pohledávek 
 
Charakteristika pozice: 
Asistent pracuje v týmu 10 – 15 lidí na oddělení pohledávek. Přímým nadřízeným asistenta je 
vedoucí týmu. Pracovní doba: směnný provoz v rozmezí 8:00 – 21: 00 ve všedních dnech, 
10:30 – 19:00 / 1 víkend v měsíci. 
 
Dlouhodobé cíle: 

• Samostatně vymáhat pohledávky u smluv, které vykazují nedoplatek 
• Aktivně a samostaně komunikovat po telefonu se zákazníky GE Money 
• Zvládnout vyřizovat cca 20 telefonických hovorů za hodinu 
• Rychle a bezchybně zapisovat údaje o klientovi do elektronického systému 
• Zpracovávat administrativu – aktualizovat databázi klientů 
• Samostatně zhodnotit správnost údajů na smlouvě a řešit standardní i nestandartdní 

situace 
• Spolupracovat s ostatními členy týmu a ostatními procesy v rámci oddělení 
• Odolávat možným nepříjemným situacím 

 
Krátkodobé cíle: 

• Úspěšně absolvovat vstupní školení GE Money 
• Samostatně vymáha pohledávky u smluv, které vykazují nedoplatek 
• Samostaně komunikovat s klienty a rychle a bezchybně zapisovat data do interních 

systémů 
• Samostatně řešit standardní situace 

 
Klíčová kritéria: 

• SŠ vzdělání 
• Trestní bezúhonnost 
• Bez vad řeči 
• Směnný provoz 
• Znalost maďarského jazyka slovem výhodou, ne podmínkou 

 
Kontakt: 
GE Money, Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha, Česká republika 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Příloha 4: Dotazník organizace 
 
Jméno a příjmení:   
 
 

1) Datum možného nástupu: 
 

 
 
 

2) Je pro Vás akceptovatelná práce na směny:    
 

            ANO  NE 
 

 
3) Vyplňte prosím Vaše přesné časové možnosti 
 

 

 
 

4) Kolik víkendů v měsíci jste ochoten/na pracovat: 
 
 
 
 

5) Jak dlouho jste ochoten/na čekat na nabídku: 
 
 
 
 

6) Jaká je minimální výše mzdy, za kterou jste ochoten/na  nastoupit?( v hrubém)  
 

 
 
 

7) Váš kontakt – telefon, e-mail: 
 
 
 
 

8) Je proti Vám zahájeno trestní řízení: 
 
 

PO  
ÚT  
ST  
ČT  
PÁ  
SO  
NE  



  

Příloha 5: Dotazník pro výzkumné šetření 
 

Vážený respondente,  

 

jsem studentkou Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava, kde studuji obor 

Management. V rámci své bakalářské práce si Vás dovoluji požádat o vyplnění krátkého 

dotazníku, jenž poslouží ke zjištění důležitých informací a zároveň spokojenosti při 

výběrovém řízení do této společnosti. 

Dotazník je zcela anonymní a jeho výsledky budou využity pouze pro účely výše 

zmíněné bakalářské práce. Při vyplňování dotazníku označte vždy jen jednu Vámi zvolenou 

odpověď, která nejlépe odpovídá Vašemu nározu, pokud není uvedeno jinak. 

 

Předem Vám děkuji za Váš čas strávený vyplněním tohoto dotazníku. 

 

1. Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o nabídce zaměstnání ve společnosti? 

a) z tisku 

b) na internetu 

c) z úřadu práce 

d) od zaměstnance společnosti 

e) od rodiny, přátel 

f) jiné (uveďte) ........................................... 

 

2. Byly Vám poskytnuty ze strany organizace potřebné informace ohledně nabídky 

zaměstnání? 

a) ano, byly mi poskytnuty úplné informace 

b) ano, byly mi poskytnuty dostačující informace 

c) ne, byly mi poskytnuty neúplné informace (uveďte, co Vám chybělo) 

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

 

3. Co Vás přimělo reagovat na nabídku zaměstnání? (můžete zvolit více odpovědí) 

a) potřeba zaměstnání 

b) typ pracovní pozice 

c) lokalita, ve které se organizace nachází 

d) prestiž organizace 



  

e) informace ohledně platového ohodnocení a zaměstnaneckých benefitů získané 

od stávajícího zaměstnance společnosti 

f) jiné (uveďte) ........................................................... 

 

4. Jak byly připraveny osoby provádějící výběrové řízení? 

a) výborně 

b) uspokojivě 

c) dobře 

d) neuspokojivě 

e) jiné (uveďte) ..................................................................... 

 

5. Představili se Vám lidé, kteří vedli výběrové řízení? 

a) ano 

b) ne 

 

6. Do jaké míry Vám vyhovovala forma výběrového řízení? 

a) velmi vyhovovala 

b) vyhovovala 

c) nevyhovovala (uveďte důvod) ..................................................... 

 

7. Měl/a jste dostatek prostoru pro Vaše případné otázky? 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

 

8. Jaká Vám byla poskytnuta příležitost pro vyzdvihnutí Vašich silných stránek? 

a) dostačující 

b) uspokojující 

c) nedostačující 

 

 

 

 



  

9. Kolik uchazečů se účastnilo prvního kola výběrového řízení zvané Assessment 

Centre? (jedná se společnou část výběrového řízení) 

a) do 5 uchazečů 

b) 6 až 10 uchazečů 

c) více než 10 uchazečů 

 

10. Jaké, dle Vašeho názoru, byly modelové situace řešené v rámci Assessment 

Centre? (můžete zvolit více odpovědí) 

a) dobře připravené 

b) zábavné 

c) neorganizované 

d) obtížné 

e) časově náročné 

f) nepříjemné 

g) jiné (uveďte) ............................................................... 

 

11. Jak jste se cítil/a při řešení společných úkolů s dalšími účastníky výběrového 

řízení? (můžete zvolit více odpovědí) 

a) uvolněně 

b) napjatě 

c) vystresovaně 

d) nepříjemně 

e) soupeřivě 

f) jiné (uveďte) ............................................... 

 

12. Na co bylo zaměřeno Assessment Centre? (můžete zvolit více odpovědí) 

a) na znalosti 

b) na chování 

c) na schopnosti 

d) na myšlení 

e) na týmovou spolupráci 

f) na zjištění role v týmu 

g) jiné (uveďte) .......................................................... 

 



  

13. Jak na Vás působila atmosféra během individuálního rozhovoru, mezi Vámi a 

osobou vedoucí rozhovor? (můžete zvolit více odpovědí) 

a) uvolněná 

b) přátelská 

c) stresující 

d) neosobní 

e) jiné (uveďte) ..................................................................... 

 

14. Jaký byl individuální výběrový rozhovor? (můžete zvolit více odpovědí) 

a) strukturovaný; vedoucí rozhovoru měl/a předem připravené otázky, na které se 

mě ptal/a 

b) polostrukturovaný; vedoucí rozhovoru měl/a jen několik připravených otázek, 

ostatní si vymýšel/a na místě 

c) nestrukturovaný, vedoucí rozhovoru neměl/a žádné předem připravené otázky, 

na které by se mě ptal/a 

d) behaviorální, rozhovor byl zaměřen na mé chování a reakce v návaznosti na 

kladené otázky 

e) stresový, vedoucí rozhovoru mi kladl/a ostré otázky rychle za sebou 

f) biografický, vedoucí rozhovoru se řídil/a dle mého životopisu a kladl/a k němu 

příslušné otázky 

g) jiné (uveďte) ....................................................................................................... 

 

15. Jak dlouho přibližně trval individuální výběrový rozhovor? 

a) do 15 minut 

b) do 30 minut 

c) více než 30 minut 

 

16. Jak Vám vyhovovala místnost, ve které se odehrávalo výběrové řízení? (můžete 

zvolit více odpovědí) 

a) zcela vyhovující 

b) malá místnost 

c) velká místnost 

d) velmi hlučná místnost 

e) chladná místnost 



  

f) přetopená místnost 

g) nevzhledná místnost 

h) jiné (uveďte) ................................................................... 

 

17. Byly Vám v průběhu výběrového řízení pokládány diskriminační otázky? 

a) ano, velmi často mi byly kladeny diskriminační otázky 

b) ano, v průběhu výběrového řízení se vyskytly nějaké diskriminační otázky 

c) ne, žádné diskriminační otázky mi nebyly pokládány 

 

18. Myslíte si, že se v průběhu výběrového řízení vyskytly nějaké nedostatky, které 

by bylo možné vylepšit, případně odstranit? (můžete zvolit více odpovědí) 

a) ne, nevyskytly 

b) doba Assessment Centre byla příliš dlouhá 

c) doba Assessment Centre byla velmi krátká 

d) doba individuálního pohovoru byla příliš dlouhá 

e) doba individuálního pohovoru byla velmi krátká 

f) místo výběrového řízení 

g) nedostatečné informace 

h) metody výběrového řízení 

i) příprava osob vedoucích výběrové řízení 

j) individuální rozhovor 

k) materiály, pomůcky 

l) jiné (uveďte) .......................................................... 

 

19. Jak dlouho přibližně trval celý výběrový proces, a to od Vaší reakce na 

inzerovanou pozici až po obdržení konečného rozhodnutí o Vašem přijetí či 

nepřijetí? 

a) do 1 týdne 

b) do 14 dnů 

c) do 1 měsíce 

d) déle než 1 měsíc 

 

 

 



  

20. Máte nějaké návrhy na zlepšení týkající se současného procesu výběrového 

řízení? (uveďte svůj názor) 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

21. Jakého jste pohlaví? 

a) muž 

b) žena 

 

 
 
 


