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Příloha 1: Organizační struktura společnosti Hamo Czech s.r.o. 
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Příloha 2: Dotazník 

 
Dotazník 

 

Váţení respondenti,  

 

dovolte mi, abych Vás poţádala o pravdivé vyplnění následujícího dotazníku, který je 

součástí mé bakalářské práce. Vaše odpovědi mohou pomoci ke zlepšení procesu získávání 

a výběru zaměstnanců ve společnosti Hamo Czech s.r.o. a rovněţ ke zkvalitnění přístupu 

personálních pracovníků v této oblasti. 

Není-li uvedeno jinak, označte, prosím, pouze jednu odpověď, která je nejbliţší Vašemu 

názoru nebo odpověď vypište. Dotazník je zcela anonymní a k jeho vyplnění Vám postačí 

5-10 minut. 

 Váţím si Vaší ochoty i času, který věnujete vyplnění dotazníku. 

 

    Renáta Dubská 

 

 

 

1. Ve firmě Hamo Czech, s.r.o. jsem zaměstnán/a jako: 

 Administrativní pracovník 

 Operátor výroby 

 ……………………………..……….(doplňte) 

 

2. Jakou formou jste se dozvěděl/a o nabídce volného pracovního místa ve firmě? 

Označte všechny odpovědi, které pro Vás připadají v úvahu. 

 Inzerce ve sdělovacích prostředcích 

 Úřad práce 

 Agentura, zprostředkovatelna práce či jejich internetové stránky 

 Internetové stránky společnosti Hamo Czech s.r.o. 

 Vývěsky v organizaci 

 Jiná forma: ………………………… (doplňte) 

 



   

 

 

3. Chybělo v inzerátu uvedení některých následujících skutečností? Pokud ano, 

označte jednu či více odpovědí. 

 Stručný popis práce 

 Charakteristika činnosti firmy 

 Název či adresa firmy 

 Pracovní doba, pracovní reţim 

 Plat 

 Moţnosti dalšího vzdělávání 

 Pokyn pro uchazeče, dokdy se můţe o volné pracovní místo ucházet 

 

4. Shoduje se náplň práce, kterou nyní vykonáváte ve firmě, s náplní práce pracovní 

pozice, o niţ jste se ucházel/a? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 

 

5. Které dokumenty od Vás firma vyţadovala před přijetím na pracovní pozici? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

6. Byl s Vámi před přijetím na pracovní pozici proveden výběrový pohovor? 

 Ano (pokračujte následující otázkou) 

 Ne (pokračujte otázkou č. 9) 

 

7. Jak dlouho tento pohovor trval? 

 méně neţ 15 minut 

 15 – 30 minut 

 více neţ 30 minut 

 



   

 

 

8. Do jaké míry jste byl/a spokojen/a s jednotlivými prvky výběrového pohovoru? 

Uveďte v % (0 = silně nespokojen/a, 100 = silně spokojen/a)  

 prostředí, ve kterém se pohovor uskutečnil - ………. 

 připravenost otázek ze strany tazatele - ………… 

 prostor pro Vaše dotazy - ………… 

 informace o organizaci - ……….. 

 informace o profilu pracovního místa - ….......... 

 

9. Ověřoval si zaměstnavatel nějakým způsobem údaje, které jste uvedl/a 

v ţivotopise? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

 

10. Domníváte se, ţe Vaše finanční ohodnocení odpovídá míře poţadavků, které jsou 

na Vás kladeny? Ohodnoťte na stupnici 1 – 4 (1 = rozhodně ano, 2 = spíše ano, 3 = 

spíše ne, 4 = rozhodně ne). 

  1  2  3  4  

  

11. Jste:  

 Muţ 

 Ţena 

 

12. Kolik Vám je let? 

 24 let a méně 

 25 – 34 let 

 35 – 44 let 

 45 – 54 let 

 55 let a více 

 

 



   

 

 

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosaţené vzdělání? 

 Základní 

 Střední odborné 

 Střední s maturitou 

 Vyšší odborná škola 

 Vysokoškolské 

 

 

Děkuji Vám za čas strávený vyplňováním dotazníku! 
 

 

 

 

 



   

 

 

Příloha 3 – Nabídka volných pracovních pozic 

Společnost Hamo Czech s.r.o. nabízí širokou škálu volných pracovních pozic, od 

administrativy, personalistiky přes odborné inţenýrské a technické posty aţ po dělnické 

profese.  

Nabízíme: 

 Práci a kariéru ve stabilní zahraniční společnosti 

 Špičkovou technologii a vybavenost pracovišť při výrobě auto-modulů 

 Moţnost vzdělávání i v zahraničí 

 Odborný a kariérní růst 

 Práci v mladém kolektivu 

 Zajímavé platové ohodnocení, platový růst 

 Benefity 

 Teambuildingové akce 

 Perspektivní pracoviště prům. zóny Nošovice 

Požadujeme: 

 Chuť pracovat v mezinárodním týmu 

 Ochotu se dále vzdělávat 

 Schopnost vysokého pracovního nasazení 

 Čistý trestní rejstřík 

 Praxe ve výrobě výhodou 

Další požadavky pro dělnické pozice: 

 Výuční list, středoškolské vzdělání, odborné technické vzdělání i bez maturity 

 Základní znalost angličtiny výhodou (pro pozice vedoucích týmů dělníků) 

Další požadavky pro odborné pracovníky: 

 Vzdělání dle dané pracovní pozice 

 Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni 

Vaše ţivotopisy zasílejte v anglickém jazyce (na dělnické pozice v češtině) na emailovou 

nebo poštovní adresu společnosti. 


