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Dotazník 
 
Vážený respondente, 

jsem studentkou 2. ročníku navazujícího studia na VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. 
V současné době pracuji na své diplomové práci, která se zabývá výběrem, přijímáním a 
adaptací zaměstnanců. Z tohoto důvodu bych Vás chtěla požádat o vyplnění tohoto 
dotazníku. Vámi poskytnuté údaje jsou zcela anonymní a budou použity jen pro účely mé 
diplomové práce.  

Předem děkuji za ochotu a čas, který jste věnovali vyplnění tohoto dotazníku. 
Alena Matějová 

1. Odkud jste se o volné pozici ve VPE a.s. dozvěděli? 

 internet škola agentura známý veletrh 
      

2. Z jakých důvodů Vás nabídka práce ve VPE a.s. zaujala? 

 zajímavá pracovní získání zkušeností nabídka dalšího vzdělání peněžní ohodnocení 
 náplň  
     

možnost kariérního růstu jiné 
    ........................................................................................  

3. Jak byste popsali průběh pohovoru? (hodnoťte na stupnici od 1 do 5 kde 1 je nejlepší a 5 
nejhorší) 

 příjemné, klidné prostředí 1 2 3 4 5 rušivé prostředí 
 dialog mezi tazatelem a uchazečem 1 2 3 4 5 monolog uchazeče 
 prostor pro otázky uchazeče 1 2 3 4 5 nemožnost pokládat otázky 
 připravený tazatel 1 2 3 4 5 nepřipravený tazatel 

  získání informací o pracovním místě 1 2 3 4 5 nedostatek informací o  
       pracovním místě 

4. Kdo vedl Váš pohovor? 
 vedoucí zaměstnanec personalista 
   

5. Chyběly Vám informace nebo byl Vám průběh přijímacího pohovoru nepříjemný? 

 ne ano 
   proč  .............................  

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

6. Byl(a) jste seznámen po nástupu do zaměstnání se svými pracovními povinnostmi? 

 ano ne 
   

Příloha 1 - Dotazník pro absolventy 
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7. Seznámil Vás pracovník personálního úseku s Vaším individuálním adaptačním plánem? 

 ano ne 
   

8. Jak hodnotíte pomoc Vašeho patrona? 

 velmi spokojen spokojen nespokojen Velmi nespokojen 

     proč  ..........  

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

9. Jaký důvod by Vás mohl přinutit opustit Vaší práci? 

 vysoké pracovní vztahy na pracovišti nedostatečné finanční nedodržení  
 nároky  ohodnocení adaptačního plánu 

     

 odlišné představy  jiné 
 o své práci 
    ........................................................................................  

10. Ovlivnilo Vaše rozhodnutí přijmout práci ve VPE a.s. možnost studia cizího jazyka s finanční 
spoluúčastí?  

 ano ne 
   

11. Jste 

 muž žena 
   

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání 

 vyučen středoškolské vyšší odborné vysokoškolské 
     

 



Příloha 2.1 ‐ Vyhodnocení dotazníků učni

internet škola agentura známý veletrh
1 5 4

zajímavá pracovní náplň získání zkušeností nabídka dalšího vzdělání peněžní ohodnocení možnost kariérního růstu jiné
3 6 1 1

1 2 3 4 5
příjemné, klidné prostředí 7 1 2
dialog mezi tazatelem a uchazečem 5 3 2
prostor pro otázky uchazeče 5 3 2
připravený tazatel 5 5
získání informací o pracovním místě 5 4 1

vedoucí zaměstnanec personalista
2 8

ne ano
9 1

ano ne
10

ano ne
7 3

velmi spokojen spokojen nespokojen Velmi nespokojen
2 6 2

vysoké pracovní nároky vztahy na pracovišti nedostatečné finanční ohodnocení nedodržení adaptačního plánu odlišné představy o své práci jiné

2 9 2

ano ne
10

muž žena
9 1

vyučen středoškolské vyšší odborné vysokoškolské
10

Dosažené vzdělání

Odkud jste se o volné pozici ve VPE a.s. dozvěděli?

 Z jakých důvodů Vás nabídka práce ve VPE a.s. zaujala??

Jak byste popsali průběh pohovoru? (hodnoťte na stupnici od 1 do 5 kde 1 je nejlepší a 5 nejhorší)

Kdo vedl Váš pohovor

Chyběly Vám informace nebo byl Vám průběh přijímacího pohovoru nepříjemný?

Byl(a) jste seznámen po nástupu do zaměstnání se svými pracovními povinnostmi?

Seznámil Vás pracovník personálního úseku s Vaším individuálním adaptačním plánem?

Jak hodnotíte pomoc Vašeho patrona?

Jaký důvod by Vás mohl přinutit opustit Vaší práci?

Ovlivnilo Vaše rozhodnutí přijmout práci ve VPE a.s. možnost studia cizího jazyka s finanční spoluúčastí?

Jste

Zdroj: vlastní zpracování



Příloha 2.2 ‐ Vyhodnocení dotazníků středoškoláci

internet škola agentura známý veletrh
3 5

zajímavá pracovní náplň získání zkušeností nabídka dalšího vzdělání peněžní ohodnocení možnost kariérního růstu jiné
2 5 2

1 2 3 4 5
příjemné, klidné prostředí 3 2 3
dialog mezi tazatelem a uchazečem 4 3 1
prostor pro otázky uchazeče 5 3
připravený tazatel 3 5
získání informací o pracovním místě 4 4

vedoucí zaměstnanec personalista
3 5

ne ano
8

ano ne
8

ano ne
3 5

velmi spokojen spokojen nespokojen Velmi nespokojen
3 4 1

vysoké pracovní nároky vztahy na pracovišti nedostatečné finanční 
ohodnocení

nedodržení adaptačního 
plánu

odlišné představy o své práci jiné

1 2 4 3

ano ne
8

muž žena
7 1

vyučen středoškolské vyšší odborné vysokoškolské
8

Dosažené vzdělání

Odkud jste se o volné pozici ve VPE a.s. dozvěděli?

 Z jakých důvodů Vás nabídka práce ve VPE a.s. zaujala??

Jak byste popsali průběh pohovoru? (hodnoťte na stupnici od 1 do 5 kde 1 je nejlepší a 5 nejhorší)

Kdo vedl Váš pohovor

Chyběly Vám informace nebo byl Vám průběh přijímacího pohovoru nepříjemný?

Byl(a) jste seznámen po nástupu do zaměstnání se svými pracovními povinnostmi?

Seznámil Vás pracovník personálního úseku s Vaším individuálním adaptačním plánem?

Jak hodnotíte pomoc Vašeho patrona?

Jaký důvod by Vás mohl přinutit opustit Vaší práci?

Ovlivnilo Vaše rozhodnutí přijmout práci ve VPE a.s. možnost studia cizího jazyka s finanční spoluúčastí?

Jste

Zdroj: vlastní zpracování



Příloha 2.3 ‐ Vyhodnocení dotazníků vysokoškoláci

internet škola agentura známý veletrh
4 6 5 4

zajímavá pracovní náplň získání zkušeností nabídka dalšího vzdělání peněžní ohodnocení možnost kariérního růstu jiné
7 11 4 3

1 2 3 4 5
příjemné, klidné prostředí 6,00 6,00 2,00 1,00
dialog mezi tazatelem a uchazečem 6,00 7,00 2,00
prostor pro otázky uchazeče 8,00 4,00 1,00 1,00 1,00
připravený tazatel 9,00 3,00 3,00
získání informací o pracovním místě 4,00 8,00 2,00 1,00

vedoucí zaměstnanec personalista
14 1

ne ano
14 1

ano ne
13 2

ano ne
5 10

velmi spokojen spokojen nespokojen Velmi nespokojen
6 5 1 3

vysoké pracovní nároky vztahy na pracovišti nedostatečné finanční 
ohodnocení

nedodržení adaptačního 
plánu

odlišné představy o své práci jiné

1 9 14 2 9 2

ano ne
2 13

muž žena
11 4

vyučen středoškolské vyšší odborné vysokoškolské
15

Dosažené vzdělání

Odkud jste se o volné pozici ve VPE a.s. dozvěděli?

 Z jakých důvodů Vás nabídka práce ve VPE a.s. zaujala??

Jak byste popsali průběh pohovoru? (hodnoťte na stupnici od 1 do 5 kde 1 je nejlepší a 5 nejhorší)

Kdo vedl Váš pohovor

Chyběly Vám informace nebo byl Vám průběh přijímacího pohovoru nepříjemný?

Byl(a) jste seznámen po nástupu do zaměstnání se svými pracovními povinnostmi?

Seznámil Vás pracovník personálního úseku s Vaším individuálním adaptačním plánem?

Jak hodnotíte pomoc Vašeho patrona?

Jaký důvod by Vás mohl přinutit opustit Vaší práci?

Ovlivnilo Vaše rozhodnutí přijmout práci ve VPE a.s. možnost studia cizího jazyka s finanční spoluúčastí?

Jste

Zdroj: vlastní zpracování



Zdroj: vlastní zpracování 

Strukturovaný pohovor s personální ředitelkou VPE a. s. 

1. Považujete výběrový a přijímací proces VPE a. s. za dostatečně vyvážený nebo máte k některé 

oblasti výhrady? 

Jako problém vidím nedostatečnou zpětnou vazbu a pomalou reakci vedoucích zaměstnanců 

na životopisy vhodných kandidátů zaslané personálním oddělením. 

2. Kde probíhají pohovory a kdo je organizuje? 

Pohovory na příjem uchazečů do útvaru konstrukce jsou organizovány personálním 

oddělením, ostatní útvary si pohovory organizují samy a odehrávají se většinou na daném 

pracovišti a organizuje je vedoucí zaměstnanec. 

3. Je výběr uchazeče plně v moci vedoucího pracovníka případně personalisty? Nemyslíte, že 

zde existuje riziko chyb díky subjektivnímu názoru? 

Ve většině útvarů probíhají pohovory v přítomnosti dvou vedoucích pracovníků, aby se 

tomuto riziku vyhnuli. Vedoucí pracovníci si také mohou vyžádat přítomnost personalisty. 

Aby bylo ještě sníženo riziko subjektivního názoru, musí uchazeči v odborných profesích 

prokázat své dovednosti a u absolventů vysokých škol technických oborů se v některých 

případech využívá referencí profesorů. 

4. Jsou vedoucí zaměstnanci, kteří provádí pohovory vyškoleni k této činnosti? 

Ne, nejsou. Jsou ale upřednostněni pro své odborné znalosti technických profesí. 

5. Jsou informováni uchazeči o podmínkách kariérního růstu a růstu svého finančního 

ohodnocení? 

Vedoucí zaměstnanci by měli umět odpovědět na otázky uchazečů. 

6. Jak jsou neúspěšní uchazeči informováni o výsledku pohovoru? 

Neúspěšní uchazeči jsou informováni do dvou týdnů emailem, pokud poskytnou adresu nebo 

telefonicky. 

7. Považujete proces schvalování uchazeče za pružný? 

Trvá 1 – 2 týdny, ale tak byla byrokracie nastavena. 

8. Na základě čeho sestavujete individuální adaptační plán? Je s ním zaměstnanec obeznámen? 

Adaptační plán sestavuje nadřízený zaměstnanec pracovníka, který nejlépe zná potřeby 

svého oddělení a práce, kterou bude absolvent vykonávat. U vyučených pracovníků jsou 

nároky na adaptaci vysoké, neboť ovlivňují jejich manuální dovednosti. Existuje u nich i vyšší 

vazba na svého mistra, neboť ve většině případů se jedná o absolventy Vítkovice střední 

školy, kteří vykonávali praxi ve VPE a. s. během studia. 

9. Kdo je zodpovědný za seznámení absolventa s adaptačním plánem a kdo kontroluje jeho 

dodržování? 

Příloha 3 ‐ Rozhovor s personální ředitelkou 
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Nadřízený, který absolventovi sestaví adaptační plán, by ho měl s ním seznámit a hlídat jeho 

dodržování. Adaptační plán je sestaven v počítačovém programu k tomu určeném a uchazeč 

je s ním seznámen ústně. 

10. Kdo určuje patrona? Jsou patroni kontrolováni, zda dodržují stanovený adaptační plán? 

Patron je určen vedoucím pracovníkem a jeho jméno je napsáno do zápisníku bezpečnosti 

práce zaměstnance. U dělnických profesí jsou patroni kontrolováni z důvodů vazby na 

bezpečnost práce. U vysokoškoláků nejsou patroni kontrolováni. 

11. Většina absolventů uvedla jako důvod pro ucházení se o práci ve VPE a. s. získání zkušeností a 

jako důvod odchodu nedostatečné finanční ohodnocení. Nemyslíte, že mohou VPE a. s. 

zneužívat jako odrazový můstek? Neuvažovali jste o přísnějším procesu přijímání absolventů? 

VPE a. s. se snaží své nové zaměstnance vzdělávat a poskytovat jim prostředky pro rozvoj, 

aby byla konkurenceschopná a také jako benefit pro zaměstnance. S výší platu absolventů 

nelze nic udělat s ohledem na zaměstnance pracující již ve společnosti a také v závislosti na 

zakázky, kde je snaha o nízké náklady ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu. 

12. Neuvažujete alespoň o zavedení úhrady kurzu cizího jazyka, který poskytuje VPE a. s. 

absolventům zdarma? 

Zatím ne, ale nelze to vyloučit. Zatím neexistuje povinnost absolventa v případě brzkého 

odchodu ze společnosti uhradit náklady kurzu. Společnost VPE a. s. musí hradit za něj školné 

až do konce pololetí, kdy jsou bývalí zaměstnanci z kurzu vyřazeni.  

 









Zdroj: upravený vnitropodnikový dokument  ‐ 1 ‐  28.4.2011 

Dohoda o finanční spoluúčasti zaměstnance na jazykovém kurzu 
(§ 51 OZ) 

Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. IČ: 268 23 357 
Sídlo:  Ruská 1142/30, 706 00, Ostrava - Vítkovice 
Zastoupená: Ing. Pavlem Ondruchem, místopředsedou představenstva 
 (dále jen "ZAMĚSTNAVATEL") 

a 
Titul, jméno, příjmení: ............................................................................................... 
Evidenční číslo: ...................................  Datum narození: .....................................  
Bydliště: ..................................................................................................................... 
 (dále jen "ZAMĚSTNANEC") 

sjednávají tuto 
dohodu o finanční spoluúčasti zaměstnance na jazykovém kurzu 

1. ZAMĚSTNAVATEL bude hradit ve školním roce  ........  /  .......  za ZAMĚSTNANCE cenu 
jazykového kurzu, zajišťovaného odborem Personální rozvoj, VÍTKOVICE, a.s., 
prostřednictvím dodavatele jazykového vzdělávání společností 
………………………., do kterého je zaměstnanec zařazen. 

2. ZAMĚSTNANEC a ZAMĚSTNAVATEL dohodli finanční spoluúčast ZAMĚSTNANCE na 
úhradě ceny odpoledního jazykového kurzu ……………….. ve školním roce 
……/…… hrazených takto: 

u odpoledního jazykového kurzu 1500 Kč za školní rok, 

3. Pokud zaměstnanec nesplní podmínky finanční spoluúčasti dle Opatření 
představenstva a.s. i představenstva a.s. ve funkci jediného akcionáře, resp. 
společníka v působnosti valných hromad dceřiných společností č. 8/2010, bod 6 
Zásad a v případě přerušení studia, zavazuje se uhradit k finanční spoluúčasti 
stanovené v bodu 2 následující doplatek takto: 

u odpoledního jazykového kurzu  1 800 Kč za pololetí, 

Podkladem pro úhradu doplatku k finanční spoluúčasti je písemné vyhodnocení 
podmínek finanční spoluúčasti zaměstnance odborem Personální rozvoj, 
VÍTKOVICE, a.s. 

4. Povinnost uhradit doplatek finanční spoluúčasti se nevztahuje na zaměstnance, 
který ukončil v průběhu školního roku docházku do jazykového kurzu v důsledku 
skončení pracovního poměru ve Společnosti. 

Příloha 6 ‐ Dohoda o finanční spoluúčasti 



Zdroj: upravený vnitropodnikový dokument  ‐ 2 ‐  28.4.2011 

5. Závazky vyplývající z této Dohody o finanční spoluúčasti zaměstnance na 
jazykovém kurzu uhradí zaměstnanec srážkami ze mzdy. Za tímto účelem 
zaměstnavatel a zaměstnanec sjednávají dohodu o srážkách ze mzdy dle § 327 
zákoníku práce. 

6. Zaměstnavatel i zaměstnanec s obsahem této dohody souhlasí a na důkaz tohoto, 
nikoli v tísni připojují své vlastnoruční podpisy. 

V Ostravě dne …………….. 

 .................................   .................................  
ZAMĚSTNANEC ZAMĚSTNAVATEL 



 

Zdroj: vlastní zpracování 

Hodnocení patrona 

1. Seznámil Vás Váš patron s Vašimi povinnostmi a pracovním kolektivem? 

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

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

2. Popište přístup vašeho patrona k Vám během procesu adaptace. 

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

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

3. V čem vidíte největší nedostatky Vašeho patrona? 

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

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

4. Co hodnotíte kladně u Vašeho patrona? 

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

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

5. Byla doba věnovaná Vám vaším patronem dostatečná? 

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

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

6. Bylo možné kdykoliv zajít za Vašim patronem pro radu? 

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

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

V Ostravě: .....................  

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

Podpis zaměstnance 

Příloha 7 ‐ Dotazník hodnocení patrona 
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