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ROZHOVOR S BÝVALÝM ZAMĚSTNANCEM

SPOLEČNOSTI d2d CZ s.r.o.

I. OBECNÉ INFORMACE O BÝVALÉM ZAMĚSTNANCI

11 Pohlaví

1.2 Věk

1.3 Nejvyšší dosažené vzdělání

1.4 Pracovní pozice, kterou zaměstnanec zastával před  svým odchodem

1.5 Doba zaměstnání ve společnosti

II. CELKOVÝ NÁZOR NA SPOLEČNOST

Ohodnoťte, na jaké úrovni jsou níže uvedené  body podle škály:

1 = vynikající, 2 = dobré, 3 = uspokojivé, 4 = chabé.

Zaměstnanecké výhody ……….

Plat ……….

Kvalita procesu získávání pracovníků ……….

Proces orientace …….….

Úvodní školení ………..

Zájem o zaměstnance ………..

Šance na povýšení ………..

Pokračující školení ………..

Pracovní podmínky ………..

Informovanost zaměstnanců ………..

Férové jednání se zaměstnanci ………..
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Udržování hodnot podniku ……….

Pracovní doba ……….

Spolupráce zaměstnanců a vedení ……….

Uznání za dobře odvedenou práci ……….

Vybavení pro správné vykonávání práce …….....

Celkový dojem ze společnosti …….....

Ohodnoťte svého (bývalého) přímého nadřízeného podle škály:

1 = vždy, 2 = většinou, 3 = zřídka kdy, 4 = nikdy

Rychle řešil všechny záležitosti a stížnosti podřízených ………

Naslouchal návrhům ………

Podporoval spolupráci ………

Jednal s Vámi fér ………

Jasně vyjádřil svá očekávání ………

Byl upřímný ……....

Poskytoval zpětnou vazbu pracovnímu výkonu ………

Koučoval Vás, školil a rozvíjel Vaše schopnosti ………

Projevoval uznání nad dokončeným úkolem ………

Zakládal si na týmové práci ………

III. PŘÍČINY ODCHODU ZAMĚSTNANCE ZE SPOLEČNOSTI

3.1 Odchod zaměstnance (odchod z vlastní iniciativy/ze strany společnosti)

3.2 Příčiny, které stály za následným odchodem ze společnosti

(neočekávané  špatné  hodnocení  práce,  zaměstnanec  si  uvědomí,  že  nemá  šanci  na 

povýšení,  ve  které  věřil,  neočekávaná  nabídka  zaměstnání  zvenčí,  konflikt  se 

spolupracovníkem, spor se šéfem, odchod nebo propuštění blízkého kolegy, vzdálenost 

nebo doba dojíždění, nesoulad soukromého a pracovního života, nefungující týmová 
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spolupráce,  kvůli  pracovnímu místu jako takovému,  stres, odmítnutí  žádosti  o volno 

z rodinných důvodů, malicherné a zbytečné vynucování autority…..)

3.3 Jak dlouho jste uvažoval(a) o tom, že odejdete ze zaměstnání?

IV. POHLED NA PROBLEMATIKU A NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ Z POHLEDU 

BÝVALÉHO ZAMĚSTNANCE

4.1 Jaká nápravná opatření by jste doporučil(a) vedení společnosti, aby zaměstnanci tak 

často neodcházeli?

4.2  Pokud  by  nápravná  opatření,  které  jste  uvedl(a)  v předchozím  bodě  společnost 

aplikovala, zůstal(a) byste ve společnosti?

4.3 Zkusil(a) jste někdy vyjádřit svůj názor na problematiku před nadřízeným? Pokud 

ano, jaká byla odezva.

V. SOUČASNÁ SITUACE BÝVALÉHO ZAMĚSTNANCE SPOLEČNOSTI

5.1 Chybí Vám práce ve společnosti d2d CZ s.r.o.?

5.2 Myslíte si, že Vám práce ve společnosti také něco pozitivního dala?

5.3 Co zpětně hodnotíte jako pozitivního ve společnosti d2d CZ s.r.o.?

5.4 Máte jinou práci?  Pokud ano,  jak byste  ji  porovnal(a)  vzhledem k Vaší  práci  u 

společnosti d2d CZ s.r.o.? 
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DOTAZNÍK

Vážený pane (paní), 

jsem  studentkou  posledního  ročníku  navazujícího  magisterského  studia 

Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity v Ostravě. Jako téma diplomové práce 

jsem si zvolila Získávání a výběr zaměstnanců. Za účelem zpracování praktické části 

diplomové práce jsem sestavila tento dotazník. Dotazník je anonymní a jeho vyplnění je 

naprosto dobrovolné. 

Tímto Vás prosím o jeho laskavé vyplnění. U každé otázky, prosím, vyznačte 

svou odpověď do vyznačených polí.

Předem Vám děkuji za Váš čas a spolupráci.

Bc. Simona Belková

I. INFORMACE O PRACOVNÍM MÍSTĚ 

1.1 Odkud jste se dověděl(a) o volném pracovním místě?

□ z webových stránek společnosti (www.d2d.cz, www.d2d.sk)

□ z webových portálů sloužících k nabídkám práce

□ práce mi byla nabídnuta Úřadem práce

□ od zaměstnanců společnosti d2d CZ s.r.o.

□ z tisku

□ jiný zdroj ………………………… (doplňte)

1.2 Poskytla Vám pracovní nabídka (inzerát) dostatek informací o nabízené pozici ?

□ rozhodně ano

□ spíše ano

□ nevím

□ spíše ne

□ rozhodně ne

http://www.d2d.cz/
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1.3 Poskytla Vám pracovní nabídka (inzerát) pravdivé informace o nabízené pozici?

□ rozhodně ano

□ spíše ano

□ nevím

□ spíše ne

□ rozhodně ne

1.4 Jak Vám vyhovovala forma výběrového řízení?

□ rozhodně vyhovovala

□ spíše vyhovovala

□ nevím

□ spíše nevyhovovala

□ rozhodně nevyhovovala

1.5 Z jakého důvodu jste se rozhodl(a) reagovat na nabídku zaměstnání?

□ dobré jméno organizace

□ motivující pracovní ohodnocení

□ možnost rychlého kariérního růstu

□ jiný důvod ………………………… (doplňte)

II. SPOKOJENOST S PRACÍ 

2.1 Považujete svou práci za zajímavou?

□ rozhodně ano

□ spíše ano

□ nevím

□ spíše ne

□ rozhodně ne
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2.2 Odpovídá současná náplň Vaší práce náplni práce avizované při přijímáni?

□ rozhodně ano

□ spíše ano

□ nevím

□ spíše ne

□ rozhodně ne

2.3 Jste s vykonávanou prací spokojen(a)?

□ rozhodně ano

□ spíše ano

□ nevím

□ spíše ne

□ rozhodně ne

2.4 Pokud jste v předchozí otázce odpověděl(a) NEVÍM, SPÍŠE NE nebo ROZHODNĚ 

NE uvažujete o změně zaměstnání?

□ ano

□ nevím

□ ne

2.5 V případě problému na pracovišti stavíte se iniciativně k situaci a předkládáte 

svému nadřízenému návrhy k řešení problému?

□ rozhodně ano

□ spíše ano

□ nevím

□ spíše ne

□ rozhodně ne
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2.6 Pokud jste odpověděl(a) v předchozí otázce ROZHODNĚ ANO nebo SPÍŠE ANO, 

byl některý  z Vašich návrhů aplikován?

□ ano

□ nevím

□ ne

2.7 Máte k dispozici služební vůz pro výkon své práce?

□ rozhodně ano

□ spíše ano

□ nevím

□ spíše ne

□ rozhodně ne

2.8 Jste spokojen(a) se svým finančním ohodnocením?

□ rozhodně ano

□ spíše ano

□ nevím

□ spíše ne

□ rozhodně ne

2.9 Vyhovuje Vám pracovní doba?

□ rozhodně ano

□ spíše ano

□ nevím

□ spíše ne

□ rozhodně ne
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2.10 Jaký je Váš celkový názor na společnost?

□ rozhodně pozitivní

□ spíše pozitivní

□ nevím

□ spíše negativní

□ rozhodně negativní

2.11 Z jakého důvodu zaměstnanci nejčastěji odcházejí ze společnosti?

□ z vlastní iniciativy

□ nevím

□ z iniciativy společnosti

2.12 Pokud jste v předchozí otázce uvedl(a) Z VLASTNÍ INICIATIVY, jaká byla 

nejčastěji uváděná příčina odchodů těchto zaměstnanců?

□ pracovní doba

□ spor s nadřízeným

□ nesoulad soukromého a pracovního života

□ doba dojíždění

□ nefungující týmová spolupráce

□ kvůli pracovnímu místu jako takovému

□ jiná příčina…………..……………… (uveďte)

2.13 V čem Vy osobně vidíte hlavní nevýhodu této práce?

□ dlouhá pracovní doba



□ práce v terénu

□ stresující zaměstnání

□ nesoulad soukromého a pracovního života

□ jiná příčina…………..……………… (uveďte)
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III. MEZILIDSKÉ VZTAHY NA PRACOVIŠTI

3.1 Podílíte se se zájmem na týmové práci?

□ rozhodně ano

□ spíše ano

□ nevím

□ spíše ne

□ rozhodně ne

3.2 Jaké máte vztahy se svými spolupracovníky?

□ rozhodně dobré

□ spíše dobré

□ nevím

□ spíše špatné

□ rozhodně špatné

3.3 Pokud jste v předchozí otázce odpověděl(a) SPÍŠE ŠPATNÉ nebo ROZHODNĚ 

ŠPATNÉ považuje za příčinu těchto nepříliš dobrých vztahů nezdravou rivalitu mezi 

členy týmu?

□ ano

□ nevím

□ ne



3.4 Jaké máte vztahy s Vašimi nadřízenými?

□ rozhodně dobré

□ spíše dobré

□ nevím

□ spíše špatné

□ rozhodně špatné
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3.5 Podporuje Váš přímý nadřízený spolupráci?

□ rozhodně ano

□ spíše ano

□ nevím

□ spíše ne

□ rozhodně ne

3.6 Jedná s Vámi přímý nadřízený vždy férově?

□ rozhodně ano

□ spíše ano

□ nevím

□ spíše ne

□ rozhodně ne

3.7 Koučuje a rozvíjí přímý nadřízený Vaše schopnosti?

□ rozhodně ano

□ spíše ano

□ nevím

□ spíše ne

□ rozhodně ne



3.8 Projevuje Váš přímý nadřízený uznání nad dokončeným úkolem?

□ rozhodně ano

□ spíše ano

□ nevím

□ spíše ne

□ rozhodně ne
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3.9 Vyjádřil přímý nadřízený vždy svá očekávání?

□ rozhodně ano

□ spíše ano

□ nevím

□ spíše ne

□ rozhodně ne

3.10 Střídají se ve společnosti často zaměstnanci?

□ rozhodně ano

□ spíše ano

□ nevím

□ spíše ne

□ rozhodně ne

3.11 Jak byste ohodnotil(a) zájem společnosti o zaměstnance?

□ rozhodně dobrý

□ spíše dobrý

□ nevím



□ spíše špatný

□ rozhodně špatný

IV. OBECNÉ INFORMACE O PRACOVNÍKOVI

4.1 Váš věk

□ do 25 let

□ 26 –35 let

□ 36 – 45 let

□ 46 - 55 let

□ 56 a více let
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4.2 Pohlaví

□ muž

□ žena 

4.3 Nejvyšší dosažené vzdělání

□ bez vyučení

□ vyučen v oboru

□ vyučen v jiném oboru než nyní pracuji

□ střední odborné s maturitou

□ vysokoškolské

4.4 Jakou pracovní pozici zastáváte?

□ read training (RT)

□ reprezentant

□ lídr

□ trenér



□ asistent manažera

□ manažer

4.5 Jak dlouho jste zaměstnán(a) ve Společnosti?

□ méně než 1 měsíc

□ 1 – 4 měsíce

□ 5 - 8 měsíců

□ 9 měsíců až 1 rok

□ 1 – 2 roky

□ 3 a více let

4.6 Na jaký typ pracovního poměru jste zaměstnán(a)?

□ hlavní pracovní poměr

□ dohoda o provedení práce

□ živnostenský list


