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Příloha 1. Strukturovaný životopis 

Ing. Jakub Novotný 

 

Na Lesích 46 

756 61  Rožnov pod Radhoštěm 

Tel.: +420 777 234 432 

e-mail: jakub.novotny@seznam.cz 

 

Datum a místo narození: 24. 8. 1980, Valašské Meziříčí  

 

 

Praxe 

 

2009 – současnost   Československá obchodní banka, a.s. 

Business Manager – zajišťování obchodních kontraktů s většími klienty 

 

2005 – 2009   Hypoteční banka, a.s.   

Business Asistent – podpora prodeje a vyhledávání nových obchodních zakázek, komunikace 

s dodavateli 

 

 

Vzdělání 

 

2000 – 2005   VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta 

Magisterský studijní program Management 

 

1995 – 2000   Obchodní akademie, Valašské Meziříčí 

Zakončeno maturitní zkouškou z českého jazyka, angličtiny, ekonomie a účetnictví 

 

 

Jazykové znalosti 

 

Anglický jazyk – plynně 

Ruský jazyk – začátečník 

 

 

Práce s počítačem 
 

Microsoft Office 

 

 

Ostatní dovednosti 
 

Komunikativnost, flexibilita, loajálnost 

Řidičský průkaz skupiny B 

 

 

Zájmy 

 

Cestování, hudba, turistika, adrenalinové sporty 
  



 

Příloha 2. Průvodní dopis 

Valašské nemovitosti 

Sluneční 22 

757 01  Valašské Meziříčí 

 

 

Žádost o místo personálního ředitele 

 

Vážený pane, Vážená paní, 

 

Dovoluji si touto cestou žádat o místo personálního ředitele Vaší pobočky v Rožnově pod 

Radhoštěm inzerovaného ve Spektru Rožnovska dne 9. 2. 2011.  

 

Má profesní dráha je zaměřena na lidské zdroje a jejich řízení. Již na vysoké škole jsem se 

zaměřil na tuto problematiku a má bakalářská práce na téma Získávání a výběr pracovníků se 

umístila v 10 nejlepších z ročníku. Již pět let pracuji ve firmě, která se zabývá 

zprostředkováním zaměstnání. 

 

Domnívám se, že mé znalosti a dovednosti odpovídají Vašim požadavkům. V případě zájmu 

se velmi rád dostavím na osobní pohovor. 

 

 

S pozdravem 

 

Jan Novák 

Kulturní 24 

756 61  Rožnov pod Radhoštěm 

Tel.: 608 246 642 

e-mail: jan.novak@seznam.cz 

 

 

V Rožnově pod Radhoštěm, 9. 2. 2011 

  

  



 

Příloha 3. Pracovní pozice v systému PeopleClick 

 

 
  



 

Příloha 4. Informace o kandidátovi v systému PeopleClick 

 

  



 

Příloha 5. Formulář požadavku na nového zaměstnance 

Datum vystavení:            Úsek:            Středisko:          Vedoucí střediska:                                             

Dat. požad. nástupu:       Počet:            Na dobu:  neurčitou  /  určitou  do: 

Nové pracovní místo:     Ano  /  Ne          Náhrada za: 

Poznámka: 

Název pracovní pozice (dle popisu funkce): 

Hlavní úkoly: 

Směnnost: 

Požadavek na vzdělání: 

Požadavek na jazykové znalosti: 

Požadovaná praxe a zkušenosti: 

Jiné speciální požadavky: 

Předpokládané platové zařazení při nástupu:            

Po zaškolovací době: 

Vybavení zaměstnance výpočetní a komunikační technikou:               Ano  /  Ne 

(Pokud „Ano“ informujte úsek IT.)  

 

Ředitel úseku žadatele:                       Datum:                                   Podpis: 

   

  

Souhlasím 

 

Nesouhlasím 

 

Datum 

 

Podpis 

Finanční ředitel     

Personální ředitel     

Nový zaměstnanec přijat od:    .....................................................  

Jméno nového zaměstnance:   …………………………………….. 

  



 

Příloha 6. Záznam o pohovoru s uchazečem o zaměstnání 

(Vyplněný formulář pouze pro potřebu personálního oddělení.) 

Uchazeč na funkci:   Jméno uchazeče: 

Kontaktní údaje:   

  
Přílohy: 

  

 

Odkud získal informace o společnosti: 

 

CV / pracovní náplň / preferované zaměstnání: 

 

 

Motivace / důvody odchodu z minulého zaměstnání:  

Kariérové představy /délka setrvání: 

Očekávání: 

Vlastní požadavky: 

Vlastní hodnocení:  

Bydliště / řešení dojíždění:  

Zdravotní stav: 

Vzdělávání / možnost vycestovat: 

Minimální nástupní plat: 

Termín možného nástupu: 

 

      

          1     2      3      4      5 

Jazykové znalosti:  

Anglický jazyk:  - čtení      

                             - porozumění      

                             - komunikativnost      

Němčina      

Francouzština      

      

Komunikace: 

Vyjadřování      



 

Oční kontakt      

Schopnost naslouchat      

      

Charakteristiky výkonu*: 

(dojem dle projevu kandidáta během pohovoru) 

Ambiciózní      

Dynamický      

Odolný vůči stresu      

Flexibilní      

Orientovaný na výsledek      

      

Sociální charakteristiky: 

(dojem dle projevu kandidáta během pohovoru) 

Zralost      

Sebedůvěra      

Řídicí dovednosti      

Týmový hráč      

Stabilní zaměstnanec      

Poctivý      

Přátelský      

Smysl pro humor      

      

Motivace: 

Profesní růst  

Kariérový růst  

Podnětný projekt  

Práce s lidmi  

Pozice, moc  

Finance  

  

Uveden na úsek:    Shrnutí: 

Datum: 

Pohovor zaznamenal: 



 

Příloha 7. Hodnocení zaškolovacího plánu novým zaměstnancem 

Hodnocení zaškolovacího plánu novým zaměstnancem  

Hodnocení průběhu zaškolování má za úkol zjistit, do jaké míry jsou plněny zadané úkoly a také by mělo přispívat ke 

zlepšování interní komunikace a zjišťování postřehů zaměstnanců k tomu, co se jim líbí a nelíbí, jaké mají dojmy 

z pracoviště a co by se případně dalo vylepšit či změnit. 

Aktuálně vyplněnou zprávu doručte jednou za měsíc emailem svému přímému nadřízenému a personálnímu oddělení   

Jméno:  

Číslo úseku:  

Přesný název zastávané 

funkce: 

 

Den nástupu:  

Zaškolovací zpráva číslo:  

Datum:  

Pro dané období bylo zadáno: 
Splněno bylo na ... (%), popište, čím jste se 

zabýval(a): 

  

Důvody neplnění úkolů: 

 

Využijte tento prostor pro vyjádření Vašich pozitivních či negativních dojmů, poznámek, návrhů ke zlepšení, nápadů, 

připomínek apod. Pokud Vaše případné oprávněné a neřešené požadavky či připomínky nebudou adekvátně řešeny 

zodpovědnými zaměstnanci, můžete je poslat dále na vyššího nadřízeného. 

 

 

  



 

Příloha 8. Vývojový diagram 

  



 

Příloha 9. Dotazník 

Dobrý den, jsem studentkou Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava. Dovoluji 

si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který je zaměřen na „Získávání a výběr 

zaměstnanců“. Na základě průzkumu bude možné navrhnout opatření na jím zjištěné 

problémy. Dotazník je anonymní a slouží pouze k mé bakalářské práci. Pokud nebude 

uvedeno jinak, u každé otázky označte křížkem vždy jednu správnou odpověď, která nejlépe 

vystihuje Váš názor. V případě chybně zvolené odpovědi takovou odpověď zřetelně 

přeškrtněte a označte jinou. 



 

1. Práce pro tuto organizaci je Vaší první pracovní zkušeností?  

ano ne 

  

2. Kde jste se dozvěděl/a o volném místě, o které jste se ucházel/a? 

v tisku od známých na úřadu práce 
na internetových 

stránkách 

    

Jinde:       

3. Jak dlouho trvalo organizaci, než Vám odpověděla na žádost o pracovní pozici? 

méně než týden týden měsíc více než měsíc 

    

4. Při ucházení o pracovní pozici jste prošel/la pohovorem? 

ano ne 

  

5. Kolik jste absolvoval/a pohovorů než jste získal/a tuto práci? 

žádný 1 2 3 4 více než 4 

      

6. Jak dlouho dopředu jste byl/a informován/a o výběrovém pohovoru v této konkrétní 

organizaci?  méně než 2 

dny 
2 – 4 dny 5 – 7 dní 8-10 dní více než 10 dní 

     

7. Kolik zaměstnanců organizace se účastnilo Vašeho výběrového personálního pohovoru? 

   1   2   3   4 5 a více 

      

8. Byly Vám představeny všechny osoby účastnící se výběrového personálního pohovoru? 

ano ne 

  

9. Jak dlouho samotný výběrový personální pohovor trval? 

méně než 

10 minut 
11 – 20 minut 21 – 30 minut 31 – 40 minut 41 – 50 minut více než 50 minut 

      

10. Jak byste hodnotil/a atmosféru při výběrovém personálním pohovoru? Můžete označit 

více správných odpovědí.   

klidná přátelská strnulá zdlouhavá stresující 

     

       Jiná – uveďte jaká:       

  

  

  



 

11.       Jak byste hodnotil/a připravenost osob účastnících se výběrového personálního 

pohovoru? rozhodně 

nepřipraveny 
spíše nepřipraveny 

ani nepřipraveny 

ani připraveny 
spíše připraveny 

rozhodně 

připraveny 

     

12.  Byly Vám kladeny diskriminační otázky některou z osob, která se účastnila Vašeho 

výběrového personálního pohovoru? 

ano ne 

  

13. Kolik zaměstnanců firmy se účastnilo Vašeho výběrového odborného pohovoru? 

1.1.1   1 2 3 4 5 a více 

      

14.  Byly Vám představeny všechny osoby účastnící se výběrového odborného pohovoru? 

ano ne 

  

15. Jak dlouho samotný výběrový odborný pohovor trval? 

méně než 

10 minut 
11 – 20 minut 21 – 30 minut 31 – 40 minut 41 – 50 minut více než 50 minut 

      

16. Jak byste hodnotil/a atmosféru při výběrovém odborném pohovoru? Můžete označit více 

správných odpovědí.  

klidná přátelská strnulá zdlouhavá stresující 

     

       Jiná – uveďte jaká:       

17.      Jak byste hodnotil/a připravenost osob účastnících se výběrového odborného 

pohovoru? rozhodně 

nepřipraveny 
spíše nepřipraveny 

ani nepřipraveny 

ani připraveny 
spíše připraveny 

rozhodně 

připraveny 

     

18. Ptal se Vás někdo z osob, které se účastnily výběrového odborného pohovoru na 

diskriminační otázky? 

ano ne 

  

19.   Byl součástí výběrového pohovoru test? 

ano ne 

  

 

Pokud ano, uveďte jaký:       

 

 

  

  



 

20.   Byla Vám při výběrovém pohovoru představena pracovní pozice, o kterou jste se 

ucházel/a? ano ne 

  

21.   Byl Vám v průběhu výběrového pohovoru poskytnut dostatečný časový prostor pro Vaše 

otázky? 

ano ne 

  

22. O vyhodnocení výběrového pohovoru jste se dozvěděl/a? 

týž den do týdne do dvou týdnů později 

    

23.   Odpovídá pracovní pozice tomu, jak Vám byla představena při výběrovém řízení? 

ano ne 

  

Pokud ne, tak 

v čem?        

 

24.  Pokud chcete uvést ještě nějaké informace, které souvisely s Vašim přijímacím řízením, 

uveďte je prosím zde:  
 

 

 

 

25. Pokud máte jakékoli návrhy na zlepšení výběrového procesu, uveďte je prosím zde: 

 

 

 

 

26.   Jste? 

muž žena 

  

27.  Váš věk? 

18-25 26-35 36-45 46-55 56-více 

     

28.  Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

střední bez maturity střední s maturitou vyšší odborné vysokoškolské 

    

29.  Jak dlouho již pracujete v této organizaci? 

méně než rok 1 – 2 roky 3 – 4 roky 5– 10 let 11 a více let 

     

 


