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Příloha 1 dotazník 
Respondent: Tazatel: Lukáš Beier 

Místo: Opava, personální oddělení Tempo, o. 

d. 

Datum a čas: 4.1.2011 14:00-15:30 

Cíl: Navrhnout objekty a atributy a určit 

funkci systému. 

Podklady: Dokumenty personálního oddělení   

Program: 

- úvod 

- podstata projektu 

- struktura rozhovoru 

- přehled témat rozhovoru 

- shrnutí 

- dotazy respondenta 

- závěr 

Časový odhad: 60 až 90 minut 

Neřešené problémy: Databázová realizace 

Otázka č.1: 

Jak zpracováváte nově příchozí data? 

 

 

Otázka č.2: 

Kteří zaměstnanci se dostanou do kontaktu s daty? 

 

 

Otázka č.3: 

Jaké programy pro správu dat využíváte? 

 

 

Otázka č.4: 

Vyhovuje vám součastný systém zpravování  dat?  

c) spíše ne  d) ne 

Poznámka: 

 

 

Otázka č.5: 

Myslíte si, že současné řešení hledání nových zaměstnanců je rychlé? 

a) rozhodně ano  b) spíše ano 

c) spíše ne  d) ne 

Poznámka: 

 

Otázka č.6: 



 

68 
 

Které části informačního systému jsou pro Vaši práci nejdůležitější? 

Hodnocení (1=důležitá, 2=méně důležitá, 3=málo důležitá, 4=nedůležitá) 

Část IS 

Hodnocení 

1 2 3 4 

Evidence žadatelů 

    

    

Evidence 

pracovníku 

    

Evidence 

pracovních míst 

    

Vytváření a 

evidence žádosti o 

pracovní místo 

    

Vytváření a 

evidence 

pracovních smluv 

    

Poznámka: 

 

 

Otázka č.7: 

Jsou pro Vás informace získané ze současného systému dostačující? 

Hodnocení (1=důležitá, 2=méně důležitá, 3=málo důležitá, 4=nedůležitá) 

Část IS 

Hodnocení 

1 2 3 4 

Evidence žadatelů 

    

    

Evidence 

pracovníku 

    

Evidence 

pracovních míst 

    

Vytváření a 

evidence žádosti o 

pracovní místo 

    

Vytváření a 

evidence 

pracovních smluv 

    

Poznámka: 
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Příloha číslo 2: Diagram datových toků na úrovni hlavních subsystému 

 

Příloha číslo 3: Diagram datových toků na úrovni správa uchazečů a zaměstnanců 
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Příloha číslo 4: Diagram datových toků na úrovni uchazečů o zaměstnání 

 

Příloha číslo 5: Diagram datových toků na úrovni zaměstnanců 
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Příloha číslo 6: Diagram datových toků na úrovni personální oddělení 

 

Příloha číslo 7: Diagram datových toků na úrovni žádosti o volné pracovní místo 
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Příloha číslo 8: Diagram datových toků na úrovni školení 

 

Příloha číslo 9: Diagram datových toků na úrovni obchodů 
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Příloha číslo 10: Datamodeler – popis prvků 

 

 

Terminátor 

Proces 

          Datový sklad 

Datový tok 


