
PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 

 

Rozhovor 1 

Rozhovor je polostandardizovaný. Rozhovor je prováděn s vedoucím oddělení 

personalistiky a mezd. Jeho délka je odhadována na 1 hodinu. Následující okruhy jsou pouze 

velmi hrubou strukturou. Během rozhovoru dochází hojně k otázkám, které vyplývají až 

následně. 

Okruh 1. Kultura organizace 

Jaké máte dokumenty zachycující kulturu společnosti? Je v organizaci „zdravá kultura? Jste 

spokojen s kulturou v organizaci? Existuje ve společnosti etický kodex? 

Okruh 2. Školení 

Jaká školení organizace poskytuje? Jak často? Kterým zaměstnancům? Jste školen i vy? Jste 

spokojen se způsobem proškolování? 

Okruh 3. Sebevzdělávání  

Jaké dává organizace možnosti zaměstnancům pro sebevzdělávání? Jaké jsou praktiky 

managementu v této oblasti? 

Okruh 4. Tiché znalosti 

Je pro organizaci důležitý rozvoj a přenos tichých znalostí? 

Okruh 5. Rekvalifikace 

Zaměřuje se organizace na rekvalifikace? Jakého typu? Jak často? 

Okruh 6. Motivace 

Jaké druhy motivace organizace uplatňuje? Jaký to má vliv na rozvoj LP? Jaký je v organizaci 

mzdový systém? Jaké poskytuje společnost benefity? 

Okruh 7. Komunikace 

Jaké máte zavedené systémy komunikace? Na jaké úrovni je ve společnosti elektronická 

komunikace a e – learning? 

Okruh 8. Fluktuace  



Příloha č. 2 

Rozhovor 2 

Rozhovor je polostandardizovaný. Rozhovor je prováděn s 3 zaměstnanci 

ekonomického oddělení, 2 zaměstnanci z útvaru vodovodů a 2 zaměstnanci z útvaru 

oblastního ostravského vodovodu. Časová náročnost rozhovoru je přibližně 20 minut. 

Následující okruhy otázek jsou pouze hrubou strukturou, u každého zaměstnance se konkrétní 

otázky lišily v průběhu rozhovoru. 

Okruh 1. Kultura organizace 

Jste spokojen/a s organizační kulturou? Znáte Etický kodex společnosti, a jak jste s ním 

spokojen/a? 

Okruh 2. Školení 

Jak často jste vysílán/a na školení? Jsou pro Vás přínosná? 

Okruh 3. Sebevzdělávání 

Jaké máte možnosti sebevzdělávání ve společnosti? Využíváte je na vaší pracovní pozici? 

Okruh 4. Motivace 

Co Vás k práci a zvyšování potenciálu nejvíce motivuje? Jste spokojen s benefity 

poskytované zaměstnavatelem? 

Okruh 5. Komunikace 

Vidíte nějaké nedostatky v organizační komunikaci? Máte někdy problém předat informaci 

nadřízenému? 

Okruh 6. Další otázky 

Jak dlouho působíte ve firmě? Jste spokojen/a se zaměstnáním? Co byste vylepšil v systému 

vzdělávání, komunikace, atd.  

  



Příloha č. 3 

Rozhovor 3 

Rozhovor 3 je prováděn se 14 zaměstnanci na dělnických pozicích v útvaru vodovodů. 

Rozhovor 3 je strukturou téměř stejný jako rozhovor 2, ale okruhy otázek jsou probírány 

povrchněji, než u rozhovoru 2. Rozhovor je taktéž polostandardizovaný. Jeho délka je 

přibližně 10 minut. 

Okruh 1. Kultura organizace 

Jste spokojen/a s organizační kulturou? Znáte Etický kodex společnosti, a jak jste s ním 

spokojen/a? 

Okruh 2. Školení 

Jak často jste vysílán/a na školení? Jsou pro Vás přínosná? 

Okruh 3. Sebevzdělávání 

Jaké máte možnosti sebevzdělávání ve společnosti? Využíváte je na vaší pracovní pozici? 

Okruh 4. Motivace 

Co Vás k práci a zvyšování potenciálu nejvíce motivuje? Jste spokojen s benefity 

poskytované zaměstnavatelem? 

Okruh 5. Komunikace 

Vidíte nějaké nedostatky v organizační komunikaci? Máte někdy problém předat informaci 

nadřízenému? 

Okruh 6. Další otázky 

Jak dlouho působíte ve firmě? Jste spokojen/a se zaměstnáním? Co byste vylepšil v systému 

vzdělávání, komunikace, atd.  

 


