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Příloha č. 1 Organizační struktura organizace Multip Moravia, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní materiály organizace Multip Moravia, s.r.o. 
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Příloha č. 2 Dotazník 

 

Vážení zaměstnanci, 
 
jsem studentka 5. ročníků na VŠB-TU Ostrava a ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto 
dotazníků. Cílem dotazníku je zjištění způsobu, průběhu a spokojenosti s výběrem 
zaměstnanců. Výsledky budou použity pro účely mé diplomové práce a nebudou dále 
využívány.  Dotazník je anonymní. 
 
Předem děkuji za ochotu k vyplnění dotazníku. 
Bc. Tereza Táborská 
 

1. Uveďte Vaše pohlaví: 
a) žena 
b) muž 
 

2. Do jaké věkové kategorie spadáte? 
a)   18 – 25 
b)   26 – 35 
c)  36 – 45 
d)   46-55 
e)   56 a více 
 

3. Jak dlouho ve firmě pracujete? 
a) zkušební doba 
b) 3 – 12 měsíců 
c) 1 – 5 let 
d) 6 – 10 let 
e) 11 let a více 

 
4. Na jaké pozici pracujete? 

a) dělnická pozice 
b) THP 

 

5. Jak jste se o nabídce volného pracovního místa dozvěděl/a? 
a) na úřadu práce 
b) v tisku 
c) od známého 
d) jiná možnost – uveďte:…………………………………………………………… 

 
6. Čím pro Vás byla nabídka práce zajímavá? (lze označit více možností) 

a) finanční ohodnocení 
b) pracovní náplň 
c) možnost kariérního růstu 
d) nefinanční ohodnocení 
e) jiná možnost - uveďte:……………………………………………………………… 
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7. Jakým způsobem jste byl/a pozván/a k výběrovému řízení? 
a) telefonicky 
b) e-mailem 
c) dopisem 
d) jiná možnost – uveďte:……………………………………………………………... 

 
8. Jaké dokumenty od Vás firma požadovala? (lze označit více možností) 

a) životopis 
b) motivační dopis 
c) výpis z trestního rejstříku 
d) osvědčení odborné způsobilosti 
e) jiná možnost – uveďte:……………………………………………………………… 

 
9. Jaká byla použita metoda výběru zaměstnanců? 

a) dotazník 
b) výběrový rozhovor 
c) test způsobilostí 
d) jiná možnost – uveďte:……………………………………………………………... 

 

Pokud jste odpověděl/a pouze za a) pokračujte otázkou č. 10. 

Pokud jste odpověděl/a za b), c), d) pokračujte otázkou č. 11. 
 

10. Změnil/a byste něco na dotazníku, např. myslíte si, že informace požadované 

organizací byly dostatečné pro výběr zaměstnanců? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

11. Kdo se výběru zaměstnanců zúčastnil ze strany firmy? (lze označit více možností) 

a) vedoucí odboru 
b) řádový pracovník odboru 
c) náměstek ředitele 
d) ředitel 
e) jiná možnost – uveďte:……………………………………………………………… 

 
12. Probíhalo výběrové řízení s více uchazeči najednou? 

a) ne (zúčastnil/a jste se jednotlivě) 
b) ano (uchazečů bylo více) 

 
Pokud byla použita výběrová metoda dotazník, pokračujete otázkou č. 17 a poté dotazník 

ukončete. 
 

13. Jaká byla atmosféra výběrového rozhovoru? 
a) uvolněná 
b) neutrální 
c) stresující 
d) jiná možnost – uveďte:……………………………………………………………...
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14. Měl/a jste dostatečný čas na promyšlení a odpověď na kladené otázky? 
a) ano 
b) ne 

 
15. Byly Vám pokládány nepříjemné či diskriminační otázky? 

a) ne 
b) ano – uveďte, jaké:………………………………………………………………… 

 
16. Probíhal výběrový rozhovor v nerušené místnosti? 

a) ano 

b) ne – uveďte jaké vlivy jste zpozoroval/a:................................................................. 
 
 

17. Jak jste se dozvěděl/a o výsledku výběrového řízení? 
a) ihned po skončení rozhovoru 
b) telefonicky 
c) e-mailem 
d) dopisem 
e) jiná možnost – uveďte:……………………………………………………………... 

 
18. Změnil/a byste něco na způsobu a průběhu výběrového rozhovoru, např. 

shodovaly se informace uvedené v inzerátu se skutečným stavem, byly Vám 

poskytnuty dostatečné informace o daném pracovním místě? 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
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Příloha č. 3 Osobní dotazník organizace Multip Moravia, s.r.o. 
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Zdroj: interní materiály organizace Multip Moravia, s.r.o 
 


