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Příloha č. 1: Organizační  schéma Obchodní akademie Prostějov 

  
 

   

 Ředitelka  

   

 
Zástupce ředitelky 

 



Hospodářská 

zaměstnankyně 
Účetní Pedagogové 

Provozní 

zaměstnanci 

 

Zdroj: interní zdroj organizace a vlastní zpracování 
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Příloha č. 2: Otázky rozhovoru 

Na hodnocení průběhu adaptačního procesu jsem se dotazovala i vedoucí 

zaměstnankyně, kterou byla ředitelka školy paní Ing. Eva Lošťáková. 

1. Považujete Váš proces adaptace za dobře propracovaný? 

Odpověď: 

2. Kolik zaměstnanců bylo propuštěno za poslední dva roky během jejich zkušební 

doby? 

Odpověď: 

3. Jaké byly důvody jejich propuštění? 

Odpověď: 

4. Kolik zaměstnanců odešlo samo z nějakého důvody za poslední dva roky během jejich 

zkušební doby? 

Odpověď: 

5. Jako byly důvody jejich odchodu? 

Odpověď: 

6. Považujete funkci patrona ve vaší škole za významnou? 

Odpověď: 

7. Myslíte si, že by zpracování orientačního balíčku bylo pro vás přínosné? 

Odpověď: 

8. Myslíte si, že odměna pro patrona by posílila jeho motivaci konat práci lépe? 

Odpověď: 

Zdroj: vlastní zpracování
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Příloha č. 3: Dotazník 
 

Vážená paní, vážený pane, 

 

jsem studentkou třetího ročníku VŠB-TUO a dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, 

který je součástí průzkumu pro moji bakalářskou práci zaměřenou na proces přijímání a adaptace 

zaměstnanců na Obchodní akademii Prostějov. Na základě výsledků průzkumu lze navrhnout účinná 

opatření, která povedou ke zkvalitnění procesu příjímání a adaptace a tím ke zvýšení jak Vaší 

spokojenosti, tak i spokojenosti budoucích kolegů. Dotazník je anonymní a získané informace budou 

použity výhradně pro účely tohoto průzkumu. 

 

Předem Vám děkuji za spolupráci.  

 

Není-li uvedeno jinak, zaznačte pouze jednu vhodnou odpověď. 

 

1. Pohlavím jste? 

1.1 žena 

1.2 muž 

 

2. Jaký je Váš věk? 

2.1 0-30 let 

2.2 31-40 let 

2.3 41-50 let 

2.4 51-60 let 

2.5 61 a více 

 

3. Jak dlouho pracujete na Obchodní akademii Prostějov?  

3.1 méně než půl roku 

3.2 půl roku až rok 

3.3 rok až dva 

3.4 dva roky až pět let 

3.5 pět let a více 

  

4. Byly Vám při nástupu do zaměstnání předány veškeré informace a materiály pro výkon Vaší 

práce? 

4.1 Ano 

4.2 Ne 

4.3 Jen některé (uveďte konkrétně jaké)………………………………………………….. 

 

Pokud jste odpověděl/a „ne“ přejděte na otázku č. 6 

Pokud jste odpověděl/a „ano“ nebo „jen některé“ pokračujte na následující otázku.  

 

5. Ohodnoťte známkou jako ve škole tyto obdržené informace: 

1 2 3 4 5 

5.1 odměny   O O O O O 

5.2 školní řád   O O O O O 

5.3 možnosti stravování      O O O O O 

5.4 školení    O O O O O 

5.5 kurzy    O O O O O 
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6. Uvítali byste při nástupu tzv. orientační balíček? (materiály o škole, její hierarchii, kontaktech, 

odměnách, zaměstnaneckých výhodách)? 

6.1 rozhodně ano 

6.2 spíše ano 

6.3 spíše ne 

6.4 rozhodně ne 

    

7. Co by podle Vás měl tento balíček obsahovat? Můžete označit více odpovědí. 

7.1 Informace o hierarchii školy 

7.2 Informace o odměnách 

7.3 Informace o zaměstnaneckých výhodách  

7.4 Informace o školení, kurzech 

7.5 Kontakty 

 

8. Byl Vám při nástupu do zaměstnání přidělen patron, který by Vám měl pomáhat novou práci 

zvládnout rychleji a lépe? 

8.1 ano 

8.2 Ne 

Pokud jste odpověděl/a „ne“ přejděte na otázku č. 10. 

Pokud jste odpověděl/a „ano“ nebo „jen některé“ pokračujte na následující otázku.  

 

9. Pomáhal Vám tento přiřazený patron dostatečně se všemi problémy? 

9.1 rozhodně ano 

9.2 spíše ano 

9.3 spíše ne 

9.4 rozhodně ne 

 

10. Jak dlouho Vám trval celý proces adaptace na novou práci, nové prostředí a firemní kulturu? 

10.1 méně než měsíc 

10.2 1 - 3 měsíce 

10.3 3 – 6 měsíců 

10.4 6 měsíců – rok 

10.5 rok a více 

 

11. Stal/a jste se někdy patronem nově přijímaného pedagoga? 

11.1 ano 

11.2 ne 

Pokud jste odpověděl/a „ne“ přejděte na otázku č. 13. 

Pokud jste odpověděl/a „ano“ nebo „jen některé“ pokračujte na následující otázku.  

 

12. Co bylo Vašim úkolem ve funkci patrona? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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13. Ohodnoťte známkou jako ve škole celý proces přijímání a adaptace zaměstnanců na Obchodní 

akademii v Prostějově?  

1 2 3 4 5 

14. Pokud máte další návrhy a nápady pro zlepšení procesu přijímaní a adaptace na OA PV, 

napište je prosím zde: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Děkuji za spolupráci 

Zdroj: vlastní zpracování
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Příloha č. 4: Dotazník hodnocení patrona 

Pokud není uvedeno jinak, zaznačte jednu odpověď.  

1. Seznámil Vás patron se všemi povinnostmi? 

1.1 ano 

1.2 ne 

 

2. Seznámil Vás patron s pracovním kolektivem? 

2.1 ano 

2.2 ne 

 

3. Ohodnoťte známkou jako ve škole ochotu patrona Vám pomáhat. 

 

1 2 3 4 5 

 

4. Ohodnoťte známkou jako ve škole pozornost patrona Vám věnovanou. 

1 2 3 4 5 

5. Zaznamenali jste při spolupráci s patronem nějaké nedostatky? 

5.1 ano (pokud ano, jaké?)………………………………………………………… 

5.2 ne 

 

6. Ohodnoťte známkou jako ve škole celkovou pomoc patrona. 

1 2 3 4 5 

 

 

V ……………………. dne………………….. 

 

 

 

 

……………………………………

.  podpis zaměstnance 

 

Zdroj: vlastní zpracování 


