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Příloha č. 1: Struktura zaměstnanců a počet zaměstnanců v jednotlivých 

útvarech 

Věk muži ženy celkem Podíl 

20 a méně 6 1 7 1,61% 

21-25 9 13 22 5,07% 

26-30 25 18 43 9,91% 

31-35 31 18 49 11,29% 

36-40 36 38 74 17,05% 

41-45 30 49 79 18,20% 

46-50 26 42 68 15,67% 

51-55 22 25 47 10,83% 

56-60 15 20 35 8,06% 

61 a více 10 0 10 2,30% 

  210 224 434 99,99% 

     

průměr muži:  41,01   

průměr ženy:  42,25    

Společně:  41,65     
Zdroj: Vlastní zpracování + interních zdrojů firmy 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

  
Útvar 

generálníh
o ředitele 

Finanční 
úsek 

Technický 
úsek 

Provozní 
úsek 

Úsek 
ředitele 

Úsek 
Supply 
Chain 

celkem 

THP 9 27 59 32 66 28 221 

D 6 0 15 191 0 27 239 

celkem 15 27 74 223 66 55  

Zdroj: Vlastní zpracování z interních zdrojů firmy 
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 Příloha č. 2: Organizační struktura k 1. 11. 2011 - provozní úsek 

 

 

Zdroj: Interní zdroje firmy 
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Příloha č. 3: Organizační struktura Bochemie a.s. k 1. 11. 2011 

 

Zdroj: Interní zdroje firmy 
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Příloha č. 4: Organizační struktura BOCHEMIE GROUP k 1. 11. 2011 

Bochemie Group patří k předním výrobcům značkových výrobků, týkajících se 

péče o domácnost ve střední Evropě. Mezi značky, které ji reprezentují, patří především 

značky SAVO, Ultra, Chloramin, Feropur a Bochemit [9].                                                

Skupina vznikla v roce 1995.  

Skupina zaměstnává 730 lidí a je dlouhodobě zisková. 

 

Zdroj: Interní zdroje firmy 
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Příloha č. 5: Předmět činnosti Bochemie a.s. 

Mezi předměty činnosti této společnosti patří výroba:  

 Dezinfekce 

Tato obchodní skupina se zaměřuje na vývoj, výrobu a prodej dezinfekčních prostředků 

pro zdravotnictví, komunální hygienu, zemědělství a do oblastí se zvýšeným hygienickým 

standardem. Portfolio těchto profesionálních výrobků zahrnuje přípravky pro čištění 

a dezinfekci ploch, nástrojů, rukou a pokožky, potrubních systémů, mléčné žlázy [10].  

 Fungicidy 

Jde o obchodní skupinu, která se zaměřuje na vývoj a prodej prostředků pro ošetření dřeva 

a stavebních materiálů proti napadení biotickými škůdci. Na základě dlouholetých 

zkušeností jsou tyto výrobky rozdělovány v závislosti na použití dřeva, které ošetřujeme 

(interiér či exteriér) a účinku proti škůdcům (preventivní či likvidační) [11]. 

 Povrchové úpravy kovů 

Tento obor spočívá ve výrobě chemikálií pro speciální technologie na povrchové úpravy 

kovů. Je to jeden z nejvýznamnějších oborů výroby. Mezi výrobky tohoto oboru patří 

FEROPUR™, který se používá na moření nerezavějících a speciálních druhu ocelí v 

redukční tavenině a chlorid zinečnatý, který se používá k přípravě tavidel pro žárové 

zinkování kovů a pro galvaniku [15]. 

 Materiály pro AKU 

Firma má v této oblasti více jak 50-ti letou zkušenost a dlouhodobě spolupracuje 

s předními výzkumnými pracovišti - ÚACH při AV ČR, CLAiO Poznaň a ÚETE při FEKT 

VUT Brno. K této skupině patří materiály, jakými jsou hydroxid nikelnatý, perforované 

pásky, elektronové desky [12]. 

 Prostředky péče o domácnost 

V této skupině se nacházejí čistící a dezinfekční prostředky značky SAVO, jejichž účinnou 

látkou je chlornan sodný, jinak zvaný též aktivní chlór [16]. 



Bc. Lenka Plačková: Analýza vybraných personálních činností 

2012 -6- 

Příloha č. 6: Postupový diagram 

 

 

 

Zdroj: Interní zdroje firmy 
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Příloha č. 7: Hodnocení pracovníka ve zkušební době 

Hodnocený: Patron/Přímý nadřízený: 

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Datum nástupu:  Datum vypracování :  

Kmenové pracoviště:  

Stručný popis pracovních činností: Hodnocení 

dle 

hodnotící 

škály  

Popis osobních charakteristik pracovníka ve vazbě na 

pracovní výkon:  

    

    

    

    

    

    

    

    

Celkové hodnocení:    

Hodnocení pracovníka 

v adaptačním procesu 

 Doporučuji ukončit 

pracovní poměr :A/N 

 

V čem se pracovník musí zlepšit:    

 Termíny:   

  

  

  

  

  

Doporučení ke vzdělávání:  

  

  

Další doporučení v pracovní kariéře:  

  

  

  

Podpis hodnoceného pracovníka (podepisuje až po hodnotícím pohovoru): Podpis patrona/přímého 

nadřízeného: 

  

  

Zdroj: Interní zdroje firmy 
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Hodnotící škála pracovníka:  

5. Nezpůsobilý (výkon pod 10%) – líný, pasivní, nechce pracovat, nezajímá se o pozici, 

nekompetentní, nemotivovaný, nespolupracující, rozptýlený, demotivující, reaktivní, 

vyhýbá se problémům, vymlouvá se 

4. Pod očekáváním (výkon do 50%) – pracuje, pokud je přinucen nebo tlačen. Nehodí se pro 

tento typ práce. Vyhýbá se problémům, reaktivní, nezlepšuje se. Zmeškává termíny, ne 

zcela angažovaný, potřebuje další výcvik, jen se protlouká. 

3. Splňuje očekávání (do 75% výkonu) – sám motivovaný pro tento typ práce s obvyklým 

výcvikem a supervizí. Klíčové problémy řeší převážně proaktivně, vyvíjí zvláštní úsilí, aby 

dokončil práci. Plně spolupracuje s ostatními, přispívá. 

2. Překonává očekávání (horních 15%) – iniciativně si přibírá práci, dělá ji rychleji nebo lépe. 

Hledá problémy, které by mohl řešit. Ochoten vzdělávat se. Pomáhá druhým, vzdělává je, 

vyhledává je, ovlivňuje je, předchází problémům. 

1. Daleko překonává očekávání (horních 5%) – zcela angažovaný, odevzdaný práci, snaží se 

dělat vše pro to, aby stihl termín, vešel se do rozpočtu, s vysokou kvalitou a výkonností. 

Sám si vylepšuje dovednosti v oblastech souvisejících s jeho prací bez donucení. Chce 

vyniknout. Neustále se snaží zlepšovat a má vlastní plán rozvoje. Proaktivně koučuje 

ostatní, vede, motivuje ostatní k vynikajícím výkonům, prozíravý. 
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Příloha č. 8: Dotazník 

DOTAZNÍK 

Vážení zaměstnanci společnosti Bochemie a.s., v rámci své diplomové práce si Vás 

dovoluji požádat o spolupráci při vyplnění dotazníku, věnovanému přijímání, výběru a 

adaptaci zaměstnanců. Tento dotazník je zcela anonymní a poslouží jen pro studijní účely. 

Cílem dotazníku je analýza spokojenosti zaměstnanců s procesem přijímání, výběru a 

následné adaptace.  

Předem děkuji za Váš čas … Bc. Lenka Plačková, studentka HGF VŠB - TUO 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

   
muž

   
žena

 
2. Do které věkové skupiny patříte? 

16 - 30 let
 

31 - 40 let
 

41 - 50 let
 

50 a více let
 

3. Jak dlouho jste zaměstnancem společnosti Bochemie a.s.  

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

základní
 

vyučen/a
 

vyučen/a s maturitou
 

středoškolské
 

vysokoškolské
 

5. Na jaké pracovní místo jste byl/a přijat/a?  

 
dělník

 

THP
 

manažer
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6.  Odkud jste získal/a informace o volném pracovním místě? 

(z následující nabídky vyberte jednu odpověď) 

z úřadu práce
 

od známeho, jenž je zaměstnancem společnosti
 

z vývěsek či letáků
 

z jiného zdroje ...
 

7. Co Vás vedlo k výběru pracovního místa ve společnosti Bochemie a.s.? 

(z následujících odpovědi vyberte jednu variantu) 

náplň práce
 

blízkost k Vašemu bydlišti
 

zaměstnanecké výhody
 

platební podmínky
 

jiné ...
 

8. Absolvoval/a jste výběrové řízení? 

(pokud NE, otázku 9 a 10 přeskočte) 

   
ano

   
ne

 
9.  Jakou metodou probíhalo Vaše výběrové řízení?  

(z následující nabídky lze vybrat více odpovědí) 

individuální pohovor
 

assessment centrum
 

testy odborné způsobilosti
 

jazykové testy
 

jiné ... 
 

10. Ohodnoťte, jak náročné bylo pro Vás absolvování výběrového řízení. 

( 1 - velmi těžký, 2 - těžký, 3 - snadný, 4 - velmi snadný) 

 
1

  
2

  
3

  
4

 
11. Absolvoval/a jste vstupní školení? 

    
ano

   
ne

 
12. Jak jste byl/a spokojen/a s délkou trvání vstupního školení? 

(1 - velmi nespokojen, 2 - nespokojen,  3 -  spokojen, 4 - velmi spokojen  

 
1

  
2

  
3

  
4
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13. Jak užitečné byly pro Vás získané informace?  

(1- velmi málo užitečné, 2 - málo užitečné, 3 - dostatečně užitečné, 4 - velmi užitečné) 

 
1

  
2

  
3

  
4

 
14. Jaký byl Váš dojem ze školitele?  

(1 - negativní, 2 - spíše negativní, 3 - spíše pozitivní, 4 - pozitivní)   

 
1

  
2

  
3

  
4

 
15. Měl/a jste dostatečný prostor pro své dotazy? 

   
ano

   
ne

 

16. Jaké bylo pro Vás začlenění se do pracovního procesu?  

( 1 - velmi těžké, 2 - těžké, 3 - snadné, 4 - velmi snadné) 

 
1

  
2

  
3

  
4

 
17. Jaké pracovní vztahy máte se svými spolupracovníky? 

( 1 - velmi špatné, 2 - špatné, 3 - dobré, 4 - velmi dobré) 

 
1

  
2

  
3

  
4

 

18. Jak jste byl/a během adaptace spokojen/a s komunikaci se svým nadřízeným? 

(1 - velmi nespokojen, 2 - nespokojen,  3 -  spokojen, 4 - velmi spokojen) 

 
1

  
2

  
3

  
4

 

19. Byl/a jste po dokončení procesu adaptace schopen/a samostatně vykonávat svou 

práci?  
(1 - Určitě ne, 2 - spíše ne, 3 spíše ano, 4 určitě ano) 

 
1

 
2

 
3

 
4

 
20. Doporučil/a byste svému známému společnost Bochemie a.s. jako dobré místo pro 

práci? 

(1 - Určitě ne, 2 - spíše ne, 3 -  spíše ano, 4 - určitě ano) 

 
1

 
2

 
3

 
4
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Příloha č. 9: Výpočet hypotéz 

Výpočty všech hypotéz byly počítány podle následujících vztahů:  

 intervalový odhad (oboustranný): 
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 výběrová relativní odchylka: 

 
n

n
p i      [18]                      

p= výběrová relativní odchylka 

n= rozsah souboru 

ni= absolutní četnost určité varianty znaku v určitém souboru 

 95% oboustranný interval spolehlivosti: 

 96,1
975,0

2
1




uu   [18] 

Výpočty: 

H 1: 629,0
70

44
p , %3,74%;6,51100]

70

)629,01(629,0
96,1629,0[ 


  

Hypotézu lze přijmout, protože interval spolehlivosti je větší než 50 %. 

H 2: 5,0
70

35
p ,  %7,61%;3,38100]

70

)5,01(5,0
96,15,0[ 


  

Hypotézu nelze přijmout, protože interval spolehlivosti je menší než 70 %. 

H 3: 529,0
70

37
p , %64,6%;2,41100]

70

)529,01(529,0
96,1529,0[ 


  

Hypotézu nelze přijmout, protože interval spolehlivosti je menší než 80 %. 
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Příloha č. 10: Modelová situace - Protiatomový kryt 

Popis Situace: 

Jste členové výboru civilní obrany pověřeni vládou, abyste přijali rozhodnutí o obsazení 

protiatomového krytu. Byla vyhlášena válka. Vypadá to, že pouze ti, co budou chráněni 

v protiatomovém krytu, mají reálnou šanci na přežití. Náčelník civilní obrany Vašeho 

obvodu informoval hlavní město, že v současné době je kryt využíván deseti civilisty. 

Počítače vyhodnotily, že kryt může zaručit přežití pouze šesti osobám. Váš výbor má za 

úkol rozhodnout, kteří čtyři civilisté z deseti přítomných musí kryt opustit. Čtyři civilisté 

musí odejít, aby zbývajících šest mohlo přežít pro základ nové společnosti [17]. 

Pravidla: 

1. Každý člen výboru musí s volbou souhlasit 

2. Hlasování není přípustné  

3. Konečné řešení je přijatelné pro všechny členy výboru  

Váš Výbor musí za časový limit ……….. minut informovat hlavní město, kteří čtyři 

civilisté budou z krytu vyloučeni [17]. 

1. Třiceti šestiletá fyzička známá svými rasistickými názory  

2. Výcvikový instruktor jednotky rychlého nasazení  

3. Militantně smýšlející černoch – vědec výzkumník v oboru biologie  

4. Biochemik 

5. Olympijský atlet – desetibojař  

6. Začínající herečka  

7. Student třetího ročníku medicíny – homosexuál  

8. Šestnáctiletá dívka sporného IQ, vyloučená ze střední školy, těhotná  

9. Třicetiletý katolický kněz  

10. Třiceti osmiletý tesař – kutil, v minulosti odsouzen na sedm let za obchodování 

s drogami, propuštěn před sedmi měsíci [17]. 
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Příloha č. 11: Modelová situace - Auta 

Popis Situace: 

Jste zaměstnanci střední úspěšně se rozvíjející společnosti, v jejímž čele stojí majitel firmy, 

jenž zároveň působí jako její ředitel [17]. 

Vy pracujete jako vedoucí odboru. 

K dispozici jsou pozice. 

1. Vedoucí ekonomického odboru 

2. Vedoucí výroby 

3. Vedoucí obchodu 

4. Vedoucí investic 

5. Vedoucí personalistiky  

6. Vedoucí výzkumu a vývoje  

Dnešní den Vás čeká tradiční porada s ředitelem na, které se mimo jiné rozhodne o obměně 

vozového parku společnosti. Staré již dosluhující vozy Škoda Fabia budou nahrazeny 

novými vozidly. 

- Škoda Octavia TDI 1,9 

- Audi A6 allroad quatro 

Ředitel společnosti slíbil své asistence při jejím nástupu, že při první příležitosti dostane do 

užívání nový vůz [17]. 

Každý z Vás vedoucích byl povýšen do nové funkce, nedávno a proto očekáváte získání 

vozu jako potvrzení svého nového postavení [17]. 

 Až dosud neexistovali žádné zřejmé rozdíly v postavení uvnitř Vašeho týmu vedoucích 

odborů a vy všichni jste společně velmi tvrdě pracovali na otevření nového závodu. 

1. Jakou funkci vedoucího si po dohodě zvolíte 

2. Jak budete argumentovat, že právě vy potřebujete nový automobil. 

Na dohodu máte 20 minut [17]. 
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Příloha č. 12: Odborný anglický text 

REACH [17]. 

What is REACH?  

 

 


