
 

Příloha č. 1: Organizační struktura závodu Hotely (hotelu Pohoda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály hotelu Pohoda
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Příloha č. 2: Popis pracovního místa (vrchní číšník) 
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Zdroj: Interní materiály hotelu Pohoda
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Příloha č. 3: Osobní dotazník zaměstnance 
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Zdroj: Interní materiály hotelu Pohoda



 

Příloha č. 4: Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k práci 

 

Zdroj: Interní materiály hotelu Pohoda
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Příloha č. 5: Záznam ze vstupního školení BOZP a PO pro zaměstnance firmy 
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Zdroj: Interní materiály hotelu Pohoda
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Příloha č. 6: Dotazník pro zaměstnance hotelu Pohoda 

Dotazník 

Vážení respondenti, 

jmenuji se David Kosek a jsem studentem 2. ročníku navazujícího magisterského studia 

ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě, kde studuji obor Management. Rád bych Vás 

požádal o vyplnění následujícího dotazníku, který je součástí mé diplomové práce na téma 

„Personální strategie podniku“ Jeho cílem je zjistit, jak vnímáte chování hotelu Pohoda 

v personální oblasti, tedy ve vztahu ke svým zaměstnancům. 

Ujišťuji Vás, že tento dotazník je zcela anonymní a jeho výsledky budou použity výhradně 

pro účely mé diplomové práce. U každé otázky, prosím, zakroužkujte vždy jen jednu 

odpověď, která nejvíce odpovídá Vašemu názoru. Vyplnění tohoto dotazníku Vám zabere asi 

5 minut. 

Děkuji Vám za Váš čas a spolupráci při vyplňování tohoto dotazníku. 

1. Jak hodnotíte celkovou atmosféru na pracovišti? 

a. velmi dobrá 

b. dobrá 

c. vyhovující 

d. špatná 

e. velmi špatná 

2. Odpovídá současná náplň Vaší práce s náplní pracovní pozice, o kterou jste se 

ucházel(a)? 

a. rozhodně ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. rozhodně ne 

3. Jste spokojen(a) s průběhem výběrového pohovoru? 

a. velmi spokojen(a) 

b. spokojen(a) 

c. nespokojen(a) 

d. velmi nespokojen(a) 
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4. Podává Vám nadřízený informace o hodnocení Vaší práce (kromě každoročního 

hodnocení)? 

a. ano, průběžně 

b. občas 

c. spíše výjimečně 

d. vůbec ne 

5. Odpovídá mzdové ohodnocení práci, kterou vykonáváte? 

a. rozhodně ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. rozhodně ne 

6. Domníváte se, že systém odměňování je spravedlivý? 

a. rozhodně ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. rozhodně ne 

7. Jste spokojen(a) se zaměstnaneckými výhodami, které hotel Pohoda poskytuje svým 

zaměstnancům? 

a. velmi spokojen(a) 

b. spokojen(a) 

c. nespokojen(a) 

d. velmi nespokojen(a) 

8. Jaké další zaměstnanecké výhody byste uvítal(a)? (Vypiště) 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................... 

9. Poskytuje Vám hotel Pohoda možnost dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace 

(např. formou různých školení,...) 

a. ano 

b. nevím, nezajímal(a) jsem se 

c. ne 
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10. Jste spokojen(a) s celkovou péčí o zaměstnance (pracovní podmínky, stravování,...) 

a. velmi spokojen(a) 

b. spokojen(a) 

c. nespokojen(a) 

d. velmi nespokojen(a) 

11. Doporučil(a) byste zaměstnání v hotelu Pohoda někomu ze svých přátel? 

a. určitě ano 

b. spíše ano 

c. nejsem si jist(a) 

d. spíše ne 

e. určitě ne 

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a. základní 

b. vyučen(a) 

c. středoškolské 

d. vyšší odborné 

e. vysokoškolské 

13. Jak dlouho pracujete v hotelu Pohoda? 

a. méně než rok 

b. 1 rok až 4 roky 

c. 5 let a více 

14. Pohlaví 

a. žena 

b. muž 

Zdroj: Vlastní zpracování 


