
Přílohy 

 

Příloha č. 1  

POPIS PRACOVNÍ POZICE 

JOB DESCRIPTION 

 

Název pracovní pozice Job Title 

Administrativní pracovník Clerk 

Účel pracovní pozice Job Purpose 

Poskytovat administrativní služby 

obchodním zástupcům, obchodnímu oddělení 

a managementu Společnosti v souladu 

s politikou a postupy Společnosti. Podávat 

zákazníkům informace o produktech 

společnosti. 

 

Provide administration services to Agents the 

Operations department and Company 

management in line with the Company´s 

policy and procedures. Inform customers of 

the Comapny products. 

Klíčové pracovní činnosti – shrnutí 

(viz str. 2) 

Key Activities Summary (see page 2) 

 Služby externím zákazníkům 

 Služby interním zákazníkům 

 Administrace půjček a smluv 

 Administrace agendy obchodních 

zástupců 

 Operace s finančními prostředky 

pobočky (Cash Flow) 

 Všeobecná administrativa a služby 

 Projektová činnost 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 Firemní kultura 

 Providing services to external clients 

 Providing services to internal clients 

 Administrating loans and agreements 

 Administrating Agents´agenda 

 Agents ´ commission 

 Supporting Agents´ activities 

 Branch cash operations (Cash Flow) 

 

 General administration and services 

 Project activities 

 Health and safety accountabilities 

 Corporate culture 

 

Požadované znalosti, dovednosti a 

zkušenosti 

Knowledge, Skills, Experience 

(KSE) 

Znalosti 

 Středoškolské vzdělání 

 Pasivní znalost AJ 

Dovednosti  

Knowledge 

 Vocational school or Secondary School 

 Passive knowledge of English 

Skills 



 Znalost práce na PC (MS Aplikace) 

 Psaní na počítači 

 PC user skills (MS Applications) 

 Computere literate 

 

Klíčové pracovní činnosti Key Acitvities 

1. SLUŽBY EXTERNÍM ZÁKAZNÍKŮM 

Provádět činnosti spojené s poskytováním 

administrativních, finančních a informačních 

služeb externím zákazníkům v souladu se 

Standardními provozními postupy, 

Manuálem zásad společnosti, HR Manuálem 

a podle pokynů vedoucích pracovníků. 

Odpovídat za včasné a kvalitní podání 

informace o současných produktech 

Společnosti a o jejich nejdostupnějším 

způsobu získání. 

1. PROVIDING SERVICES TO 

EXTERNAL CLIENTS 

Perform activities relating to the provision of 

administration, financial and information 

services to external customers in line with 

the Comapny´s Standard Operational 

Procedures, Company Policy Manual, HR 

Manual and according to instructions of the 

line managers. Také responsibility for 

providing timely and quality information 

about the existing Company produxts and 

about their availability. 

 

 

2. SLUŽBY INTERNÍM ZÁKAZNÍKŮM 

Provádět činnosti spojené s poskytováním 

administrativních, finančních a informačních 

služeb interním zákazníkům zejména 

obchodnímu oddělení Společnosti v souladu 

se Standardními provozními postupy, 

Manuálem zásad společnosti, HR Manuálem 

a podle pokynů vedoucích pracovníků 

 

 

2. PROVIDING SERVICES TO 

INTERNAL CLIENTS 

Perform activities relating to the provision of 

administration, financial and information 

services to internal customers, espacially to 

the Operations department, in line with the 

Company´s Standard Operational 

Procedures, Company Policy Manual, HR 

Manual and according to the instructions of 

line managers. 

 

 

3. ADMINISTRACE PŮJČEK A SMLUV 

Provádět činnosti spojené s administrací smluv, 

jako jsou např. kontrola, psaní, třídění a tisk 

dokumentů v souladu se Standardními 

provozními postupy, Manuálem zásad 

společnosti, HR Manuálem a podle pokynů 

vedoucích pracovníků. 

 

3. ADMINISTRATING LOANS AND 

AGREEMENTS 

Perform activities (e. g. Monitoring, 

preparing, compiling and printing 

documents) relating to the administration of 

agreements in the line with the Standard 

Operational Procedures, Company Policy 

Manual, HR Manual and according to 

instructions of the line managers. 

4. ADMINISTRACE PŮJČEK A SMLUV 

Provádět činnosti spojené s administrací 

agendy obchodních zástupců v souladu se 

Standardními provozními postupy, 

Manuálem zásad společnosti, HR Manuálem 

1. ADMINISTRATING 

AGENTS´AGENDA 

Perform activities relating to the 

administration of Agents´agenda in line with 

the Standard of Procedures, Company Policy 



a podle pokynů vedoucích pracovníků. 

 

Manual, HR Manual according to 

instructions of line managers. 

5. PROVIZE OBCHODNÍM 

ZÁSTUPCŮM 

Odpovědnost za bezchybný výpočet provize 

obchodních zástupců a činností s tím 

souvisejících v souladu se Standardními 

provozními postupy, Manuálem zásad 

společnosti, HR Manuálem a podle pokynů 

vedoucích pracovníků 

 

5. AGENTS´COMMISSION 

 

Ensure accurate calculation of 

Agents´commissions in line with the 

Standard Operational Procedures, Company 

Policy Manual, HR Manual and according to 

instructions of line managers. 

6. PODPORA ČINNOSTI 

OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ 

Odpovědnost za vyúčtování obchodních 

zástupců a činností s tím souvisejících 

v souladu se Standardními provozními 

postupy, Manuálem zásad společnosti, HR 

Manuálem a podle pokynů vedoucích 

pracovníků. 

Dle požadavků obchodních zástupců 

pravidelně připravovat veškeré dokumenty, 

materiály a předměty nutné pro činnost 

obchodních zástupců a být odpovědný za 

jejich doručení prostřednictvím vložením do 

tašky obchodního zástupce. 

 

6. SUPPORTING AGENTS´ACTIVITIES 

Responsibility for posting Agents´activities 

in line with the Standard Operational 

Procedures, Company Policy Manual, HR 

Manual and according to instructions of line 

managers. 

According to agents´requests regularly 

prepare all documents, materials and items 

necessary for agents´work and take 

responsibility for their delivery by means of 

inserting them into the Agent´s folder. 

7. OPERACE S FINANČNÍMI 

PROSTŘEDKY POBOČKY (CASH 

FLOW) 

Odpovědnost za finanční hotovost přijatou 

v kanceláři pobočky.  

Vydávat a přijímat zálohy na základě 

požadavků Obchodních zástupců a 

zaměstnanců obchodního oddělení. Vést 

související evidenci všech přijatých i 

vydaných záloh a hotovostních plateb. 

Veškeré činnosti související s tokem 

finančních prostředků musí probíhat 

v souladu se Standardními provozními 

postupy, Manuálem zásad společnosti, HR 

Manuálem a podle pokynů vedoucích 

pracovníků. 

 

7. BRANCH CASH OPERATIONS (CASH 

FLOW) 

 

Responsibility for cas received at the branch 

office issue and collect floats as per requests 

from Agents´and Operations employees. 

Keep records of floats and cash received and 

issued. All cash operations must be carried 

out in line with the Standard Operational 

Procedures, Company Policy Manual, HR 

Manual and according to instructions of line 

managers. 

8. VŠEOBECNÁ ADMINISTRATIVA A 

SLUŽBY 

Provádět činnosti všeobecné administrativy 

8. GENERAL ADMINISTRATION AND 

SERVICES 

Perform general administration activities to 



Zdroj: Interní materiály podniku 

tak, aby efektivně fungovaly všechny 

procesy související s podporou obchodu na 

pobočce a s chodem pobočky. 

ensure efficient implementation of processes 

relating to sales support at the branch and the 

branch operation. 

 

9. PROJEKTOVÁ ČINNOST 

Aktivně se podílet na projektech Společnosti 

v rozsahu stanoveném vedoucím 

pracovníkem a aktivně podporovat obchodní 

oddělení dle požadavků stanovených 

vedením Společnosti za účelem dosažení 

obchodních cílů. 

 

9. PROJECT ACTIVITIES 

Project co-operation in the scope set by the 

line manager and support to the Operations 

based on Company requests aiming to 

achieve the business objectives. 

10. BEZPEČNOST PRÁCE 

 

Dodržovat všechny příslušné předpisy a 

postupy BOZP. Chovat se bezpečným 

způsobem a hlásit všechny nehody a události 

bez ohledu na jejich závažnost. Při výkonu 

své funkce vždy dbát o osobní bezpečnost a 

ochranu zdraví. Vždy pečovat o všechny 

svěřené hodnoty v souladu s platnými 

právními normami a firemními předpisy, za 

účelem maximálního zvýšení ochrany osob a 

vyloučení možných ztrát. 

10. HEALTH AND SAFETY 

ACCOUNTABILITIES 

Observe all applicable Health and Safety 

procedures and regulations. Behave in a safe 

manner and report all accidents and 

incidents regardless of theri magnitude. 

Mind personal security and health protection 

while exercisin own role. At all times, také 

care of all entrusted values in line with valid 

legal regulations and Company guidelines to 

maximize protection of individuals and to 

prevent potential losses. 

 

11. FIREMNÍ KULTURA 

Podporovat a realizovat příležitosti ke 

zlepšení a aktivní zpětné vazbě se záměrem 

podílet se na vytváření firemní kultury. 

11. CORPORATE CULTURE 

Support and carry out opportunities for 

improvement and constructive feedback 

aiming to contribute to the development of 

corporate culture. 

 



Příloha č. 2 
Dotazník pro uchazeče o zaměstnání společnosti Provident 

DOTAZNÍK      POBOČKA: 

Doplňte dle Vašeho vlastního uvážení: 

1. Jaký druh práce mě naplňuje, co musí práce obsahovat … 

 

2. V čem bych potřeboval/a pomoci v začátcích … 

 

3. Problémy zpravidla vnímám jako … 

 

4. Jak se Vám líbí naše pracovní nabídka? 

 

5. Minimální nástupní plat (hrubý) ……………………………………………………… 

 

6. Motivující plat po půl roce (hrubý)……………………………………………………. 

 

7. Možný termín nástupu: ……………………………………………………………….. 

 

8. Kde (příp. od koho) jste se o pracovní nabídce dozvěděl/a:…………………………... 

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

9. POVINNÝ BOD: Před nástupem do naší společnosti, jsou vyžadovány reference od 

některého z předchozích zaměstnavatelů. Prosím uveďte minimálně 2 kontakty 

(společnost, jméno kontaktní osoby, telefon).: 

Souhlasím, aby si společnost Provident Financial s. r. o. zjistila reference na moji osobu na 

výše uvedeném kontaktu po 2. kole výběrového řízení. 

 

…………………………………………… 

                                                                                           datum a podpis 

Děkujeme za Váš čas a přejeme pěkný zbytek dne 

Jméno a příjmení                             

Datum narození  

Telefon  

Aktuální místo bydliště (obec)  

Trvalá adresa  

Jméno Pozice Společnost Tel. kontakt 

    

    

    



Příloha č. 3 

Dotazník 

Vážená respondentko, vážený respondente, 

jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského studia Ekonomické fakulty 

VŠB-TUO a ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku.  

Cílem tohoto dotazníku je analyzovat proces výběru a adaptace zaměstnanců ve Vaší 

společnosti. Dotazník bude rozčleněn na tři oddíly. V prvním oddíle se nacházejí identifikační 

otázky. Druhý oddíl se týká otázek zaměřených na výběrové řízení. A třetí oddíl bude 

zaměřen na proces adaptace.  

Dotazník je anonymní a údaje zde uvedené budou použity pouze pro mou diplomovou 

práci, proto se nebojte a na veškeré otázky odpovídejte pečlivě a pravdivě. 

Děkuji Vám za ochotu a čas, který tomuto dotazníku věnujete. 

 

                Bc. Lenka Babulíková 

 

Pozn.: Není-li uvedeno jinak, vyberte pouze jednu odpověď. 

 

1. oddíl 

16. Označte, prosím, Vaše pohlaví: 

a) Žena 

b) Muž 

 

17. Označte, prosím, do jaké věkové kategorie patříte: 

a) 18 – 25 let 

b) 26 – 35 let 

c) 36 – 45 let 

d) 46 – 55 let 

e) 56 let a více 

 

18. Označte, prosím, jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) Základní 

b) Vyučen 

c) Vyučen s maturitou 



d) Středoškolské 

e) Vyšší odborné 

f) Vysokoškolské 

 

19. Označte, prosím, jak dlouho jste zaměstnancem Provident Financial s. r. o.? 

a) Méně než 1 rok 

b) 1 – 3 roky 

c) 3 – 5 let 

d) 6 – 10 let 

e) 11 a více let 

 

20. Označte, prosím, jakou pracovní pozici v současné době vykonáváte: 

a) Oblastní manažer/ka 

b) Vedoucí obchodní skupiny 

c) Office manažer/ka 

d) Administrativní pracovník 

e) Jiné, uveďte……………………………………………………………………. 

 

 

2. oddíl 

21. Jak jste se dozvěděli o volné pracovní pozici ve společnosti Provident Financial 

s. r. o.? 

a) Vlastní iniciativou 

b) Od známé/ých 

c) Z tisku 

d) Z internetových stránek společnosti 

e) Vývěskou v organizaci 

f) Z pracovního portálu 

g) Přes zprostředkovatelskou agenturu 

h) Na úřadu práce 

i) Jinak, uveďte způsob: …………………………………………………………. 

  



22. Uveďte všechny stimuly, které vás přinutily k reakci na nabídku zaměstnání? 

a) Pracovní náplň 

b) Finanční ohodnocení 

c) Firemní benefity 

d) Dobré jméno společnosti 

e) Nutnost získat zaměstnání 

f) Doporučení jiné osoby 

g) Pracovní podmínky 

 

23. Uveďte všechny metody, které jste absolvovali při výběrovém řízení? 

a) Dotazník 

b) Testy pracovní způsobilosti 

c) Jazykové testy 

d) Assessment centre 

e) Výběrový pohovor              (v případě označení přejděte k otázce č. 9) 

 

24. Zdály se Vám otázky pokládané na výběrovém pohovoru příliš osobní? 

a) Ano, uveďte příklad této otázky: ……………………………………………... 

b) Ne 

 

25. Označte, jak hodnotíte obsahovou náročnost výběrového řízení: 

a) Jednoduché 

b) Méně náročné 

c) Středně náročné 

d) Náročnější 

e) Velmi náročné 

 

26. Označte, prosím, jak hodnotíte časovou náročnost výběrového řízení: 

a) Méně než 2 hodiny 

b) 2 – 3 hodiny 

c) 3 – 4 hodiny 

d) Více než 5 hodin 

 

27. Byli, dle Vašeho názoru, členové výběrové komise dostatečně připravení? 



a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne, uveďte důvod: ……………………………………….................................. 

 

28. Uveďte, prosím, jaká atmosféra panovala u výběrového řízení: 

a) Přátelská a uvolněná 

b) Napjatá 

c) Byla cítit nervozita uchazečů 

 

29. Do kolika dnů Vám byl oznámen výsledek výběrového řízení? 

a) Do 3 dnů 

b) Do 7 dnů 

c) Do 14 dnů 

d) Jiné, uveďte: …………………………………………………………………... 

 

30. Odpovídá Vaše pracovní náplň popisu, který byl uveden v nabídce práce? 

a) Ano 

b) Ne, uveďte jakým způsobem neodpovídá: ……………………………………. 

 

31. Ucházeli jste se ve společnosti Provident Financial s. r. o. výběrového řízení na 

jinou, než Vaší původní pracovní pozici? 

a) Ano              (přejděte k otázce č. 17) 

b) Ne              (přejděte k otázce č. 18) 

 

32. Jak dopadlo toto výběrové řízení? 

a) Získal/a jsem pozici, o níž jsem se ucházela 

b) Pozice byla nabídnuta uchazeči z vnějších zdrojů 

c) Pozice byla nabídnuta jinému uchazeči z interních zdrojů společnosti 

d) Pozice byla zrušena 

e) Jiné, uveďte …………………………………………………………………… 

 

3. oddíl 

33. Jak Vám byla první den představena společnost? 



a) Byli mi představeni nejbližší kolegové 

b) Byli mi představeni nejbližší kolegové a přímý nadřízený 

c) Byli mi představeni nejbližší kolegové, přímý nadřízený a širší vedení 

d) Nijak 

34. Proběhlo na začátku Vašeho zaměstnání nějaké proškolení? 

a) Ano, uveďte jaké: ……………………………………………………………... 

b) Ne 

 

35. Obdržela jste na začátku Vašeho pracovního poměru příručku pro zaměstnance? 

a) Ano 

b) Ne 

 

36. Postrádal/a jste i přes to nějaké informace? 

a) Ano, uveďte jaké: ……………………………………………………………... 

b) Ne 

 

37. Obdržel/a jste na začátku Vašeho pracovního poměru adaptační plán? 

a) Ano 

b) Ne 

 

38. Věnoval se Vám někdo v rámci adaptace? 

a) Ano, personalista 

b) Ano, přímý nadřízený 

c) Ano, kolegové 

d) Ano, někdo jiný, uveďte kdo: ………………………………………………… 

e) Ne, nikdo se mi nevěnoval 

 

39. Měl/a jste pocit, že si vždy můžete přijít pro radu? 

a) Ano, vždy 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

 

40. Byl adaptační proces přiměřený Vašim schopnostem? 



a) Ano 

b) Ne, uveďte důvod: …………………………………………………………….. 

 

 

41. Bylo s Vámi prováděno závěrečné hodnocení? 

a) Ano 

b) Ne 

 

42. Považoval/a jste závěrečné hodnocení za konstruktivní a správné? 

a) Ano, ve všem co mi řekli, měli pravdu 

b) Spíše ano, občas jsem měl/a výhrady 

c) Spíše ne 

d) Ne, měl/a jsem jiný názor 

 

 

Děkuji Vám za Vámi věnovaný čas a přeji pěkný den. 



Příloha č. 4 – Hodnocení v adaptační době 

 

 
 Jméno:  Jméno 

  hodnotitele: 
 Současná 

 pracovní pozice:  Datum nástupu:  

 

 Oddělení: 

Čeho mám dosáhnout / co se mám naučit? 

Cíle Váha Měřítko úspěšnosti Termín 

Znalost firemních předpisů a produktové 

nabídky společnosti 
20 % Testy standardních pracovních postupů a Produktové nabídky. Průměrný výsledek obou testů 5b. 

za 100 %, 4b – 90 % a více, 3b. – 75 % a více, 2 b – 60 % a více (test se skládá z 30 otázek 

z oblasti SPP, produktové nabídky. Manuálu zásad společnosti) 

3 měsíce 

Orientace v podnikovém programu 20 % Prokazatelná schopnost samostatného vyúčtování dvou sekcí, každou z nich nejvýše za 4 hodiny. 3 měsíce 

Podpora obchodnímu oddělení 15 % Dotazník zpětné vazby DM (pozitiní zpětná vazba od DM, jehož sekce AP účtuje = výsledek 

testu nad 90 %) 
3 měsíce 

Spolupráce při plnění obchodních cílů 15 % AP aktivně spolupracuje s obchodním oddělením, OZ i ostatními zaměstnanci společnosti (předává a 

zpracovává informace všem zúčastněným osobám, připravuje promšeky, administruje, volá tipové zprávy, 

welcome telefonáty atd.) Podílí se na činnostech vykázaných v OM reportu 

3 měsíce 

Zaškolení a orientace na pozici AP 20% Kompletně vyplněný kontrolní list AP: 4 nebo 5 bodů – dříve než po 3 měsících, 3 b – po 3 měsísích, 2 b. – 

později než ve 3 měsících 
3 měsíce 

Návštěva zákazníků v terénu 10 % AP vyhotoví zprávu z návštěvy terénu – OM uloží do složky AP 3 měsíce 

Hodnocení 

v adaptační době 

 
 

 
 

 

„Čeho mám dosáhnout 

v adaptační době?“ 

 

Čeho mám dosáhnout / co se mám naučit? 

Cíle Váha Měřítko úspěšnosti Termín 

Znalost firemních předpisů a produktové nabídky 

společnosti 
20 % Testy standardních pracovních postupů a Produktové nabídky. Průměrný výsledek 

obou testů 5b. za 100 %, 4b – 90 % a více, 3b. – 75 % a více, 2 b – 60 % a více (test 

se skládá z 30 otázek z oblasti SPP, produktové nabídky. Manuálu zásad společnosti) 

3 měsíce 

Orientace v podnikovém programu 20 % Prokazatelná schopnost samostatného vyúčtování dvou sekcí, každou z nich nejvýše za 4 hodiny. 3 měsíce 

Podpora obchodnímu oddělení 15 % Dotazník zpětné vazby DM (pozitiní zpětná vazba od DM, jehož sekce AP účtuje = 

výsledek testu nad 90 %) 
3 měsíce 

Spolupráce při plnění obchodních cílů 15 % AP aktivně spolupracuje s obchodním oddělením, OZ i ostatními zaměstnanci společnosti 

(předává a zpracovává informace všem zúčastněným osobám, připravuje promšeky, 

administruje, volá tipové zprávy, welcome telefonáty atd.) Podílí se na činnostech vykázaných 

v OM reportu 

3 měsíce 

Zaškolení a orientace na pozici AP 20% Kompletně vyplněný kontrolní list AP: 4 nebo 5 bodů – dříve než po 3 měsících, 3 b – po 3 

měsísích, 2 b. – později než ve 3 měsících 
3 měsíce 

Návštěva zákazníků v terénu 10 % AP vyhotoví zprávu z návštěvy terénu – OM uloží do složky AP 3 měsíce 

 „Čeho mám dosáhnout 

v adaptační době?“ 



 


