
Vážená paní, vážený pane, 
 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který je součástí bakalářské 

práce zaměřené na využívání personálních agentur v České Republice. Snahou mého 

dotazníku je zjistit, které ekonomické aspekty ovlivňují poptávku po těchto agenturách. 

Dotazník je anonymní a Vaše odpovědi budou využity pouze pro potřeby mé bakalářské 

práce. Děkuji Vám za pomoc a čas strávený vyplňováním tohoto dotazníku. 

 

Označte, prosím, zakroužkováním pouze jednu správnou odpověď. 

Pokud není uveden výčet odpovědí, prosím, vypište ručně. 

 

Poř. č. otázka odpověď 

1 Už jste někdy využili služeb personální agentury? ano ne 

2 Využíváte služeb personálních agentur pravidelně?  ano ne 

3 Spolupracujete jen s jednou personální agenturou? ano ne 

4 Využíváte službu přidělení pracovníků na konkrétní práci? ano ne 

5 Jak vysoká je provize personální agentury k nákladům na 

zaměstnání pracovníka, kterého přijmete z agentury? (pokuste se 

vyjádřit v %) 

 

6 Využíváte službu zajištění adeptů do výběrových řízení na 

konkrétní profesi? 

ano ne 

7 Jaká je výše provize personální agentuře v případě, že jí 

zajištěného adepta na pracovní pozici přijmete? 

 

8 Sledujete náklady, které zaplatíte personální agentuře? ano ne 

9 Stalo se vám, že jste z personální agentury získali pracovníka, 

který vás stál přes agenturu méně, než kolik by vás stál, kdybyste 

jej zaměstnali? 

ano ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Ohodnoťte význam výhody, kterou Vám personální agentury 

svými službami poskytují. 

(1 – nejlepší; 5 – nejhorší) 

flexibilita agenturního pracovníka 

1            2           3           4           5 

 

snížení administrativy, která je se zaměstnáváním spojena 

(odvody daní a pojistného, nemocenská, dovolená apod.) 

1            2           3            4            5 

 

finanční úspora 

1            2            3            4            5 

 

odbourání některých starostí spojených s ochranou 

zaměstnance zákoníkem práce, popřípadě kolektivní 

smlouvou 

1            2            3            4            5 

 

selekce vhodných kandidátů 

1            2            3            4            5 

 

 

 



11 Máte představu finanční úspory, kterou díky personální agentuře 

realizujete? 

ano ne 

 

12 

 

Které konkrétní profese u personální agentury nejčastěji 

poptáváte? 

 

 

 

 

13 

 

V čem spatřujete hlavní nevýhodu přidělení pracovníka 

z personální agentury oproti zaměstnávání formou švarcsystému? 

 

 

  

14 Pokud byste si mohli vybrat mezi variantou pracovníka 

z personální agentury nebo formou švarcsystému, dali byste 

přednost agentuře? 

ano ne 

 

15 

 

Pokuste se pojmenovat hlavní nevýhody u přiděleného 

pracovníka z agentury oproti zaměstnání v pracovním poměru. 

 

 

 

16 Už se vám stalo, že přiděleného pracovníka z agentury jste 

následně zaměstnali na stálý pracovní poměr? 

ano ne 

 

17 

 

Pokud pro nás máte nějakou informaci, kterou považujete za 

významnou a nezeptali jsme se na ni, pokuste se nám ji prosím 

tlumočit. 

 

 

 

 

Děkuji za Váš čas,      

                                                                           Lucie Havlová 

                                   studentka VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, obor Management. 


