Hodnocení a rozvoj zaměstnanců ve společnosti
STUDENT AGENCY, s.r.o.
Dobrý den,
Prosím o vyplnění dotazníku, který byl vytvořen k mé diplomové práci na téma
„Hodnocení a rozvoj zaměstnanců ve společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o.“. Veškeré
odpovědi budou zpracovány anonymně jako statistické údaje.
Předem děkuji za Vaše názory
Lucie Zelenková, Bc.
studentka VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO v BRNĚ

Statistické údaje
1. Jaká je Vaše pozice ve STUDENT AGENCY, s.r.o.?

2. Jak dlouho pracujete u STUDENT AGENCY, s.r.o.?

3. Jaký máte pracovní poměr?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Máte praxi na obdobné pozici u jiné společnosti?

a. Jak je dlouhá Vaše předchozí praxe?

6. Studujete nebo pracujete také jinde než u STUDENT AGENCY, s.r.o.?

a. Pozice u jiné společnosti a obor studia?

7. Jaký je Váš věk?

8. Vaše pohlaví?

Hodnocení zaměstnanců
9. Jakou formou jste hodnocen/a? (jste-li hodnocen/a více způsoby, zatrhněte více
variant)
☐Dotazník od Mystery shoppera
☐Konzultace s přímým nadřízeným
☐Testy
☐Dotazník od MS doplněný konzultací nadřízeného
☐jiné (uveďte)
10. Jak často získáváte hodnocení popřípadě zpětnou vazbu na Vaši práci?

11. Jsou pro Vás intervaly mezi hodnoceními dostatečně dlouhé?

12. Jsou pro Vás dotazníky přehledné?

13. Je nějaká položka či oblast v dotazníku, která se Vám zdá zbytečná nebo by se, dle
Vašeho názoru, neměla hodnotit?

a. Specifikujte prosím, o kterou otázku se jedná

14. Navrhl/a byste i jiná kritéria pro hodnocení požadavků na Vaši pozici?

a. Uveďte prosím, které oblasti by se měly hodnotit a popřípadě z jakého
důvodu.

15. Probíhají u Vás hodnotící pohovory?

a. Kdo s Vámi konzultuje hodnocení na hodnotícím pohovoru?

b. S jakým předstihem jste informován/a na hodnotícím pohovoru?

c. Máte dostatek času připravit se na hodnotící pohovor:

d. Dává Vám hodnotící dostatek prostoru pro pochopení, vyjádření, argumentaci
či rozmyšlení si nových cílů?

e. Je pro Vás zpětná vazba přínosná?

f.

Probíráte při hodnotícím pohovoru také silné a slabé stránky?

g. Jaký je výsledek hodnotícího pohovoru? (v případě více správných odpovědí
zaškrtněte všechny)

16. Byl by pro Vás hodnotící pohovor přínosný?

Kariérní růst
17. Jak moc je pro Vás důležitý osobní rozvoj?

18. Jak byste hodnotili svůj dosavadní kariérní růst?

19. Co má, dle Vašeho názoru, největší vliv na kariérní růst?

20. Na jakých dovednostech nyní pracujete? (při více správných odpovědí zaškrtněte všechny)
☐jazykových (AJ, FJ, NJ, ŠJ, …)
☐Prezentačních
☐Obchodních (komunikace, …)
☐Manažerských (time management, vedení lidí, …)
☐Jiné (uveďte)
21. Na jakých dovednostech chcete pracovat? (při více správných odpovědí zaškrtněte
všechny)
☐jazykových (AJ, FJ, NJ, ŠJ, …)
☐Prezentačních
☐Obchodních (komunikace, prodej, …)
☐Manažerských (time management, vedení lidí, …)
☐Jiné (uveďte)
22. Co se stane, když budete na svých dovednostech pracovat?

23. Znáte možnosti kariérního růstu ve STUDENT AGENCY, s.r.o.?

24. Jaká konkrétní pozice, v rámci STUDENT AGENCY, s.r.o., je pro Vás zajímavá?
25. Víte jaké znalosti a dovednosti je důležité si pro vybranou pozici z otázky č. 24
osvojit?

a. Upřesněte prosím, jaké znalosti a dovednosti je zapotřebí si osvojit, abyste
vykonával/a požadovanou pozici?

Děkuji za vyplnění dotazníku

