
Příloha č. 1: Adaptační formulář firmy eD’system Czech, a. s. 

 

 

ADAPTAČNÍ FORMULÁŘ 

Oddělení  OBCHOD 

Jméno nového zaměstnance: 

Pracovní pozice :  

Jméno a pozice garanta pro zaškolení :  

Období adaptace (datum od – do):  

  

                                                        

1          

2        3       4       5 (1 nejlepší...5 nejhorší) 

Znalost informačního 

systému 

 

 

 

 

Komentář: 

 

 

 

 

                                                          1         2        3       4       5  

Seznámení se zákazníky 

daného střediska 

 

 

 

Komentář: 

 

 

 

                                                         1         2        3       4       5 

Administrativní proces 

prodeje – objednávky, 

fakturace atd. 

 

 

 

 

Komentář: 

 

 

                                                         1         2        3       4       5 



Znalost produktového 

portfolia 

 

 

 

 

Komentář: 

 

 

                                                              

Návrhy a doporučení pro další rozvoj:  

 

 

 

 

Celkové zhodnocení - do jaké míry je zaměstnanec připraven na samostatnou práci? 

 

 

 

 

Garant (datum a podpis): ............................................................................................................ 

 

Souhlas přímého nadřízeného zaměstnance s hodnocením adaptace (jméno, prac. pozice, 

datum a podpis): 

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

 

Souhlas  HR manažera s výše uvedenými údaji a s vyplacením odměny garantovi (jméno, datum 

podpis): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Příloha č. 2: Dotazník – hodnocení zaškolení firmy eD’system Czech, a. s. 

 

 

Jméno Pracovní pozice Jméno garant a

1

Ano Spíše ano Spíše ne Ne

Váš koment ář

2 Zaškolení do interního informačního systému bylo srozumitelné,  odpovídající potřebám ?

Ano Spíše ano Spíše ne Ne

Váš koment ář

3

Ano Spíše ano Spíše ne Ne
Váš koment ář

4

Ano Spíše ano Spíše ne Ne
Váš koment ář

5 Jaký je Váš celkový dojem ze zaškolení?

Velmi dobré Dobré Nedost at ečné Zcela nedost at ečné

Váš koment ář

6 Čím byste zaškolení doplnil, co byste změnil ?

Váš koment ář

7 Splnilo toto pracovní místo Vaše očekávání ?

Ano Spíše ano Spíše ne Ne

Váš koment ář

8 Jaký je Váš současný celkový dojem z eD´ system Czech, a.s. ?

Váš koment ář

Dat um:

Podpis zaměst nance:

DOTAZNÍK - HODNOCENÍ ZAŠKOLENÍ

Garant se Vám věnoval po takovou dobu, jakou jste potřeboval a předal informace srozumitelně, v dostatečném 

rozsahu ?

Obecné seznámení s firmou ze strany personalisty nebo vedoucího bylo dostatečné ?

Vážený kolego, rádi bychom co nejvíce zefekt ivnili zaškolení ve společnost i eD´ syst em Czech, a.s., prot o si Vás dovolujeme 

požádat  o vyplnění t ohot o dot azníku. Zvláště důležit ý je pak pro nás Váš koment ář, kt erý nám pomůže najít  dosavadní rezervy 

a zlepšit  t ak začlenění nových zaměst nanců do f irmy.

Příjmení

Odborné školení proběhlo v přiměřené délce i rozsahu a dalo kvalitní základ pro Vaši pracovní pozici ?



Příloha č. 3: Dotazník – hodnocení zaměstnance firmy eD’system Czech, a. s. 

 

 

Hodnocení zaměstnance 

Jméno hodnoceného zaměstnance  

Prac. zařazení hodnoceného 

zaměstnance 

 

Pobočka/oddělení  

Hodnocení za období  

Počet let ve společnosti (datum 

nástupu) 

 

Jméno hodnotitele  

Prac. zařazení hodnotitele  

Hodnotící stupnice 

 (hodnocení provádějte dle následujícího klíče) 

1 

Vyjímečné 

 Patří zde zaměstnanci, kteří perfektně plní úkoly i nad rámec svých pracovních 

povinností, přinášejí  firmě velmi vysokou přidanou hodnotu (nejlepší 

zaměstnanci z oddělení )  

2 

Nadprůměrné 

Patří zde zaměstnanci, kteří velmi dobře plní  své úkoly, které mají v popisu 

pracovních činností, dosahované výsledky překračují běžný standard  

3 

Průměrné 

Výsledky odpovídají reálným pracovním požadavkům (průměrní zaměstnanci, 

50% zaměstnanců z odd.) 

4 

Podprůměrné 

Dosahované výsledky se nachází na hranici min. pracovních požadavků, 

zaměstnanec potřebuje jasně definovat co dělat, jak dělat, potřebuje nad sebou 

dohled, výstupy nejsou na očekávané úrovni   

5 

Nedostačující 

Výsledky jsou nepřijatelné, plnění úkolů vyžaduje soustavný dohled, i při dohledu 

dochází k chybám ve výkonu prac. povinností  



Hodnotící kritéria 

 

Hodnocení pracovního výkonu - zhodnocení zadaných úkolů/cílů - KPI´s    

 

 

  1                       2                     3                    4                    5 

Hodnocení kompetencí 

 

I. Obecné kompetence (postupujte dle hodnotící stupnice) – označte „ X“ 

  1                       2                     3                    4                    5 

Přístup k práci  

- osobní motivace 

-  pracovní nasazení 

- odhodlání řešit problémy 

-  samostatnost 

- cílevědomost 

   1                        2                     3                    4                    5 

Iniciativa  a otevřenost změnám/novinkám 

- aktivní podílení se na stanovování úkolů a cílů  

- návrhy ke zlepšování současného fungování  

- přicházení se smysluplnými nápady, schopnost jejich prosazení v praxi 

- vytváření prostředí podporující vznik nových nápadů a změn 

 

   1                        2                     3                    4                    5 

Komunikace a spolupráce 

- profesionální vystupování vně i uvnitř firmy 

- pozitivní zpětná vazba na zaměstnance vně i uvnitř firmy 

- podpora efektivní týmové spolupráce 

- vstřícnost a zdvořilost, profesionální vystupování 

- vytváření příjemné atmosféry na pracovišti 

 



    1                       2                     3                    4                    5 

Spolehlivost  a osobní zodpovědnost 

- dodržování stanovených termínů 

- dotahování zadaných úkolů do zdárného konce 

- úkoly jsou zpracovávány precizně a bez chyb  

- přijetí zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí 

    1                       2                     3                    4                    5 

Loajalita a integrita 

-prezentuje pozitivně firmu vně i uvnitř a pěstuje goodwill 

- sounáležitost s firmou, koná v souladu se zájmy firmy 

- jedná v souladu s pravidly a směrnicemi firmy 

 

II. Manažerské kompetence (vyplňte pouze u hodnocení vedoucích, manažerů, 

ředitelů) 

   1                       2                     3                    4                    5 

Vize a strategie  

- vytváří a sděluje svému týmu jasnou vizi a strategii 

- uvažuje v širokém rámci a chápe propojenost jednotlivých oddělení 

- předvídá změny a strategii konkurentů 

   1                       2                     3                    4                    5 

Motivace a rozvoj  

- věnuje se motivaci svých podřízených - dokáže je získat pro věc, sleduje potřeby rozvoje 

- aktivně se spolupodílí na procesech  adaptace, hodnocení  a vzdělávání podřízených 

   1                       2                     3                    4                    5 

Delegování  

- efektivně deleguje pravomoci  na své podřízené a rozvíjí tak jejich potenciál 

- má jmenovaného zástupce (v případě nepřítomnosti), nástupce (osoba, která je schopna  

plnohodnotně zastoupit vedoucího) 

   1                       2                     3                    4                    5 

Systematičnost a organizační schopnosti 

- efektivní organizace práce na oddělení 

- schopnost věcně a systematicky zdůvodňovat a hodnotit výsledky vlastní práce, společné 

pracovní výsledky skupiny a také cizí výsledky, používat přitom přiměřeně kritéria a měřítka 

hodnot a přisuzovat jim adekvátní váhu, umět také výsledky systematicky shrnovat 



 

Individuální plán rozvoje 

Doporučení / předpoklad vývoje pracovní kariéry zaměstnance ( doporučení v oblasti 

nástupnictví, setrvání na stávajícím pracovním místě či horizontální posun/vertikální posun, 

zapojení do nových projektů apod.) 

Komentář: 

 

 

 

 

 

 

 Doporučení pro oblast vzdělávání (konkrétní potřeba rozvoje) 

Interní vzdělávání (ESYCO, 

LOGISYS, MS OFFICE, ...) 

 

 

Externí vzdělávání odborné – tvrdé 

dovedn. 

 

 

Externí vzdělávání – měkké 

dovednosti 

 

Jazykové vzdělávání (uvést úroveň)  

Ostatní   

Celkové zhodnocení a poznámky hodnoceného zaměstnance 

Komentář: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celkové zhodnocení zaměstnance hodnotitelem 

    1                       2                     3                    4                    5 

Komentář: 

 

 

 

 

 

 

Přečetl jsem si celý dokument "Hodnocení zaměstnance" a jeho obsah jsem prodiskutoval se 

svým nadřízeným. Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s možnostmi pro svůj 

profesionální rozvoj. 

 

 

 

  

Datum a podpis hodnoceného  Datum a podpis hodnotitele 

 



Příloha č. 4: Rozhovor s personální manažerkou firmy eD’system Czech, a. s. 

 

Tato příloha obsahuje předem připravené okruhy a otázky, na které odpovídala personální manažerka Eva 

Grocholová. V průběhu rozhovoru byly položeny další doplňující otázky. 

 

 Můžete na úvod říci pár důležitých informací o firmě eD’system Czech, a. s.? 

(vznik, vývoj, cíle, obrat, počet zaměstnanců atd.) 

 Popište organizační a personální strukturu firmy. (schéma, graf, jednotlivé 

útvary a vedení) + personální úvar 

 

Činnosti personálního oddělení: 

1. Plánování potřeby pracovníků (faktory ovlivňující plánování potřeby, vnitropodnikové 

a vnější, kvalitativní či kvantitativní, výpočty atd.) 

2. Získávání pracovníků (vlastní nábory, personální agentury, spolurozhodování, 

interní/externí personál) 

3. Výběr a přijímání pracovníků (průběh a fáze náboru: analýza podkladů, vstupní test – 

a jeho typy, pohovor, přijetí) 

4. Řízení pracovníků (funkce a autorita nadřízeného vs. personalisty, otázka motivace, 

nástroje řízení – motivátory, techniky řízení, adaptace) 

5. Odměňování pracovníků (mzdy a jeho typy – samostatné mzdové oddělení/účetní?) 

6. Hodnocení pracovníků (formy, posudky – schéma dle základních aspektů jako délka 

poměru, výkon, chování.. osobní ohodnocení, kdo o tom rozhoduje, vy nebo vyšší vedení, 

manažeři?) 

7. Rozvoj pracovníků (cíle rozvoje, oblasti: profesní, organizace práce, plánování kariéry, 

podpora zdraví, rekvalifikace, školení a jiné nástroje rozvoje + benefity) 

8. Uvolňování pracovníků (propouštění – interní a externí, postup při propouštění, 

ukončení prac. poměru – jaké máte zkušenosti) 

9. Personální správa a personální controlling (elektronický systém, osobní spisy 

a kmenová data, personální statistika, ukazatele – co vše sledujete) 

 

 S čím vy sama nejste v rámci personálního řízení spokojená, kde vidíte 

nedostatky? 

 Plánujete v budoucnu nějaké změny, které by přinesly ve vaší práci zlepšení?  



Příloha č. 5: Dotazníkové šetření mezi zaměstnanci firmy eD’system Czech, a. s. 

 

Dobrý den, 

 

jsem studentkou posledního ročníku Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

Ostrava, obor Ekonomika a právo v žurnalistice. V rámci své diplomové práce jsem 

se rozhodla učinit dotazníkové šetření mezi zaměstnanci firmy eD’system Czech, a. s. 

Účelem tohoto dotazníku je zjistit váš názor na stávající situaci ve firmě, především na 

pracovní podmínky a vztahy, ohodnocení, motivaci a rozvoj. Vaše názory jsou cenným 

podkladem pro splnění cílů mé diplomové práce a rovněž mohou přispět ke zlepšení 

situace ve firmě, která vás zaměstnává.  

 

Dotazník je anonymní a vaše odpovědi budou považovány za důvěrné. Děkuji za vaši 

ochotu a čas při vyplňování dotazníku. 

 

Bc. Kateřina Pomykalová 

 

 

Pracuje podle vás ve firmě dostatečný počet zaměstnanců? 

ano/ne 

 

Pokud ne, uveďte prosím důvod, proč se domníváte, že je zaměstnanců příliš 

mnoho/málo. 

(otevřená odpověď) 

 

Jsou podle vás stávající zaměstnanci dostatečně kvalifikovaní? 

ano/ne 

 

Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o vaší pracovní pozici? 

doporučení stávajícího zaměstnance 

doporučení známého/kamaráda 

inzerce (internetový pracovní portál, tisk a jiná média) 

úřad práce 

personální agentury 

jiné 

 

Kolika koly výběrového řízení jste musel/a projít, než jste byl/a přijat/a? 

1 

2 

3 a více 

 

Jakým způsobem probíhalo výběrové řízení? (lze označit více odpovědí) 

ústní pohovor s jednou hodnotící osobou 

ústní pohovor s účastí více hodnotících osob 

skupinový pohovor (více uchazečů s jednou hodnotící osobou) 

assessment centre (skupinové testování uchazečů při řešení případových studií) 

psychologické testy 

testy tzv. tvrdých dovedností 

jiné



Kdo vedl pohovor? (lze označit více odpovědí) 

současný přímý nadřízený 

personalista 

majitel firmy 

jiné 

 

Byla vám po přijetí přidělena osoba, která vám pomohla s adaptací? 

ano/ne 

 

Jak dlouho trval váš proces adaptace? 

1 týden 

2-3 týdny 

1 měsíc 

více 

 

Byl/a jste spokojen/a s pomocí přidělené osoby během vaší adaptace? Věnoval/a 

vám dostatečnou pozornost? 

ano/ne 

 

Jste spokojen/a se systémem odměňování? 

ano/ne 

 

Odpovídá vaše finanční ohodnocení vašemu úsilí a pracovnímu výkonu? 

ano/ne 

 

Jsou s vámi pravidelně vedeny hodnotící rozhovory? 

ano/ne 

 

Motivují vás hodnotící rozhovory k vyššímu pracovnímu výkonu? 

ano/ne 

 

Pracujete u svého zaměstnavatele pouze kvůli výdělku? 

ano/ne 

 

Co by vás nejvíce motivovalo k vyššímu pracovnímu výkonu? 

vyšší finanční ohodnocení 

libovolný vzdělávací kurz 

možnost kariérního růstu 

služební telefon, počítač nebo automobil 

příjemnější pracovní prostředí a lepší vztahy na pracovišti 

jiné 

 

Máte možnost kariérního růstu? 

ano/ne 

 

Potřebujete se k výkonu vašeho povolání pravidelně vzdělávat? 

ano/ne 

 

Pokud ano, tak v čem? 

(otevřená odpověď)



Kolik vzdělávacích kurzů jste v rámci vaší pracovní pozice absolvoval/a v roce 

2013? 

0 

1 

2 – 3 

4 – 5 

více 

 

Jaké vzdělávací kurzy poskytnuté zaměstnavatelem jste již absolvoval/a? 

jazykový kurz 

kurz manažerských dovedností 

kurz komunikace či psychologie 

odborný kurz související s výkonem pracovní pozice 

jiné 

 

Využil/a jste znalosti získané v tomto kurzu/těchto kurzech v rámci vaší pracovní 

pozice? 

ano/ne 

 

O jaký typ vzdělávacího kurzu byste měl/a zájem a zaměstnavatel vám jej doposud 

neumožnil? 

jazykový kurz 

kurz manažerských dovedností 

kurz komunikace či psychologie 

odborný kurz související s výkonem pracovní pozice 

jiné 

 

Jste celkově spokojen/a s pracovním prostředím? 

ano/ne 

 

Čím by zaměstnavatel mohl přispět ke zlepšení pracovního prostředí, abyste byl/a 

spokojenější a poskytoval/a jste vyšší pracovní výkon a doposud tím nepřispívá? 

dovolená navíc 

volnější pracovní doba (práce z domova) 

dary – odměna za „věrnost“ zaměstnavateli (např. po 5, 10, 15 letech práce) 

poukazy či příspěvky na sport a relaxaci 

služební telefon, počítač nebo automobil 

stravenky, občerstvení na pracovišti 

cestovné – příspěvek na dopravu do zaměstnání 

personální změny 

jiné 

 

Byl/a byste ochoten/a v případě vašeho propuštění absolvovat výstupní pohovor? 

ano/ne 

 

Pokud ne, uveďte prosím důvod. 

(otevřená odpověď) 

 



Pohlaví: 

muž/žena 

 

Věk: 

18 – 25 let 

26 – 35 let 

36 – 45 let 

46 – 55 let 

56 a více let 

 

Dosažené vzdělání: 

základní 

středoškolské s výučním listem 

středoškolské s maturitou 

vysokoškolské – VOŠ a bakalářský stupeň 

vysokoškolské – magisterský/doktorský stupeň 

 

Pracovní útvar: 

ekonomické oddělení 

obchodní oddělení 

oddělení nákupu 

marketingové oddělení 

personální oddělení 

jiné 

 

Pracovní pozice: 

THP (technicko-hospodářský pracovník – duševní práce, obchodník, účetní..) 

střední management – vedoucí útvaru 

vyšší management – vrcholoví manažeři (obchodní ředitel, finanční ředitel..) 

 

 


