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Příloha č. 1  

Analýza pracovního místa se tedy rozpadá na dva problémové okruhy [A3]: 

A. na otázky týkající se pracovních úkolů a podmínek a 

B. na otázky týkající se pracovníka 

 

A. Otázky týkající se pracovních úkolů a podmínek 

1. Kdo vykonává práci, jaký je název práce, pracovní funkce? Jaké povolání se 

váže na příslušnou pracovní funkci a jak se jmenuje odpovídající zaměstnání. Jak je 

pracovní místo organizačně začleněno.  

2. Co vyžaduje daná práce, jaká je její povaha? Zde je potřeba specifikovat povahu 

úkolů, jejich členění na dílčí úkoly, které povinnosti jsou stálé, pravidelné, které je potřeba 

plnit příležitostně, v případě potřeby, odpovědnost spojená s pracovním místem. 

3. Jak se práce provádí? Jaké metody jsou používány, zda je práce vykonávána 

individuálně či v týmu, jaké nástroje či materiál se používají, v jakém pořadí se jednotlivé 

operace vykonávají. 

4. Proč se úkoly a povinnosti vykonávají právě takovým způsobem? Jaký je účel 

těchto úkolů a povinnosti, jaká je vazba každého úkolu k jiným úkolům a celé práci. 

5. Kdy se úkoly a povinnosti vykonávají? Jaká je jejich sekvence, jak často 

se vykonávají, jak často se vyskytují v rámci celé práce, pracovního postupu.      

6. Kde se úkoly a povinnosti vykonávají? V jaké lokalitě či na jakém pracovišti, jde 

o stabilní nebo pohyblivé pracoviště. 

7. Jaké je vzájemné, relativní postavení jednotlivých úkolů a povinností, jejich 

hierarchické uspořádání z hlediska obtížnosti; frekvence; důležitosti. 

8. Komu je pracovník odpovědný? Jaký je systém kontroly, pravidel, postupů, 

hlášení apod. ve vztahu k nadřízenému či jiným vedoucím pracovníkům. 

9. Jaký je vztah pracovního místa k pracovním místům dalším? Která to jsou, 

popis a zdůvodnění koordinace vyžadovaného pracovním místem.  

10. Jaké jsou normy výkonu, jaký je standardní výkon? Jaké jsou požadované 

normy přesnosti, tolerance, výkonu, dovednosti, způsobilosti. 

11. Existuje možnost výcviku při vykonávání práce? 
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12. Jaké jsou obvyklé pracovní podmínky, pokud jde o fyzikální prostředí (teplota, 

hluk, nečistota, nebezpečí), sociální prostředí (zda je pracovník izolován od ostatních nebo 

sdílí pracoviště s jinými pracovníky, zda pracuje individuálně nebo v týmu, zda jde o práci 

na směny) či platové podmínky (základní tarify, mzda či plat, odměny, prémie, systémy 

stimulace a motivování pracovníka).  

 

B. Otázky týkající se pracovníka 

1. Fyzické požadavky (např. svalová energie, síla, manuální zručnost, sedavá práce, 

cestování, vzhled, zdraví apod.). 

2. Duševní požadavky, tedy požadavky na inteligenci či intelektuální schopnosti 

(celková vzdělanost, verbální či numerické schopnosti, jazykové znalosti, organizační 

schopnosti); požadované znalosti získané školením a praxí. 

3. Dovednosti, především psychomotorické, zejména týkající se rychlosti a přesnosti; 

sociální, např. schopnost kontaktu, komunikace s jinými pracovníky, schopnost vést lidi, 

kontrolovat je, motivovat je apod. 

4. Vzdělání a kvalifikace, tj. vzdělání a kvalifikace nezbytné k vykonávání dané 

práce, požadovaná úroveň, stupeň dokončeného vzdělání, požadovaná odborná příprava a 

praxe.  

5. Pracovní zkušenosti, především zkušenosti získané na podobném pracovním 

místě, zkušenosti na pracovních místech s určitou odpovědnosti, rozhodováním, 

organizační zkušenosti. 

6. Charakteristiky osobnosti a postojů, např. schopnost formovat pracovní tým, vést 

lidi, iniciativa, schopnost pracovat bez dozoru, temperament, povaha, hodnotové orientace, 

sociální potřeby, názory. 
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Příloha č. 2  

 

 DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS EUROPE 

   POPIS PRÁCE 

 

OZNAČENÍ PRÁCE  

Název práce:   Montážní dělník III (vedoucí týmu)    

Kód práce:   0552N 

Oddělení:   Výroba (pouze Řídící systémy Evropa)   

IMS – Proces:   P4  Vlastník procesu   podpora & realizace   

 

KONTROLNÍ VZTAHY  

Hlásí se komu:    Mistr výroby 

Řídí koho:     členy buňky 

 

ZÁKLADNÍ FUNKCE  

Pod minimálním nebo obecným dohledem provádí úkoly značně různé nebo složité, které mohou 

vyžadovat odbornou nebo obecnou znalost výrobních technik, nástrojů, materiálů a zařízení. Může 

pracovat dle technických výkresů, náčrtků/návodů nebo dokonce ústních pokynů. Může používat 

nestandardních postupů. 

ROZSAH  

Pracovníci jsou organizování do týmů, které vede jeden z jejich členů, pracují v buňkách a/nebo 

super-buňkách. Pracovníci ve funkčně organizovaných výrobních odděleních, kde běžné zařízení 

nelze přesouvat do buněk nebo super-buněk, jsou také organizování do týmů. Týmy jsou 

odpovědné za denní provoz v jejich oblasti. 

 

HLAVNÍ FUNKCE 

1. Vyrábí součástky a montuje díly. 

2. Kontroluje nakoupený materiál a hlásí neshody výrobků. 

3. Provádí úkony trvalého zlepšování související se štíhlou výrobou, 6σ, 5S atd. 

4. Získává nakupované součástky a vlastní vyrobené díly prostřednictvím Kanbanu. 

5. Spravuje údaje týmu o použití materiálu na základě inventur jejich zásob a to pravidelně 

(většinou každý týden) aby zajistil, že údaje o množství souhlasí s údaji v BMS. 

6. Ověřuje kvalitu a podává zprávy o kvalitě. 

7. Dohlíží a vykazuje stav výroby v pracovní oblasti. To zahrnuje soulad s plány, výskyt 

problémů a stav jejich řešení, historickou produktivitu a výkon jakosti stejně jako 

sledování vývoje týmových projektů ke zlepšování. 

8. Provádí údržbové úkony první úrovně na zařízení. 

9. Připravuje vyrovnané výrobní plány pro buňky pro konečnou montáž. 

10. Je odpovědný za vztahy s ostatními týmy, ostatními směnami, doplňkovými odděleními a 

vedením týkající se problémů a otázek obecného zájmu. 

 

DOPLŇUJÍCÍ ODPOVĚDNOSTI 

1. Provádí potřebné nastavení strojů během výroby s cílem dodržet přesnost výroby. 

2. Je odpovědný za SPC a rozbory měření. 
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3. Očekává se od něj, že se naučí nové dovednosti a stane se formálně kvalifikovaným jak pro 

přímé procesy, které dodávají hodnotu výrobku, tak pro podpůrné aktivity  (plánování, 

změny, zprávy o stavu, zajištění kvality, řešení problémů, atd.), které buňka vyžaduje. 

4. Provádí další povinnosti, které mu jsou uděleny. 

  

STANDARDNÍ VZDĚLÁNÍ 

Vzdělání:   Nevyžaduje se přednostně žádný učební obor. 

 

Zkušenosti:    Měsíční pracovní zaškolení, přímo v závodě. Doplňující 3 až 4 týdny speciálního 

škole pro vedoucí týmu. 

 

Výše uvedené sdělení se považuje za popis obecného charakteru a úrovně práce, která je prováděna 

lidmi, pověřenými touto prací. Nelze jej považovat za vyčerpávající výčet všech odpovědností, 

povinností a požadavků na zaměstnance dle zařazení. 
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Příloha č. 3 

 
 

 

Vstupní formulář 

  
Příjmení a jméno   

Rodné příjmení (i všechna dřívější)   

Rodné číslo (č.pasu u cizích st. 
příslušníků)   

Datum, místo a okres narození, 
státní příslušnost   

Číslo občanského průkazu   

Trvalé bydliště,PSČ   

Telefon   

Rodinný stav   

Jméno, příjmení a r. č. dětí   

Nejvyšší dosažené vzdělání   

Zdravotní pojišťovna 
 (zák. 592/1992 Sb.)   

Beru na vědomí, že v případě nahlášení chybné příslušnosti ke zdrav. pojišťovně nebo při 
nenahlášení změny zdravotní pojišťovny uhradím částku odpovídající vypočtenému 
vyměřenému penále za období do zjištění dané skutečnosti. 

    

Bankovní spojení 

č.ú……………………………………………kód banky……………. 

  

Žádám o zasílání mé měsíční mzdy na výše uvedené 
bankovní spojení. 

  

  

  

  Svým podpisem stvrzuji správnost uvedených údajů a beru na vědomí, že jakékoli změny  

je třeba do osmi dní ohlásit na mzdovém oddělení. 

  V......................................dne..................                     Podpis.................................................. 
 
Další doklady,které je nutné doložit při nástupu do zaměstnání:      

  Zápočtové listy (1 rok zpětně), případně potvrzení z Úřadu práce 

Potvrzení pro roční zúčtování daně od předchozího zaměstnavatele 

pas, doklad o vzdělání, 1 fotografie 
 Pro uplatnění slevy na děti,jejich rodné listy a potvrzení od druhého z rodičů,že neuplatňuje tyto odpočty. 
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Příloha č. 4 

 

 
 

Hodnocení vzdělávací akce 
 

 

 

 

Název vzdělávací akce:  

Pořadatel akce:  

Přednášející:  

Místo konání:  

Termín konání:  

Hodnocení : ( stupněm 1 – 5, 1 nejlepší, 5 nejhorší) 

  

Odborná úroveň – obsahově  

Úroveň lektorů  

Organizace  

Úroveň studijních materiálů  

Prostředí výuky  

Úroveň ubytování (bylo-li zajištěno pořadatelem, 

u akcí bez ubytování nehodnotit) 
 

Úroveň stravování (bylo-li zajištěno pořadatelem, 

u akcí bez stravování nehodnotit) 
 

Celkové hodnocení akce:  

 

Účastník: (Jméno, příjmení) 

 

Úsek: 

 

Osobní číslo: 

 

   

Datum:  Podpis hodnotitele:  
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Příloha č. 5 

 

 

 

 

 Hodnocení vzdělávací akce 

 

 

 

 

Název vzdělávací akce:  

Pořadatel akce:  

Přednášející:  

Místo konání:  

Termín konání:  

Hodnocení : ( stupněm 1 – 5, 1 nejlepší, 5 nejhorší) 

Vyplnit před zahájením výuky  

Očekávání od výuky  

Využití získaných znalostí v praxi (zda znalosti v praxi 

uplatním či nikoliv) 
 

Čeho chci dosáhnout  

Vyplnit po ukončení výuky  

Odborná úroveň výuky  

Organizace  

Úroveň studijních materiálů  

Prostředí výuky  

Úroveň ubytování (bylo-li zajištěno pořadatelem, 

u akcí bez ubytování nehodnotit) 
 

Úroveň stravování (bylo-li zajištěno pořadatelem, 

u akcí bez stravování nehodnotit) 
 

Obsahová stránka výuky  

Hodnocení lektora  

Využitelnost znalostí v praxi  

Kvalita výuky  

Výhrady k výuce  

Celkové hodnocení akce:  

Účastník: (Jméno, příjmení) 

 

Úsek: 

 
Osobní číslo: 

 

  
 

Datum:  Podpis hodnotitele: 
 

 


