
 

PŘÍLOHA Č. 1 – AUDIT ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

 

Audit řízení lidských zdrojů 

 
1. Strategie a plánování lidských zdrojů 

 

Otázky ANO NE 

1. Má firma vypracovanou podnikatelskou strategii?   

2. Tato strategie je s výhledem více než na dva roky?   

3. Bylo stanoveno poslání ŘLZ – proč je potřebné se zabývat lidmi ve firmě?   

4. Byly stanoveny cíle pro ŘLZ, jež vychází z podnikatelské strategie?   

5.Jsou tyto cíle zveřejněny?   

6. Znají je všichni zaměstnanci?   

7. Je ze stanovených cílů zřejmé, že lidské zdroje jsou stejně významné jako 

finanční a materiální zdroje? 

  

8. Je v organizačním schématu vyznačena oblast ŘLZ?   

9. Má firma plány pro zabezpečení budoucích potřeb LZ?   

10. Kolik potřebuje vaše firma (uveďte procentuální podíly tak, aby jejich součet činil 100 %: 

 klíčových zaměstnanců (jádro pracujících na hlavních produkčních činnostech firmy)…..% 

 obslužných zaměstnanců (podpůrné a vedlejší činnosti)………………………………% 

 ostatní flexibilní zaměstnanci (brigádníci aj.) …………………………% 

11. U následující otázky zhodnoťte, jaká je celková úroveň řízení lidských 

zdrojů ve firmě. Zakroužkujte odpověď na stupnici 1-5, ke 1 je nízká, 3 

střední a 5 nejvyšší. 

horší      lepší 

1   2   3   4   5 

 

2. Organizační uspořádání firmy ve vztahu k ŘLZ 

 

Otázky ANO NE 

1. Je určena osoba ve firmě, jež zodpovídá za úroveň ŘLZ?   

2. Má zodpovědná osoba za ŘLZ vymezeny personální činnosti, za které 

zodpovídá? 

  

3. Je prestiž této osoby stejná jako prestiž jiných top managerů?   

4. Je pro činnost jasně daná filozofie firmy pro ŘLZ?   

5. Jsou ve firmě popisy pracovních míst?   

6. Vlastní (mají) všichni zaměstnanci kopii svého popisu práce?   

Popisy pracovních míst slouží: 

7. K řízení lidských zdrojů ve firmě. 

  

8. Pro odměňování zaměstnanců ve firmě.   

9. Pro normy jakosti (ISO aj.)   

10. Jsou popisy pracovních míst aktualizovány?   

11. Znají zaměstnanci firmy požadavky, které jsou kladeny na manažery 

v oblasti personalistiky? 

  

12. Jaká je celková úroveň vedení personální agendy ve firmě? 

Zakroužkujte odpověď na stupnici 1-5, kde 1 je nízké, 3 střední a 5 

nejvyšší. 

horší      lepší 

1   2   3   4   5 

 

 

 

 

 

 



 

3. Výběr a přijímání nových zaměstnanců 

 

Otázky ANO NE 

1.Je určena osoba, která dohlíží na výběr nových zaměstnanců?   

2. Je proškolena?   

3. Je vždy u přijímacího pohovoru vedoucí pracoviště, kam bude uchazeče 

umístěn? 

  

4. Jsou vedoucí proškoleni ohledně toho, jak vést přijímací pohovor?   

5. Je v organizaci zaveden ustálený postup při přijímaní nových 

zaměstnanců? 

  

6. Při obsazování vyšších pracovních postů jsou upřednostňováni stávající 

zaměstnanci? 

  

7. Je nastavena jasná strategie pro upřednostňování vnitřních lidských 

zdrojů před vnějšími? 

  

8. Byla tato strategie sdělena všem zaměstnancům?   

9. Je ve firmě adaptační program pro nové zaměstnance?   

10.  Jaká je celková úroveň přijímání nových zaměstnanců ve firmě? 

Zakroužkujte odpověď na stupnici 1-5, kde 1 je nízké, 3 střední a 5 

nejvyšší. 

horší      lepší 

1   2   3   4   5 

 

4. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

 

Otázky ANO NE 

1. Je ve firmě nastavena politika vzdělávání a rozvoje?   

2. Je ve firmě určena osoba, jež je zodpovědná za rozvoj zaměstnanců?   

3. Je podporován profesionální rozvoj zaměstnanců prostřednictvím 

školení mimo firmu? 

  

4. Je ve firmě zaveden ustálený postup výběru zaměstnanců pro vzdělání?   

5. Zjišťujete potřeby vzdělání zaměstnanců s ohledem na předpokládaný 

rozvoj firmy? 

  

6. Nabízí firma semináře pro vedoucí v oblasti vedení lidí?   

7. Má firma zpracován program pro rozvoj a vzdělávání zaměstnanců?   

8.  Jsou výsledky vzdělávacích programů vyhodnocovány?   

9. Existuje evidence zaměstnanců, kteří se účastní vzdělávacích programů?   

10. Vyhodnocuje firma investice do vzdělání zaměstnanců? 

 

  

11. Kolik hodin v průměru stráví ročně zaměstnanec na školeních 

(kurzech), jež nejsou povinné ze zákona?  

Je to více než ……………………………..hodin. 

  

12.  Jaká je celková úroveň vzdělávání zaměstnanců ve firmě? 

Zakroužkujte odpověď na stupnici 1-5, kde 1 je nízké, 3 střední a 5 

nejvyšší. 

horší      lepší 

1   2   3   4   5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Řízení výkonu a pracovní hodnocení zaměstnanců 

 

Otázky ANO NE 

1. Je ve firmě zaveden systém pracovního hodnocení zaměstnanců?   

2. Provádíte ve firmě pravidelné hodnocení zaměstnanců?   

3. Chválíte své zaměstnance slovně?   

4. Jsou zaměstnanci dobře informováni o účelu a využití pracovního 

hodnocení? 

  

5. Je váš systém pracovního hodnocení zaměstnanců dále rozvíjen a 

zdokonalován? 

  

Výsledky za pracovního hodnocení využíváte (odpovídají pouze ti, kteří mají zaveden systém 

pracovního hodnocení, ostatní přejdou k otázce č. 13) v: 

6. v odměňování zaměstnanců   

7. při povyšování zaměstnanců do vyšších pracovních pozic   

8. v přemisťování zaměstnanců na jiné pracovní pozice   

9. pro další vzdělávání zaměstnanců   

10. zvyšování výkonnosti firmy   

11. pro zlepšování a řešení zaměstnaneckých vztahů   

12. zvyšování kvality řízení a vedení lidí   

13.  Jaká je celková úroveň řízení výkonu a pracovního hodnocení ve 

firmě? Zakroužkujte odpověď na stupnici 1-5, kde 1 je nízké, 3 střední a 5 

nejvyšší. 

horší      lepší 

1   2   3   4   5 

114.  Jakým způsobem se provádí pracovní hodnocení zaměstnanců s tím, 

že 1 znamená, že jde o málo formální přístup, 3 střední a 5 exaktní přístup? 

horší      lepší 

1   2   3   4   5 

 

6. Odměňování 

 

Mzda 

 

Otázky ANO NE 

1. Má firma mzdovou politiku?   

2. Je tato politika zveřejněna?   

3. Vychází mzdová politika z podnikatelské strategie firmy?   

4. Je způsob odměňování nastavený ve firmě pro zaměstnance 

transparentní? 

  

5. Existuje nějaký formální plán na zvýšení mezd ve firmě?   

6. Je růst mezd ve firmě závislý na produktivitě práce?   

7. Která z následujících kritérií jsou nejvíce zohledňována při odměňování zaměstnanců? 

 pouze individuální pracovní výkon   

 pouze počet odpracovaných let   

 obojí – počet odpracovaných let i výkon   

8. Je sledováno, ve které pracovní pozici je nevyšší fluktuace?   

9. Jaký je podíl zaměstnanců v jednotlivých kategoriích podle těchto kritérií: 

 pouze individuální pracovní výkon…………………….% 

 pouze počet opracovaných let………………………….% 

 obojí – počet opracovaných let i výkon………………..% 

10.  Jaká je celková úroveň odměňování zaměstnanců ve firmě? 

Zakroužkujte odpověď na stupnici 1-5, kde 1 je nízké, 3 střední a 5 

nejvyšší. 

horší      lepší 

1   2   3   4   5 

 

 

 



 

 

Zaměstnanecké výhody 

 

Otázky ANO NE 

1. Nabízí firma svým zaměstnancům zaměstnanecké výhody?   

2. Převažují v nabídce pracovní zaměstnanecké výhody (např. vzdělávání, 

stravování)? 

  

3. Je stanoven zaměstnanecký účet, do jehož výše si mohou zaměstnanci 

vybrat zaměstnanecké výhody (je uplatňován systém volitelných výhod)? 

 

  

4. Je nabídka zaměstnaneckých výhod nejméně 1x za 3 roky 

aktualizována? 

  

5. Sledují se zaměstnanecké výhody u konkurenčních organizací?   

6. Jsou sledovány potřeby zaměstnanců?   

7.  Jaká je celková úroveň zaměstnaneckých výhod ve firmě? Zakroužkujte 

odpověď na stupnici 1-5, kde 1 je nízké, 3 střední a 5 nejvyšší. 

 

horší      lepší 

1   2   3   4   5 

 

7. Zaměstnanecké vztahy 

 

Vztahy 

 

Otázky ANO NE 

1. Má firma politiku zaměstnaneckých vztahů?   

2. Je ve firmě určena osoba zodpovědná za úroveň zaměstnaneckých 

vztahů? 

  

3. Jsou představy, politiky a očekávání firmy shrnuty do etického kodexu 

pracovního jednání? 

  

Pokud jste odpověděli ano, pokračujte ve vyplňování, ostatní přejdou k otázce č. 7 

4. Účastnili se na tvorbě tohoto kodexu všichni vedoucí?   

5. Jsou s tímto kodexem seznámeni všichni zaměstnanci?   

6. Dostávají ho i nově příchozí zaměstnanci?   

7. Dostávali zaměstnanci informaci, s kým nebo na koho se mohou obrátit 

v případě potřeby rady v situacích týkajících se zaměstnaneckých vztahů? 

  

8. Vede ve firmě někdo výstupní rozhovory?   

9. Je to formou: 

a) jen rozhovoru 

b) jen dotazníku 

c) obojí 

  

10. Má firma trvalý přístup k právnímu poradenství v oblasti pracovně-

právních vztahů? 

  

11. Existuje ve firmě osoba, která eviduje legislativu v oblasti 

zaměstnaneckých vztahů, pravidla, aktivity? 

  

12. Zjišťujete, zda jsou vaši zaměstnanci ve firmě spokojeni?   

13. Jsou záznamy všech stížností evidovány a analyzovány?   

14. Jsou stížnosti zaměstnanců řešeny do 5 dnů od jejich přijetí? 

10.  Jaká je celková úroveň zaměstnaneckých vztahů ve firmě? 

Zakroužkujte odpověď na stupnici 1-5, kde 1 je nízké, 3 střední a 5 

nejvyšší. 

horší      lepší 

1   2   3   4   5 

 

 

 



 

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců 

 

Otázky ANO NE 

1. Je evidován počet dnů u zaměstnanců z důvodu pracovní neschopnosti?   

2. Dostává top management periodicky zprávy týkající se bezpečnosti ve 

firmě? 

  

3. Jsou evidovány pracovní úrazy?   

4. Jsou vytvořeny podmínky pro profesionální lékařskou první pomoc?   

5. Je určena osoba(y) odpovědná za bezpečnost práce ve firmě?   

6. Umožňuje organizace pravidelné preventivní prohlídky zaměstnanců?   

7.  Jaká je celková úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců ve 

firmě? Zakroužkujte odpověď na stupnici 1-5, kde 1 je nízké, 3 střední a 5 

nejvyšší. 

 

horší      lepší 

1   2   3   4   5 

 

Zabezpečení politiky rovných příležitostí (PRP) ve firmě 

 

Otázky ANO NE 

1. Existuje ve firmě politika rovných pracovních příležitostí?   

2. Byla tato politika oznámena všem zaměstnancům?   

3. Jsou určena opatření k tomu, aby při přijímání nových zaměstnanců 

nedošlo k diskriminaci? 

  

7.  Jaká je celková úroveň PRP ve firmě? Zakroužkujte odpověď na 

stupnici 1-5, kde 1 je nízké, 3 střední a 5 nejvyšší. 

 

horší      lepší 

1   2   3   4   5 

 

8. Firemní kultura 

 

Otázky ANO NE 

1. Má firma definovány své hodnoty, které jsou pro ni důležité?   

2. Jsou o nich zaměstnanci dobře informováni?   

3. Sdílejí zaměstnanci tyto hodnoty a uznávají je?   

4. Chovají se manažeři v souladu s firemními hodnotami?   

5. Je ve firmě vytvořeno proaktivní podnikatelské klima orientované na 

zákazníky? 

  

6. Jsou ve firmě jasně a srozumitelně nastaveny personální a provozní 

normy? 

  

7. Přizpůsobuje se Váš styl vedení lidé zaměstnancům?   

8. Adaptují se vaši zaměstnanci dobře na změny?   

9.Podporujete vytváření partnerských vztahů k zákazníkům?   

10. Znáte přednosti a nedostatky své konkurence?   

7.  Jaká je celková úroveň firemní kultury ve firmě? Zakroužkujte odpověď 

na stupnici 1-5, kde 1 je nízké, 3 střední a 5 nejvyšší. 

horší      lepší 

1   2   3   4   5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA Č. 2 – ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI X 

 

 

Organizační struktura společnosti X 

 

 

 

 

 

 



 

PŘÍLOHA Č. 3 - CERTIFIKACE  

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

PŘÍLOHA Č. 4 - DOTAZNÍK 

 

Dotazník 
 

Vážení zaměstnanci, 

 

jsem studentka 5. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, oboru Ekonomika 

podniku. 

Touto cestou bych Vás ráda požádala o vyplnění tohoto dotazníku, jenž se stane 

součástí mé diplomové práce na téma „Výběr a adaptace zaměstnanců v konkrétním 

podniku“. Dovoluji si Vás upozornit, že dotazník je anonymní a veškeré údaje takto získané 

budou použity pouze za účelem vypracování mé diplomové práce a ne jinak. Výsledky 

dotazníku budou využity ke zlepšení současného procesu přijímání a adaptace nových 

zaměstnanců.  

Dotazník je rozdělen na pět částí, z nichž poslední je dobrovolná a slouží pouze 

k Vašim námětům a připomínkám k dané problematice. 

Není-li uvedeno jinak označte pouze jednu odpověď. Děkuji za Váš čas. 

Bc. Eva Drdová 

 

A. Část zaměřená na proces výběru zaměstnance. 
 

1. Jakým způsobem jste sděloval(a) zaměstnavateli prvotní informace o své osobě? 

       formou životopisu 

 formou dotazníku 

 formou ústního pohovoru 

 jiným způsobem ………………………………………………………………………… 

 

2. Proběhl před Vašim přijetím výběrový pohovor se zaměstnavatelem? 

 ano, proběhl 

 ne, neproběhl (prosím, pokračujte otázkou č. 5 ) 

 

3. Myslíte si, že byl výběrový pohovor náročný? 

 ano, byl náročný 

 ne, nebyl náročný 

Proč byl pohovor náročný? (odpovídají pouze respondenti, kteří zvolili „ano, byl náročný“): 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

4. Myslíte si, že byly kladené otázky při pohovoru odpovídající? 

 ano, byly odpovídající 

 ne, nebyly odpovídající 

Proč otázky nebyly odpovídající? (odpovídají pouze respondenti, kteří zvolili „ne, nebyly odpovídající“): 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………........ 

 

5. Změnil(a) byste nějakým způsobem výběrový proces?  

 ne, jsem spokojen(a) 

 ano, změnil(a) bych 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

6. Odpovídá Vaše pracovní náplň náplni avizované při přijímání? 

 plně odpovídá 

 spíše odpovídá 

 spíše neodpovídá 

 vůbec neodpovídá 

Důvod(y), proč neodpovídá (odpovídají pouze respondenti, kteří zvolili „spíše / vůbec neodpovídá“): 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

7. Vykonáváte oproti prvotní domluvě nějakou práci navíc? 

 ano, vykonávám práci navíc 

 ne, nevykonávám práci navíc 

 

8. Pomocí stupnice 1 – 5 ohodnoťte Vaši spokojenost s jednotlivými aspekty týkající se Vaší 

práce /1 – zcela spokojen(a), 5 – zcela nespokojen(a)/: 

 

Náplň práce       1     2     3     4     5 

Prostředí na pracovišti    1     2     3     4     5 

Finanční ohodnocení    1     2     3     4     5 

Zaměstnanecké výhody   1     2     3     4     5 

Přístup nadřízených    1     2     3     4     5 

Soudružnost kolektivu   1     2     3     4     5 

Možnost kvalifikačního růstu   1     2     3     4     5 

 

B1. Část zaměřená na adaptaci zaměstnance  - první den na pracovišti. 
 

1. Byl(a) jste seznámen(a) s náplní Vaší práce? 

 ano, byl(a) jsem seznámen(a) 

 ne, nebyl(a) jsem seznámen(a) 

 nepamatuji se 

 

2. Byl(a) jste seznámen(a) s organizační strukturou společnosti? 

 ano, byl(a) jsem seznámen(a) 

 ne, nebyl(a) jsem seznámen(a) 

 nepamatuji se 

 

 

3. Byl Vám představen Váš přímý nadřízený? 

 ano, byl mi představen 

 ne, nebyl mi představen 

 nepamatuji se 

 

4. Byli Vám představeni členové Vaší pracovní skupiny (resp. týmu)? 

 ano, byli mi představeni 

 ne, nebyli mi představeni 

 nepamatuji se 

 

5. Byl Vám osobně přidělen patron (mentor) v prvních dnech? 

 ano, byl mi přidělen 

 ne, nebyl mi přidělen 

 

 



 

B2. Část zaměřená na dlouhodobou adaptaci zaměstnance. 
 

6. Věnoval Vám patron (nadřízený) dostatek času? 

 ano, věnoval 

 ne, nevěnoval 

 nevím, neuvědomuji si 

 

7. Byl Vám poskytnut dostatek informací a instrukcí pro Vaši práci (patronem, nadřízeným)? 

 ano, byl mi poskytnut 

 ne, nebyl mi poskytnut 

 

8. Podal Vám patron (nadřízený) ochotně opakovaně informaci, pokud jste ji nepochopili? 

 ano, podal 

 ne, nebyl ochoten 

 tato situace nenastala 

 

9. Byla Vám vždy po splnění úkolu poskytnuta zpětná vazba ze strany zadavatele? 

 ano, byla mi poskytnuta vždy 

 ano byla, ale nepravidelně 

 ne, nebyla mi poskytnuta moc často, resp. nikdy 

 

10. Byl(a) jste celkově spokojen(a) s komunikací s Vašim patronem nebo nadřízeným? 

 ano, byl(a) jsem spokojen(a) 

 ne, nebyl(a) jsem spokojen(a) 

Důvod(y) nespokojenosti (odpovídají pouze respondenti, kteří zvolili „ne, nebyl(a) jsem spokojen(a)“): 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

11. Byl(a) jste celkově spokojen(a) s průběhem Vašeho adaptačního procesu? 

 byl(a) jsem velmi spokojen(a) 

 byl(a) jsem spíše spokojen(a) 

 byl(a) jsem spíše nespokojen(a) 

 nebyl(a) jsem spokojen(a) 

Důvod(y) nespokojenosti(pouze pro respondenty, kteří zvolili „byl(a) jsem spíše nespokojen(a)“ a „nebyl(a) jsem 

spokojen(a)“):………………………………………………………………………………………

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

 
12. Jste spokojen(a)  se svým současným zaměstnáním? 

 jsem spokojen(a) 

 spíše spokojen(a) 

 spíše nespokojen(a) 

 jsem nespokojen(a) 

Důvod nespokojenosti (odpovídají pouze respondenti, kteří zvolili „spíše nespokojen(a)“ nebo „jsem nespokojen(a)“: 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

 

 



 

C. Osobní údaje zaměstnance. 
1. Pohlaví: 

 muž 

 žena 

 

2. Ve společnosti pracuji na pozici: 

 technicko-hospodářský pracovník 

 pracovník na dělnické pozici 

 

3. Ve společnosti pracuji: 

 méně než 1 rok 

 1 – 3 roky 

 více než 3 roky 

 

 

 

 

 

D. Vlastní návrhy k procesu výběru a adaptace. 

„Nepovinná část“ 

 
 


