
Příloha č. 1  

Dotazník 

Vážená paní, vážený pane 
 
 Jmenuji se Lucie Kotrlová a jsem studentka 5. ročníku Ekonomické fakulty, VŠB – 
TU. Obracím se na Vás s prosbou o spolupráci při zpracovávání mé diplomové práce na téma 
„Výběr a adaptace zaměstnanců“. Ráda bych Vás tímto požádala o vyplnění dotazníku, jehož 
cílem je analyzovat současný systém výběru a adaptace zaměstnanců ve Vaší společnosti. 
 Vámi poskytnuté informace jsou zcela anonymní a slouží pouze pro studijní účely.  
 Vaše odpovědi prosím označte křížkem. (Levým tlačítkem myši na ikonu ) 
 Předem Vám děkuji za spolupráci a Váš čas. 
 
          Bc. Lucie Kotrlová 
 

1. Pracuji jako: 
a.  THZ  b.  Stavbyvedoucí  c.  Manažer  d.  Jiné 
 

2. Jak dlouho tuto pracovní pozici ve společnosti zaujímáte? 
a.  Méně než 6 měsíců b.  Méně než 1 rok   c.  1rok 
 

3. O volném pracovním místě jste se dozvěděl/a: 
a.  Z tisku  b.  Z internetových stránek společnosti  c.  Na internetu  
d.  Na Úřadu práce e.  Na vývěsce v organizaci   
f.  Jinak (Uveďte prosím)       
 

4. Co Vás nejvíce na nabídce pracovního místa zaujalo?(Můžete označit více 
možností) 
a.  Platební podmínky b.  Náplň práce c.  Zaměstnanecké výhody  
d.  Prestiž pracov. místa e.  Potřeba zaměstnání f.  Flexibilní pracovní doba  

 
5. Pracoval/a jste ve společnosti dříve?    a.  Ano b.  Ne 

 
6. Absolvoval/a jste ve výběrovém procesu některou z těchto metod výběru?  

(Můžete označit více možností) 
a.  Jazykový test  b.  Odborný test  c.  Test znalostí  
d.  Psychologický test e.  Výběrový pohovor f.  Osobní dotazník  
g.  Assessment center  h.  Jiné 

 
7. Vyhovovala Vám forma výběrového řízení?   a.  Ano b.  Ne 

 
8. Prošel/a jste výběrovým pohovorem?    a.  Ano b.  Ne 
 
9. Byl pro Vás výběrový pohovor stresující?  a.  Ano  b.  Ne 



10. Do jaké míry jste byl/a spokojen/a s jednotlivými prvky pohovoru?  
(1 = nejvíce spokojen/a, 4 = zcela nespokojen/a)  1 2 3 4 
Prostředí, kde se pohovor odehrával        
Připravenost otázek tazatele         
Vhodnost otázek          
Vystupování komise          
Prostor pro dotazy          
Informace o pracovním místě        
 

11. Odpovídá Vaše pracovní pozice Vaší kvalifikaci?    
a.  Ano    b.  Ne    c.  Částečně  

 
12. Shoduje se Vaše současná práce s prací, o kterou jste se ucházel/a?  

a.  Ano    b.  Ne   c.  Částečně  
 

13. Jak jste spokojen/a s následujícími skutečnostmi: 
(1 = nejvíce spokojen/a, 4 = zcela nespokojen/a)  1 2 3 4 
Platové podmínky          
Náplň práce           
Pracovní prostředí          
Zaměstnanecké výhody         
Pracovní kolektiv          
Vedení            
Možnost dalšího rozvoje a profesního růstu       

 
14. Proběhlo v organizaci vstupního školení?         a.  Ano b.  

Ne 
(Pokud ne, přejděte prosím na otázku č. 18) 
 

15. Co bylo obsahem Vašeho vstupního školení? (Můžete označit více možností) 
a.  BOZP   b.  Etický kodex  c.  Systém benefitů   
d.  Informace o systému řízení kvality    e.  Pracovní řád 
f.  Základní informace o společnosti 
 

16. Absolvoval/a jste nějaké jiné školení nad rámec základního?  
a.  Ano (Uveďte jaké)          b.  Ne 
 

17. Byly informace, které jste získal/a, užitečné?   a.  Ano b.  Ne 
 

18. Postrádal/a jste nějaké informace při nástupu do zaměstnání?  
 a.  Ano b.  Ne 

V případě, že Ano, uveďte které: (Můžete označit více možností) 
a.  Základní informace o společnosti  b.  Mapa areálu 
c.  Organizační struktura    d.  Etický kodex 



e.  Tel. seznam klíčových zaměstnanců  f.  Kolektivní smlouva 
g.  Možnost stravování     h.  Možnost profesního růstu 
i.  Pracovní řád      j.  Jiné (Uveďte, prosím)       
 

19. Byl/a jste první den na pracovišti uvítán/a vedoucím? a.  Ano b.  Ne 
 

20. Byli Vám představeni spolupracovníci?   a.  Ano b.  Ne 
 

21. Byl Vám přidělen mentor – patron na zaškolení? a.  Ano b.  Ne 
 

22. Obdržel/a jste osobní adaptační plán?   a.  Ano b.  Ne 
(Pokud NE, přejděte prosím na otázku č. 24) 

23. Probíhala Vaše adaptace podle adaptačního plánu? a.  Ano b.  Ne 
 

24. Ohodnoťte prosím Vaši spokojenost s uvedenými skutečnostmi: 
(1 = Nejvíce spokojen, 4 = nejméně spokojen)  1 2 3 4 
Délka vstupního školení         
Kvalita školitele          
Dovednosti mentora          
Ochota mentora pomoci Vám v počátcích s problémem     
Požadavky na Vás kladené ve zkušební době      
Přijetí do pracovního kolektivu        
 

25. Přivítal/a byste ve zkušební době nějakou společenskou akci pořádanou 
organizací? 

a.  Ano b.  Ne 
 

26. Máte nějaké návrhy a připomínky k průběhu procesu výběru a adaptace ve 
společnosti?  
(Nepovinná otázka)       
 

27. Uveďte Vaše pohlaví.     a.  Žena b.  Muž 
 

28. Jaký je Váš věk? 
a.  Méně jak 24 let    b.  25 – 34 let   c.  35 – 44 let 
d.  45 – 54 let    e.  55 let a více 
 

29. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
a.  Základní    b.  Vyučen   c.  Vyučen s maturitou  
d.  Středoškolské    e.  Vyšší odborné  f.   Vysokoškolské 

 
 

  



Příloha č. 2  

Struktura otázek rozhovor 

 

1. Strategie, vize společnosti? 

2. Jaká je charakteristika, organizační struktura personálního oddělení? 

3. Jaká je stručná charakteristika jednotlivých divizí společnosti? 

4. Stav zaměstnanců, počty za posledních 5 let a jejich struktura? 

5. Jaké dokumenty požadujete od uchazečů o zaměstnání? 

6. Které metody výběru používáte nejčastěji? 

7. Výběrový pohovor – kdo je přítomen? Vytváříte komisi a příp. v jakém složení? 

8. Využíváte strukturovaný rozhovor? Které otázky např. obsahuje? 

9. Využíváte při výběrovém pohovoru i ukázku práce, hraní rolí apod.? 

10. Jak jsou jednotlivý uchazeči při výběru hodnoceni? Vedete nějakou bodovou stupnici, 

nebo jen vzájemné srovnávání? 

11. Máte vytvořený formulář k výběrovému pohovoru pro zapisování hodnocení 

uchazeče? Co konkrétně obsahuje? 

12. Využíváte, preferujete výběr z vnitřních nebo z vnějších zdrojů? 

13. Kde konkrétně získávají uchazeči/zaměstnanci informace o volném pracovním místě? 

14. V kterém konkrétním tisku, webu inzerujete nabídku práce? 

15. Spolupracujete se studenty?  

16. Jak získávají studenti informace o možné spolupráci? 

17. Školení BOZP je povinné pro každého zaměstnance? Je interní, nebo jej poskytuje 

externí firma? 

18. Je v interních předpisech společnosti nadefinovaný postup získávání a výběru 

zaměstnanců, příp. jaké údaje má obsahovat popis pracovního místa? 

19. Jak je definovaná péče o zaměstnance v interních předpisech? 

20. Máte kolektivní smlouvu? 

21. Máte vytvořený adaptační program pro nové zaměstnance? 

22. Máte vytvořený individuální plán adaptace? 

  



Příloha č. 3  

Vývoj po

 

Graf č.1 Vývoj počtu zaměstnanc

Zdroj: vlastní 
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Graf č. 2 Spojnicový graf roč

k 1. 1. daného roku. 

Zdroj: vlastní 
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 V grafu č. 2 je nejvíce patrné, že největší propad zaznamenali dělníci na povrchu. Je 

vidět, že počet zaměstnanců na povrchu byl na začátku roku 2005 přes 500. Na přelomu roku 

2006/2007 došlo k ohromnému poklesu, který se díky krizi pak nadále prohluboval. 

V současné době je stav zaměstnanců na povrchu dokonce menší než počet TH zaměstnanců. 

U TH zaměstnanců je zřetelně vidět, že počty zaměstnanců klesaly v průběhu prvních tří let. 

To samozřejmě přímo navazuje na pokles druhých dvou složek zaměstnanců. Jelikož není 

potřeba, aby byla zastoupena správa a řízení společnosti ve stejné míře, jako v době, kdy se 

počty dělníků pohybovaly okolo 1000 zaměstnanců. Největší pokles byl ale registrován právě 

v roce 2008, kdy dolehla na ČR zmíněná hospodářská krize. V dalších letech až do 

současnosti, docházelo k opětovnému přijímání a doplňování stavu TH zaměstnanců. 

Nejmenší změnu zaznamenali zaměstnanci pracující pod povrchem. Ti až na první výrazný 

pokles, stále kolísají okolo 300 zaměstnanců a jako jediný v posledním roce zaznamenali 

rostoucí trend namísto stále klesajícího jako je tomu u předešlých dvou skupin zaměstnanců. 

 

Množství příchodů a odchodů zaměstnanců ve společnosti za sledované období 

 Za posledních 27 měsíců byly sestaveny časové řady počtu přijatých zaměstnanců a 

časové řady počtu odchodů zaměstnanců.  

 

Graf č. 3 Celkové příchody zaměstnanců za dané období  

 

Zdroj: vlastní 
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Graf č. 4 Příchody nových zaměstnanců za dané období 

 

Zdroj: vlastní 

Za posledních 27 měsíců, tedy od 1. ledna. 2009 do konce března 2011 bylo celkem 

přijato 278 nových zaměstnanců. Maxima bylo dosáhnuto v srpnu 2009, kdy bylo přijato 36 

zaměstnanců. Průměrně bylo tedy každý měsíc přijato 10,3 uchazečů o pracovní místo.  

 Tyto údaje však musí být ošetřeny o odchody zaměstnanců.  

 

Graf č. 5 Odchody zaměstnanců celkem za dané období 

 

Zdroj: Vlastní 
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Graf č. 6 Odchody zaměstnanců

Zdroj: vlastní 
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Graf č. 7 Příchody, odchody zam

Zdroj: Vlastní 
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Příloha č. 3 Znalostní testy  

 

1. Znalostní test pro pozici řadová účetní, fakturant a pokladní 

 

Otázka č. 1 Na koho se vztahuje zákon o účetnictví? 

a) na právnické osoby, které mají sídlo na území ČR 
b) na zahraniční osoby, které podnikají v zahraničí 
c) ostatní fyzické osoby, které nevedou účetnictví 

Otázka č. 2 Rozvahový den je? 

a)  1. 1. den kdy se otevírají účetní knihy 
b) 30. 6. den, kdy se podává daňové přiznání 
c) 31.12 den, kdy se uzavírají účetní knihy 

Otázka č. 3 Jaký kurz se používá pro účely ocenění cizí měny na českou měnu? 

a) Kurz devizní nákup vyhlášený KB 
b) kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB 
c) kurzem valuty vyhlášeným KB 

Otázka č. 5 Dlouhodobý nehmotný majetek je? 

a) majetek, jehož ocenění je vyšší jak 40 tis. Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok 
b) majetek, jehož ocenění je vyšší jak 60 tis. Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok 
c) majetek, jehož ocenění je vyšší jak 20 tis. Kč s dobou použitelnosti do 1 roku 

Otázka č. 6 Dlouhodobý hmotný majetek je? 

a) majetek, jehož ocenění je vyšší jak 100 tis. Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok 
b) majetek, jehož ocenění je vyšší jak 40 tis. Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok 
c) majetek, jehož ocenění je vyšší jak 60 tis. Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok 

Otázka č. 7 Nemovitostí, dlouhodobým hmotným majetkem v případě budovy nebo 

 stavby je? 

a) majetek, jehož ocenění je vyšší jak 100 tis. Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok 
b) není rozhodující cena, nemovitost je vždy dlouhodobým hmotným majetkem 
c) majetek s cenou nad 10 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok 

Otázka č. 8 Náklady se účtují? 

a) účtová třída 5 – náklady 
b) účtová třída 3- zúčtovací vztahy 
c) účtová třída 1 – zásoby 

Otázka č. 9 Přírůstky u syntetických účtů aktivních se účtují na straně? 

a) MD 



b) DAL 
c) dle počátečního stavu 

Otázka č. 10 Přírustky u syntetických účtů pasivních se účtují na straně? 

a) MD 
b) DAL 
c) dle počátečního stavu 

Otázka č. 11 Technickým zhodnocením dlouhodobého hmotného majetku se rozumí? 

a) běžné opravy do 40 tis. Kč výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební 
úpravy, rekonstrukce a modernizace 

b) majetku, když převýší v úhrnu za zdaň. období částku 40 tis. Kč výdaje na 
dokončené nástavby,přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace 

c) majetku, když převýší v úhrnu za zdaň.období částku 60 tis. Kč. 

Otázka č. 12 Příspěvek zaměstnavatele na závodní stravování zajišťované 

 prostřednictvím jiného subjektu je daňově účinný ? 

a) do výše 55% nominální hodnoty uvedené na stravence 
b) do výše 55% ceny jednoho hlavního jídla v průběhu jedné pracovní směny 
c) do výše 70% stravného při trvání pracovní cesty 

Otázka č. 13 Mohou se stát výdaje na reprezentaci daňově uznatelným? 

a) ano, do výše příjmů s nimi přímo souvisejícími 
b) ne, protože se jedná o taxativně vymezený nedaňový výdaj 
c) ano, jestliže podnikatel prokáže, že mu tyto výdaje zvýšily zdanitelné příjmy 

Otázka č. 14 Které výdaje, související s pracovními cestami zaměstnanců nemohou být 

 daňově účinné? 

a) havarijní pojištění jejich soukromých vozidel 
b) pojištění léčebných výloh v zahraničí 
c) kapesné u tuzemských pracovních cest 

Otázka č. 15 U kterých výdajů, je podmínkou jejich daňové účinnosti zaplacení? 

a) všechny smluvní sankce, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné 
sankce ze závazkových vztahů 

b) manka a škody 
c) náhrada škody a úroky z úvěrů 

Otázka č. 16 Podle zákona o DPH je daňový dobropis: 

a) účetním dokladem, není však daňovým dokladem 
b) daňovým dokladem  
c) daňovým dokladem, ale pouze při změně poměru cen za jednotlivá poskytnutá 

plnění v rámci sjednané ceny za kombinaci služeb spočívajících v organizaci 



zájezdů, výstav či kongresů, přičemž tato změna má za následek snížení daňové 
povinnosti 

Otázka č. 17 Při dovozu zboží se uplatňuje sazba daně: 

a) stejná sazba jako u tuzemského zboží podle zákona o DPH 
b) vždy základní sazba daně 
c) vždy snížená sazba daně 

Otázka č. 18 Hmotný majetek s výjimkou jiného majetku odepisuje: 

a) vždy vlastník 
b) poplatník, který má k tomuto majetku vlastnické právo, pronajatý hmotný majetek 

může na základě písemné smlouvy odepisovat nájemce 
c) vlastník, pouze u nehmotného majetku může odepisovat nájemce 

Otázka č. 19 Při zaplacení zálohy na stavební práce se uplatňuje 

a) základní sazba 
b) snížená sazba 
c) zaplacení zálohy se nepovažuje za uskutečnění zdanitelného plnění 

Otázka č. 20 Které daně může právnická osoba zahrnovat do daňových výdajů: 

a) daň silniční 
b) daň z příjmu právnických osob 
c) daň z přidané hodnoty 

Otázka č. 21 U hmotného majetku, který  spol s r.o. vyrobila ve vlastní režii je vstupní 

 cenou: 

a) pořizovací cena 
b) rozpočtové náklady 
c) vlastní náklady 

Otázka č. 22 Plátce DPH je povinen vyhotovit doklad o použití: 

a) nejpozději do posledního dne zdaňovacího období 
b) následující den po uskutečnění zdanitelného plnění 
c) nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění 

Otázka č. 23 Plátce DPH může poskytovat zdarma zboží pro reklamní a propagační 

 účely pokud: 

a) zboží je označeno firemní značkou plátce a jeho jednotková vstupní cena bez daně 
nepřesahuje 200,-Kč 

b) jeho jednotková vstupní cena bez daně nepřesahuje 500,- Kč a zboží zároveň 
nepodléhá spotřební dani. 

c) zboží je označeno firemní značkou plátce a jeho jednotková vstupní cena bez daně 
nepřesahuje 500,-Kč 



Otázka č. 24 Stavba s pořizovací cenou 35.000,- Kč je v účetnictví zachycena jako: 

a) hmotný investiční majetek 
b) drobný dlouhodobý hmotný majetek 
c) dlouhodobý hmotný majetek 

Otázka č. 25 Časové rozlišení je třeba provádět? 

a) u výdajů které, nesouvisí s běžným účetním obdobím, ale týkají se příštích období 
b) u nedaňových výdajů 
c) u výdajů na nákup dlouhodobého hmot.majetku 

Otázka č. 26 Dohadnou položku je třeba vytvářet? 

a) na nevyúčtované úroky z prodlení a smluvní pokuty 
b) na nevyúčtované náklady týkající se běžného zdaňovacího období 
c) na příjmy příštích období 

Otázka č. 27 Den uskutečnění zdanitelného plnění je den? 

a) vystavení daňového dokladu 
b) den dodání zboží nebo služby 
c) den dodaní zboží ( služby) nebo zaplacení zboží (služby) a to ten, který nastane dříve 

Otázka č. 28 Platby za nákup materiálu a zboží jsou? 

a) přijatým zdanitelným plněním pro účely DPH s nárokem na odpočet 
b) uskutečněným zdanitelným plněním 
c) plněním osvobozeným 

Otázka č. 29 Prodej výrobků do EÚ je? 

a) přijatým zdanitelným plněním pro účely DPH 
b) uskutečněným zdanitelným plněním v tuzemsku 
c) uskutečněným plněním osvobozeným dle § 64 

Otázka č. 30 Při pořízení zboží z třetích zemí -DPH vypočte? 

a) Celní úřad - JSD 
b) DPH si vypočte sám poplatník - samovyměření 
c) nevyměřuje se 

Otázka č. 31 Jaké je plátce DPH povinen vést záznamy pro daňové účely: 

a) pokud vede řádně účetnictví, nemusí vést žádné další záznamy 
b) takové, které stanoví zákon o DPH 
c) takové, které určí správce daně 

Otázka č. 32 K pohledávkám po splatnosti se z titulu dočasného snížení ocenění vytváří: 

a) rezerva 
b) odpis 
c) opravná položka 



Otázka č. 33 Je zaplacená smluvní pokuta výdajem (nákladem) vynaloženým na 

 dosažení, zajištění a udržení příjmů: 

a) ne 
b) ano 
c) ano, pokud celková výše pokuty nepresáhne 0,5% z celkových výdajů 

Otázka č. 34 Obchodní společnost vzniká dnem (§62) 

a) zápisu do obchodního rejstříku 
b) založením 
c) úplným splacením základního kapitálu 

Otázka č. 35 DPH patří mezi tzv. daně: 

a) přímé 
b) nepřímé 
c) kapitálové 

 

2. Znalostní test pro pozici správce informačního systému 

PHP 

1. Which of the following data types cannot be directly manipulated by the client? 
a) Cookie Data 
b) Session Data 
c) Remote IP Address 
d) User Agent 

 
2. What is the correct way to add 1 to the $count variable? 

a) ++count; 
b) count++; 
c) $count++; 
d) $count =+1; 

 
3. What is the correct way to connect to a MySQL database? 

a) mysql_open("localhost"); 
b) connect_mysql("localhost"); 
c) dbopen("localhost"); 
d) mysql_connect("localhost"); 

 
4. What is the best way to run PHP 4 and PHP 5 side-by-side on the same Apache 

server? 
a) Run one as an Apache module, the other as a CGI binary 
b) Run both as a CGI binary 
c) Just use .php4 for PHP 4, and .php for PHP 5 
d) Use .php for both but use different document rous 



 
5. How do you get information from a form that is submitted using the "get" method ? 

a) $_GET[]; 
b) $_POST[]; 
c) Request.Form; 
d) Request.QueryString; 

 
6. You have the following code: 

$a[] = "a"; 

$a[] = "b"; 

$a[] = "c"; 

What is the value of $a[1] ? 

a) "a" 
b) "b" 
c) "c" 
d) Null 

 
7. You have the following code: 

$a = array("a","b","c"); 

foreach ($a as $b){ 

$c++; 

} 

 

What is the value of $c ? 

a) 0 
b) 1 
c) 2 
d) 3 

 
8. You have the following code: 

$a = '1'; 

$b = &$a; 

$b = "2$a"; 

 

What is the value of $a ? 

a) '1' 
b) 21 
c) "21" 
d) 2 

 
9. You have the following code: 

$a = array(‘c’, ‘b’, ‘a’); 

$b = (array) $a; 

 



What is the value of $b ? 

a) TRUE 
b) array(‘c’, ‘b’, ‘a’)  
c) array(array(‘c’, ‘b’, ‘a’)) 
d) None of the above 

 
10. You have the following code: 

$a = "abc"; 

$b = substr($a, 0, -1); 

What is the value of $b ? 

a) "ab" 
b) "c" 
c) null 
d) none of the above 

1.B, 2.C, 3.D, 4.A, 5.A, 6.B, 7.D, 8.B, 9.B, 10.A 

 

SQL 

1. Which of the following 3 SQL statements is correct? 
a) SELECT Username, Password WHERE Username = 'user1' 
b) SELECT Username AND Password FROM Users 
c) SELECT Username, Password FROM Users 
d) SELECT Username WHERE Users 

 
2. What is the ABS SQL function used for? 

a) To return the average value of a numeric expression. 
b) To return the minimum value of a numeric expression. 
c) To return the maximum value of a numeric expression. 
d) To return the absolute, positive value of a numeric expression. 

 
3. If you don't specify ASC or DESC after a SQL ORDER BY clause, the following is 

used by default: 
a) DESC 
b) There is no default value. 
c) ASC 

 
4. Which of the following SQL clauses is used to DELETE data from a database table? 

a) DROP DATA 
b) CLEAR 
c) DELETE 
d) REMOVE 

 



5. What does the UNION operator do? 
a) The UNION operator sorts the selected result set. 
b) The UNION operator behaves the same as the JOIN SQL clause. 
c) The UNION operator combines the results of two or more queries into a one result 

that includes all the rows from the queries in the union. 
d) None of the above 

 
6. The INNER JOIN clause… 

a) returns only the rows from the first table, which have non-matching values with 
the second table in the field on which the 2 tables are joined. 

b) returns all rows from 2 tables. 
c) returns all rows that have matching value in the field on which the 2 tables are 

joined. 
d) None of the above 

 
7. If you join a table to itself, what kind of join are you using? 

a) You can't join a table to itself. 
b) Selective Join. 
c) Self Join 

 
8. What does the term 'locking' refer to? 

a) Locking is the process of database authentication. 
b) Locking is a process preventing users from reading data being changed by other 

users, and prevents concurrent users from changing the same data at the same time. 
c) Locking is a process, which logs database usage. 

 
9. The IN SQL keyword… 

a) Determines if a value matches any of the values in a list or a sub-query. 
b) Is used with the DISTINCT SQL keyword only. 
c) Defines the tables we are selecting or deleting data from. 
d) None of the above 

 
10. What will be the result of the following SQL statement: SELECT LEFT('Have a nice 

day.', 4) 
a) 'Have' 
b) 'day.' 
c) The statement will produce error. 
d) None of the above 

1.C, 2.D,  3.C, 4.C, 5.C, 6.C, 7.C, 8.B, 9.A, 10.A 

 

  



Příloha č. 4 Návrh obsahu příručky pro nové zaměstnance 

 

Obsah tištěné brožurky pro zaměstnance 

 

• Stručná charakteristika společnosti – historie, současnost, org. struktura, management, 

stručná charakteristika jednotlivých divizí společnosti 

• Principy o bezpečnosti práce, první pomoc 

• Popis pracovního místa – jež by byl individuálně vkládán 

• Informace o pracovních podmínkách – přestávky na oddech a jídlo, čerpání dovolené, 

pracovní doba,  

• Informace o splatnosti a zasílání mezd, druhy srážek ze mzdy, prémie apod. 

• Pracovní řád 

• Zásady firemní kultury 

• Systém péče o zaměstnance a seznam zaměstnaneckých výhod 

• Systém rozvoje a vzdělávání 

• Informace o docházce, způsobu hlášení absence, prac. neschopnosti, 

• Informace o možnostech stravování, sociálně hygienických podmínkách práce apod 

• Informace ohledně telefonování, telefonní seznam 

• Systém firemních porad 

• Informace o informačním systému společnosti 

• Pravidla vysílání na služební cesty 

• Pravidla používání svěřených předmětů – telefon, auto, PC, apod. 

• Plán pro bezpečné zvládnutí mimořádných a krizových situací 

• Adresa lékaře  

• Mapky areálu resp. budovy (mohou být zaznačeny hasící přístroje apod.) 

 

 

 

 

 

  



Příloha č. 5 Individuální adaptační plán 

 

INDIVIDUÁLNÍ ADAPTAČNÍ PLÁN ZAMĚSTNANCE 

Jméno, příjmení, titul 

zaměstnance 
 

Podpis zaměstnance: 

Přijímán na pozici: Mzdová účetní 

Zpracovatel plánu  

(přímý nadřízený): 
Přímý nadřízený 

Podpis zpracovatele: 

Nejvyšší dosažené 

vzdělání (studijní obor) 
Středoškolské – OA. Ekonomické. 

Nastoupil dne: 1. 2. 2011 

Zkušební doba: 3 měsíce 

Termín splnění plánu: 25. 4. 2011 

Jméno, příjmení a funkce 

mentora: 
 

Jméno, příjmení, funkce vedoucího 

zaměstnance odpovědného za průběh 

adaptačního procesu: 

 

Školení BOZP provedl:  Dne: 1. 2. 2011 

 

PRACOVNÍ VÝCVIK (školení, zaškolení, zaučení, konkrétní úkoly apod.) 

Obsah zaškolení Termín 

Plán 

splněn 

/nesplněn 

Školitel/ 

podpis 

BOZP, PO 1.2.2011 Splněn 
 

Vyřízení vstupních formalit 

• Předání osobní čipové karty zaměstnance 
• Podpis pracovní smlouvy 
• Předán mzdový výměr 

• Předání informační brožurky 

1.2.2011 Splněn  

Vstupní školení  

• Seznámení s adaptačním plánem 
• Základní informace o společnosti (org. struktura,...) 
• Popis pracovního místa 
• Pracovní podmínky (přestávky na oddech a jídlo,...) 

1.2.2011 Splněn  



• Pracovní řád 
• Kolektivní smlouva  
• Systém splatnosti a zasílání mezd, odměňování 
• Systém péče o zaměstnance,  
• Systém benefitů 
• Informace o systému řízení kvality 
• Systém rozvoje a vzdělávání zaměstnance 
• Možnosti stravování 
• Informace o docházce, absenci, pracovní neschopnosti 

Na pracovišti 

• Představení nadřízenému, vedoucímu ekonomického 
úseku a spolupracovníkům 

• Přidělení patrona – přímý nadřízený 

2.2.2011 Splněn  

Studium relevantních dokumentů (viz. samostudium) 
2.- 20. 2. 

2011 
Splněn  

Seznámení s pracovištěm a způsobem práce 2.-5.2.2011 Splněn  

Seznámení s interním informačním systémem  

(intranet) 
2.-5.2.2011 Splněn  

Školení – systém řízení kvality, enviromentu 2.-5.2.2011 Splněn  

Zaškolení v účetním programu  

– předání vstupních hesel a práv 
2.-5.2.2011 Splněn  

Školení – způsob zasílání mezd, druhy srážek, 

prémiový řád, způsob hlášení absence a pracovní 

neschopnosti 

2.-5.2.2011 Splněn  

Školení – zákon o účetnictví, daňová problematika, 

aktualizace údajů v zákoníku práce 
2.-5.2.2011 Splněn  

Průběžná diskuse a ověřování schopností a znalostí 

nového zaměstnance 
6. 2. 2011 Splněn  

Školení – pracovně právní vztahy 
6. - 20. 2. 

2011 
Splněn  

Školení – hmotná odpovědnost (pokladna) 
6. - 20. 2. 

2011 
Splněn  

Zařazení do pracovního týmu 
6. - 20. 2. 

2011 
Splněn  

Předání svěřených předmětů a potvrzení jejich převzetí 

v osobní kartě – klíče, pokladna, apod. 

6. - 20. 2. 

2011 
Splněn  

Průběžná diskuse a ověřování schopností a znalostí 

nového zaměstnance 
21.2.2011 Splněn  



Stanovení konkrétních úkolů 

• Samostatně vypočítat a zaúčtovat mezd cca  
10- ti zaměstnanců 

• Převody mezd na účet 
• Výplata mezd v hotovosti 
• Komunikace s FÚ, SSZ, ZP 
• Zařazení nového zaměstnance do evidence  

mezd 

21. 2. – 

15.3.2011 
Splněn  

Práce podle pokynů nadřízeného, pod dohledem 

mentora 

16.3. – 

30.4.2011 
Splněn  

Průběžná diskuse a ověřování schopností a znalostí 

nového zaměstnance 
16.3.2011 Splněn  

Závěrečný pohovor, vyhodnocení zácviku, jeho 

průběhu a výsledků.  

25.-29.4. 

2011 
Splněn  

 

PŘEVEDENÍ DO JINÝCH ÚTVARŮ (rotace)  

Útvar Termín 
Plán splněn 

/nesplněn 

Školitel/ 

podpis 

Oddělení ŘLZ 

• Spolupráce s oddělením ŘLZ 
• Databáze zaměstnanců – Seznámení s počty 

zaměstnanců, ZTP/P, srážky ze mzdy z důvodu 
exekuce, a jinými záznamy z personální agendy 

6.2.- 20.2. 

2011 
Splněn 

 

    

    

 

SAMOSTUDIUM (legislativa, normy, předpisy, apod.) 

Obsah  Termín 
Plán splněn 

/nesplněn 
Školitel/podpis 

Zákon o účetnictví 2. – 20. 2. 2011 Splněn 
 

Daňové zákony 2. – 20. 2. 2011 Splněn  

Zákoník práce 2. – 20. 2. 2011 Splněn  

Interní normy a předpisy 2. – 20. 2. 2011 Splněn  

 

 

 



ÚČAST NA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍCH V RÁMCI ADAPTAČNÍHO PROCESU 

Název vzdělávací akce Termín 
Plán splněn 

/nesplněn 
Školitel/podpis 

Program SAP 5. – 7. 2. 2011 Splněn 
 

    

    

 

 

Celkové hodnocení průběhu adaptačního procesu vedoucím zaměstnancem 

 

Stanovisko přímého nadřízeného: 

• ukončit pracovní poměr ve zkušební době 
• ponechat dále v pracovním poměru 

 

Stanovisko hodnoceného zaměstnance 

 

 

Stanovisko mentora 

 

 

Dne: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   V: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Podpis přímého nadřízeného  Podpis vedoucí oddělení ŘLZ Podpis zaměstnance 

Zdroj: Vlastní 
 


