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Příloha č. 1 - Schéma adaptačního programu 

 

 

Zdroj Stýblo (2003, str. 73) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 – Hlavní nástroje adaptačního programu 

 

Adaptační nástroj Odpovědnost 

Udržování kontaktu s pracovníkem před 

nástupem do firmy, předání písemných 

informací o firmě  

(brožury, výroční zprávy, firemní noviny). 

Personální oddělení 

Předání a vysvětlení informačních materiálů 

(informace o organizaci podniku, hlavní 

firemní směrnice, firemní kultura, informace 

o personální politice). 

Personální oddělení 

Předání a vysvětlení adaptačního plánu. Přímý nadřízený 

Vstupní rozhovor nadřízeného se 

zaměstnancem. 

Přímý nadřízený 

Seznámení se spolupracovníky. Přímý nadřízený 

Pravidelné rozhovory se zaměstnancem 

(ověření průběhu a výsledku adaptace). 

Přímý nadřízený 

Seznámení se s činností vybraných útvarů. Vedoucí útvaru 

Účast na orientačním tréninku. Personální oddělení 

Kontrola průběhu adaptačního procesu. Personální oddělení 

Vyhodnocení adaptačního procesu. Personální oddělení 

 

Zdroj: Stýblo (2009, str. 149) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3 – Organizační struktura 

 

 

Zdroj: webové stránky celní správy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4 - Logo společnosti 

 

Zdroj: interní materiály společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 5  Dotazník 

DOTAZNÍK 

Vážená paní, Vážený pane, 

tímto bych Vás ráda požádala o vyplnění krátkého dotazníku sloužícího jako podklad pro mou 

bakalářskou práci. Cílem tohoto dotazníku je analyzovat systém výběru a adaptace 

zaměstnanců ve Vaší společnosti. Na kladené otázky, prosím, odpovídejte pečlivě a pravdivě. 

Dotazník je zcela anonymní, je rozdělen na část A týkající se výběrového řízení, část B 

týkající se průběhu adaptace a část C zahrnující identifikační otázky. Jeho výsledky nebudou 

nikde zveřejňovány a poslouží pouze pro mé studijní účely. Při vyplňování zakroužkujte vždy 

jen jednu odpověď (tu, se kterou souhlasíte nebo která se alespoň nejvíce blíží vašemu 

názoru). 

Děkuji Vám za Vaše porozumění, spolupráci a čas, který strávíte vyplněním tohoto 

dotazníku, a přeji hezký den. 

Monika Petrová 

VŠB-TU Ostrava 

Ekonomická fakulta 

A. 

1) Odkud jste se dozvěděl/a o volné pracovní pozici? 

a) Věstník 

b) Známí 

c) Zaměstnanci 

d) Úřad práce 

e) Internet 

f) Odjinud. Uveďte, prosím, odkud. 

2) Vyhovovala Vám forma výběrového řízení? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne. Z jakého důvodu? 

3) Byli členové výběrové komise při Vašem výběrovém rozhovoru dostatečně 

připravení? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne. Z jakého důvodu? 

 

4) Byly podle Vás otázky výběrového rozhovoru předmětné? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne.  Z jakého důvodu? 



 

5) Byl podle Vás výběrový rozhovor náročný? 

a) Ano. Z jakého důvodu? 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

 

6) Cítil/a jste se v průběhu výběrového rozhovoru dobře? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne. Z jakého důvodu? 

 

7) Byly Vám v průběhu rozhovoru kladeny diskriminační otázky? 

a) Ano. Uveďte prosím jaké. 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

 

8) Byl výběrový rozhovor nějakým způsobem vyrušován? 

a) Ano. Uveďte prosím jak. 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

 

9) Dostal/a jste na konci výběrového rozhovoru dostatečný prostor pro Vaše 

případné dotazy? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

 

10)  Odpovídá daná pozice výběrovému řízení? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

 

B. 

1) Dostal/a jste po nástupu do zaměstnání písemný adaptační plán? 

a) Ano 

b) Ne 

 

 

 



 

2) Dostal/a jste po nástupu do zaměstnání informační balíček? (Písemnou brožuru 

zahrnující např. historii organizace, její cíle, etický kodex apod.?) 

a) Ano 

b) Ne 

 

3) Byl/a jste po nástupu do zaměstnání představen/a kolektivu? 

a) Ano 

b) Ne 

 

4) Věnoval se vám někdo v rámci adaptace? 

a) Ano, personalista 

b) Ano, přímý nadřízený 

c) Ano, kolega 

d) Ano, někdo jiný. Uveďte prosím, kdo. 

e) Ne, nikdo se mi nevěnoval. 

 

5) Byli Vám ochotni spolupracovníci po nástupu do zaměstnání v případě potíží 

pomoci? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

 

6) Byly Vám v procesu adaptace poskytnuty všechny důležité informace? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne. Uveďte prosím, které informace Vám chyběly. 

 

7) Byla Vám v procesu adaptace věnována dostatečná pozornost? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

 

8) Probíhalo nějaké hodnocení Vašeho výkonu v adaptační době? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

 

 

 

 



 

9) Bylo pro Vás jednoduché zvyknout si na Vaši nynější pracovní pozici? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne. A z jakého důvodu? 

 

10)  Jste celkově spokojen/a s průběhem Vaší adaptace? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne. Z jakého důvodu? 

 

C. 

1) Do jaké věkové kategorie spadáte? 

a) 18 - 29  let 

b) 30 – 39 let 

c) 40 – 49 let 

d) 50 a více let 

 

2) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) Středoškolské 

b) Vyšší odborné – Dis. 

c) Vysokoškolské – Bc. 

d) Vysokoškolské – Mgr., Ing.  

e) Jiné. Uveďte prosím, jaké. 

 

3) Kolik let jste zaměstnán/a na celní správě? 

a) 1 – 5 let  

b) 6 – 10 let  

c) 11 – 15 let  

d) 16 – 20 let 

e) 21 a více let 

 

4) V jaké profesi jste zařazen/a? 

a) ATZ 

b) ve služebním poměru 

 

5) Jste žena nebo muž? 

a) Žena 

b) Muž 

 

 



 

Příloha č. 6 – Návrh adaptačního plánu 

Individuální adaptační plán zaměstnance  

Titul, příjmení, jméno: 

Název pracovního místa: asistent ředitele celního ředitelství v Ostravě 

Datum nástupu do zaměstnání: 

Popis pracovního místa: Podpora řízení a koordinace, činnosti sekretariátu ředitele CÚ a 

jeho zástupců. Koordinace a zabezpečení vymezených úkolů týkajících se svobodného 

přístupu k informacím a spolupráce s veřejností. Činnost podatelny, spisové služby, archivace 

a skartace písemností. Zpracování personálních náležitostí ve vymezeném rozsahu, kontrola 

výkazů, docházky. Zpracovávání a přijímání písemností v elektronické podobě a odpovědnost 

za jejich elektronickou verzi, podepisování těchto dokumentů vlastním elektronickým 

podpisem. Plnění příkazů a rozkazů svých nadřízených služebních funkcionářů. Zajištění 

vymezených úkolů, zajištění majetkové evidence. 

ČÁST A  

NÁZEV 

ČINNOSTI 

DATUM  ODPOVĚDNÁ 

OSOBA 

PODPIS 

Vyřízení veškeré 

dokumentace 

den nástupu personalista  

Předání 

informačního 

balíčku 

den nástupu personalista  

Předání 

doplňujících 

ústních informací 

den nástupu personalista  

Školení BOZP den nástupu personalista  

 

Poznámky: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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



 

ČÁST B  

NÁZEV ČINNOSTI DATUM (ODKDY 

DOKDY) A DOBA 

TRVÁNÍ 

ODPOVĚDNÁ 

OSOBA 

PODPIS 

Seznámení s kolegy a 

pracovištěm 

1. -2. Den přímý nadřízený  

Začleňování do 

pracovního procesu 

2 měsíce mentor  

Školení: 

Počítačový systém 

Systém komunikace 

 

1 až 2 měsíce 

přímý nadřízený  

Zpětnovazební 

rozhovor 

1 den přímý nadřízený  

 

Poznámky:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

ČÁST C 

ROTACE PO 

ÚTVARECH: 

DATUM ODPOVĚDNÁ 

OSOBA 

PODPIS 

Personální oddělení 1 až 2 dny přímý nadřízený  

Oddělení 

informatiky 

1 až 2 dny přímý nadřízený  

Právní oddělení 1 až 2 dny přímý nadřízený  

Daňové oddělení 1 až 2 dny přímý nadřízený  

Oddělení inspekce a 

vnitřní kontroly 

1 až 2 dny přímý nadřízený  

 



 

Část D 

NÁZEV ČINNOSTI DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNÁ 

OSOBA 

PODPIS 

Postupné 

osamostatňování 

zaměstnance 

až 6 měsíců mentor  

Zhodnocení zkušební 

doby 

1 den přímý nadřízený  

Zpětnovazební rozhovor 1 den přímý nadřízený, 

personalista 

 

Doplňková školení: 

Evropská unie 

2 týdny personalista  

Zhodnocení adaptace 1 týden přímý nadřízený, 

mentor, 

personalista 

 

 

Poznámky:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celkové zhodnocení adaptačního procesu zaměstnancem:  

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Celkové zhodnocení adaptačního procesu přímým nadřízeným:   

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Celkové zhodnocení adaptačního procesu personalistou:   

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Datum: 

Podpis přímého nadřízeného:      

Podpis personalisty:  

Podpis hodnoceného zaměstnance: 

 


