
 

Příloha č. 1 Zjednodušená organizační struktura společnosti XY  k 1. 12. 2010 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vnitropodnikový materiál společnosti XY 
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Příloha č. 2 Nástupnictví – systém a pravidla 

 

I. Systém a pravidla práce v nástupnictví 
 

1)ÚVOD 

Potřeby vychází ze současných i perspektivních požadavků jednotlivých středisek, divize 

ve společnosti.  

 

Cílem je vytipovat nástupce stávajících zaměstnanců – v 1. fázi zaměstnance 

v předdůchodovém věku kategorie D a T v rozmezí do roku 2013 poté následně vždy o 

jeden rok dopředu (do 31. 12. daného roku) a ve 2. fázi klíčové profese (zaměstnance) 

jednotlivých kategorií D a T jednorázově ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci středisek, 

a zároveň jim vytvořit podmínky pro vzdělávání a zvyšování kvalifikace a stanovit PLÁN 

OSOBNÍHO ROZVOJE. 

 

2) VÝCHOZÍ DOKUMENTY 

 

- doklad o dosažené kvalifikaci (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom) 

- doklad o dosažené kvalifikaci (vysvědčení, osvědčení, certifikát, průkazy způsobilosti, 

rekvalifikace) 

- popis pracovního místa 

- adaptační plán 

- sborník profesí dle divizí 

- organizační schémata společnosti 

 

3) POSTUP 

 

a) u stávajících zaměstnanců kategorie D a T v předdůchodovém věku 

- analýza (jmenný seznam zaměstnanců + profese dle divizí) 

- pohovor vedoucího zaměstnance za účasti personalisty se zaměstnancem 

předdůchodového věku v časovém horizontu 2 – 1 rok před nárokem na starobní 

důchod 

- ve spolupráci s vedoucími středisek, personalista stanoví nástupnictví 

- pohovor vedoucího zaměstnance za účasti personalisty s vytypovanými kandidáty za 

účelem seznámení s plánem nástupnictví 

b) stanovení plánu osobního rozvoje, včetně časového sledu ve spolupráci s personalistou 

u klíčových zaměstnanců společnosti 



 

- analýza (jmenný seznam zaměstnanců + profese dle divizí) 

- ve spolupráci s vedoucími středisek, personalista stanoví nástupnictví 

- pohovor vedoucího zaměstnance za účasti personalisty s vytypovanými kandidáty za 

účelem seznámení s plánem nástupnictví 

- stanovení plánu osobního rozvoje, včetně časového sledu ve spolupráci s personalistou  

 

4) PŘEDPOKLAD ÚSPĚŠNÉHO VÝBĚRU KANADIDÁTU NÁSTUPNICTVÍ 

 

- do společnosti vybírat a přijímat do pracovního poměru perspektivní zaměstnance 

(vzdělání, kvalifikace, osobní a profesní růst) v souladu s požadavky popisu 

pracovního místa 

- ve spolupráci s personalistou stanovit adaptační plán nového zaměstnance, který 

vychází z popisu pracovního místa  

- adaptační plán stanovit i pro zaměstnance stávajícího, který je v průběhu pracovního 

poměru ve firmě přemístěn na jinou profesi 

- výstupem adaptačního plánu, (daného zpravidla na délku 3 měsíců, odpovídající 

zkušební době u nových zaměstnanců, u absolventů VŠ a SŠ v délce trvání 12 měsíců, 

u stávajících dle profese a kandidáta) je závěr, doporučení k vykonávané profesi ve 

smyslu dalšího školení, případné rekvalifikace, studia SŠ nebo VŠ a doporučení 

k povýšení v časovém horizontu 

- výběr kandidátů nástupnictví k 31. 12. daného roku vedoucími zaměstnanci středisek, 

dle popisu pracovního místa, adaptačního plánu ve spolupráci s personalistou, 

stanovení plánu profesního růstu ve spolupráci s personalistou 

 

5)VZOR (příklad) profesního růstu, plánu nástupnictví 

 

Kategorie D 

tavič/odlévač – tavič – řidič odlévání 

3. valcíř – 2. valcíř – 1. valcíř 

žíhač kovů – řidič žíhání 

Kategorie T 

technolog – vývojový pracovník 

technolog – vedoucí pracovník technolog – manažer technického úseku 

asistent prodeje – obchodní zástupce – manažer obchodního úseku 

 



 

II. Systém a pravidla začleňování absolventů VŠ a SŠ do 

nástupní praxe s cílem výchovy budoucího nástupce 
 

- stanovit do plánu nástupu nových zaměstnanců do společnosti daný počet absolventů 

VŠ a SŠ podle oborů na základě analýzy provedené ve spolupráci s vedoucími 

středisek (priorita – technický, obchodní úsek) 

- přiměřeně k možnému počtu nástupů naplánovat na daný rok mzdy absolventů 

- získávání absolventů 

1) nábor studentů na VŠ a SŠ s podporou studia  

2) využití možné dotace nákladů, spojených s praxí absolventů z ÚP 

3) nabídka trhu práce (absolventi VŠ a SŠ dle oborů – do 2 let po ukončení studia)  

- stanovení adaptačního plánu a programu odborné praxe absolventa VŠ a SŠ na dobu 12 

měsíců od přijetí do pracovního poměru, ve spolupráci s personalistou určit garanta 

odborné praxe 

- pravidelné hodnocení odborné praxe a adaptačního plánu absolventa SŠ a VŠ s cílem 

po ukončení začlenit do organizační struktury společnosti v daném úseku na vytvořené 

(volné) pracovní místo, odpovídající kvalifikaci a hodnocení adaptačního plánu nebo 

zařadit do plánu nástupnictví v daném úseku se stanovením plánu osobního rozvoje 

 

Plán osobního rozvoje 

 

- na základě pohovoru personalisty s vedoucím zaměstnancem a vytipováním  

zaměstnance do plánu nástupnictví a vytvoříme pro vytipovaného zaměstnance plán 

osobního rozvoje. 

 

Jak stanovíme plán osobního rozvoje: 

- porovnáme si popis pracovního místa pracovníka na daném vytipovaném pracovním 

místě a skutečnou dosaženou kvalifikaci a vzdělání zaměstnance, který má být 

náhradou do plánu nástupnictví za zaměstnance na daném pracovním místě (plán 

nástupnictví) 

-    porovnáme skutečné vzdělání s požadovaným 

-  porovnáme skutečnou kvalifikaci (odborné kurzy, semináře, rekvalifikace, 

certifikace…) s požadovanou 

- deficit z těchto porovnání zapracujeme do plánu osobního rozvoje 



 

- u plánu osobního rozvoje stanovíme termín plnění 

- plán osobního rozvoje odsouhlasíme s vedoucím zaměstnancem a seznámíme s tímto 

plánem vytipovaného zaměstnance 

- na základě odsouhlasení vedoucího zaměstnance a vytipovaného zaměstnance se  

vytipovaný zaměstnanec účastní požadovaného vzdělání 

 

Zdroj: vnitropodnikový materiál společnosti XY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3 Dotazník – hodnocení INFV 

 

  
 

  Hodnocení interfiremního školení účastníkem 

  

Účelem vyplnění dotazníku je získat odezvu od účastníků školení pro další zlepšování práce     
interních lektorů a dokladovat evaluaci 
vzdělávání.             
               

Údaje o školení 

Název školení:                       

Termín:                             

Jméno školitele:                             

               

Účastník školení 

Jméno,příjmení,titul             osobní číslo:           

Společnost: __________, a.s.                     

               

Hodnocení školitele 
(oznámkujte prosím zaškrtnutím jako ve škole (1-výborně , 
5-nedostatečně) 1 2 3 4 5     

                 

1. Odborné znalosti, přehled v problematice 
tématu                  

2. Lektorské schopnosti                    

3. Verbální schopnosti lektora                    

4. Neverbální schopnosti lektora                    

5. Úroveň praktického procvičování 
tématu                   

6. Srozumitelnost a struktura výkladu                         

               

Hodnocení školení 
(oznámkujte prosím zaškrtnutím jako ve škole (1-výborně , 
5-nedostatečně) 1 2 3 4 5    

                 

1. Obsah kurzu                     

2. Forma kurzu                     

3. Rozsah (délka) kurzu                    

4. Využitelnost školení (jeho přínos v 
praxi)                   

5. Možnost aktivního zapojení v průběhu 
školení                  

6. Organizační zajištění kurzu (vybavení učeben, 
občerstvení…)                   

Co jste se naučili :                

                 

                              

Čemu se chcete věnovat více do 
hloubky?              

                 

                              



 

               

Hodnocení interní formy vzdělávání 
(odpovězte ano/ne, případně odpovězte celou 
větou)     ANO  NE  NEVÍM     

                 

1. Myslíte si, že se změnila úroveň interfiremního školení 
ve srovnání            

    s předchozími lety? (ano/ne)               

2. Má smysl tuto formu interfiremního školení 
udržovat? (ano/ne)             

                 

Pokud máte jakýkoliv podnět či připomínku k tomuto školení nebo k 
interfiremnímu         
vzdělávání, napište je prosím na druhou stranu 
formuláře.           

               

               

Datum hodnocení:      Podpis účastníka:  

               

Zdroj: vnitropodnikový materiál společnosti XY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4 Dotazník 

 

Dobrý den, jmenuji se Lucie Mervová, jsem studentkou VŠB – TU Ostrava, fakulty 

ekonomické. Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku, který využiji ke zpracování 

informací do mé bakalářské práce na téma „Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců“. Dotazník 

je anonymní a jeho vyplnění Vám zabere pár minut. Konečné výsledky budou uvedeny 

v mé bakalářské práci a jeden její výtisk dám do podniku.   

 

V následujících otázkách označte jednu, Vám nejvíce vyhovující, odpověď.  

 

1. Vzdělávání (školení, kurzy) v podniku XY probíhá podle Vašeho názoru: 

⃝    velmi často 

⃝    často 

⃝    občas 

⃝    skoro vůbec 

 

2. Myslíte si, že školení a nabízené kurzy jsou pro vaše povolání dostačující? 

⃝    určitě ano 

⃝    spíše ano 

⃝    spíše ne 

⃝    určitě ne 

 

3. Kdybyste si mohl vybrat, v čem Vy osobně byste se chtěl/a vzdělávat? 

⃝    cizí jazyky 

⃝    informační technologie 

⃝    právní normy 

⃝    jiné - 

……………………………………………………………………………… 

 

4. Které kurzy, školení jste již absolvoval/a? (můžete napsat více odpovědí) 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 



 

5. Jaká je podle Vás úroveň školitelů? 

⃝    vynikající 

⃝    dobrá 

⃝    dostačující 

⃝    nízká 

 

6. Které metody vzdělávání jste absolvoval/a? (můžete označit více odpovědí) 

⃝    instruktáž při práci 

⃝    pověření úkolem 

⃝    přednáška 

⃝    coaching 

⃝    pracovní porada 

⃝    jiné - 

………………………………………………………………………………. 

 

7. Jestliže jste se účastnil/a více vzdělávacích kurzů nebo školení, který kurz (školení) 

považujete za nejpřínosnější pro Vaši pozici v podniku XY? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….……………………………… 

 

8. Využíváte získané informace (ze školení, kurzů) v praxi? 

⃝    určitě ano 

⃝    spíše ano 

⃝    spíše ne 

⃝    určitě ne 

 

9. Považujete podnikové vzdělávání za důležité? 

⃝    určitě ano 

⃝    spíše ano 

⃝    spíše ne 

⃝    určitě ne 

 

 



 

10. Využíváte ve Vaší profesi znalost cizího jazyka? 

⃝    určitě ano 

⃝    spíše ano 

⃝    spíše ne 

⃝    určitě ne 

 

11. Máte možnost kariérového růstu při zvyšování  Vaší kvalifikace? 

⃝    určitě ano 

⃝    spíše ano 

⃝    spíše ne 

⃝    určitě ne 

 

12. Myslíte si, že jsou v podniku XY nějaké nedostatky ve vzdělávání a rozvoji 

zaměstnanců? 

⃝       ne 

⃝         ano - ……………………………………………………………………………. 

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

 

13. Jak dlouho jste zaměstnancem v podniku XY? 

⃝    méně než 1 rok 

⃝    1 – 3 roky 

⃝    4 – 7 let 

⃝    8 – 10 let 

⃝    více, jak 10 let 

 

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

⃝    SOU bez maturity 

⃝    SŠ s maturitou 

⃝    vyšší odborné 

⃝    bakalářské 

⃝    vysokoškolské 

 

 



 

15. Vaše pohlaví? 

⃝    muž 

⃝    žena 

 

16. Váš věk? 

⃝    méně, než 26 let 

⃝    27 – 35 let 

⃝    36 – 45 let 

⃝    46 – 55 let 

⃝    56 let a více 

 

Děkuji za Váš čas, který jste věnoval/a vyplnění dotazníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 5 Strukturovaný rozhovor 

 

 

1. Jaké formy vzdělávání společnost XY zajišťuje pro své zaměstnance? (jazykové 

kurzy) 

2. Jaké metody používáte při vzdělávání Vašich zaměstnanců? 

3. Kolik společnost XY investoval do vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců 

v posledních letech? 

4. Jak vyhodnocujete výsledky vzdělávání a rozvoje zaměstnanců? 

5. Jak motivujete své zaměstnance, aby byli ochotni vzdělávat se? 

6. Jak často podstupují zaměstnanci školení, kurzy? 

7. Plánuje společnost XY do budoucna nějaké změny ve vzdělávání a rozvoji 

zaměstnanců? 

8. Doporučila byste Vy sama nějaké změny pro lepší vzdělávání a rozvoj 

zaměstnanců? 

 


