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Zdroj: vlastní zpracování

Kancelář ředitele 

řídící, provozní a personální činnost 

Obchodní oddělení 

obchodní a marketingová 

činnost, e–shop 

Finanční oddělení 

účetní činnost,  

dohled nad hospodařením 

Výrobní a servisní oddělení 

výrobní a montážní činnost, 

řešení reklamací 

Skladové oddělení 

příjem, výdej  

materiálu, výrobků, reklamací 
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DOTAZNÍK K DIPLOMOVÉ PRÁCI 

Účelem tohoto průzkumu je zjistit váš názor na stávající situaci ve firmě, která Vás zaměstnává. Vaše 
názory představují cenný podklad pro diplomovou práci, jejímž smyslem je nalézt a navrhnout nové 
přístupy, které budou ku prospěchu Vám i organizaci.  

Dotazník je rozdělen na 5 základních sekcí po 12 otázkách.  

Některé jsou uzavřené - vybíráte z předdefinovaných odpovědí, řiďte se prosím pokyny u jednotlivých 
otázek (někdy žádám zatrhnout pouze jednu možnost, jindy může být vybráno více možností).  
Pokud je odpověď na otázku ve formě měřítka (1 - 4), řiďte se logikou: 
1 - rozhodně souhlasím, 
2 - spíše souhlasím, 
3 - spíše nesouhlasím, 
4 - rozhodně nesouhlasím. 

Jiné otázky jsou otevřené - v těch Vás žádám o co největší konkretizaci odpovědí. 

Vaše odpovědi na otázky v dotazníku budou považovány za plně důvěrné. Nikdo nebude identifikován 
a nikde nebudou taktéž vyvěšovány vyplněné dotazníky, které budou analyzovány. 

Předem děkuji za Vaši ochotu a čas vynaložený k vyplnění dotazníku. 

Tereza Polochová. 
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*Povinné pole 

I. Řízení lidského kapitálu 
První část dotazníku je orientována především na otázky týkající se Vašich prvních dní, týdnů a 

měsíců v organizaci. 

Znal/a jste organizaci ještě předtím, než jste absolvovala vstupní pohovor? * 

 ano 

 ne 
Jak jste se dozvěděl/a o vypsání výběrového řízení firmy? * 

 z tiskovin 

 na internetových portálech 

 na Úřadu práce 

 od známých či kamarádů 

 Jiné:  
Kolika koly pohovorů jste musel/a projít, než jste byl/a přijat/a? * 

 1 

 2 

 3 

 více než 3 
Jaký charakter měl Váš přijímací pohovor? * 
Můžete zatrhnout více možností. 

 ústní pohovor, tzv. jeden na jednoho 

 assessment centre, tj. sledování více uchazečů při jednání v předem stanovených, 

standardních i nestandardních situacích, řešení případových studií 

 panelový pohovor, tj. jeden uchazeč je dotazován více hodnotiteli současně, řešení 

modelových situací  

 skupinový: skupina uchazečů a jeden hodnotitel  

 Jiné:  
Kdo s Vámi pohovor vedl? * 
Můžete zatrhnout více možností. 

 můj současný přímý nadřízený 

 majitel/jednatel společnosti 

 personalista 

 Jiné:  
Byl/a jste již při pohovoru seznámen/a s konkrétní pracovní náplní? * 

 ano 

 ne 
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Shoduje se Vaše skutečná náplň práce s deklarovanou při pohovoru? 

Vyplňte pouze v případě, že jste na předchozí otázku odpověděl/a ANO. 

 ano 

 ne 
8. Vyžaduje nyní Vaše pracovní činnost vyšší časové nároky (spojené s větším objemem 
práce) než bylo původně deklarováno? 
Vyplňte pouze v případě, že jste na předchozí otázku odpověděl/a NE. 

 ano 

 ne 
9. Projevuje se větší množství práce ve formě vyššího příjmu, než který Vám byl původně 
přislíben? 

Vyplňte pouze v případě, že jste na předchozí otázku odpověděl/a ANO. 

 ano 

 ne 
10. Byla Vám pro prvních několik dní přidělena osoba, která Vám pomáhala s adaptací? * 

(Např. představení Vaší osoby kolegům, poskytnutí potřebných informací a materiálů, provedení 

po prostorách firmy apod.) 

 ano 

 ne 
11. Kolikrát po dobu tříměsíční zkušební lhůty s Vámi Váš nadřízený vedl hodnotící 
pohovor? * 
(Týkající se jeho spokojenosti s Vaším výkonem, také Vaší spokojenosti v organizaci, 

pravděpodobnost setrvání na této pozici i po skončení zkušební lhůty apod.) 

 ani jednou 

 1-3krát 

 4-7krát 

 7-10krát 

 více než 10krát 
12. Máte pocit, že ve firmě pracuje dostatečný počet zaměstnanců s dostatečnou kvalifikací 
k tomu, aby firma prosperovala? * 

 pracuje zde dostatečný počet zaměstnanců s dostatečnou kvalifikací 

 pracuje zde dostatečný počet zaměstnanců, ale jejich kvalifikace je nedostatečná 

 kvalifikace stávajících zaměstnanců je dostatečná, ale je nás málo pro zvládání veškeré 

práce 

 nejenže bychom potřebovali posily, ale ani stávající zaměstnanci nejsou dostatečně 

kvalifikovaní 
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II. Řízení znalostí 

Druhá část tohoto dotazníku se orientuje na vzdělávací kurzy, které jste absolvovali, jejich využití 

v praxi apod. 

13. K výkonu zaměstnání se potřebuji pravidelně vzdělávat. * 

 ano 

 ne 
14. Co by vás motivovalo k dalšímu vzdělávání se? 

Odpovídejte pouze v případě, že jste na předchozí otázku odpověděl/a NE. 

 

15. O jaká témata kurzů byste měl/a zájem? 

 aktivní komunikace a naslouchání 

 cizí jazyk 

 informační technologie 

 zákonné úpravy problematiky zadávání veřejných zakázek 

 odborné dovednosti 

 manažerská psychologie 

 řízení lidských zdrojů 

 Jiné:  
16. Je ve Vaší firmě dostatek možností vzdělávat se? * 

 ano 

 ne 
17. Myslíte si, že zaměstnavatelé mají právo vyžadovat, abyste se účastnil/a určitých 
kurzů?* 

 ano 

 ne 
18. Absolvoval/a jste v rámci Vaší současné pozice povinně nebo dobrovolně nějaký 
vzdělávací kurz? * 

 ano 

 ne 
19. Vzdělávací kurz, který jsem absolvoval/a dobrovolně, jsem si také hradil/a. 
Vyplňte pouze v případě, že jste absolvoval/a nějaký vzdělávací kurz dobrovolně. 

 ano 

 ne 
20. Jaký kurz/jaké kurzy jste absolvoval/a? 



Příloha č. 2 - Otázky 

5 

 

Vyplňte pouze v případě, že jste na otázku č. 18 odpověděl/a ANO. Uveďte, prosím, zda byl kurz 

absolvován dobrovolně či povinně. 

 

21. Využil/a jste znalosti, zkušenosti získané v tomto kurzu/v těchto kurzech v rámci Vaší 

pozice? 

Vyplňte pouze v případě, že jste na otázku č. 18 odpověděl/a ANO. 

 ano 

 ne 
22. Zlepšila se nějak Vaše pozice ve firmě po absolvování tohoto kurzu/těchto kurzů? 

Vyplňte pouze v případě, že jste na otázku č. 18 odpověděl/a ANO. Pokud se Vaše pozice po 

absolvování kurzu zlepšila, jakým způsobem? (např. vyšší plat, povýšení apod.) 

 

23. Kolika vzdělávacích kurzu jste se zúčastnil/a v posledním roce? 

Vyplňte pouze v případě, že jste na otázku č. 18 odpověděl/a ANO. 

 1 

 2-3 

 4-5 

 více než 5 
24. Jaká metoda vzdělávání Vám nejvíce vyhovuje? * 

Můžete zatrhnout více možností. 

 přednáška spojená s diskuzí 

 instruktáž při výkonu práce 

 vzdělávání pomocí počítačových programů - počítače simulují určité pracovní situace či 

problémy, jejichž řešení si cvičíte. 

 mentoring - služebně starší pomáhá služebně mladšímu. 

 Jiné:  

  



Příloha č. 2 - Otázky 

6 

 

III. Řízení odměňování 

Dostáváte se ke třetí sekci otázek týkajících se systému odměňování, jeho transparentnosti, 

srozumitelnosti, rovnosti, vhodnosti apod. 

25. Systém odměňování je jasný a srozumitelný. * 

 
1 2 3 4 

 

rozhodně souhlasím 
Vyberte hodnotu v rozmezí 1 ,rozhodně souhlasím, až 4,rozhodně nesouhlasím,. 

    rozhodně nesouhlasím 

26. Jsou mi jasné normy výkonu, které se ode mě očekávají. * 

 
1 2 3 4 

 

rozhodně souhlasím 
Vyberte hodnotu v rozmezí 1 ,rozhodně souhlasím, až 4,rozho dně nesouhlasím,. 

    rozhodně nesouhlasím 

27. Kritéria pro stanovování mého platu jsou spravedlivá. * 

 
1 2 3 4 

 

rozhodně souhlasím 
Vyberte hodnotu v rozmezí 1 ,rozhodně souhlasím, až 4,rozhodně nesouhlasím,. 

    rozhodně nesouhlasím 

28. Současný systém odměňování povzbuzuje k lepšímu výkonu. * 

 
1 2 3 4 

 

rozhodně souhlasím 
Vyberte hodnotu v rozmezí 1 ,rozhodně souhlasím, až 4,rozhodně nesouhlasím,. 

    rozhodně nesouhlasím 

29. Můj plat mě přiměřeně odměňuje za můj výkon a nasazení. * 

 
1 2 3 4 

 

rozhodně souhlasím 
Vyberte hodnotu v rozmezí 1 ,rozhodně souhlasím, až 4,rozho dně nesouhlasím,. 

    rozhodně nesouhlasím 

30. Platové sazby v podniku neodpovídají úrovním odpovědností. * 

 
1 2 3 4 

 

rozhodně souhlasím 
Vyberte hodnotu v rozmezí 1 ,rozhodně souhlasím, až 4,rozhodně nesouhlasím,. 

    rozhodně nesouhlasím 

31. Pracovníci s větší odborností než já by měli být placeni lépe než já. * 

 
1 2 3 4 

 

rozhodně souhlasím 
Vyberte hodnotu v rozmezí 1 ,rozhodně souhlasím, až 4,rozhodně nesouhlasím,. 

    rozhodně nesouhlasím 

32. Můj plat je fixní, bez výkonových odměn. * 

 ano 



Příloha č. 2 - Otázky 

7 

 

 ne 
33. Výkonová složka má na mém celkovém platu podíl: * 

 0% 

 do 10% 

 10 - 20% 

 20 - 30% 

 30 - 40% 

 40 - 50% 

 50 - 60% 

 60 - 70% 

 více než 70% 
34. Kladné hodnocení mé práce se odráží na výši mého příjmu. * 

 ano 

 ne 
35. Jsem spraven/a o tom, kolik vydělávají mí kolegové. * 

 ano 

 ne 
36. Jejich platové ohodnocení mi přijde adekvátní. 

Vyplňte pouze v případě, že jste na předchozí otázku odpověděl/a ANO. 

 ano 

 ne, zasloužili by si více peněz 

 ne, svůj plat si nezaslouží 
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IV. Zaměstnanecké vztahy 

Tato sekce je tvořena souborem otázek ohledně politiky zaměstnaneckých vztahů, také atmosféry 

na pracovišti, komunikace v rámci organizace, apod. 

37. Vyhovuje mi pracovní prostředí. * 

 
1 2 3 4 

 

rozhodně souhlasím 
Vyberte hodnotu v rozmezí 1 ,rozhodně souhlasím, až 4,rozhodně nesouhlasím,. 

    rozhodně nesouhlasím 

38. Důvěřuji svým kolegům a myslím si, že také oni důvěřují mně. * 

 
1 2 3 4 

 

rozhodně souhlasím 
Vyberte hodnotu v rozmezí 1 ,rozhodně souhlasím, až 4,rozhodně nesouhlasím,. 

    rozhodně nesouhlasím 

39. Důvěřuji svým nadřízeným a myslím si, že také oni důvěřují mně. * 

 
1 2 3 4 

 

rozhodně souhlasím 
Vyberte hodnotu v rozmezí 1 ,rozhodně souhlasím, až 4 ,rozhodně nesouhlasím,. 

    rozhodně nesouhlasím 

40. Jaký přístup k politice zaměstnaneckých vztahů je ve Vaší organizaci momentálně 

uplatňován? * 

Vyberte jednu z následujících čtyř možností: 

 nepřátelský – organizace si rozhoduje po svém a od pracovníků se očekává, že se 

přizpůsobí. Pracovníci uplatňují svou sílu tím, že odmítají spolupracovat. 

 tradiční - dobré každodenní pracovní vztahy, kdy vedení podniku předkládá návrhy a 

pracovníci na ně reagují. 

 partnerský – organizace zapojuje pracovníky do vytváření a realizace jednotlivých oblastí své 

politiky, ale zachovává si právo řídit. 

 sdílení moci – pracovníci jsou zapojováni nejen do každodenního, ale i do strategického, 

dlouhodobého rozhodování. 
41. Jmenujte z Vašeho pohledu 3 dobré vlastnosti Vašeho přímého nadřízeného, které 
souvisejí s pracovní činností. * 

 

42. Jmenujte z Vašeho pohledu 3 špatné vlastnosti Vašeho přímého nadřízeného, které 

souvisejí s pracovní činností. * 
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43. O pořadí plnění úkolů si rozhoduji sám. * 

 
1 2 3 4 

 

rozhodně souhlasím 
Vyberte hodnotu v rozmezí 1 ,rozhodně souhlasím, až 4,rozhodně nesouhlasím,. 

    rozhodně nesouhlasím 

44. Pracovní porady jsou pořádány dostatečně často a s prostorem pro vyjádření každého 

účastníka. * 

 
1 2 3 4 

 

rozhodně souhlasím 
Vyberte hodnotu v  rozmezí 1 ,rozhodně souhlasím, až 4,rozhodně nesouhlasím,. 

    rozhodně nesouhlasím 

45. Hodnotící rozhovory mě motivují. * 

 
1 2 3 4 

 

rozhodně souhlasím 
Vyberte hodnotu v rozmezí 1 ,rozhodně souhlasím, až 4,rozhodně nesouhlasím,. 

    rozhodně nesouhlasím 

46. S komunikací na pracovišti jsem spokojen/a. Spolupracovníci i nadřízení jsou ochotni 

se mnou komunikovat, když potřebuji. * 

 
1 2 3 4 

 

rozhodně souhlasím 
Vyberte hodnotu v rozmezí 1 ,rozhodně souhlasím, až 4,rozho dně nesouhlasím,. 

    rozhodně nesouhlasím 

47. Mám pocit, že přispívám ke zdaru celého díla. * 

 
1 2 3 4 

 

rozhodně souhlasím 
Vyberte hodnotu v rozmezí 1 ,rozhodně souhlasím, až 4,rozhodně nesouhlasím,. 

    rozhodně nesouhlasím 

48. Kdybyste měl/a nyní ve Vaší práci skončit, co by Vám nejvíce chybělo? * 

Vyjmenujte tři věci v pořadí podle důležitosti. 
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V. Uspokojování rozdílných potřeb 

Pátá, poslední část dotazníku je věnována otázkám uspokojování Vašich konkrétních potřeb. S tím 

souvisí také úroveň Vaší spokojenosti v organizaci. 

49. V současném zaměstnání se realizuji. * 

 ano 

 ne 
50. Proč tomu tak je? Co Vám v seberealizaci brání? 

Vyplňte pouze v případě, že jste na předchozí otázku odpověděl/a NE. 

 

51. Co Vám v zaměstnání nejvíce chybí? * 

Zatrhněte prosím nanejvýš dvě z možností. 

 nic 

 více peněz 

 větší uznání 

 dobré vztahy, přátelský kolektiv 

 možnost kariérního růstu 

 řád a pravidla 

 jistota zaměstnání 

 Jiné:  
52. Pracujete ve svém zaměstnání pouze kvůli výdělku? * 

 ano 

 ne 
53. Byl/a byste ochoten/na pracovat z Vašeho pohledu v horším prostředí za více peněz? * 

 ano 

 ne 
54. Opustil/a byste své dosavadní zaměstnání kvůli špatným vztahům s kolegy? * 

 ano 

 ne 
55. Vnímáte svůj pracovní post v rámci organizace jako prestižní? * 

 
1 2 3 4 

 

rozhodně souhlasím 
Vyberte hodnotu v rozmezí 1 ,rozhodně souhlasím, až 4,rozhodně nesouhlasím,. 

    rozhodně nesouhlasím 

56. Existuje v rámci organizace jiný pracovní post, který byste zastával/a raději? * 
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 ano 

 ne 
57. Jaké překážky Vám brání tento post vykonávat? 

Vyplňte v případě, že jste na předchozí otázku odpověděl/a ANO. Při odpovědi odhlédněte od 

skutečnosti, že je tento post obsazenou v současné době jinou osobou a orientujte se na odbornost, 

výkon, znalosti, dovednosti apod. 

 

58. Které z následujících oblastí služeb byste nejvíce ocenil/a v případě, že by je Vaše 

organizace poskytovala? * 

 služby spojené s využíváním volného času, poskytované také rodinným příslušníkům. Např. 

příspěvek na dovolenou, vstupenky do divadla, pořádání zájmových kroužků apod.   

 služby sledující zlepšování životních podmínek. Např. mateřské školky, půjčky, dobrovolná 

pojištění či příspěvky na ně, pomoc v určitých životních situacích, jako je úmrtí v rodině, sňatek apod.  

 poradenské služby pracovníkovi - např. služby podnikového právníka, psychologa, lékaře apod. 

 programy udržování kontaktů se ženami na mateřské dovolené. Např. udržování kvalifikace, 

společenské akce, apod. 

 péče o životní prostředí. Např. úprava interiéru firmy, zřizování a údržba veřejné zeleně, 

estetických prvků (sochy, fontány) apod.  
59. Zaměstnanecké benefity (např. stravenky, mobilní telefon, služební auto, občerstvení na 
pracovišti) považuji za standard, samozřejmost. * 

 
1 2 3 4 

 

rozhodně souhlasím 
Vyberte hodnotu v rozmezí 1 ,rozhodně souhlasím, až 4,rozhodně nesouhlasím,. 

    rozhodně nesouhlasím 

60. Které z následujících benefitů byste rád/a využíval/a, ale firma je nenabízí? * 

Zatrhněte libovolný počet políček. 

 mobilní telefon 

 služební automobil 

 pět týdnů dovolené 

 občerstvení na pracovišti 

 penzijní připojištění 

 dárky (k životnímu, pracovnímu jubileu; k Vánocům svátkům) 

 možnost práce z domova, tzv. HomeOffice 

 Jiné: 
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1. Znal/a jste 

organizaci ještě 

předtím, než 

jste absolvovala 

vstupní 

pohovor?

2. Jak jste se dozvěděl/a o 

vypsání výběrového řízení 

firmy?

3. Kolika koly 

pohovorů jste 

musel/a projít, 

než jste byl/a 

přijat/a?

4. Jaký charakter měl Váš 

přijímací pohovor?

5. Kdo s Vámi pohovor 

vedl?

6. Byl/a jste již 

při pohovoru 

seznámen/a s 

konkrétní 

pracovní 

náplní?

ne na internetových portálech 1 ústní, tzv. jeden na jednoho

majitel/jednatel 

společnosti, personalista ne

ano

Kontaktovala mne firma, 

známý jim dal kontakt 1 ústní, tzv. jeden na jednoho majitel/jednatel společnosti ano

ano od známých či kamarádů 1 ústní, tzv. jeden na jednoho

můj současný přímý 

nadřízený ano

ano od známých či kamarádů 1 ústní, tzv. jeden na jednoho

můj současný přímý 

nadřízený ano

ano od známých či kamarádů 1

panelový pohovor s více 

hodnotiteli

můj současný přímý 

nadřízený, majitel/jednatel 

společnosti ano

ne od známých či kamarádů 1 ústní , tzv. jeden na jednoho

můj současný přímý 

nadřízený ne

ne od známých či kamarádů 1 ústní, tzv. jeden na jednoho

můj současný přímý 

nadřízený a personalista ano

ano od známých či kamarádů 1 ústní, tzv. jeden na jednoho personalista ano

ne

rozesílala jsem životopisy na 

slepo 1 ústní, tzv. jeden na jednoho

můj současný přímý 

nadřízený ano

ano

Chodil jsem tam na praxi, znal 

jsem ty lidi 1 ústní, tzv. jeden na jednoho majitel/jednatel společnosti ne

ne od známých či kamarádů 1 ústní, tzv. jeden na jednoho

můj současný přímý 

nadřízený ano

ne na internetových portálech 1 ústní, tzv. jeden na jednoho

můj současný přímý 

nadřízený ne

ano na internetových portálech 1 ústní, tzv. jeden na jednoho majitel/jednatel společnosti ne

ne od známých či kamarádů 1 ústní, tzv. jeden na jednoho

můj současný přímý 

nadřízený ne

ano od známých či kamarádů 2 ústní, tzv. jeden na jednoho

můj současný přímý 

nadřízený ano

ano od známých či kamarádů 1 ústní, tzv. jeden na jednoho

můj současný přímý 

nadřízený ne

ano od známých či kamarádů 1 ústní, tzv. jeden na jednoho

můj současný přímý 

nadřízený ano

ano od známých či kamarádů 1 ústní, tzv. jeden na jednoho majitel/jednatel společnosti ano

ne od známých či kamarádů 1 ústní, tzv. jeden na jednoho

můj současný přímý 

nadřízený ne
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7. Shoduje se 

Vaše skutečná 

náplň práce s 

deklarovanou 

při pohovoru?

8. Vyžaduje nyní 

Vaše pracovní 

činnost vyšší 

časové nároky 

(spojené s větším 

objemem práce) 

než bylo původně 

deklarováno?

9. Projevuje se 

větší množství 

práce ve formě 

vyššího příjmu, 

než který Vám 

byl původně 

přislíben?

10. Byla Vám 

pro prvních 

několik dní 

přidělena 

osoba, která 

Vám pomáhala s 

adaptací?

11. Kolikrát po 

dobu tříměsíční 

zkušební lhůty s 

Vámi Váš 

nadřízený vedl 

hodnotící 

pohovor?

12. Máte pocit, že ve firmě 

pracuje dostatečný počet 

zaměstnanců s dostatečnou 

kvalifikací k tomu, aby firma 

prosperovala?

ne 1-3krát

kvalifikace dostatečná, ale je nás 

málo

ne ano ano ne 4-7krát

dostatečný počet zaměstnanců s 

dostatečnou kvalifikací

ne ano ano ano 1-3krát

dostatečný počet zaměstnanců, ale 

kvalifikace je nedostatečná

ne ano ne ano 1-3krát

dostatečný počet zaměstnanců, ale 

kvalifikace je nedostatečná

ano ne ne ani jednou

dostatečný počet zaměstnanců s 

dostatečnou kvalifikací

ano ne ano 1-3krát

kvalifikace je dostatečná, ale je nás 

málo 

ano ne ani jednou

kvalifikace je dostatečná, ale je nás 

málo 

ano ne ne 1-3krát

kvalifikace je dostatečná, ale je nás 

málo

ano ne ano ani jednou

dostatečný počet zaměstnanců s 

dostatečnou kvalifikací

ano ani jednou

dostatečný počet zaměstnanců s 

dostatečnou kvalifikací

ano ne 1-3krát

dostatečný počet zaměstnanců, ale 

je kvalifikacenedostatečná

ano ano ani jednou

dostatečný počet zaměstnanců s 

dostatečnou kvalifikací

ano 1-3krát

kvalifikace je dostatečná, ale je nás 

málo

ne ani jednou

dostatečný počet zaměstnanců s 

dostatečnou kvalifikací

ano ano ne ne 1-3krát

dostatečný počet zaměstnanců, ale 

kvalifikace je nedostatečná

ano 1-3krát

dostatečný počet zaměstnanců s 

dostatečnou kvalifikací

ne ano ano ne 4-7krát

dostatečný počet zaměstnanců s 

dostatečnou kvalifikací

ne ano ne ano 1-3krát

potřebovali bychom posily, ani 

stávající zaměstnanci nejsou 

dostatečně kvalifikovaní

ano 1-3krát

dostatečný počet zaměstnanců s 

dostatečnou kvalifikací
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13. K výkonu 

zaměstnání se 

potřebuji 

pravidelně 

vzdělávat.

14. Co by vás motivovalo 

k dalšímu vzdělávání se?

15. O jaká témata kurzů byste 

měl/a zájem?

16. Je ve Vaší 

firmě dostatek 

možností 

vzdělávat se?

17. Myslíte si, že 

zaměstnavatelé 

mají právo 

vyžadovat, abyste 

se účastnil/a 

určitých kurzů?

18. Absolvoval/a 

jste v rámci Vaší 

současné pozice 

povinně nebo 

dobrovolně nějaký 

vzdělávací kurz?

ano

cizí jazyk, problematika zadávání 

veřejných zakázek, manažerská 

psychologie ne ano ne

ano

manažerská psychologie, řízení 

lidských zdrojů ano ano ano

ne

Ukončení pracovního 

poměru odborné dovednosti ne ano ne

ano cizí jazyk ne ano ano

ne

Vyšší platové ohodnocení.

cizí jazyk ne ne ne

ne

informační technologie, 

problematika zadávání veřejných 

zakázek, manažerská psychologie, 

řízení lidských zdrojů ne ano ne

ne

nepotřebuju, motivací by 

bylo rozšíření kompetencí, 

(nová náplň práce)

aktivní komunikace a naslouchání, 

odborné dovednosti, manažerská 

psychologie, řízení lidských zdrojů ne ano ano

ano cizí jazyk ano ano ano

ne

Předpokládaný profesní růst 

a peníze

aktivní komunikace a naslouchání, 

cizí jazyk, manažerská 

psychologie, řízení lidských zdrojů ne ano ano

ano cizí jazyk ano ano ano

ano

Větší množství práce, která 

by ode mne byla 

požadována.

aktivní komunikace a naslouchání, 

cizí jazyk, manažerská 

psychologie, řízení lidských zdrojů ne ano ano

ano

aktivní komunikace a naslouchání, 

cizí jazyk, odborné dovednosti ano ano ano

ne Možnost využití v praxi.

aktivní komunikace a naslouchání, 

cizí jazyk ne ano ne

ano cizí jazyk, řízení lidských zdrojů ano ano ano

ano cizí jazyk, odborné dovednosti ne ano ne

ne

možnost kariérního postupu, 

vyšší mzda, benefity

aktivní komunikace a naslouchání, 

cizí jazyk, manažerská 

psychologie, řízení lidských zdrojů ne ano ne

ano odborné dovednosti ne ano ano

ne

možnost posunout se na 

vyšší pracovní pozice.

cizí jazyk, informační technologie, 

odborné dovednosti ne ne ne

ne Zvýžení platu odborné dovednosti ne ano ano
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19. Vzdělávací 

kurz, který jsem 

absolvoval/a 

dobrovolně, 

jsem si také 

hradil/a.

20. Jaký kurz/jaké kurzy 

jste absolvoval/a?

21. Využil/a jste 

znalosti, 

zkušenosti získané 

v tomto kurzu/v 

těchto kurzech v 

rámci Vaší pozice?

22. Zlepšila se 

nějak Vaše 

pozice ve firmě 

po absolvování 

tohoto 

kurzu/těchto 

kurzů?

23. Kolika 

vzdělávacích 

kurzu jste se 

zúčastnil/a v 

posledním 

roce?

24. Jaká metoda vzdělávání 

Vám nejvíce vyhovuje?

přednáška spojená s diskuzí, 

vzdělávání pomocí 

počítačových programů, 

ne

Povinně - sada 

managerských kurzů ano 2-3 přednáška - praktické cvičení

přednáška spojená s diskuzí, 

instruktáž při výkonu práce, 

ne

obchodní korespondence - 

dobrovolně ano 2-3

přednáška spojená s diskuzí, 

instruktáž při výkonu práce

instruktáž při výkonu práce, 

mentoring.

instruktáž při výkonu práce, 

mentoring.

ne

Plánování a řízení výroby, 

5S, Excel ano Ne 2-3

přednáška spojená s diskuzí, 

instruktáž při výkonu práce

ne technologie ano vyšší plat 1 přednáška spojená s diskuzí

ne Anglický jazyk dobrovolně ne Ne 1 přednáška spojená s diskuzí

ne

Jeřábnický kurz,Kurz jsem 

absolvoval povinně. ano Nezlepšila. 2-3 přednáška spojená s diskuzí

ne

oblbování klientů 

(dobrovolně) několikrát ano

Zlepšila, v jistém 

slova smyslu 

povýšení. 2-3

přednáška spojená s diskuzí, 

mentoring.

ne 1 mentoring.

instruktáž při výkonu práce, 

mentoring.

ne

Angličtina - dobrovolně, 

kurzy týkající se 

personalistiky - dobrovolně ano Ne 2-3

přednáška spojená s diskuzí, 

mentoring.

ne

přednáška spojená s diskuzí, 

instruktáž při výkonu práce

přednáška spojená s diskuzí, 

mentoring.

ne ano 1 přednáška spojená s diskuzí
instruktáž při výkonu práce, 

vzdělávání pomocí 

ne Bodové svařování ano Ne instruktáž při výkonu práce
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25. Systém 

odměňování je 

jasný a 

srozumitelný.

26. Jsou mi 

jasné normy 

výkonu, které 

se ode mě 

očekávají.

27. Kritéria pro 

stanovování 

mého platu jsou 

spravedlivá.

28. Současný 

systém 

odměňování 

povzbuzuje k 

lepšímu 

výkonu.

29. Můj plat mě 

přiměřeně 

odměňuje za 

můj výkon a 

nasazení.

30. Platové 

sazby v 

podniku 

odpovídají 

úrovním 

odpovědností.

2 2 1 1 1 3

1 1 2 2 1 4

2 2 3 1 3 1

1 1 3 4 4 1

3 2 2 3 3 2

2 1 2 1 3 3

1 1 2 3 2 2

1 1 2 3 2 2

3 2 3 2 4 4

2 1 1 1 4 4

4 1 4 4 2 2

3 1 3 4 3 3

1 1 2 3 4 2

2 1 3 3 3 4

2 2 3 2 3 3

2 2 3 2 2 1

3 1 3 4 3 2

1 2 2 4 2 3

4 1 4 4 4 1

2,105 1,368 2,526 2,684 2,789 2,474
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31. Pracovníci s 

větší 

odborností než 

já by měli být 

placeni lépe než 

já.

32. Můj plat je 

fixní, bez 

výkonových 

odměn.

33. Výkonová 

složka má na 

mém celkovém 

platu podíl:

34. Kladné 

hodnocení mé 

práce se odráží 

na výši mého 

příjmu.

35. Jsem 

spraven/a o 

tom, kolik 

vydělávají mí 

kolegové.

36. Jejich platové 

ohodnocení mi přijde 

adekvátní.

1 ne 10 - 20% ano ne

1 ne 20 - 30% ano ne

2 ne 50 - 60% ano ano ano

1 ne 30 - 40% ne ne

1 ne 30 - 40% ne ne

1 ne 10 - 20% ano ne

2 ne 10 - 20% ano ne

1 ano 0% ne ano

ne, zasloužili by si více 

peněz

1 ne 50 - 60% ne ne

1 ne 50 - 60% ano ne

1 ne 30 - 40% ano ne

2 ne do 10% ne ne

2 ano 0% ne ne

1 ano 0% ne ne

1 ne 20 - 30% ano ano ano

1 ano 0% ano ne

ne, zasloužili by si více 

peněz

1 ne 20 - 30% ne ne

1 ne do 10% ano ne

1 ne 0% ne ano ano

1,211
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37. Vyhovuje mi 

pracovní prostředí.

38. Důvěřuji svým 

kolegům a myslím 

si, že také oni 

důvěřují mně.

39. Důvěřuji svým 

nadřízeným a 

myslím si, že také 

oni důvěřují mně.

40. Jaký přístup k 

politice 

zaměstnaneckých 

vztahů je ve Vaší 

organizaci 

momentálně 

uplatňován?

41. Jmenujte z Vašeho pohledu 3 dobré 

vlastnosti Vašeho přímého nadřízeného, které 

souvisejí s pracovní činností.

42. Jmenujte z Vašeho pohledu 3 špatné 

vlastnosti Vašeho přímého nadřízeného, které 

souvisejí s pracovní činností.

1 1 3

tradiční odbornost, ochota pomoci, lidský přístup nezájem hodnotit, motivovat, řídit

2 2 2
partnerský 

odbornost; schopnost rozhodnout a nést 

odpovědnost; zkušenosti; 
-

2 1 1 tradiční Rozumná domluva časté zapomínání

1 1 1 nepřátelský dobrý na pokec hlučný,skleroza

2 1 1
partnerský laskavý, vstřícný, čestný nedochvilný, nepořádný

2 2 2
nepřátelský

je z oboru, manuální zručnost, logické 

uvažování
netolerance, povysenost, zmatkar

2 3 1

nepřátelský férovost, houževnatost, lidský přístup

zpochybňuje, rozhoduje o věcech, ve 

kterých má méně zkušeností než já, když 

je demotivovaný (nadřízeným), rezignuje

4 3 3 tradiční žádné žádné

1 1 3
tradiční Pracovitost, odbornost

Nedochvilnost, nespolehlivost, 

tvrdohlavost

1 1 3
tradiční

vyslechne si, výjde vstříc, neupřímnost, nechce řešit problémy

1 2 1
partnerský

kapacita ve svém oboru, chápavý vůči 

podnětům a stížnostem,umí poradit

není možné ho překonat, nadšení pro práci, 

nekonečný optimista

1 1 2

tradiční

do ničeho mi nekeca

vždy mi dá volno když chci

chodí se mnou na oběd nevim

2 2 2

tradiční

Snaží se nám všem vyhovět co se týče 

požadavků ohledně volna. Bojuje za náš 

kolektiv. Dobře koordinuje celý kolektiv.

panikaří, povyšuje se, šetří na mzdech

4 4 3

nepřátelský pracovitost, pečlivost, zodpovědnost

nezájem o pocity ostatních, neschopnost 

zorganizovat práci, neschopnost vést 

kolektiv

2 2 2
tradiční

lidský přístup, pochopení, pracovitost zapomnětlivost, neochota něco měnit

2 1 3
partnerský

oceňuje dobré výkony, kritiku vyslovuje 

zdravě, umí povzbudit

občas řeší pracovní problémy zaměstnance 

s ostatními kolegy, je nedochvilný, občas 

zmatkuje

3 3 2
nepřátelský

dlouholetá praxe, autorita, komunikační 

schopnosti
nedochvilnost, vulgarismy, PC impotence

3 3 2 nepřátelský čilý,odborník,zručný zbrklý,nezodpovědný,nesdílný

1 2 2
tradiční

organizační schopnost, lidský přístup, 

pracovní nasazení 

1,947 1,895 2,053
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43. O pořadí 

plnění úkolů 

si rozhoduji 

sám.

44. Pracovní 

porady jsou 

pořádány 

dostatečně často a 

s prostorem pro 

vyjádření každého 

účastníka.

45. Hodnotící 

rozhovory mě 

motivují.

46. S komunikací na 

pracovišti jsem 

spokojen/a. 

Spolupracovníci i 

nadřízení jsou 

ochotni se mnou 

komunikovat, když 

potřebuji.

47. Mám pocit, 

že přispívám ke 

zdaru celého 

díla.

48. Kdybyste měl/a nyní ve Vaší 

práci skončit, co by Vám nejvíce 

chybělo?

2 4 3 2 3

pracovní kolektiv;pravidelný 

příjem;možnost získání nových 

zkušeností

2 1 3 2 2 ztráta kontinuity v mé práci

2 4 3 2 2 Kolegové

2 4 4 1 1 kamarádi

2 2 2 1 1

radost z dobře odvedené 

práce;pocit potřebnosti;plat

4 3 3 2 2 kolegove

2 1 1 2 2

kolegové, nadřízený a firma, ve 

které jsem vyrostla :) 

2 2 4 2 2 nic

2 3 3 2 1

Práce co mne 

baví;kolektiv;výhody

1 2 2 2 2

náplň mojí práce, možnost se 

zlepšit

1 2 1 1 2
peníze;nudil bych se;práce

1 1 4 1 2

příjemná atmosféra;možnost 

domluvit si volno;volné ruce v 

plnění prac. Činností

4 2 2 1 2

Kolegyně/kolegové;náplň mé 

práce;vstřícnost k požadavkům 

na volno

4 1 3 3 2

někteří lidé

1 1 2 1 2

práce, která mě bavila, 

flexibilita, samostatnost

1 3 3 2 2

Kolektiv, pružná pracovní doba, 

zaměstnanecké výhody

2 1 2 1 2
spolupracovníci

2 4 4 3 2 peníze,pohyb,denní rytmus

1 4 3 2 3 plat, prostředí, sebevědomí

2 2,368 2,737 1,737 1,947
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52.	Pracujete ve 

svém zaměstnání 

pouze kvůli 

výdělku?

53.	Byl/a byste 

ochoten/na pracovat z 

Vašeho pohledu v 

horším prostředí za 

více peněz?

54.	Opustil/a byste 

své dosavadní 

zaměstnání kvůli 

špatným vztahům s 

kolegy?

55.	Vnímáte svůj 

pracovní post v 

rámci organizace 

jako prestižní?

56.	Existuje v rámci 

organizace jiný 

pracovní post, který 

byste zastával/a 

raději?

57.	Jaké překážky 

Vám brání tento post 

vykonávat?

ne ne ano 3 ne

ne ne ano 2 ne

ne ano ne 3 ne

ano ano ano 4 ne

ne ano ano 2 ne

ano ne ano 4 ano odbornost

ne ne ano 2 ne

ano ne ano 1 ano zkušenosti

ne ne ne 2 ne

ne ne ne 3 ne

ano ano ne 2 ne

ne ne ano 2 ne

ne ne ano 2 ne

ne ne ano 4 ano

chybí mi odbornost, 

lenost a pohodlnost

ne ano ne 1 ne

ano ano ano 4 ano

praxe, manažerské 

schopnosti, ochota 

věnovat postu 

ne ne ano 3 ano

nedostatek 

zkušeností, neznalost 

ano ano ne 2 ne

ne ano ano 2 ne

2,526
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58.	Které z následujících oblastí služeb byste 

nejvíce ocenil/a v případě, že by je Vaše 

organizace poskytovala?

59.	Zaměstnanecké benefity 

(např. stravenky, mobilní 

telefon, služební auto, 

občerstvení na pracovišti) 

považuji za standard, 

samozřejmost.

60.	Které z následujících benefitů byste rád/a 

využíval/a, ale firma je nenabízí?

spojené s využíváním volného času 2

pět týdnů dovolené, možnost práce z domova, tzv. 

HomeOffice

sledující zlepšování životních podmínek 2 pět týdnů dovolené

spojené s využíváním volného času 2 penzijní připojištění

spojené s využíváním volného času 2 nic

spojené s využíváním volného času 2 služební automobil, penzijní připojištění

zvelebující pracovní prostředí a okolí 2 služební automobil, pět týdnů dovolené

spojené s využíváním volného času 4

mobilní telefon, služební automobil, pět týdnů 

dovolené, dárky (k životnímu, pracovnímu jubileu; 

k Vánocům svátkům), možnost práce z domova, 

tzv. HomeOffice

spojené s využíváním volného času 1 pět týdnů dovolené

spojené s využíváním volného času 2

pět týdnů dovolené, občerstvení na pracovišti, 

dárky (k životnímu, pracovnímu jubileu; k 

Vánocům svátkům), možnost práce z domova, 

tzv. HomeOffice

spojené s využíváním volného času 3 nic

sledující zlepšování mých životních podmínek 2 pět týdnů dovolené, občerstvení na pracovišti

poradenské služby 2

služební automobil, občerstvení na pracovišti, 

dárky (k životnímu, pracovnímu jubileu; k 

Vánocům svátkům), možnost práce z domova, 

tzv. HomeOffice

programy udržování kontaktů se ženami na 

mateřské dovolené 2 pět týdnů dovolené

poradenské služby 1 občerstvení na pracovišti

spojené s využíváním volného času 1 mobilní telefon

spojené s využíváním volného času 2

služební automobil, pět týdnů dovolené, možnost 

práce z domova, tzv. HomeOffice

spojené s využíváním volného času 1

pět týdnů dovolené, možnost práce z domova, tzv. 

HomeOffice

spojené s využíváním volného času 3 pět týdnů dovolené

spojené s využíváním volného času 1 mobilní telefon, služební automobil

1,947
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58.	Které z následujících oblastí služeb byste 

nejvíce ocenil/a v případě, že by je Vaše 

organizace poskytovala?

59.	Zaměstnanecké benefity 

(např. stravenky, mobilní 

telefon, služební auto, 

občerstvení na pracovišti) 

považuji za standard, 

samozřejmost.

60.	Které z následujících benefitů byste rád/a 

využíval/a, ale firma je nenabízí?

spojené s využíváním volného času 2

pět týdnů dovolené, možnost práce z domova, tzv. 

HomeOffice

sledující zlepšování životních podmínek 2 pět týdnů dovolené

spojené s využíváním volného času 2 penzijní připojištění

spojené s využíváním volného času 2 nic

spojené s využíváním volného času 2 služební automobil, penzijní připojištění

zvelebující pracovní prostředí a okolí 2 služební automobil, pět týdnů dovolené

spojené s využíváním volného času 4

mobilní telefon, služební automobil, pět týdnů 

dovolené, dárky (k životnímu, pracovnímu jubileu; 

k Vánocům svátkům), možnost práce z domova, 

tzv. HomeOffice

spojené s využíváním volného času 1 pět týdnů dovolené

spojené s využíváním volného času 2

pět týdnů dovolené, občerstvení na pracovišti, 

dárky (k životnímu, pracovnímu jubileu; k 

Vánocům svátkům), možnost práce z domova, 

tzv. HomeOffice

spojené s využíváním volného času 3 nic

sledující zlepšování mých životních podmínek 2 pět týdnů dovolené, občerstvení na pracovišti

poradenské služby 2

služební automobil, občerstvení na pracovišti, 

dárky (k životnímu, pracovnímu jubileu; k 

Vánocům svátkům), možnost práce z domova, 

tzv. HomeOffice

programy udržování kontaktů se ženami na 

mateřské dovolené 2 pět týdnů dovolené

poradenské služby 1 občerstvení na pracovišti

spojené s využíváním volného času 1 mobilní telefon

spojené s využíváním volného času 2

služební automobil, pět týdnů dovolené, možnost 

práce z domova, tzv. HomeOffice

spojené s využíváním volného času 1

pět týdnů dovolené, možnost práce z domova, tzv. 

HomeOffice

spojené s využíváním volného času 3 pět týdnů dovolené

spojené s využíváním volného času 1 mobilní telefon, služební automobil

1,947
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PRACOVNÍ MÍSTO Asistentka ředitele a výrobního oddělení (kumulovaná funkce). 

POŽADOVANÉ 

VZDĚLÁNÍ 

Minimálně absolvovaná střední odborná škola ekonomického 

směru, lépe však absolvent ekonomického oboru na vysoké 

škole.  

POŽADOVANÁ PRAXE 
Minimálně 1 rok praxe v oboru administrativy a odborné 

asistence. 

DUŠEVNÍ POŽADAVKY  

A CHARAKTERISTIKA 

OSOBNOSTI 

Osobnost duševně vyrovnaná, extrovertní, komunikativní, 

pracovitá s orientací na dosažení předem stanovených cílů, 

flexibilní v provádění činností, snaživá, učenlivá, vstřícná 

možnostem naučit se něco nového, odolná vůči psychické 

zátěži a stresovým situacím. 

FYZICKÉ POŽADAVKY Dobrý zdravotní stav bez vady řeči či omezení v pohybu. 

Zdroj: vlastní zpracování
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Příloha č. 5 

PRACOVNÍ MÍSTO 
Asistentka ředitele a výrobního oddělení  

(kumulovaná funkce). 

CHARAKTERISTIKA 

PRÁCE 
Celkové administrativní zabezpečení činností podniku. 

POVINNOSTI 

Pro asistentku ředitele je povinností vyřizování telefonických 

hovorů, přijímání návštěv, e-mailová korespondence včetně 

jejího třídění a správy, vyhotovování zápisů z jednání a porad, 

zajišťování ubytování, jízdenek, udržování obchodních vztahů 

s nadstandardními zákazníky, archivování dokumentů, starost 

o přijatou a vydanou poštu.  

Jako asistentka výrobního oddělení nově převezme další 

povinnosti jako organizační zajištění objednávek, komunikace 

s tuzemskými dodavateli, sledování plateb, příprava 

objednávek zboží – sledování skladových zásob, tvorba 

skladových karet pro nově objednané zboží, zajištění 

kompletních informací o zboží z faktur  

po konzultaci se servisním oddělením, vedení databáze 

přepravních společností, komunikace s přepravními 

společnostmi, zadávání poptávek přeprav, zajištění zásilek 

kontejnerů – objednávky přepravy, komunikace s přepravcem, 

celním oddělením, sledování časových harmonogramů. 

BEZPROSTŘEDNÍ 

NADŘÍZENÁ FUNKCE 

Ředitel/majitel firmy, vedoucí výrobního a servisního 

oddělení. 

VZTAH K OSTATNÍM 

PRACOVNÍM MÍSTŮM 

Na základě pokynů bezprostředních nadřízených zajišťuje 

administrativní podporu kterémukoliv zaměstnanci firmy. 

ZASTUPITELNOST 
V době nepřítomnosti je kompetentní zastupovat vedoucí 

provozu/personalistku. 

  



Příloha č. 5 

2 

 

POTŘEBNÉ 

VYBAVENÍ 

Počítač se softwarovým vybavením, mobilní telefon i pevná linka, 

běžné kancelářské pomůcky, připojení k internetu. 

PRACOVNÍ 

PODMÍNKY 
Vybavená kancelář sdílená s vedoucí provozu/personalistkou. 

PRACOVNÍ 

RIZIKA 

Vysoká psychická zátěž, řešení stresových situací, odpovědnost  

za dopravu zásilek a s tím souvisejících sankcí za neplnění termínů. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Zdroj: vlastní vypracování

POČET POŽADOVANÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

 

 

PRACOVNÍ POMĚR 
Na dobu určitou/neurčitou, pracovní 

dohoda apod. 

NÁZEV PRACOVNÍ POZICE 

 

 

 

MOŽNOST PŘEŘAZENÍ Z POZICE 
Pokud je předpoklad, že by se pracovník 

vhodněji rekrutoval z vlastních řad. 

HLAVNÍ PRACOVNÍ NÁPLŇ   

 

Definování hlavních pracovních 

povinností. 

POŽADOVANÉ ZNALOSTI, DOVEDNOSTI, 

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ 

 

 

  

POŽADOVANÁ PRAXE                     

Počet let, během kterých se musí 

pracovník pohybovat ve stejném nebo 

příbuzném oboru.  

ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ PRAKTICKÝCH 

ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ 

Včetně definování způsobu průběhu 

výběrového řízení 

OSOBNOSTNÍ POŽADAVKY 
S ohledem na charaktery stávajících 

pracovníků. 

ZKUŠEBNÍ DOBA PRO ZAPRACOVÁNÍ 
V návaznosti na cíle adaptačního 

procesu. 

ZÁKLADNÍ MZDA Podle daného systému odměňování. 

NABÍZENÉ ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY Na základě firemního cafeteria systému. 

PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Hlučnost, prašnost, práce na směny 

apod. 
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Adaptační plán nového zaměstnance 

 

1. Získání základních údajů: 

 

Jméno zaměstnance  

Datum nástupu  

Pozice  

Přímý nadřízený  

Garant (přidělená osoba adaptovanému)  

Zdroj: vlastní zpracování 

2. SEZNÁMENÍ S FIREMNÍMI STANDARDY, HODNOTAMI, CÍLI 

ORGANIZACE 

 

 Firemní hodnota 1 

 Popis firemní hodnoty 

 Firemní hodnota 2 

 Popis firemní hodnoty 

 

3. HLAVNÍ CÍLE ADAPTACE 

Hlavní cíle adaptace na období 3 měsíců s rámcovými termíny (dále podrobně 

rozpracováno a postupně upřesňováno v tabulce Adaptační plán nového zaměstnance): 

 

Zdroj: vlastní zpracování

Cíle Popis cíle Termín splnění do 

1. Adaptační cíl 1  

2. Adaptační cíl 2  

3. Adaptační cíl 3  



 

 

2 

 

4. ADAPTAČNÍ PLÁN 

Termín Popis úkolů, oblasti Odpovědná osoba 
Vyjádření 

odpovědné osoby 

Navazuje 

na hlavní 

cíl 

 Vstupní školení BOZP, PO, řidič referentského vozidla přímý nadřízený 
 

Ano/Ne 

 Úvodní setkání a uvedení do firmy 
přímý nadřízený + 

garant 

 
Ano/Ne 

 Předání pracovních pomůcek a prostředků přímý nadřízený  Ano/Ne 

 

Administrativní záležitosti (pracovní smlouva, předání 

nástupních dokumentů, informace a předání kontaktu  

o absolvování vstupní lékařské prohlídky…) 

přímý nadřízený 

 

Ano/Ne 

 …   Ano/Ne 

 Vyhodnocení 1. měsíce zkušební doby přímý nadřízený  Ano 

 …   Ano/Ne 

 Vyhodnocení 2. měsíce zkušební doby přímý nadřízený  Ano 

 …    Ano/Ne 

 
Závěrečné vyhodnocení zkušební doby – 

pokračování/ukončení pracovního poměru 
přímý nadřízený 

 
Ano 

Zdroj: vlastní zpracování
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5. VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍ DOBY 

Vyhodnocení po 1. měsíci zkušební doby 

Datum  

Vyjádření garanta  

Vyjádření přímého 

nadřízeného 
 

Vyjádření zaměstnance  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Vyhodnocení po 2. měsíci zkušební doby 

Datum  

Vyjádření garanta  

Vyjádření přímého 

nadřízeného 
 

Vyjádření zaměstnance  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Závěrečné vyhodnocení zkušební doby 

Datum  

Vyjádření garanta  

Vyjádření přímého 

nadřízeného 
 

Vyjádření zaměstnance  

Zdroj: vlastní zpracování  
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6. ROZHOVOR 

Cíl: Zhodnocení průběhu adaptace novým zaměstnancem po 3. měsících 

 

Jak byste ohodnotil/a  průběh Vašeho adaptačního programu? 

 neuspokojivý  podprůměrný  průměrný  nadprůměrný  vynikající                 

Úroveň spolupráce s kolegy v mém oddělení je? 

 neuspokojivý  podprůměrný  průměrný  nadprůměrný  vynikající                 

Týmová práce s ostatními úseky je? 

 neuspokojivý  podprůměrný  průměrný  nadprůměrný  vynikající                 

Využívání mých profesních znalostí a dovedností ve společnosti je uplatňováno 

způsobem? 

 neuspokojivý  podprůměrný  průměrný  nadprůměrný  vynikající                 

Informace o hlavních úkolech, současné situaci a výsledcích společnosti jsou? 

 neuspokojivý  podprůměrný  průměrný  nadprůměrný  vynikající                 

Atmosféra a současné klima v práci je? 

 neuspokojivý  podprůměrný  průměrný  nadprůměrný  vynikající                 

Uznávání dobrého výkonu od nadřízeného je? 

 neuspokojivý  podprůměrný  průměrný  nadprůměrný  vynikající                 

Profesionální kritika, když udělám chybu od nadřízeného je? 

 neuspokojivý  podprůměrný  průměrný  nadprůměrný  vynikající                 

Komunikace, předávání informaci, zpětná vazba s přiděleným garantem je? 

 neuspokojivý  podprůměrný  průměrný nadprůměrný  vynikající                 
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Uveďte konkrétní důvody Vaší (ne)spokojenosti: 

 

 

 

Návrhy na zlepšení adaptačního programu: 

 

 

 

Tréninkové aktivity požadované od nadřízeného s datem realizace: 

 

 

 

Souhlasím s pokračováním trvalého pracovního poměru zaměstnance po zkušební době: 

   

ANO 

 NE 

 

 

 

 

Datum: 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………… ………………………. ………………………….. 

 Podpis přímého nadřízeného Podpis garanta Podpis zaměstnance 
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 Benefit Upřesnění poskytnutí 

 
Mobilní telefon 

Placený zaměstnavatelem, s možností využití pro soukromé 

účely. 

 Home office 
U pracovníků, jejichž práce umožňuje být vykonávána také 

z domova, např.. na základě on-line připojení. 

 
Věcné dary 

Při významných příležitostech, např. životní jubilea, 

pracovní úspěchy, vánoční svátky apod. 

 
Penzijní připojištění Příspěvek ke spoření na penzi. 

 

Občerstvení na 

pracovišti 
Nabídka teplých a studených nápojů, drobných pochutin. 

 
Plánování volna 

V případě potřeby variabilní vyhovění požadavkům předem 

nehlášené dovolené. 

 

Kulturní či sportovní 

akce 

Např. vstupenky do divadla, permanentka do sportovních 

středisek, příspěvek na dovolenou apod. 

 
Možnost příspěvků v 

rámci seberozvíjení 

Např. finanční podpora při absolvování vzdělávacích 

kurzů, které nesouvisí s náplní práce, vstřícnější podmínky 

pro studující apod. 

 

Podpora při dopravě do 

zaměstnání 

Finanční participace na nákladech spojených s dopravou do 

a ze zaměstnání. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 


