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ABSTRAKT 

Cílem práce je zanalyzovat proces výběru zaměstnanců a proces jejich adaptace ve 

vybrané společnosti. Dílčím cílem analýzy je zjistit, proč odcházejí zaměstnanci ze 

společnosti. Dále se budu zabývat výzkumem, kde budu zjišťovat rozdíly mezi 

očekáváním, které měli zaměstnanci před nástupem a skutečností, se kterou se pak 

střetli v pracovním prostředí. Na základě zjištěných výsledků pak navrhnu možné 

změny ve výběru a adaptaci zaměstnanců s úmyslem snížit fluktuaci ve společnosti. 

ABSTRACT 

The aim of the thesis is to analyze the process of selection of employees and the process 

of their adaptation in selected company. The part of the analysis is to find out why 

employees are leaving the company. Next, I will look at the differences between the 

expectations that employees had before entering and the reality they encountered in the 

work. On the basis of the findings, I will propose possible changes to improve the 

process and reduce the fluctuation in the company. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Motivace, adaptační proces, fluktuace, výběr zaměstnanců. 

KEY WORDS 

Motivation, adaptation process, fluctuation, employee selection. 
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ÚVOD 

Lidské zdroje, potažmo lidé, se stávají tím nejcennějším, co podnik může vlastnit. Dnes 

v době blahobytu, kdy není problém, aby člověk ze dne na den změnil zaměstnání, 

si tuto myšlenku uvědomuje čím dál více podniků. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 byla 

nejnižší nezaměstnanost za posledních 20 let. Obecná míra nezaměstnanosti 

se pohybovala na úrovni 2,4 % a aktuální situace hovoří o podobných číslech 

i do budoucna (ČSÚ, 2018). Organizace mají největší nedostatek pracovních sil. 

Vznikají konkurenční boje mezi společnostmi a vynakládají se nemalé finanční částky 

na to, aby zaujali uchazeče, že oni jsou ten správný zaměstnavatel.  

Potom co proběhne výběrové řízení a je vybrán nový zaměstnanec, není ještě 

dobojováno. Jak zajistit aby byl zaměstnanec dobře proškolen? Byl výběr správný?   

Samotný výběr a adaptační proces jsou kroky, které ve mnoha společnostech berou jen 

jako nezbytný proces, který je podceňován a je důvodem brzkého odchodu 

zaměstnanců. Máme velké množství metod, na základě kterých se můžeme rozhodnout, 

zda chceme zaměstnance přijmout nebo nechceme. Pokud se už na základě těchto 

metod rozhodneme o přijetí, nastává další důležitý krok a to je adaptace. Správné 

začlenění do společnosti, aby byl zaměstnanec přínosem a i aby sám cítil a prožíval 

uspokojení ze svých výsledků a rozvoje.  

Pokud organizace v adaptačním procesu selže, může nastat scénář, že zaměstnance 

ztratí už ve zkušební době. Nebo se může stát, že zaměstnanec nebude podávat takové 

výkony, které by se očekávaly a nebude pro společnost ani pro své kolegy přínosem. 

V obou případech máme jistotu, že dříve nebo později se bude muset zaměstnavatel 

zase zaobírat novým výběrem zaměstnance. Zaměstnavatel se tak může dostat 

do smyčky, kdy se stále zabývá jen výběrem nových zaměstnanců, aniž by se mohl 

starat o celkový růst společnosti. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

V této diplomové práci se zabývám tématem řízení lidských zdrojů ve společnosti ABC 

s.r.o., která se stejně jako spousta jiných zaměstnavatelů potýká s nedostatkem 

kvalifikovaných a loajálních zaměstnanců. Hlavním cílem této práce je zhodnotit proces 

výběru zaměstnanců a proces jejich adaptace ve vybrané společnosti. Mezi dílčí cíle 

jsem si stanovila zjistit, jaké jsou rozdíly mezi očekáváním před nástupem do 

zaměstnání a skutečností, se kterou se střetli později po nástupu do společnosti a zda 

může souviset fluktuace zaměstnanců s jejich výběrem a adaptací.  

Tyto cíle budou dosahovány pomocí: 

 analýzy současného stavu výběru a adaptace nových zaměstnanců, 

 zúčastněným pozorováním při výběru nového zaměstnance, 

 zhotovení kvantitativního a kvalitativního výzkumu, 

 rozhovory s team leadery brněnské pobočky společnosti. 

Diplomová práce je rozdělena do tří částí. V první části budu shrnovat teoretická 

východiska práce, kde nastíním teoretické podklady v oblasti personálního řízení, 

výběru nových zaměstnanců a jejich adaptace. Nastíním i nové trendy v personálním 

řízení a rozdíl mezi generacemi X a Y, které jsou majoritní pro pracovní trh. Zhodnotím 

současnou situaci na trhu práce a uvedu základní pojmy z problematiky výběru 

zaměstnance a jeho adaptace. 

V druhé části práce analyzuji společnost ABC s.r.o. Zde jsou uvedeny základní 

informace o společnosti, činnosti společnosti, organizační struktura a analýza 

současného stavu lidských zdrojů. Dále je zde popsán proces náboru nových 

zaměstnanců a jejich následná adaptace ve společnosti. Proces náboru nových 

zaměstnanců proběhl metodou zúčastněných pozorování. K vyhodnocení analytické 

části použiji výsledky z kvantitativního a kvalitativního výzkumu a rozhovory 

s vedením společnosti. 

V třetí části pak na základě zjištěných výsledků navrhnu možné změny v procesu 

výběru a adaptace zaměstnance. Tyto návrhy poslouží jako podnět pro úpravu 

personální strategie s úmyslem snížit fluktuaci v organizaci. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V následujících kapitolách si představíme jednotlivé pojmy z problematiky řízení 

lidských zdrojů, náboru pracovníka a procesu adaptace. Tyto teoretické podklady slouží 

k vypracování analytické části práce. 

1.1 Personální práce a její úloha v organizaci 

Všechny organizace mohou fungovat pouze tehdy, pokud se jí podaří spojit a uvést do 

pohybu: 

 materiální zdroje, 

 finanční zdroje, 

 lidské zdroje, 

 informační zdroje (Koubek, 2007). 

Materiální a finanční zdroje nejsou samy o sobě k ničemu, pokud je někdo neoživí 

a neuvede do pohybu. Touto silou, která udržuje organizaci v chodu, jsou lidské zdroje. 

Pohonem lidských zdrojů jsou pak informace, tedy znalosti a dovednosti. Toto jasně 

znamená, že lidské zdroje mají klíčový význam v řízení organizace (Koubek, 2007). 

Lidský kapitál představuje kombinaci inteligence, dovedností a zkušeností. Lidské 

složky jsou schopny učit se, měnit a inovovat – díky lidským složkám je možné 

zabezpečit dlouhodobého přežití organizace. Lze jej také považovat za bohatství 

podniku, do kterého musí ale podnik investovat. Cílem je totiž, aby si společnost získala 

a udržela si kvalifikované, loajální a motivované pracovníky (Armstrong, 2007). 

Personální práce (personalistika) tvoří jednu z částí řízení ve společnosti. Zaměřuje se 

na všechno týkající se člověka v souvislosti s pracovním procesem. Mezi tato zaměření 

patří získávání, formování, využívání, organizování a propojování jeho činností 

výsledků práce, pracovního chování a schopností, vztahu k vykonané práci, 

spolupracovníkům, v souvislosti se svou prací a také osobní uspokojení z vykonávané 

práce, personálního a sociálního rozvoje jedince (Koubek, 2007). 

Mezi hlavní úkoly řízení lidských zdrojů patří podle Koubka (2007): 
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 vytvářet soulad mezi počtem a strukturou pracovních úkolů a jimi vytvořených 

pracovních míst a počtem a strukturou pracovníků v organizaci tak, 

aby permanentně odpovídaly pracovní schopnosti zaměstnance požadavkům 

podle pracovního místa. Dále pak reagovat na proměnlivost požadavků 

pracovních míst. Usilovat o zařazení správného pracovníka na správné místo 

a snažit se, aby byl zaměstnanec schopen neustále reagovat na měnící se 

požadavky pracovního místa, 

 optimální využívání pracovních sil ve společnosti, 

 vytváření a formování týmů, tvorba zdravých mezilidských vtahů a efektivního 

vedení lidí, 

 rozvoj zaměstnanců po personální a sociální stránce – rozvoj schopností, 

osobností. Vytváření pracovních a životních podmínek, které kladně ovlivňují 

zaměstnance a chod organizace, 

 dodržován legislativy v oblasti práce, zaměstnávání a lidské práce. 

1.2 Trendy řízení lidí po roce 2000 

Řízení lidských zdrojů se po přelomu tisíciletí významně změnil, ať už ve světě, tak i 

v České republice. Celosvětově narůstá význam lidského faktoru s rostoucími náklady a 

investicemi směřujícími, ale také se zvyšujícím se významem schopností, motivace a 

flexibility zaměstnanců pro výsledky podniku a efektivitu využití podnikových zdrojů. 

Níže si uvedeme některé trendy, které ovlivňují řízení lidí v moderních podnicích 

20. století (Kocianová, 2012). 

1.2.1 Sociální odpovědnost organizace 

Aktivity spojené se sociální odpovědností organizace mohou mít různý charakter. 

Společnosti je mohou realizovat v rámci marketingu (pravdivá reklama), oblasti výroby 

(ekologická výroba) a pro nás hlavně v oblasti vzdělávání a rozvoje pracovníků 

a v oblasti zaměstnaneckých vztahů a péče o pracovníky. V dnešní době se společnosti 

snaží vycházet vstříc zaměstnancům vytvářením vhodných pracovních podmínek, 

možností denní péče o předškolní dítě nebo odstraňováním diskriminace (Kocianová, 

2012). 
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1.2.2 Holistický management 

Holistický management znamená přístup k řízení a vedení lidí jako celku. Manažeři se 

tedy snaží o rozhodnutí, která jsou nejlepší kombinací z hlediska ekonomického, 

sociální a i environmentálního. Tato rozhodnutí by měla být optimální z hlediska 

současnosti i dlouhodobého horizontu. Od manažerů se vyžaduje schopnost 

systémového myšlení a řízení organizace v souvislostech a jejich propojování s vnějšími 

faktory. Abychom získali ucelený náhled, musíme mít schopnost vnímat kontext 

(Kocianová, 2012). 

1.2.3 Work-life balance 

Problematika slaďování pracovního a mimopracovního života je v posledním období 

velice významné, zejména v souvislosti s příchodem nové Generace Y na pracovní trh. 

Work-life balance je překládáno jako rovnováha mezi prací a osobním/soukromým 

životem. S tímto pojmem souvisí i další pojmy jako: family-friendly policy (politika 

vstřícnosti k rodině) a také: well-being a quality of work life (tento termín lze chápat 

jako výčet těchto charakteristik: mít dobré nadřízené, dobré pracovní podmínky, 

sociální výhody, zajímavou práci, která mě naplňuje, dostávat za ni dobrý plat). 

V minulosti se tyto pojmy vztahovaly hlavně na zaměstnané matky v USA, dnes je tento 

trend rozšířen globálně i na muže a celé rodiny. Postupem času se organizace snažily 

měnit svoji personální politiku a benefity. Nastaly změny ve flexibilní pracovní době, 

mateřské dovolené, práce z domova a péče o děti (Kocianová, 2012). 

Poměr mezi prací a osobním životem je bezesporu důležitý faktor života. Často 

se můžeme setkávat s tím, že rodiče-zaměstnanci jsou diskriminováni, protože musí 

volit mezi kariérou a rodičovstvím. Generační úhel se však netýká pouze starosti o děti. 

V menší míře se s ním můžeme setkávat i u péče o seniory – starší rodiče anebo závislé 

osoby. Optimální hranice mezi prací a mimopracovním životem je vždy individuální. 

To, co pro někoho znamená ideální poměr, může být pro jiného skoro vražednou 

kombinací. Je dokázáno, že velké pracovní nároky na zaměstnance v mnoha profesích 

mají dopad na psychický a zdravotní stav, na rodinný život. Lidé jsou v časové tísni, 

přepracovaní, trpní přemírou stresu. Důsledkem toho pak vnikají konflikty 

na pracovišti, zvyšuje se nemocnost, vznikají problémy v rodinách a osobních vztazích 

a dochází k vyhoření (Kocianová, 2012). 
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Syndrom vyhoření je stav extrémního vyčerpání, silného poklesu výkonnosti a dalších 

psychických obtíží zasahujících do pracovního i soukromého života. Syndrom vzniká 

zejména přemírou stresu a zabýváním se situacemi, které jsou emocionálně náročné 

(Kallwas, 2007).  

1.2.4 Alternativní pracovní úvazky 

Díky jiným očekáváním na práci od mladé generace nám v nedávně době vznikají 

flexibilní pracovní úvazky. Mezi tyto alternativní pracovní úvazky zazařujeme: 

 dohody konané mimo pracovní poměr – dohoda o provedení práce a dohoda o 

pracovní činnosti, 

 zkrácený (částečný) úvazek, 

 pružný pracovní doba, 

 flexibilní začátek a konec pracovního dne, 

 víkendové práce, 

 stlačený pracovní týden (zaměstnanec odpracuje týdenní pracovní dobu 

v průběhu méně dnů), 

 práce na dálku a distanční práce, 

 sdílení pracovního místa, 

 career break, 

 práce na živnostenský list (Kocianová, 2012). 

Alternativní pracovní úvazky mohou mít ale i negativní důsledky – zaměstnanci často 

pracují přesčasy u práce z domova, často i o víkendech a v noci a tím si často narušují 

svůj osobní i rodinný život. Na druhou stranu mohou alternativní úvazky znamenat 

riziko pro organizaci (např. potíže s okamžitou reakcí na zvýšenou poptávku). Vždy je 

nutné hledat východisko, které je výhodné jako pro organizaci i konkrétního pracovníka 

(Kocianová, 2012). 

1.2.5 Talent management 

Pojetí talent management zahrnuje získávání, motivaci, stabilizaci, rozvoj a plánované 

následnictví. Tyto aktivity spolu souvisí a jsou propojeny a při správném fungujícím 

celku mohou pro organizaci znamenat, že bude schopna získat a udržet si talentované 

lidi. Proces talent managementu začíná identifikací talentovaného člověka a končí 
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využitím jeho způsobilostí. Zdroje získávání talentů mohou být interní i externí. 

Abychom byli schopni odhalit talent managementy uvnitř organizace, můžeme využít 

výsledky hodnocení pracovníků (např. 360° zpětná vazba), doporučení manažerů, 

posouzením potenciálu pracovníka nadřízeným apod. Pro schopné zaměstnance je nutné učinit 

nabídku, která je osloví – nejedná se jen o finanční ohodnocení, ale i možnost dalšího rozvoje a 

postupu (Kocianová, 2012). 

1.2.6 Age management 

Problematiku age managementu představuje řízení věkových struktur pracovníků a to 

na úrovni společnosti, organizace a jedinců. Diskuze okolo age managementu vznikají 

vlivem nepříznivého demografického vývoje – stárnutí populace (popsáno blíže 

v kapitole 1.4) a věkové diskriminace (Kocianová, 2012). 

Age management můžeme zjednodušeně definovat jako řízení lidských zdrojů s ohledem 

na věk, schopnosti a potenciál pracovníků. Jeho hlavním principem je, aby každý 

pracovník měl možnost svůj potenciál využít a nebyl znevýhodněn kvůli svému věku 

(Horváthová, 2016). 

Mezi ukazatele, které mají vliv na zlepšení kvality zaměstnání ve spojení s age 

managementem patří (Kocianová, 2012): 

 celoživotní vzdělávání a kariérní rozvoj, 

 rovnost pohlaví, 

 bezpečnost práce a ochrana zdraví na pracovišti, 

 jistota práce, 

 zapojení a přístup na pracovní trh. 

1.2.7 Diskriminace a rovné zacházení 

Právu na rovné zacházení se věnuje antidiskriminační zákon, který zapracovává 

předpisy Evropských společenství v návaznosti na Listinu základních práv a svobod 

a mezinárodní smlouvy součástí právního řádu. Rozumí se zde právo nebýt 

diskriminován z důvodu, které zákon stanovuje (Kocianová, 2012). Za diskriminaci 

považujeme i obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci 

a navádění k diskriminaci. Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně 

opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo 
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zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci s to z důvodu 

rasy, etnického původu, národnosti, náboženství, pohlaví, sexuální orientace, věku, 

zdravotního postižení, víry či světového názoru. Za diskriminaci z důvodu pohlaví 

se považuje i diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství nebo otcovství 

(Antidiskriminační zákon 198/2009 Sb. §2,3).  

Velmi vážným jevem v pracovním životě je mobbing (příp. ze strany nadřízeného 

bossing, ze strany podřízeného staffing) – psychický nátlak na člověka. Mezi projevy 

mobbingu patří šíření pomluv, izolace jedince ve skupině, sabotování jeho práce, 

znevažování jeho výkonu a schopností, poškozování soukromí, osobnosti a zdraví 

(Kocianová, 2012). 

1.2.8 Diversity management 

Hubbard (2004) považuje za diverzity management proces plánování v organizaci, 

řízení a podporu pro mix společenské rozmanitosti, který znamená významný rozdíl pro 

výkon organizace. Diverzitu popisuje jako různorodost pracovníků z hlediska dvou 

kritérií: 

 primární – základní dimenze, která má vliv na pracovní uplatnění člověka – 

pohlaví, věk, rasa, etnická příslušnost, mentální a tělesná charakteristika, 

sexuální orientace, 

 sekundární dimenze – jedná se o hodnotové orientace, očekávání člověka a jeho 

zkušenosti – komunikační styl, společensko-ekonomický status, rodinný stav, 

mateřský jazyk, náboženství, vzdělání, rodičovský status a mnoho dalšího. 

Hubbard (2004) dál uvádí 4 důležité aspekty diverzity, které je třeba sledovat z hlediska 

personálního managementu a marketingu: 

 workforce diversity – pracovní rozmanitost 

 behavioral diversity – rozmanitost chování, myšlení, učení se apod. 

 structural diversity – rozmanitost z hlediska struktury podniku 

 business diversity – obchodní a podnikatelská rozmanitost 
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1.3 Generace X, Y a Z 

Generační odlišnosti jsou jedním ze znaků dnešních pracovišť. Sociologové rozdělují 

lidskou populaci mezi generaci X, Y a Z. Generace X a Y jsou největší skupina 

ekonomicky aktivního obyvatelstva. V následujících kapitolách si popíšeme, co tyto 

skupiny znamenají, co mají společného, čím se odlišují.   

1.3.1 Generace X 

Do generace X zařazujeme jednotlivce narozené mezi roky 1965 až 1981, v České 

republice této generaci také říkáme Husákovy děti. Motýl (2004) popisuje generaci X 

jako obyvatelstvo, které vyrostlo v dobách finanční, rodinné a společenské nejistoty. 

V zaměstnání jsou loajální, někdy trochu pasivní, ale mají zájem se učit nové věci. Mají 

rádi své jistoty a nevyhledávají změny. V jejich generaci drasticky stoupl počet 

rozvodů. Pracují tvrdě a dlouho. Jedním z nejtypičtějších znaků je dlouhodobé 

zaměstnání.  

Generace X patří i k tzv. sendvičové generaci, která má povinnost jak vůči svým dětem, 

živí studenty a zároveň také pečuje o své staré rodiče. To je také jeden z důvodů, proč 

této generaci nezbývá dost energie na změny, které by zlepšily kvalitu jejich života 

(Horváthová, 2016). 

Studie společnosti MetLife Mature Market Institute s názvem The MetLife Study of Gen 

X: The MTV Generation Moves into Mid-life se zabývala generací X z pohledu jejich 

výkonu v současné práci, plánů do důchodového věku, vztahu k financím apod. 

Ve studii bylo zjištěno, že více než 25 % respondentů pracuje u současného 

zaměstnavatele více než 10 let a skoro 25 % respondentů pracuje u svého 

zaměstnavatele více než 15 let. Bylo zjištěno, že více než 50 % respondentů nemá 

dostatečné úspory na důchod a 82 % respondentů vlastní rodinné domy, velkou část 

z nich ale zatížených hypotékou. Co se týče rodin, tak 70 % příslušníků generace X žije 

v manželství, 20 % se nikdy neoženilo/nevdalo, pouze 8 % je rozvedených. 

Podle výzkumu jsou z 35 % respondenti optimističtí, 28 % jsou pesimisté a 38 % má 

neutrální postoj.   
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1.3.2 Generace Y 

Do generace Y zařazujeme lidi narozené v období let 1980 až 1995. V roce 2025 bude 

tato generace tvořit 75 % globální pracovní síly. Tato generace je známá také pod názvy 

jako Millennials, Generation Next, Echo Boomers, Generation Me nebo The Next Great 

Generation (Kazdová, 2012). 

Generace Y se narodila do období relativního klidu a míru a již od dětství jim bylo 

vštěpováno, že dosáhnou všeho, čeho budou chtít. V České Republice došlo ke zrodu 

demokracie a byl po dlouhém období potlačen komunismus. Pro zástupce generace Y je 

typickým rysem myšlení a způsobu života to, že jsou ambiciózní, chtějí mít zajímavou 

práci plnou výzev a svobodu. Cítí se více zodpovědní a chtějí mít vyšší životní úroveň. 

Jako největší rozdíl oproti generaci X jen ten, že dostávají do popředí svých zájmů i 

svůj osobní život, obzvlášť partnerské a rodinné vztahy. Pokud se chtějí vzdělávat nebo 

rozvíjet, volí zejména koučink. Tato generace hodně využívá moderní technologie a má 

tedy vysokou digitální gramotnost. Zástupci Generation Y chtějí být stále online, 

komunikovat, psát blog, být na sociálních sítích, pracovat z domu, vlaku nebo kavárny. 

Motivuje je rozvoj, pracování na projektech, které je baví (Kazdová, 2012). 

Další charakteristiku této generace nám zprostředkuje studie z roku 2013 personálně 

poradenské společnosti HAYS s názvem studie Gen Y and the World of Work. Průzkum 

byl realizován ve Velké Británii. Podle této studie očekává tato generace od profesní 

kariéry, že budou mít zajímavou práci, jistotu práce, bohatství a budou se moci rozvíjet 

a prohlubovat svoje znalosti. Za nejdůležitější faktory při výběru budoucího 

zaměstnavatele považují možnost tréningů a rozvojových programů, nabízené benefity a 

flexibilitu. Pokud už do práce nastoupí, tak je pro respondenty nejvíce uspokojující 

uznání (50 %), dále ze 42 % pestrá a zajímavá práce, 40 % respondentů odpovědělo 

finanční ohodnocení. Dále se ještě vysoko umístily tyto faktory: pocit, že dělám něco 

smysluplného (35 %), úspěch (29 %), rozvoj a vzdělání (26 %), řešení problémů 

(25 %), být součástí dobře motivovaného týmu (23 %), pomáhat ostatním (19 %) a 

pocit, že můžu něco ovlivnit (11 %).  Jako ideálního leadera si představuje generace Y 

člověka, který je schopný motivovat ostatní, dávat podporu, je čestný a poctivý a je 

odborníkem ve svém zaměření. 
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1.3.3 Odlišnosti generací X a Y 

Na základě obecných charakteristik, které byly uvedeny v předchozích kapitolách, 

můžeme definovat několik oblastí, ve kterých se generace X a Y odlišují. Tyto 

charakteristiky nám shrnuje tabulka níže: 

Tab. č. 1: Odlišnost generací X a Y (Vlastní zpracování dle Horváthová, 2016) 

 Generace X Generace Y 

Motto „Pracovat a hrát tvrdě.“ „Život začíná po práci.“ 

Peníze hodnota prostředek 

Work – Life balance 
pracovní život je 

upřednostňován 
ano 

Ochota se zadlužovat menší větší 

Udržení si dobrého 

pracovního místa 
důležité 

ochota změnit pracovní 

místo 

Postoj ke změnám negativní pozitivní 

Ochota se stěhovat za 

prací 
ne ano 

Pohled na pracovníky kolegové přátelé 

Motivace 
stabilita, jistota, 

odpovědnost 

rozvojové programy, 

flexibilita ze strany 

zaměstnavatele, týmová 

práce, projekty, nefinanční 

benefity 

Vzdělávání a rozvoj 
tradiční (přednášky, 

semináře), skupinové 

moderní (koučink, 

mentoring, rotace práce), 

individuální 

Nákupní chování dle reklamy dle doporučení kamarádů 

Pracoviště klasické kanceláře otevřená pracoviště 

Zpětná vazba 
pravidelná, ale ne příliš 

častá 
neustálá 
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1.3.4 Doporučení v oblasti personálních činností 

Díky odlišností obou generací se nám proměňuje i činnost personálního útvaru ve 

společnostech. V oblasti získávání, výběru a přijímání nových zaměstnanců by měly 

společnosti začít ve větší míře využívat moderní technologie. Jedná se konkrétně 

o využívání sociálních sítí jako Facebook, LinkedIn, dále videovizitek, online 

assessment center apod. Dále by se měly organizace zaměřit při pohovorech na to, 

aby zjistily, zda uchazeč osobnostně zapadne do týmu i do firemní kultury. 

Pro zaměstnavatele by měly být i čím dál více důležité dovednosti uchazeče jako 

empatie, komunikativnost, schopnost nadchnout ostatní, sebekritičnost a schopnost 

umět se prosadit (Horváthová, 2016). 

Po přijetí zaměstnance z generace Y je v adaptačním procesu velice důležitá 

komunikace. Je nutné mu poskytnout všechny informace o jejich práci, života 

v organizaci, popsat postupy a informovat o pravidlech společnosti. Při tomto procesu je 

dobré využívat mentoring nebo koučink. Při vzdělávání a rozvoji je důležité využívat 

moderní technologie, které jsou pro tuto generaci blízké (videa, prezentace a e-learning) 

a přistupovat individuálně. Generace Y považuje za velice důležité zkušenosti ze 

zahraničí. Považují je za velkou výhodu a oceňují, pokud je chce zaměstnavatel zapojit 

do mezinárodních rozvojových programů (Horváthová, 2016). 

1.4 Vývoj struktury obyvatelstva v ČR 

V následujících kapitál si nastíníme vývoj struktury obyvatel v České republice 

z hlediska očekávaného počtu obyvatel, struktury přírůstku obyvatel a počty obyvatel 

v jednotlivých strukturách. Dále si zhodnotíme vývoj nezaměstnanosti za období 2011-

2017. 

1.4.1 Očekávaný vývoj počtu obyvatel 

Z grafu uvedeného níže můžeme pozorovat prognózu očekávaného vývoje počtu 

obyvatel v hlavních věkových skupinách. Pro nás je zajímavé pozorovat skupinu 

obyvatel ve věku 15-64 let, tedy ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Na grafu prognózy 

na následujících cca 80 let můžeme sledovat trend, že se předpokládá snížení počtu 

obyvatel ČR v námi sledované skupině mezi lety 2020 a 2100 asi o cca 2,5 milionu 

obyvatel. Zároveň nám klesá i počet obyvatel ve věku 0-15 let na hranici cca 1 mil 
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obyvatel. Naopak se předpokládá zvýšení počtu obyvatel v tzv. důchodovém věku a to o 

cca 1 mil obyvatel od roku 2020 do roku 2055. Po roce 2060 prognózy předpokládají 

postupné snižování počtu obyvatel ve všech věkových skupinách. 

 

Graf č. 1: Očekávaný vývoj počtu obyvatel podle hlavních věkových skupin do roku 2101 (ČSÚ, 

2013) 

1.4.2 Očekávaná struktura přírůstku obyvatel 

Z grafu očekávané struktury přírůstku obyvatel do roku 2100 se dozvídáme, že se 

nepředpokládá, že by celkový přírůstek obyvatel dosahoval v budoucnosti kladných 

hodnot. Bohužel se předpokládá, že přirozený přírůstek obyvatel se bude v průběhu 

času více a více prohlubovat až do cca roku 2065, kdy se přirozený přírůstek zvýší, ale 

pořád bude dosahovat záporných hodnot. Saldo migrace má v prognóze předpoklad 

mírného nárůstu v průběhu celého sledovaného období cca 1% nárůst za 10 let. 

 

Graf č. 2: Očekávaná struktura přírůstku obyvatel do roku 2100 (ČSÚ, 2013b) 
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1.4.3 Počet obyvatel v základních věkových skupinách 

Podle českého statistického úřadu je na území ČR 7 138 799 obyvatel ČR, kteří patří 

mezi tzv. ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Jedná se tedy o 68 % z celkového počtu 

obyvatel ČR. Z grafů, které jsme si uvedli výše lze bohužel předpokládat, že se 

absolutní i procentuální částka tohoto obyvatelstva budu postupem času snižovat a bude 

tedy ubývat ekonomicky aktivní obyvatelstvo (ČSÚ, 2017). 

Tab. č. 2: Počet obyvatel v základních věkových skupinách v roce 2017(Vlastní zpracování podle 

ČSÚ, 2017) 

Věk 0 – 14 let 15 – 64 let 65+ 

Počet obyvatel 1 623 716 7 138 799 1 791 328 

 

 

Graf č. 3: Počet obyvatel v základních věkových skupinách v roce 2017 (Vlastní zpracování podle 

ČSÚ, 2017) 

Zaměstnanost a nezaměstnanost 

Obecná míra nezaměstnanosti se v průběhu let 2011 až 2013 mírně zvyšovala o cca půl 

procenta na 7% nezaměstnanost. Oproti tomu od roku 2013 má obecná míra 

nezaměstnanosti velice strmý pokles na obecnou míru nezaměstnanosti 2,4 % 

ve 4. kvartálu roku 2017. Tato skutečnost je velice vážná, protože chybí ekonomicky 

aktivní obyvatelstvo, které by si aktuálně hledalo práci (ČSÚ, 2018). 
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Graf č. 4: Obecná míra nezaměstnanosti v ČR v letech 2011 až 2016 (ČSÚ, 2018) 

1.5 Výběr zaměstnanců 

Cílem získávání a výběru pracovníků je najít a zaměstnat kvalitní zaměstnance 

s vynaložením minimálních nákladů. Tento proces se skládá ze třech kroků – definování 

požadavků, následné přilákání uchazečů a jako poslední výběr uchazečů (Pechová, 

2016). 

Při definování požadavků je obvykle nutné zjistit si následující body: 

 odborné dovednosti, 

 požadavky na chování a postoje (jaký způsob chování je žádaný na daném 

pracovním místě), 

 požadavky na odbornou přípravu a výcvik (vzdělání apod.), 

 zkušenosti a praxe, 

 vhodnost pro společnost (zhodnocení formální a neformální firemní kultury a 

schopnost uchazeče se jí přizpůsobit), 

 další požadavky - ochota cestovat za prací a jiné požadavky (Pechová, 2016). 

Armstrong (2007), k požadavkům uvedeným výše, ještě doplňuje další, a to možnost 

splnit očekávání uchazeče. Jedná se o míru, v jaké může společnost splnit očekávání 

uchazeče, pokud se jedná o možnost kariéry, vzdělání, jistotu zaměstnání apod. 
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  Uvedené požadavky bychom si měli pro účely výběru pracovníků roztřídit na: 

 nezbytné – nelze z nich slevovat, 

 žádoucí – nejsou bezpodmínečně nutné, ale mohou přispívat k dobrému výkonu 

práce, případně se dají tyto dovednost dohnat výcvikem nebo vzděláním 

v organizaci, 

 vítané – nejsou bezpodmínečně nutné, ale zvyšují využitelnost pracovníka, činí 

ho flexibilnějším 

 okrajové – nejsou nutné, je snadné je získat jinak (Koubek, 2007). 

1.5.1 Předvýběr zaměstnanců 

Předvýběr zaměstnanců probíhá na základě předložených dokumentů a informací 

o uchazeči – nejčastěji životopisu a motivačního dopisu. Vybírají se ti, kteří se zdají být 

vhodnými uchazeči. Vybírá se na základě porovnání způsobilosti uchazeče vyplývající 

z předloženého životopisu a požadavky obsazované pozice. Důležité je neporovnávat 

uchazeče mezi sebou (Koubek, 2007). 

Výsledkem filtrování životopisů je rozdělit si uchazeče o práci do tří skupin: 

 velmi vhodní – pozvání k dalším krokům výběrového řízení, 

 vhodní – pozváni pokud nemáme dostatečný počet velmi vhodných kandidátů, 

 nevhodní – pošle se jim odmítavý zdvořilý dopis s poděkování za zájem 

(Koubek, 2007). 

Po předvýběru následují nejčastěji tyto metody: 

 osobní pohovory, 

 testy znalostí a dovedností, 

 diagnostika, testy osobnosti, 

 assessment centra, 

 reference z bývalého zaměstnání (Armstrong, 2007). 

Tyto metody bývají použity zvlášť nebo případně probíhá výběr zaměstnanců 

kombinací více metod dohromady. 
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1.5.2 Osobní pohovory 

Osobní pohovor je nejběžnější způsob, jak společnosti vybírají nového pracovníka. Jde 

o diskuzi buď mezi 4 očima (uchazeč + personalista) nebo mezi uchazečem a 

výběrovou komisí. Výběrová komise se skládá z více zaměstnanců společnosti, kteří 

mají zájem na rozhodování o výběru (Armstrong, 2007). 

Při osobním pohovoru nebo assessment centre s uchazečem je vhodné pozorovat nejen 

věcné odpovědi uchazeče, ale i neverbální komunikaci. 

V neverbální komunikaci uchazeče se zaměřujeme na: 

 proxemiku – vzdálenost, kterou uchazeč udržuje mezi sebou a ostatními 

osobami, 

 haptiku – způsob podání ruky a jiné dotyky v sociálním kontaktu. Dobré je se 

zaměřit také na tzv. autokontakty, tedy dotýkání se sebe sama, které bývá 

intenzivní při rozrušení uchazeče, 

 gesta – pohyby rukou, které doprovází ústní projev, 

 posturologie - postoje a polohy, kdy rozeznáváme postoje zmenšení a zvětšení, 

uzavřené a otevřené polohy, 

 mimiku – značí emoce v obličeji, 

 pohled očí, zrakového kontaktu, 

 řečových a hlasových charakteristik (Hroník, 1999). 

Podle Hroníka (1999) patří mezi nejčastější chyby během vnímání druhého člověka: 

 haló efekt – z dílčího projevu si vytváříme celkový dojem o člověku. Haló efekt 

je často součástí prvního dojmu a může mít kladné nebo záporné ladění, 

 efekt autoprojekce - při autoprojekci máme tendenci druhým lidem připisovat 

své vlastnosti, které si sami před sebou zpravidla nepřipouštíme, 

 efekt stereotypu – provádíme úsudek podle dávno utvořených předpojatostí jak 

vůči konkrétnímu člověku, tak vůči pohlaví, rase. Předsudky jsou bezdůvodné, 

ale máme je pevně ukotvené generalizací, 

 efekt shovívavosti, mírnosti – osoby, které jsou nám blízké a podobné, 

hodnotíme v kladných vlastnostech. 
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Rozhovor a otázky 

Rozhovor s uchazečem o zaměstnání má tři cíle: získat dodatečné informace o uchazeči, 

poskytnout uchazeči informace o organizaci a práci v ní a v neposlední řadě posoudit 

osobnost uchazeče. V polední době se mluví i o 4. cíli pohovoru a to založit a vytvořit 

přátelské vztahy mezi společností a uchazečem. Výběrový pohovor by tak měl být 

i nástroj k vytváření dobrého podvědomí o společnosti (Koubek, 2007). 

Rozhovor může být nestrukturovaný, strukturovaný nebo polostrukturovaný. 

V nestrukturovaném, volně plynoucím pohovoru, není stanovený obsah, postup ani 

časový rozvrh buď vůbec, nebo jen rámcově. Tato metoda nezaručuje srovnat 

způsobilosti uchazečů a spíše se při tomto typu pohovoru uplatňuje subjektivní pocit 

uchazeče. Není moc validní a personalista může sklouznout k chybám ve vnímání 

druhých lidí, jako je halo efekt, efekt shovívavosti a jiné efekty (viz kapitola 1.5.2). 

Strukturovaný pohovor má předem stanovený obsah, pořadí otázek i čas. Všechny 

otázky jsou položeny všem uchazečům a k posuzování uchazeče slouží předem 

připravené modelové odpovědi. Strukturovaný pohovor je považován za spolehlivější a 

přesnější, protože snižuje selhání personalisty a redukuje možnost osobního přístupu 

k uchazeči. Tento způsob je ale náročný na přípravu a posouzení osobnosti uchazeče. 

Polostrukturovaný pohovor se snaží spojit výhody a eliminovat nevýhody předchozích 

dvou metod. V tomto typu pohovoru je nejprve první část strukturovaná a pak následuje 

část s volně plynoucím pohovorem (Koubek, 2007). 

Níže jsou uvedeny typy otázek, ze kterých by se měl skládat pohovor podle Armstronga 

(2007): 

Otevřené otázky vedoucí k tomu, že uchazeč poskytne plnou odpověď. 

Jsou formulovány takto: „Jak byste řešil/a...?“ nebo „Řekněte mi prosím něco o práci, 

kterou vykonáváte ve svém současném zaměstnání“. 

Otázky jdoucí do hloubky slouží k získávání dalších podrobností nebo k ujištění. 

Pokládají se v případech, kdy jsou odpovědi příliš obecné, nebo máme podezření, 

že nám uchazeč něco zatajuje. V otázkách se často vyskytují slova jako „konkrétní“ 

a „přesná“. 

Konkretizující otázky slouží k vyjasnění situace, odpověď bývá jasné, srozumitelné 

slovo nebo krátká věta. 
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Hypotetické otázky slouží k navození určité situace a uchazeč má sám říci, jak by na ni 

reagoval. Takové otázky mohou znít „Co byste dělala, kdyby…?“ 

Otázky zaměřené na chování se pokouší zjistit minulé skutečnosti, na které reagoval 

uchazeč, ze kterých můžeme odvodit chování uchazeče v budoucích událostech. Příklad 

takové otázky může být „Mohl/a byste uvést příklad, kdy jste přesvědčil/a ostatní 

aby podnikli neobvyklé kroky?“ 

Otázky zaměřené na způsobilost jsou jednoznačné otázky zaměřené na to, co musí 

uchazeč znát a být schopen dělat. Mezi tyto otázky patří například: „Jaké jsou hlavní 

dovednosti, o kterých si myslíte, že budete potřebovat v práci, pokud budete přijat/a?“ 

Na otázky týkající se motivace je dobré se ptát nepřímo např. otázkami vedoucí 

k dosavadní kariéře, otázkami na úspěchy a potíže apod. 

Otázky týkající se kariéry nám poskytnou informace o motivaci, znalostech a 

dovednostech a otázky týkající se mimopracovních zájmů nám mohou pomoci 

prolomit ledy, kdy se nám zdá uchazeč nervózní nebo ve stresu. 

Speciální kategorií jsou otázky, kterým je třeba se vyhnout. Měli bychom se striktně 

vyhnout otázkám týkající se pohlaví, rasy nebo tělesné vady uchazeče. 

1.5.3 Testy znalostí a dovedností 

Testy schopností nám zjišťují vybavenost uchazeče z hlediska tzv. tvrdých dat, jako 

jsou například technické znalosti nebo znalosti cizího jazyka. Pokud přistoupí 

organizace k testům znalostí a dovedností, měli by tyto testy probíhat jedině písemnou 

formu. Problém ústních zkoušek je ten, že je ovlivněn mnoha faktory a nelze jej 

v plném rozsahu kontrolovat a ani sledovat. Záleží na teplotě v místnosti, osobních 

sympatiích, zda máme dost času, jak moc je zkoušející unavený a na náhodě. 

Ústní zkouška prostě není schopna poskytnout stejné podmínky pro všechny zkoušející. 

Písemný test zajišťuje stejné podmínky pro zkoušené uchazeče, ale vyžaduje náročnou 

a někdy i nákladnou přípravu. Testy se musí inovovat, protože testovaní se dříve nebo 

později dostanou k zadání (Kolman, 2010). 
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1.5.4 Diagnostika, testy osobnosti 

Mezi tyto testy zařazujeme např. testy inteligence a testy osobnosti, kdy se pokoušíme 

posoudit osobnost uchazeče tak, aby bylo možné předvídat jeho chování v budoucnosti. 

Existuje spousta různých teorií osobnosti a tedy i velké množství testů, ze kterých si 

můžeme vybrat (Armstrong, 2007). Je důležité, aby byl test aplikován správně a aby byl 

sestaven odborníkem a byla tak zajištěna validita výsledku (Kolman, 2010). 

1.5.5 Assessment centre 

Metoda assessment centra (zkráceně AC) slouží k hodnocení lidí. Jedná se o několik 

dílčích kroků, které na sebe navazují nebo jsou realizovány paralelně. Mezi okolnosti 

AC můžeme považovat: cíle AC, počet účastníků, typ účastníků, počet sledovaných 

kompetencí, realizátor AC a finanční a časová náročnost (Vaculík, 2010). 

Základní kameny AC podle Vaculíka (2010) tvoří analýza pracovní pozice, zařazení 

většího počtu metod posuzování uchazečů, hodnocení založené na základě vzorku 

chování, využití většího počtu posuzovatelů a způsob hodnocení účastníků. Do zařazení 

velkého počtu metod v AC můžeme použít např. skupinové diskuze mezi účastníky AC, 

dotazníky, psychodiagnostické testy, individuální prezentace, hraní rolí a jiné. 

Prostřednictvím modelových situací jsou pořizovány vzorky chování, na nichž je 

založeno hodnocení úrovně kompetencí uchazeče. Všechny metody umožňují 

účastníkovi projevit jakékoliv chování.  

Metody používané v AC a jejich využití nám shrnuje tabulka níže: 

Tab. č. 3: Metody používané při AC (Pechová, 2016) 

Metoda Využití 

Psychodiagnostika Zjišťování výkonnostních a osobnostních charakteristik 

Sociometrie Zjišťování rolí v týmu 

Skupinová diskuze Zjišťování schopnosti prosadit se, aktivity a podobně 

Skupinové hry Zjišťování schopnosti spolupráce 

Rolové hry Zjišťování, jak se jedinec chová v různých situacích 

Individuální prezentace Zjišťování komunikačních dovedností a přesvědčivosti 

Třídění došlé pošty Zjišťování úrovně time managementu a žebříčku hodnot 

Případová studie Zjišťování schopnosti jedince řešit různé problémové 
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situace 

Esej Zjišťování pracovního stylu, pečlivosti, tvořivosti 

Ukázky práce Zjišťování zvládání praktické činnosti 

Znalostní testy Zjišťování úrovně znalostí 

Rozhovor s kandidátem Doplnění informací o kandidátovi a celkového obrazu o 

něm 

 

AC se využívá zpravidla k těmto třem účelům (Vaculík, 2010): 

 k výběru zaměstnanců nebo jejich povýšení, 

 k diagnostice dovedností nebo schopností, 

 k rozvoji dovedností důležitých pro pracovní pozici. 

Závěrečná fáze AC se skládá z vyhodnocení zjištěných informaci na poradě hodnotitelů 

a ze zpětné vazby účastníkům AC. Porada hodnotitelů je jedna z nejdůležitějších částí 

AC. Jejím cílem je získat názory od všech hodnotitelů a dohodnout se, který z uchazečů 

by měl být přijatý a které je třeba zamítnout. Při poradě je vhodné použít diskusi a 

zprůměrování údajů jednotlivých hodnotitelů. Pro určení nejvhodnějších kandidátů na 

určitou pozici je důležité nejen porovnat kandidáty mezi sebou, ale také s ideálním 

profilem. Výstup z této porady by měl být zaznamenáván písemně, aby se na základě ní 

mohla podat zpětná vazba všem kandidátům. Při hodnotitelské poradě je důležité dbát 

na to, aby se slabší jednotlivci nedali na poradě strhnout názorem silnějších a 

nepřebírali tak jejich názory a nezkreslovali tak výsledky AC (Pechová, 2016). 

1.5.6 Reference z bývalého zaměstnání 

Reference jsou využívány především v závěrečné fázi výběrového řízení a jsou 

získávány od předchozího či současného zaměstnavatele. Slouží k ověření pravdivosti 

informací, které o sobě uchazeč uvádí. Reference bývají zpravidla písemné. Nevýhodou 

je, že nemusí mít vypovídací schopnost pro danou pozici (Pechová, 2016). 

1.5.7 Závěrečná fáze 

Výsledkem aplikování předchozí metody nebo souborem metod by mělo být přijetí 

nového uchazeče do stavu zaměstnanců.  
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První zásadou politiky zdravého výběru pracovníka by mělo být vybrání pouze 

na základě schopností vykonávat úspěšně práci na konkrétní pozici. Ve vlastním zájmu 

by neměla být organizace ovlivněna osobními sympatiemi, přátelským či příbuzenským 

stavem uchazeče nebo příslušnost k sociální skupině, ale ani na základě věku či pohlaví 

(Koubek, 2007). 

Nesmíme také zapomínat na to, že výběr je oboustranná záležitost a tak jako si my 

vybíráme nového zaměstnance, tak si uchazeč vybírá zaměstnavatele. Proto by se 

zaměstnavatel měl chovat eticky a neměl by uchazeče klamat (podáváním nepravdivých 

informací apod.). Všechny informace, které uchazeč podal společnosti, by měly být 

považovány za důvěrné a organizace s nimi nemůže nakládat nijak bez souhlasu 

uchazeče. Z finančního i časového hlediska je nutné si uvědomit, že metody výběru 

by měly být stanovené přiměřeně obsazované pozici a povaze práce. Navzdory všem 

novým metodám je pořád nejdůležitější osobní kontakt a rozhovor s uchazečem 

(Koubek, 2007). 

Potom co jsme nasbírali velké množství dat a zbyli nám jen poslední 2, 3 kandidáti je 

důležité, aby se data interpretovala a dávala do souvislostí. Po výběrovém rozhovoru je 

dobré mít 1 až 2 dny času na rozmyšlení. Už se neptáme, jaké je naše firemní prostředí, 

do kterého chceme přijmout nového zaměstnance. Už se ptáme, který uchazeč je 

v největším souladu s naším firemní kulturou. Dále je dobré si vytvořit představy, jak 

každý uchazeč funguje ve společnosti za půl roku nebo za rok. Potom, co dojde 

k potřebnému rozhodnutí o přijetí a zamítnutí uchazečů, je neprodleně nutné vyrozumět 

všechny uchazeče závěrečného kola o výsledcích (Hroník, 1999). 

1.6 Adaptace zaměstnanců 

V prvním roce nového zaměstnání je nejvyšší fluktuace zaměstnanců. Tato fluktuace 

se dá ovlivnit kvalitním výběrem zaměstnance, ale také kvalitním adaptačním 

procesem. Adaptační proces trvá obvykle déle, než je stanovená zkušební doba (Hroník, 

1999). 

V průběhu zaměstnání se požadavky na dovednosti a znalosti zaměstnance neustále 

mění. Zaměstnanci musí neustále své znalosti prohlubovat a rozšiřovat. Vzdělávání se 

ve 21. století stává celoživotním procesem a už dávno nestačí, aby si člověk po dobu 
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své ekonomické aktivity vystačil pouze s tím, co se naučil v přípravě na povolání 

(Armstrong, 2007). 

Uvádění zaměstnanců do organizace je důležité hned z několika důvodů (Armstrong, 

2007): 

Při správné adaptaci zaměstnance se sníží náklady a problémy spojené s odchody 

nedávno přijatých zaměstnanců. Pravděpodobnost, že zaměstnanci odejdou během 

prvních měsíců, je relativně vysoká. První dojem je stejně důležitý jako dojem z prvních 

4 týdnů v novém zaměstnání. 

Vytváření oddanosti zaměstnance. Za oddaného zaměstnance považujeme takového, 

který se identifikuje s organizací, chce v ní zůstat a je ochoten v zájmu společnosti 

usilovně pracovat. Hlavním krokem k oddanému pracovníkovi je představení 

společnosti jako takové, pro kterou stojí za to pracovat. 

1.6.1 Cíle adaptace 

Hlavním cílem adaptace zaměstnanců je jejich co nejrychlejší zařazení, aby mohli co 

nejdříve vykonávat svou práci, pro kterou byli vybráni do organizace. Dobrý začátek 

rozhoduje také o tom, jak bude vnímat přijatý zaměstnanec organizaci a svou úlohu 

v ní. Během adaptace se může projevit tzv. pygmaliónský efekt, který může mít dopad 

na kvalitu výkonu (Hroník, 1999). 

Pygmalionský efekt popisuje proces, jehož prostřednictvím vůdčí osobnost (rodič, učitel, 

nadřízený) ostatní ohodnotí podle své určité představy a pomalu je podle ní „formuje“ 

tak, že dotyčný po určité době skutečně „takový“ je a chová se podle toho. Jedná se o 

takzvané „sebevyplňující se proroctví“, které vedoucího přesvědčuje svými následky: 

„Já jsem to přece věděl hned!“ potvrzuje si tím svůj názor a cítí se být v právu, nevěda, 

zda byla jeho původní hodnocení „správné“ nebo „chybné“ (Haberleitner, 2009). 

1.6.2 Objekty řízení procesu adaptace 

Často se v souvislosti s adaptací v podniku mluví pouze o adaptaci nového jedince. 

To je ale omyl a mezi objekty procesu adaptace můžeme řadit (Vochozka, 2012): 

 nově příchozí zaměstnance, 
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 zaměstnanci, kteří se po dlouhé době vracejí zpět na své původní pracovní místo 

(například matky nebo otcové vracející se po rodičovské dovolené, 

po dlouhodobé nemoci, práci v zahraničí apod.) 

 zaměstnanci, kteří mění pracovní zařazení v rámci podniku – tzv. interní 

přesuny, kdy ale pracovník stále přichází do styku s novým kolektivem i novou 

náplní práce, 

 pracovní skupiny při inovačních změnách v podniku. 

1.6.3 Druhy adaptace 

Adaptace nového zaměstnance v podniku má zpravidla 3 roviny: pracovní adaptace, 

sociální adaptace a adaptace na firemní kulturu (Dvořáková, 2007). 

Za pracovní adaptaci můžeme považovat postupné vyrovnávání osobních předpokladů 

jedince s požadavky, které jsou kladeny na zaměstnance v náplni práce. Sociální 

adaptace znamená postupné začleňování jedince do kolektivu v rámci sociálních vztahů 

pracovní skupiny i celého podniku. Pracovní a sociální adaptace se navzájem prolínají 

a nelze je od sebe oddělit (Vochozka, 2012). 

1.6.4 Struktura řízené adaptace 

Adaptace je chápána jako proces aktivního přizpůsobování se člověka životním a 

pracovním podmínkám. Proces adaptace je charakteristický čtyřmi fázemi (Vochozka, 

2012): 

 přípravná fáze – popisuje dobu před změnami pracovních a životních podmínek, 

 fáze globální orientace – nastává po začátku působení nových podmínek, 

 fáze uvědomělé orientace – zaměstnanec si začíná uvědomovat svůj postoj ke 

změněným skutečnostem a je již schopen využít všech příležitostí, které mu 

změna přinesla, 

 fáze vpravení se do nových podmínek a nového systému, případně rezignaci na 

svou funkci, pokud zaměstnanec nedokáže projít předchozími fázemi úspěšně. 

Podle Hroníka (1999) adaptační proces zpravidla zahrnuje tyto čtyři fáze: 

1) Seznámení pracovníka se společností. 
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Do této fáze by měly spadat informace o historii podniku, postavení na trhu, cíle a vize 

podniku. Dále by měl být zaměstnanec podrobně obeznámen s principy odměňování, 

chováním managementu a vztahy s kolegy. Jakým způsobem jsou zvyklí zaměstnanci 

mezi sebou komunikovat, zda si vykají/tykají apod. Tato fáze by se dala shrnout jako 

obeznámení s firemní kulturou společnosti. Seznámení s organizací samozřejmě probíhá 

ještě před nástupem do zaměstnání. 

2) Seznámení pracovníka s chodem organizace 

Zde patří obeznámení s různými rolemi ve společnosti a činností, které se vážou 

k finálnímu produktu nebo službě. Seznámení s chodem organizace lze zabezpečit 

několika způsoby – např. instruktáží, prohlídkou nebo tzv. rotací. Rotace znamená 

samostatná praxe, kde si může zaměstnanec vyzkoušet jednotlivé náplně práce různých 

úseků ve firmě.  

3) Zařazení, pracovní povinnosti a úkoly 

Zaměstnanec by měl v této fázi být seznámen s jasně vymezenými povinnostmi a úkoly, 

které se vážou k jeho náplni práce. Dále by měla být vzpomenuta kritéria výkonu, 

způsob hodnocení práce, informace o bezprostředním nadřízeném, pracovní doba a 

mimořádné pracovní povinnosti. 

4) Plán profesního růstu 

Plán profesního růstu má především motivační náboj a patří se začlenění do firemního 

projektu vzdělávání a tvorba kreativního plánu. 

Plán řízené adaptace by měl obsahovat: určení doby adaptace, tutora (rádce), cíle, 

způsobu hodnocení a vyhodnocení procesu adaptace a konkrétních vzdělávacích aktivit 

(Hroník, 1999). 

1.6.5 Metody používané při adaptaci a vzdělávání zaměstnance 

Mezi metody, které se využívají při vzdělávání a adaptaci při výkonu práce patří podle 

Koubka (2007): 

1) Instruktáž při výkonu práce je nejčastěji využívanou metodou, zejména pro 

její jednoduchost. Jde především o předvedení pracovního postupu a vzdělávaný 

pracovník si pozorováním a napodobováním tento proces osvojí. Výhoda této 
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metody je ta, že výcvik je velice rychlý a vytváří pozitivní vztah spolupráce 

mezi pracovníky. Nevýhodou je, že je špatně použitelný u složitějších postupů 

(Koubek, 2007). 

2) Coaching (též koučing) je metoda, která pomáhá lidem rozvíjet jejich 

dovednosti a schopnosti. Koučování je zaměřeno na progresivní zlepšování 

dovedností, chování a výkonu. Hlavní náplní koučingu je strukturovaný dialog, 

koučování by mělo být plánované a pravidelné. Plány o koučování by mělo být 

součástí plánu osobního rozvoje stanoveného v rámci dohody o pracovním 

výkonu (Armstrong, 2007). 

3) Mentoring je obdobou koučingu a tato metoda se zaměřuje na pomáhání lidem 

při učení, kdy mentor vede pracovníka a poskytuje mu pragmatické rady a 

soustavnou podporu, čímž napomáhá jeho rozvoji a změnám v myšlení 

(Armstong, 2007).  

Nevýhody mentoringu a koučingu je existence nebezpečí volby špatného 

mentora či kouče. Mentor i kouč by měli být zkušení odborníci a měla by 

panovat důvěra a sinější vztah mezi mentorem a vzdělávaným (Koubek, 2007). 

4) Counselling patří k novým metodám, kdy dochází k vzájemnému konzultování 

a vzájemní ovlivňování, které překonává vztah mezi oběma stranami 

(vzdělávaným a vzdělavatelem, podřízeným a nadřízeným). Tato metoda je 

hodně časově náročná, ale může být velmi obohacující pro obě partnerské strany 

(Koubek, 2007). 

5) Asistování je tradiční metoda, při které dochází k formování schopností 

pracovníka. Probíhá tak, že se k nováčkovi přidělí zkušený pracovník a nováček 

mu pomáhá při plnění úkolů a učí se od něj postupy. U této metody hrozí, že 

vzdělávající může předat novému zaměstnanci i špatné pracovní návyky, 

informace a instrukce (Koubek, 2007). 

6) Pověření úkolem je podpora metody asistování a často je to její závěrečnou 

fází. Zaměstnanec je pověřen splněním úkolu, přičemž má všechny potřebné 

podmínky a je vybaven příslušnými pravomocemi. Bohužel hrozí riziko 

nesplnění úkolu či dopuštění se chyb, kdy mohou tyto chyby narušit sebedůvěru 

nového zaměstnance (Koubek, 2007). 

7) Podstatou rotace práce (cross training) je postupné pověřování pracovníka 

z různých částí organizace. Tato metoda se používá zejména při zaučení řídících 

pracovníků a seznámení čerstvých absolventů se společností (Koubek, 2007). 
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8) Pracovní porady je další metoda formování pracovních schopností 

zaměstnance. Během porad se zaměstnanec seznamuje s problémy a fakty 

týkající se celé organizace a i jeho konkrétního pracoviště (Koubek, 2007). 

1.6.6 Individuální plán adaptace pracovníků  

Různé pracovní pozice mají různě dlouhou dobu adaptace. U nekvalifikovaných pozic 

může být adaptace velice krátká, v případě vyšších pozic a pozic specialistů bývá proces 

adaptace i delší než půl roku (Kocianová 2010). 

Efektivní nástroj pro adaptaci pracovníků je individuální plán, který zahrnuje všechny 

důležité kroky v časovém harmonogramu. Tento plán by měl samozřejmě respektovat 

všechny aspekty sociální i pracovní adaptace. Obsah adaptace musí být na míru ušit 

s ohledem na skutečné potřeby jak na straně organizace, tak na straně nového 

zaměstnance. Odpovědnost za průběh adaptace nesou pracovník, personalisté, přímý 

nadřízený nového zaměstnance, mentor či pracovník vzdělávacího tělesa ve společnosti 

a ostatní zaměstnanci, kteří se podílejí na zaškolování a předávají novému zaměstnanci 

informace (Kocianová 2010). 

Podle Kaspera a Mayhofera (2005) vypadá fázový model adaptačního procesu takto: 

1) fáze anticipační socializace a rozhodnutí se pro pracovní místo, 

2) fáze nástupu do organizace, konfrontace očekávání s realitou, 

3) fáze odborné a sociální integrace – zapracování se do práce a začlenění do 

kolektivu, 

4) fáze plného členství ve společnosti – nováček se stává plnohodnotným členem 

organizace. 

1.6.7 Postavení vzdělávání a rozvoje ve společnosti 

Podle Armstronga (2007) jsou nejčastější důvody pro vzdělávání a rozvoj pracovníků: 

 nově se objevující technologie a poznatky, takže znalosti pracovníků rychleji 

zastarávají, 

 častější organizační změny, které musejí zvládat zaměstnanci, 

 častější změna techniky ve společnosti (digitalizace), 

 větší proměnlivost podnikatelského prostředí, 
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 změny v organizaci práce, povaze práce a způsoby řízení lidí v organizaci – 

delegování a posilování pravomocí, 

 globalizace hospodářských aktivit společnosti, 

 změny v hodnotách zaměstnanců a zákazníků, orientace na kvalitu pracovního 

života, 

 tvorba dobré pověsti organizace skrze péči o vzdělání zaměstnanců. 

1.6.8 Psychologická smlouva 

Psychologická smlouva vyjadřuje spojení důvěry a očekávání jedince a jeho 

zaměstnavatele. Lze jej považovat za reciproční, ale nepsaná očekávání, která existují 

mezi pracovníky a organizací. Jelikož tyto smlouvy představují to, jak lidé interpretují 

svoje sliby a závazky, mohou mít obě dvě strany na určité věci různé pohledy a postoje. 

Každá role ve společnosti představuje řadu očekávání týkající se chování. Tato 

očekávání ale nejsou napsaná v žádné smlouvě (Armstrong, 2007). 

Zaměstnanci očekávají, že se s nimi bude zacházet slušně, že budou dělat práci, která 

odpovídá jejich schopnostem, že budou dostávat spravedlivou mzdu nebo plat nebo 

třeba, že budou mít příležitost ke kariérnímu růstu a zlepšování svých dovedností. 

Na druhé straně zaměstnavatel očekává, že budou zaměstnanci pracovat ve prospěch 

podniku, jak nejlépe dovedou. Že budou věrní, budu dbát o dobré jméno organizace. 

Někdy jsou tyto nároky oprávněné, někdy však nikoliv. Nedorozumění v psychologické 

smlouvě způsobují neshody a stres, vedou k vzájemnému obviňování a ke špatnému 

výkonu zaměstnance (Armstrong, 2007). 

Toto pojetí vysvětluje situaci, že očekávání mají formu nevyslovených předpokladů. 

Rozdíl mezi očekávání a realitou může být zmírněn, pokud si management uvědomí, 

že by měl řídit očekávání a ujasnit si představy o tom, co by měl zaměstnanec splňovat, 

jaké by měl mít schopnosti a hodnoty. Nejde jen o vytvoření specifických požadavků 

vedení ale i prodiskutování a odsouhlasení v rámci týmu (Armstrong, 2007). 

Urban (2010) zařadil mezi nejčastější porušení psychologické smlouvy tyto prohřešky: 

 rozdíl mezi skutečnou a slíbenou mzdou, 

 neposkytnutí zaškolení a tréninku, která byl zaměstnanci slíben při nástupu, 

 neumožnění slíbeného kariérního postupu, 
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 povaha práce, která neodpovídá příslibům při nástupu do zaměstnání, 

 nedodržení informovanosti zaměstnance o změnách týkající se jeho pracovního 

místa apod. 

Pokud dochází na straně zaměstnance nebo společnosti k nespokojenosti, měli by se 

manažeři snažit řešit podmínky psychologické smlouvy otevřeně se svými zaměstnanci, 

případně mu nabídnout „smlouvu“ novou (Urban, 2010). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části práce se věnuji konkrétnímu podnikateli ABC s.r.o. Zaměřuji se na popis 

získávání pracovníků a celkový proces náboru nových zaměstnanců. Dále analyzuji 

adaptační proces ve společnosti a uvedu metody výzkumu a samostatný výzkum.  

Analýza je zpracována jako anonymní s fiktivním názvem zaměstnavatele, jelikož 

zaměstnavatel nechce z konkurenčního hlediska zveřejňovat údaje zevnitř. 

2.1 Představení zaměstnavatele 

Společnost ABC s.r.o. je přední poskytovatel řešení pro nábor, agenturní zaměstnávání 

a talent management. Zaměřuje se na všechny fáze náborového procesu, a to 

vyhledávání, selekci a finální umístění zaměstnanců. Společnost působí v 6 zemích 

Evropy a aktuálně má 14 poboček v ČR, na kterou se tato analýza soustředí. Společnost 

sídlí v Praze a byla založena v roce 1994 a aktuálně je jednatelem společnosti David 

Kelly. Společníkem je mateřská společnost společnosti ABC s.r.o. se sídlem v Dublinu 

(Veřejný rejstřík a Sbírka listin, 2018). 

Název společnosti:   ABC s.r.o. 

Právní forma:    společnost s ručením omezeným 

Zápis do OR:    1. prosince 1994 

Sídlo:     Ulice 1, 110 00 Praha 1  

Během více než 24 let získala společnost mnoho klientů ze všech možných odvětví jako 

např. T-mobile, CocaCola Czech Republic, Siemens apod. a je schopna poskytovat 

těmto společnostem náborová řešení nebo i agenturní přezaměstnání zaměstnanců. 

V roce 2017 měla společnost více než 900 aktivních klientů a na konci roku 2017 více 

než 3 500 dočasně přidělených zaměstnanců. Společnost má certifikaci 

CSN EN ISO 9001 od roku 2006.  

2.2 Předmět podnikání 

Společnost ABC s.r.o. poskytuje ostatním ekonomickým subjektům hlavně tyto služby: 
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 poskytování dočasného zaměstnávání agenturními zaměstnanci zejména do 

výrobních podniků, 

 kompletní mzdové agendy agenturních zaměstnanců, 

 poradenství v oblasti personalistiky, náborových kampaní, 

 mzdové průzkumy a průzkumy z oblasti benefitů, 

 vyhledávání zaměstnanců do kmenových stavů společnosti, do středního a 

vyššího managementu a technických pozic. 

Předmět podnikání podle Veřejného rejstříku a Sbírky listin (2018): 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

 zprostředkování zaměstnání za úhradu, 

 činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. 

2.3 Organizační struktura podniku 

Organizační struktura společnosti je poměrně rozsáhlá. Rozhodovací pravomoc patří 

do rukou středního a vyššího managementu společnosti. Celkem je ve společnosti 

zaměstnáno okolo 260 zaměstnanců v divizi pro Českou republiku. 

Společnost ABC s.r.o. má v České republice hlavně pobočku v Praze, kde se nacházejí 

i hlavní řídící úseky jako finanční oddělení, marketingové oddělení, HR oddělení, účetní 

oddělení apod. Dále se společnost dělí na pobočky, které řídí manažeři poboček. Ti se 

starají o fungování celé pobočky, rozvoj byznysu s novými i stávajícími klienty 

v jednotlivých krajích, nábor zaměstnanců na pobočky a zároveň komunikují s vyšším 

vedením. Pod manažery pak spadají jednotlivé týmy, které jsou zpravidla vedeni team 

leadery. 

Dalšími zaměstnanci na jednotlivých pobočkách jsou pozice permanent a temporary 

konzultant, kteří se starají o nábory zaměstnanců pro klienty. Dále ve společnosti 

ABC s.r.o. pracují zaměstnanci na pomocných/asistentských pozicích jako recepční, 

týmoví asistenti a vyhledávači talentů (TS). 
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Obr. č.  1: Organizační struktura společnosti ABC s.r.o. (Vlastní zpracování dle interních dokumentů 

společnosti ABC s.r.o.) 

2.4 Zaměstnanci v podniku 

Pro zpracování této práce se budeme bavit pouze o některých vybraných pozicích ve 

společnosti a to o pozicích TEMP konzultant, PERM konzultant, asistent/ka, recepční a 

vyhledávači talentů (TS). Ve společnosti ABC s.r.o. pracuje v České republice na těchto 

pozicích celkem 139 zaměstnanců v měsíci dubnu 2018. 

Přehled o počtu zaměstnanců v jednotlivých skupinách na jednotlivých pobočkách: 

Tab. č. 4: Počet zaměstnanců vybraných pozic ve společnosti ABC s.r.o. (Vlastní zpracování dle 

interních dokumentů společnosti ABC s.r.o.) 

Pobočka 

 

TEMP 

konzultant 

PERM 

konzultant 

asistent/ka, recepční, 
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Praha 8 16 14 

Brno 6 4 4 
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Ostrava 3 6 5 

Hradec Králové 7 4 5 

Olomouc 2 2 1 

Jihlava 3 3 3 

Ústí nad Labem 3 4 4 

České Budějovice 1 2 2 

Plzeň 4 4 2 

Zlín 1 2 1 

Liberec 2 4 4 

Kolín 0 1 0 

Vysoké Mýto 0 1 0 

Chomutov 0 1 0 

 

Pro účely této diplomové práce se budeme bavit zejména o výběru a adaptaci 

zaměstnanců s pracovním zařazením TEMP/PERM konzultant, recepční/asistent/ka a 

vyhledávač talentů (TS). Ostatní skupiny zaměstnanců jsou natolik specifické anebo 

nedochází k jejich výběru a adaptaci tak často, že nebudou v další analýze práce 

zahrnuti.  

TEMP konzultant má na starosti nábor a starost o agenturní zaměstnance ve společnosti. 

Mezi jeho práci patří tvorba smluv s agenturními zaměstnanci a zadávání mezd podle 

podkladů. Okruh zaměstnanců, o které nejčastěji pečuje TEMP konzultant, 

jsou zaměstnanci pracující na nižších technických pozicích nebo zaměstnanci 

bez kvalifikace. PERM konzultant se oproti tomu stará o nábor přímo do společností 

a jeho úkolem je vyhledat ty nejlépe pasující uchazeče do konkrétních společností. 

Pracovní náplní asistentů/recepčních a vyhledávačů talentů je podpora práce 

konzultantů a manažera pobočky. 

2.4.1 HR oddělení v podniku 

HR oddělení společnosti ABC s.r.o. sídlí v Praze a skládá se ze 4 zaměstnanců. 

Na výběru zaměstnanců se většinou podílí jednotlivé pobočky. Pobočky spolupracují 

s HR oddělením na zabezpečení všech formalit a úkonů spojených s přijetím nového 

zaměstnance.  

Personální oddělení v podniku se stará o hodnocení a odměňování, rozvoj a vzdělávání, 

nábor interních zaměstnanců a výstupní rozhovory při odchodu zaměstnanců 
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ze společnosti. V minulosti nebylo HR oddělení příliš stabilní a před cca půl rokem 

prošlo změnou, kdy došlo k výměně manažera lidských zdrojů. 

2.5 Výběr zaměstnanců 

V této kapitole se budeme podrobně zabývat procesem získávání pracovníků 

do společnosti ABC s.r.o. 

Plánování lidských zdrojů ve společnosti vymezuje kolik a jakých zaměstnanců bude 

podnik potřebovat. Při plánování se vychází z aktuální situace zaměstnanců a potřeb 

jednotlivých poboček. O nutnosti získání nových zaměstnanců si do jisté míry rozhodují 

sami manažeři poboček. Noví zaměstnanci se hledají nejčastěji kvůli odchodu 

zaměstnanců na mateřskou a rodičovskou dovolenou anebo odchodu zaměstnance 

z podniku.  

Nové zaměstnance si vybírají všechny pobočky většinou sami. Vytváří si finální verzi 

inzerce, starají se o publikování inzerátu a sami si vyberou hodnotitele, kteří se budou 

výběru nového kolegy účastnit. Proto se mohou některé maličkosti mírně lišit, 

ale postup, který popisuji dále, je univerzální pro všechny pobočky. 

Mezi dokumenty, které společnost požaduje od uchazečů před výběrovým řízením, patří 

pouze životopis a motivační dopis.  

2.5.1 Popis pracovního místa 

Každá pracovní pozice je dána souhrnnými informacemi jako pracovní náplň, 

požadavky na zkušenosti a kvalifikaci. Tyto požadavky a popis pracovního místa jsou 

v různých obměnách zmiňovány v inzerci. Popis pracovního místa je i součástí 

nástupních dokumentů nového zaměstnance. Pro představu si uvedeme požadavky 

a popis pracovního místa na pozici TEMP konzultant. 

Požadavky pracovního místa TEMP konzultant: 

- nadšení pro práci v náboru/obchodu/v HR, 

- orientace v zákoníku práce, 

- pečlivost v administrativě, 

- zkušenost v obchodním prostředí nebo personalistice výhodou, 
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- zodpovědnost, pečlivost, smysl pro humor a umění komunikovat více věcí 

najednou, 

- angličtinu na úrovni pro základní dorozumnění (alespoň B1), 

- bezproblémovou práci s počítačem (Word, Excel, Outlook, sociální sítě, atd.), 

- ŘP skup. B (občasné cesty ke klientům). 

Popis pracovní náplně: 

- starost o agenturní zaměstnance, 

- nábor zaměstnanců na nižší a střední technické pozice, 

- každodenní komunikace s klienty/firmami v českém, občas i anglickém jazyce, 

- tvorba mezd agenturních zaměstnanců. 

2.5.2 Metody k získávání potenciálních uchazečů o práci 

Společnost ABC s.r.o. využívá různé metody a tyto metody mezi sebou často 

i kombinuje. Při výběru metod hraje často vliv i časové hledisko což znamená fakt, 

jak rychle je potřeba pracovní místo obsadit.  

Inzerování na internetu 

Informace o volných místech společnosti ABC s.r.o. zveřejňuje na všech relevantních 

pracovních portálech jako jobs.cz, práce.cz apod. a na svých webových stránkách. 

Jelikož se společnosti zabývá náborem zaměstnanců do jiných společností, má smluvně 

domluvených většinu existujících portálů na nabídku práce v České republice. Pokud 

dochází k inzerci tak ABC s.r.o. inzeruje plošně v jednom okamžiku klidně 

i na 37 portálech. Pro nábor interních zaměstnanců se používají zejména servery 

jako jobs.cz a práce.cz. Poslední dobou se společnost zabývá i inzercí na sociální síti  

Facebook. Tato inzerce probíhá buď pomocí PPC kampaně, která je zadaná 

na marketingové oddělení, které následně z požadavků vytvoří kampaň. Další způsob 

inzerce na Facabooku je pomocí sdílení inzerátu do různých zájmových skupin jako 

např. stránky vysokých škol, stránky pracovních nabídek města Praha, Brno apod. 

Doporučení a ústní dotaz 

Tato metoda je ve společnosti ABC s.r.o. využívána velice často. Pokud se vyhlásí nové 

pracovní místo, tak vedení na pobočkách upozorní na tuto skutečnost a poprosí 

své zaměstnance, aby se optali svých známých, zda nevědí o vhodném kandidátovi 
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na volnou pracovní pozici. Zaměstnanci, kteří doporučí vhodného kandidáta, který pak 

projde výběrovým řízením a zkušební dobou, je vyplácena finanční odměna. 

2.5.3 Předvýběr 

K předvýběru uchazečů dochází už v průběhu inzerování pozice. Odpovědi na inzerci 

jsou posílány na jednoho za zaměstnanců pobočky, který má výběr na starosti. Tento 

zaměstnance se stará rovnou o třídění reakcí do 3 kategorií – vhodný, možná vhodný a 

nevhodný uchazeč. 

Nevhodných uchazečům posílá tzv. zamítací email, kde poděkuji za zájem o pracovní 

pozici a zdvořile kandidáta odmítne. Životopisy vhodných uchazečů si postupně ukládá 

k sobě a čeká na impuls k pozvání na pohovor. Do kategorie možných vhodných 

uchazečů se zařazují životopisy uchazečů, kteří splňují důležité podmínky, ale nemají 

nejaktuálnější životopis, mají nesrovnalosti v životopise apod. Těmto uchazečům se 

postupně volá, ověřují se tyto nesrovnalosti a následně se zařazují do kategorií vhodný 

či nevhodný uchazeč. 

Pokud dojde k tomu, že má společnost vhodný počet uchazečů, pozve je všechny 

k pohovoru, resp. assessment centru. Za dostatečný počet uchazečů se předpokládá 

5 až 10 uchazečů na jedno pracovní místo, ale tato hodnota se může měnit i podle 

naléhavosti obsazení pracovního místa, časovým možnostem zaměstnance, který se 

stará o nábor apod. 

2.5.4 Assessment cetrum (AC) 

Společnost ABC s.r.o. využívá nejčastěji, pokud má dostatečný počet uchazečů 

(min. 4 uchazeče na pozici), metodu assessment centrum. V úvodní části představí 

pracovník odpovědný za AC základní informace o společnosti ABC s.r.o. Následuje 

krátké představení jednotlivých uchazečů o práci, případné dva krátké dotazy 

od pozorujících a přechází se k další části. V další části pohovoru je prostor pro logické 

úlohy, které plní účastníci společně nebo individuálně. Po skončení těchto úloh přichází 

krátké shrnutí pocitů jednotlivých uchazečů, prostor pro pár dotazů a následuje 

přestávka.  

Bezprostředně po skončení této části se mezi sebou radí hodnotitelé a vedoucí AC 

o vhodnosti jednotlivých kandidátů a určuje se pořadí pro následné osobní pohovory. 
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2.5.5 Osobní pohovory po AC 

Při osobním pohovoru jsou nejprve kladeny uchazeči doplňující otázky týkající se 

např. minulých pracovních zkušeností, proč se zajímají o tuto pozici nebo proč chtějí 

změnit zaměstnání. Zkoumá se především schopnost reagovat ihned na otázky, 

emocionální naladění kandidáta, strohost nebo rozvinutost odpovědí apod. 

Při osobních pohovorech je přítomen vedoucí AC a minimálně další 1 nebo 2 

hodnotitelé. Po osobních pohovorech dochází k dalším poradám. 

2.5.6 Náhledový půlden 

Při náhledovém půldnu je uchazeč o zaměstnání, který uspěl v předchozích kolech 

přiřazen k jednomu kolegovi, který seznámí uchazeče s náplní práce. Ukáže mu, jakým 

způsobem pracuje, s jakými softwarem apod. Při náhledovém dnu bývá i prostor pro to, 

aby si uchazeč vyzkoušel část práce sám a zaměstnavatel mohl posoudit, zda je pro 

pozici vhodný.  

2.5.7 Pohovor s nadřízeným 

Poslední částí bývá pohovor s nadřízeným, který probíhá po náhledovém dnu. Při tomto 

posledním pohovoru dochází ke konečné dohodě mezi uchazečem a nadřízeným. Pokud 

se obě dvě strany dohodnou, dochází k domluvení data nástupu, sdělení informací 

o lékařské prohlídce a následně k podpisu smlouvy. 

2.6 Příklad výběrového řízení na pozici konzultant 

Následující kapitola nám popíše reálnou situaci ve společnosti ABC s.r.o. a to konkrétně 

výběr nového zaměstnance na pozici PERM konzultant na pobočce v Brně. Informace o 

tom, že dojde k výběru nového zaměstnance, byla schválena cca 13. 3. 2018 a byla 

oznámena manažerem pobočky na společné poradě se všemi zaměstnanci. Následně po 

této události byla vytvořena a zveřejněna inzerce na serverech jobs.cz a ostatních 

profesních portálech včetně stránek samotné společnosti. 

Obsah inzerátu vypadal následovně: 

 



49 

 

Náplň práce: 

Hledáme PARŤÁKA - ŠIKOVNÉHO HRistu   

Baví Vás být úspěšní a ovlivňovat výsledky své práce? Zajímá Vás, co se děje 

na pracovním trhu a v oblasti HR?  Máte zájem pracovat pro nejúspěšnější personální 

agenturu v České republice a podílet se tak na jejím růstu?   Pozor, hledáme posily 

do našeho skvělého a pozitivního týmu v Brně!  Naši klienti jsou z mezinárodního 

prostředí, kteří rozšiřují své aktivity v rámci celé Jižní Moravy a my jsme 

pro ně spolehlivým partnerem při náboru a projektových aktivitách. Z důvodu 

rozšiřování našich aktivit jsme se rozhodli i posilnit tým o další členy. Pojďte pracovat s 

těmi nejlepšími! 

Požadavky 

Jaký by měl být ideální profil kandidáta?  

 Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni  

 Vzdělání nerozhoduje, důležité jsou pro nás kompetence   

 Relevantní praxi v oblasti náboru, poradenství, HR či byznysu je velkou 

výhodou   

 Proaktivní přístup a obchodní myšlení  

 Energická a pozitivní osobnost s vystupováním na profesní úrovni  

 Schopnost učit se nové věci a zájem o svůj další odborný růst a budování 

dlouhodobých profesních vztahů 

Benefity 

Proč se Ti u nás také bude líbit? 

 dostaneš férové ohodnocení, tj. fixní mzda (20-23 000 Kč) + bonusy   

 tvoje průměrná mzda v prvním roce se bude pohybovat okolo 40 000 Kč, ale 

obchodním výsledkům se meze nekladou - zcela reálně si můžeš vydělat 

i mnohem více už během prvního roku  

 absolvuješ častá průběžná školení, zvýšíš si tak svoji kvalifikaci   

Co od nás budeš mít do plusu:  
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 4 dny volna navíc po vyčerpání řádné dovolené  

 2 dny zdravotní volno / Sick Days - pružná pracovní doba i Home Office   

 hrazené jazykové vzdělávání  

 smartphone i pro soukromé účely  

 volnočasové poukázky v hodnotě 1 200 Kč   

 občas děláme porady i venku na trávě, aby nám práce šla od ruky  

 kromě práce se umíme i pobavit, takže jezdíme na firemní teambuildingy  

 a máme tu moc príma kolektiv, a to bez nadsázky :) 

Další informace 

 Zaujala Vás tato pozice? Pošlete mi prosím životopis, ráda se s Vámi osobně 

setkám. 

Na základě tohoto inzerátu se přihlásilo celkem 25 uchazečů, z čehož bylo 13 uchazečů 

odmítnuto a 12 pozváno na assessment center, které se konalo 28. 3. 2018 od 8 hodin 

ráno do 12 hodin. Z celkového počtu pozvaných se na AC dostavilo celkem 

11 uchazečů o práci. O tom, kteří uchazeči budou pozváni do výběrového řízení, 

rozhodovali především manažerka pobočky a team leader oddělení. 

Po telefonickém pozvání byla uchazečům poslaná emailová pozvánka, kde měli 

uchazeči zopakované místo, čas a datum schůzky a byl jim sdělen první úkol AC – 

nachystat si odpověď na 3 otázky, které jsou součástí první části AC. 

2.6.1 Průběh assessment center 

Před zahájením AC byli uchazeči usazeni do zasedací místnosti. Celé AC bylo vedeno 

manažerkou pobočky, která má ve výběru zaměstnanců i konečné slovo. Na úvod 

proběhlo velice stručné představení manažerky pobočky a jmenovité představení 

jednotlivých hodnotitelů – v tomto případně 3 konzultantů, kteří si zapisovali poznámky 

o účastnících. Hned poté se přešlo k prvnímu úkolu. 

1. Úkol – Představení uchazečů 

Zadání prvního úkolu měli účastníci zasláno dopředu emailem, a to nachystat si stručné 

představení o sobě a odpovědět na následující 3 otázky: 

 Proč si myslíte, že jste vhodný kandidát na tuto pozici? 
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 Jaká je vaše slabá stránka? 

 Jakým způsobem relaxujete? 

Jednotliví uchazeči měli na tento úkol 5 minut, přestože jim tento časový interval nebyl 

sdělen dopředu. Uchazečům byl nechán volný průběh, jaké si zvolí pořadí a manažerka 

jim pokládala doplňující otázky, pokud s jejich odpovědí nebyla spokojena. 

Hodnotil se obsah jednotlivých sdělení, relevance informací, prezentační dovednost, 

schopnost zaujmout, sebereflexe a splnění úkolu. 

2. Úkol – Představení druhého 

Účastníci měli čas se navzájem poznat, jejich úkolem je nyní v roli konzultanta 

dostatečně představit svého kolegu. Uchazeči jsou rozděleni do dvojic a je jim sděleno 

zadání, které mají současně před sebou. Toto zadání obsahuje informaci, že Vašim 

úkolem je představit klientovi svého kolegu jako vhodného kandidáta na pozici 

konzultanta. Dále obsahuje informace o pracovní náplni, očekávání od kandidáta 

a vlastnosti a rysy vhodného kandidáta, Podstatné je najít paralelu mezi jeho 

zkušenostmi, dovednostmi a osobními rysy a požadavky na pozici konzultanta. 

Na tento úkol je celkem 30 minut, to znamená 15 minut na zpověď svého kolegy a 15 

minut na zjištění informací od vás. Následná prezentace kolegy potom trvá cca 5 minut. 

Mezitím co probíhalo zjišťování informací, většina hodnotitelů společně s manažerkou 

začali v jiné místnosti hodnotit jednotlivé kandidáty. Hodnotily se informace z 1. úkolu 

a to, kdo se profiluje jako vhodný kandidát, jaká je řeč těla kandidátů a dojmy z jejich 

dosavadního vystupování. 

Při samotné prezentaci kolegů se hodnotily prodejní dovednosti, argumentace, 

schopnost přesvědčit, prosadit se. 

Po tomto úkolu následovala 15 minutová přestávka. 

3. Úkol – Společné řešení úkolu 

Každý z uchazečů dostane několik kartiček s informacemi vedoucími k vyřešení úkolu. 

O informace se může s ostatními podělit, říci jim je, ale nesmí jim své kartičky ukázat. 

Úkolem celého týmu je zjistit přesnou odpověď na otázku, která je přesně zadaná 

v zadání. 
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Zadání se týká stavby obelisku, kdy mají účastníci zjistit, ve který den dojde k dostavění 

stavby. V zadání jsou relevantní i nerelevantní informace, k řešení úkolu mají 

k dispozici papíry, tužky a kalkulačky. Na řešení úkolu má skupina 25 minut. 

V této části AC se má hodnotit týmový duch, logické myšlení, schopnost obhájit si své 

řešení, schopnost prosadit se, chopení se inciativy. 

Celá skupina byla po dobu řešení tohoto úkolu sledována manažerem i dalšími 

pozorovateli. Potom co se skupina dohodla na správném řešení, vznikl prostor pro cca 

3 minutovou diskuzi, kdo byl nejpřínosnější v tomto úkolu, co připadalo účastníkům 

AC nejtěžší, kdo byl nejvíce angažovaný atd. 

4. úkol – Hodnocení ostatních kandidátů 

Posledním úkolem AC je aby během 3 minut všichni účastníci napsali na papír, kdo jim 

přijde jako nejsilnější a nejslabší kandidát tohoto AC a v hlavě si nachystají odůvodnění 

pro tato rozhodnutí. Následně jsou tyto papíry vysbírané a všichni postupně svoje 

hodnocení říkají nahlas.  

Tento úkol je zařazen z důvodu, že odmítání a posuzování ostatních kandidátů 

je v náplni práce konzultanta, který říká hodnocení kandidátům přímo do očí. Hodnotí 

se argumentace a splnění úkolu. 

Po této části je poděkováno za účast všem kandidátům a je vyhlášena cca 20 minutová 

pauza, při které se manažerka s ostatními hodnotiteli dohodne na roztřídění kandidátů 

na 2 části. První část jsou účastníci, kteří nesplňují požadavky a v AC nepřesvědčili 

o svých kvalitách na danou pracovní pozici. S těmito účastníky se pak manažerka 

rozloučí s tím, že pokud by měli zájem o zpětnou vazbu, mohou se dále dohodnout 

telefonicky. 

S částí kandidátů, kteří se během AC jevili jako vhodní kandidáti, pak následují osobní 

pohovory. Osobní pohovory probíhají mezi uchazečem, manažerem pobočky a dalšími 

2-3 zaměstnanci pobočky, kteří byli přítomni v předešlé části výběrového řízení. 

Manažer pohovor vede a doptává se na otázky týkající se minulého zaměstnání, 

očekávané mzdové ohodnocení, proč chtějí pracovat v HR, od kdy mohou nastoupit 

a co dalšího mají uchazeči rozjednaného. V průběhu osobních rozhovorů zaznívají další 

informace týkající se pracovního místa. 
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Při pozorování jsem si všimla, že struktura otázek není vždy identická a manažer se 

neptá všech uchazečů na všechny otázky.  

Po osobním pohovoru se poděkuji uchazeči za účast a je sděleno, že o výsledcích ho 

bude informovat manažer pobočky během 3 pracovních dnů. 

Při osobních pohovorech je hodnoceno, jestli uchazeč odpovídá přímo na otázky nebo 

zda se odpovědi vyhýbá, řeč těla, mimika v obličeji. Dále jeho schopnost konstruktivně 

přemýšlet, zda se odpovědi shodují s požadavky na kandidáta, emoční naladění apod. 

Po všech osobních pohovorech se okamžitě vyhodnotí, kteří uchazeči splňují a kteří 

budou po osobních pohovorech zamítnuti. 

2.6.2 Náhledový půlden 

Další součást výběrového řízení je tzv. náhledový den, na který je pozvaný uchazeč, 

který prošel doposud výběrovým řízením. 

V náhledovém půldni je uchazeč posazen k některému z kolegů na stejné pozici, 

na kterou se uchazeč hlásí. Během dopoledne je uchazeči vysvětlována náplň práce, kdy 

se může uchazeč doptávat na podrobnosti, pozorovat kolegu při práci, seznámit se blíže 

s kolektivem apod. Na závěr náhledového půldne jde většinou několik zaměstnanců 

s uchazečem na kávu, aby se seznámili s uchazečem i jinak než jen po profesní stránce. 

Pokud je uchazeč úspěšný, dozví se to během 3 pracovních dnů.  

2.6.3 Pohovor s nadřízeným 

Poslední součást je pohovor s přímým nadřízeným. Na tuto část se dostali pouze 

ti uchazeči, kteří byli úspěšní v náhledovém půldnu. Při oboustranné spokojenosti 

a domluvení spolupráce pak následuje sjednání data nástupu, zajištění lékařské 

prohlídky a podpis smlouvy. 

2.7 Adaptace zaměstnance 

Adaptace zaměstnanců ve společnosti ABC s.r.o. probíhá tak, že nový zaměstnanec 

se chodí buď zaučovat ještě před samotným přijetím do zaměstnání, nebo až po jeho 

oficiálním nástupu do zaměstnání. Prvotní zaučení si nejčastěji bere na starost přímý 

nadřízený – team leader nebo manažer pobočky. Ten dává zezačátku novému 
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zaměstnanci všechny informace týkající se obecného fungování pobočky. Podrobné 

zaučení pak většinou připadá na zaměstnance, který ze společnosti odchází a kterého 

bude nový zaměstnanec nahrazovat, nebo zaměstnanec na obdobné pozici jako nově 

příchozí. 

Mezi materiály, které má zaměstnanec k dispozici, patří manuály uložené ve volně 

přístupných interních dokumentech. Tyto manuály byly historicky vytvořeny jako 

podpora procesu zaučení a obsahují hlavně informace o interním systému, postupu 

při práci apod. 

2.7.1 Induction days 

Induction days (zkráceně ID) absolvují noví zaměstnanci nejčastěji během 1 měsíce po 

přijetí do zaměstnání. ID probíhají v Praze a mají charakter 1 až 2 denního školení. 

Doba trvání školení závisí na pozici – pokud se jedná o školení pro TEMP 

a PERM konzultanty tak trvá školení 2 dny, pro recepční je školení pouze jednodenní. 

V úvodu ID se nový zaměstnanec seznámí s historií a současnou situací společnosti 

ABC s.r.o. jako je vize a mise společnosti, hodnoty a postavení společnosti na trhu. 

Dále následuje školení: 

- podnikové nástroje a informační systém, který společnost využívá, 

- vysvětlení náplně práce jednotlivých divizí společnosti, 

- inzerce na pracovních portálech, 

- produktové portfolio, 

- IT školení (terminál, email), 

Tyto školení vedou většinou zaměstnanci z finančního, marketingového a IT oddělení. 

Na těchto úvodních školeních noví zaměstnanci dostávají jako podklady vytištěné 

prezentace, do kterých si píší své poznámky. 

2.7.2 Školení 

V průběhu času zaměstnanci na pozicích PERM a TEMP konzultant absolvují velké 

množství školení, které probíhá nejčastěji na pobočkách v Praze nebo v Brně, podle 

poptávky školení od jednotlivých poboček. Mezi školení, které zaměstnanci absolvují 

během prvního roku a půl, patří: 
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- školení Inzerce 2, 

- školení engineerignových pozic, 

- školení IT pozic, 

- školení Inzerce v 21. století, 

- školení LinkedIN, 

- školení Portfolio produktů – basic, pokročilé, 

- školení interního softwaru pokročilé, 

- školení Sales Calls, 

- školení Sales Meetings, 

- školení Candidate management, 

- školení Sourcing, 

- školení Právní novinky, 

- a další. 
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2.8 Metodika výzkumu 

Jako metodiku pro výzkum ve společnosti ABC jsem se rozhodla použít kvantitativní 

i kvalitativní šetření. Na sběr dat pro kvantitativní metodu jsem použila dotazník, 

pro kvalitativní interview s polostrukturovanými otázkami. 

2.8.1 Dotazník 

Dotazník jsem vytvářela na základě svých teoretických poznatků, konzultaci s team 

leaderem ve společnosti ABC s.r.o. a konzultaci s vedoucím mé diplomové práce. 

Dotazník se skládá z 15 otázek, z čehož je 13 otázek uzavřených a 2 otázky zcela 

otevřené. V záhlaví dotazníku je napsané, že dotazník je zcela anonymní, je zde popsán 

jeho účel a obsahuje poděkování za vyplnění. Dotazník byl poslán prostřednictvím 

Google Form. 

Vybraný soubor ve společnosti ABC s.r.o. tvořili zaměstnanci na pozicích TEMP 

konzultant, PERM konzultant a skupina recepční, asistent/ka a vyhledávač talentů (TS).  

2.8.2 Interview 

Pro interview jsem se rozhodla, abych mohla prohloubit a lépe porozumět některým 

dílčím částem a datům, které mi vyšla v dotazníkovém šetření. Interview jsem se 

rozhodla vytvořit jako doplňkovou metodu k dotazníku, za stěžejní část mé práce 

považuji dotazníkové šetření.  

2.8.3 Zpracování a analýza dat 

Dotazník jsem poslala na emailovou skupinu všech aktuálně pracujících na zmíněných 

pozicích ve vybraném souboru. Počet odeslaných dotazníků byl 136, vyplněných 

dotazníků jsem měla k dispozici 104, což považuji za velký úspěch. Následně jsem data 

analyzovala pomocí programu MS Excel. 

Interview probíhalo jako polostrukturovné rozhovory, kdy jsem vycházela z otázek z 

dotazníku. Rozhovory jsem si nahrávala na zařízení, abych pak mohla usnadnit 

transkripci a analýzu. Rozhodla jsem se přepsat jen části rozhovorů, zbylé části jsou 

uchovány v podobě poznámek a nahrávek.  
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2.9 Výsledky a interpretace dotazníkového šetření 

V následující části práce se budu zabývat interpretací dat z dotazníkového šetření. 

1. Jaký je Váš věk? 

Tab. č. 5: Věk respondentů (Zdroj: Vlastní průzkum) 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost 

18-20 2 2% 

21-30 79 76% 

31-40 23 22% 

41-50 0 0% 

51 a více 0 0% 

 

 

Graf č. 5: Věk respondentů (Zdroj: Vlastní průzkum) 

Z grafu vyplývá, že mezi oslovenými respondenty a tedy zaměstnanci společnosti 

ABC s.r.o. převažuje „mladší generace“ a to, že 79 % respondentů patří do věkové 

skupiny mladší než 31 let. Celkem 22 % respondentů uvedlo věk 31-40 let. Jak jde 

usoudit, tak podle výzkumu není ve společnosti moc zaměstnanců, kteří by byli věkově 

starší, než je 41 let. Ve společnosti pracují i starší zaměstnanci, ale spíše na vyšších 

pracovních pozicích, kterými se můj výzkum nezabývá. 
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2. Jak dlouho pracujete ve společnosti ABC s.r.o.? 

Tab. č. 6: Délka pracovního poměru (Zdroj: Vlastní průzkum) 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost 

Méně než půl roku 25 24% 

6 – 12 měsíců 11 11% 

1-2 roky 46 44% 

3-4 let 17 16% 

5 a více let 5 5% 

 

 

Graf č. 6: Délka pracovního poměru (Zdroj: Vlastní průzkum) 

Z výsledku výzkumu vyplývá, že čtvrtina respondentů pracuje ve společnosti méně než 

půl roku, takže ve společnosti je spousta nováčků, přestože se množství zaměstnanců 

nijak výrazně nezměnilo v průběhu času (Příjmení, 2018). Největší zastoupení má délka 

pracovního poměru 1 až 2 roky a to uvedlo 44 % respondentů. Pouze 5 procent 

respondentů pracuje ve společnosti více než 5 let. 
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3. Ve společnosti pracujete jako: 

Tab. č. 7: Pracovní zařazení (Zdroj: Vlastní průzkum) 

Odpovědi Absolutní četnost Relativní četnost 

PERM konzultant 40 38% 

TEMP konzultant 30 29% 

asistent/asistentka, recepční, TS 34 33% 

 

 

Graf č. 7: Pracovní zařazení (Zdroj: Vlastní průzkum) 

Na grafu výše můžeme vidět, že počet respondentů v jednotlivých kategoriích byl 

celkem vyrovnaný. Pro účely práce jsme se zabývali hlavními pracovními zařazeními 

jako je konzultant v divizi temporary nebo v divizi permanent. Z celkového počtu 

respondentů je největší podíl 38 % PERM konzultantů, za nimi s 29 % z celkového 

počtu respondentů TEMP konzultanti. Asistentské práce jako recepční, asistent/ka týmu 

a vyhledávač talentů (TS) jsou zastoupeni 33 % z celkového počtu respondentů. 
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4. Co pro Vás bylo důležité při hledání nového pracovního místa? 

Tab. č. 8: Důležité faktory při hledání pracovního místa (Zdroj: Vlastní průzkum) 
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Mzdové ohodnocení 0% 2% 19% 46% 33% 

Benefity 0% 13% 47% 32% 8% 

Dobrý kolektiv 0% 0% 5% 23% 72% 

Pověst firmy 0% 13% 8% 54% 25% 

Pracovní náplň 0% 0% 7% 29% 64% 

Možnost kariérního růstu 0% 7% 31% 38% 24% 

Vzdálenost od místa bydliště 5% 0% 27% 46% 22% 

Pracovní prostředí 0% 7% 20% 37% 37% 

Vzdělávání se v tomto oboru 3% 7% 24% 36% 31% 

 

 

Graf č. 8: Důležité faktory při hledání pracovního místa (Zdroj: Vlastní průzkum) 
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Oslovení respondenti považují za nejdůležitější při hledání zaměstnání, aby pracovali 

v dobrém kolektivu (72 %) a aby byli spokojeni s pracovní náplní (64 %). Za důležité 

považuje 54 % respondentů pověst firmy a 46 % respondentů mzdové ohodnocení. 

Z toho vyplývá, že respondentům nejde jen o mzdové ohodnocení nebo o benefity, které 

jsou dokonce jen průměrně důležité, ale že je pro ně více důležité, aby je bavila 

pracovní náplň a aby se dobře cítili v pracovním kolektivu. 

5. Kde nejčastěji hledáte zaměstnání? 

Tab. č. 9: Zdroje při hledání zaměstnání (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odpověď Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

od známých na doporučení 9 9% 

inzerce na pracovních portálech 53 51% 

veletrhy pracovních příležitostí (JobFair apod.) 0 0% 

na sociálních sítích (LinkedIn a Facebook) 3 3% 

zaměstnání si nevyhledávám, toto je má jediná 

práce 

39 38% 

 

 

Graf č. 9: Zdroje při hledání zaměstnání (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Nejčastější zdroj, kde si respondenti hledají zaměstnání je inzerce na pracovních 
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respondentů (37 %) nepracovali nikde jinde než ve společnosti ABC s.r.o. a tedy byli 

před nástupem do společnosti absolventi. U této otázky měli respondenti možnost 

výběru více možností. 

6. Odpovídal popis práce a jiné charakteristiky práce při pohovoru tomu, jaká 

byla později realita po nástupu do zaměstnání? 

Tab. č. 10: Srovnání informací z pohovoru a reality - popis práce (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odpověď Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Ano, pracovní pozice mi byla dobře nastíněna při 

výběrovém řízení a odpovídala realitě 

67 64% 

Docela ano, po nástupu jsem přišel/la na malé odlišnosti, 

které mi nebyly sděleny na pohovoru. 

25 24% 

Spíše ne, odlišnosti byly znatelné 12 12% 

Ne, charakteristika práce při pohovoru neodpovídá 

realitě, do které jsem nastoupil/a. 

0 0% 

 

 

Graf č. 10:Srovnání informací z pohovoru a reality - popis práce (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Informace, které byly podány uchazeči o práci, a reálná situace v zaměstnání se 

shodovali v 64 % případů respondentů. Určité odlišnosti pak pozorovalo 25 % 
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respondentů a 12 % respondentů uvedlo, že charakter a náplň práce se výrazně lišila 

od informací poskytnutých na pohovoru. Za pozitivní můžeme hodnotit, že žádný 

respondent neuvedl, že by mu byly podány zcela odlišné informace na pohovoru. 

7. Shodovalo se mzdové ohodnocení s tím, co Vám bylo řečeno na pohovoru? 

Tab. č. 11: Srovnání informací z pohovoru a reality – mzdové ohodnocení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 57 55% 

Spíše ano 34 33% 

Nevím 0 0% 

Spíše ne 13 13% 

Ne 0 0% 

 

 

Graf č. 11: Srovnání informací z pohovoru a reality – mzdové ohodnocení (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Co se týče informací o mzdě, tak více než polovina (55 %) respondentů uvedlo, že se 
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tvrdí spíše ano. Dalších 12 % respondentů tvrdí, že mzdové ohodnocení je spíš jiné, než 

jaké jim bylo řečeno na výběrovém řízení. 

8. Induction days, které probíhají při nástupu do zaměstnání, Vám přijdou: 

Tab. č. 12: Hodnocení Induction Days (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odpověď Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Užitečné, pomohlo mi to lépe porozumět práci ve 

firmě 

47 45% 

Užitečné, ale bylo těchto informací příliš mnoho 26 25% 

Neužitečné, nedozvěděla jsem se nic nového 17 16% 

Neužitečné, byly pozdě po nástupu do společnosti 7 7% 

Hodně věcí se na školeních opakovalo, málo efektivní 2 2% 

Neužitečné, znalosti mám z minulého zaměstnání 3 3% 

Užitečné jenom pro poznání nových kolegů. 2 2% 

 

 

Graf č. 12: Hodnocení Induction Days (Zdroj: Vlastní zpracování) 

V otázce č. 12 měli respondenti na výběr 4 uzavřené otázky (první čtyři odpovědi 

v tabulce) a možnost otevřené odpovědi – jiná možnost. Jiná možnost pak byla 
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kvantifikována do dalších tří odpovědí (pátá až sedmá odpověď v tabulce). ID hodnotí 

45 % respondentů jako užitečných, kdy jim ID pomohlo lépe pochopit, jak společnost 

funguje. Pro celou čtvrtinu respondentů bylo toto školení také užitečné, ale počet 

informací na úvodním školení jim přišlo příliš mnoho. 16 % respondentů uvedlo, že jim 

ID přijdou neužitečné, 7 % uvedlo, že byly neužitečné, jelikož probíhaly až pozdě po 

nástupu do firmy.  

9. Připadal vám proces zaškolení po nástupu do zaměstnání dostatečný? 

Tab. č. 13: Proces zaškolení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 29 28% 

Spíše ano 51 49% 

Nevím 0 0% 

Spíše ne 16 15% 

Ne 8 8% 

 

 

Graf č. 13: Proces zaškolení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dotazovaní si myslí, že byl proces zaškolení dostatečný a odpovědělo tak 28 % 
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spíše ano. Bohužel, 15 % respondentům nepřijde proces zaškolení příliš dostatečný a 8 

% si myslí, že je nedostatečný. 

10. Měl/a jste při zaškolovacím procesu určeného svého mentora, který by se Vám 

věnoval? 

Tab. č. 14:  Mentor - přidělení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 57 55% 

Ne 47 45% 

 

 

Graf č. 14: Mentor - přidělení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Na otázku, zda měli při zaškolovacím procesu zaměstnanci přiděleného svého mentora, 

odpovědělo 55 % respondentů ano, 45 % respondentů že ne. 

11. Byl pro Vás mentor užitečný? 

Tab. č. 15: Mentor - užitečnost (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 57 100% 

Ne 0 0% 

55% 

45% 

Měl/a jste při zaškolovacím procesu 
určeného svého mentora, který by se Vám 

věnoval? 

Ano

Ne
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Graf č. 15: Mentor - užitečnost (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Na tuto otázku odpovídali pouze ti, kteří měli během svého zaučení přiděleného 

mentora. Jde jednoznačně vidět, že respondenti odpověděli jednohlasně ano, že práce 

mentora pro ně byla užitečná. 

12. Uvítali byste, kdybyste měli přiděleného mentora? 

Tab. č. 16: Mentor – přidělení 2 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 33 70% 

Ne 14 30% 

 

 

Graf č. 16: Mentor – přidělení 2 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tato otázka byla položena pouze těm respondentům, kteří v otázce č. 10 odpověděli, že 

v procesu zaučení neměli přiděleného mentora. Počet respondentů byl tedy 47 a 70 % 

respondentů uvedlo, že by mentora uvítali a 30 % by o mentora při procesu zaučení 

nestálo. 

13. Proces adaptace byl: 

Tab. č. 17: Proces adaptace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odpověď Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

ve správném tempu, vše mi bylo dobře a srozumitelně 

vysvětleno 

72 69% 

příliš intenzivní, nezvládal/a jsem vstřebat všechny 

informace 

23 22% 

příliš pomalý 4 4% 

velmi rychlý, vyžadující vlastní iniciativu a 

samostatnost 

5 5% 

 

 

Tab. č. 18: Proces adaptace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Proces adaptace hodnotí 69 % respondentů ve správném tempu, kde jim bylo vše 

srozumitelně vysvětleno. Pro 22 % respondentů byl proces příliš intenzivní a nezvládli 

69% 

22% 

4% 
5% 

Proces adaptace byl: 

ve správném tempu, vše mi
bylo dobře a srozumitelně
vysvětleno

příliš intenzivní, nezvládal/a
jsem vstřebat všechny
informace

příliš pomalý

velmi rychlý, vyžadující vlastní
iniciativu a samostatnost
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vstřebat všechny informace, pro 5 % respondentů velmi rychlý, kdy pak museli vlastní 

iniciativou věci dostudovat sami. Pouze pro 4 % respondentů byl proces příliš pomalý. 

14. Za jak dlouho jste byl/a schopný/a vykonávat svou práci bez dohledu? 

Na tuto otázku mohli respondenti odpovědět zcela otevřeně. Všechny odpovědi jsem 

pak sjednotila, abych mohla výsledky kvantitativně interpretovat. Rozhodla jsem se 

výsledky interpretovat podle pozic, abychom zjistili, zda existují rozdíly v době výkonu 

práce bez dozoru u našich 3 sledovaných pozic. 

Tab. č. 19: Výkon práce bez dohledu - absolutní četnosti podle pozic (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odpovědi asistent/asistentka, 

recepční, TS 

PERM 

konzultant 

TEMP 

konzultant 

Ihned 0 % 0 % 3 % 

1 týden 6 % 5 % 0 % 

2 týdny 6 % 15 % 0 % 

1 měsíc 53 % 30 % 0 % 

2 měsíce 24 % 10 % 20 % 

3 měsíce 0 % 10 % 3 % 

4 měsíce 0 % 3 % 10 % 

5 měsíců 0 % 5 % 17 % 

6 měsíců 12 % 10 % 7 % 

7 měsíců 0 % 5 % 0 % 

9 měsíců 0 % 0 % 10 % 

12 měsíců 0 % 0 % 10 % 

Jsem zde příliš krátce na to 

abych mohl/a dělat práci 

plně samostatně 

0 % 

 

8 % 20 % 
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Graf č. 17: Výkon práce bez dohledu – relativní četnosti podle pozic (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jak jde poznat z grafu i z tabulky absolutních hodnot, délka procesu zaučení se liší 

podle pozice, na které zaměstnanec pracuje a to u některých pozic velice zásadně. U 

pozice asistent/ka, recepční, TS je podle respondentů nejčastější délka zaučení 1 měsíc 

(53 % odpovědí respondentů) anebo 2 měsíce (24 % odpovědí respondentů). U pozice 

TEMP konzultant se názory více různí a respondenti nejčastěji uvádí dobu zaučení 2, 5 

nebo i více měsíců. Nejčastější odpověď respondentů z řad PERM konzultantů je 1 

měsíc (30 % respondentů) anebo pouhé 2 týdny (15 % respondentů). 

15. Je něco, co byste uvítal/a při procesu zaučování jinak? 

Tato otázka byla zcela otevřená a rozhodlo se na ni odpovědět 86 respondentů 

z celkového počtu 104 respondentů, kteří vyplnili tento dotazník.  

V 33 případech – tedy 38 % respondentů odpovědělo, že jim proces zaučení přišel 

v pořádku tak, jak je a že by neuvítali žádnou změnu. 
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Zbylých 62 % respondentů připojilo svůj komentář, kdy nejčastěji uváděli tyto návrhy, 

které by uvítali v procesu zaučení: 

- častější zapojení nadřízeného, 

- mít vlastního mentora, 

- delší proces zaučení, 

- lepší strukturu procesu zaučení, 

- častější zpětné vazby od nadřízeného, 

- častější schůzky jeden na jednoho s nadřízeným, 

- větší péče od osoby, která předávala práci, 

- více individuálního školení, méně skupinových školení, 

- aktualizovat manuály, udělat je rozsáhlejší. 

2.10 Polostrukturované rozhovory 

Na základě odpovědí z dotazníků vyplývá, že proces výběru zaměstnance a zaučení není 

vždy úplně ideální, aby pomohl co nejvíce novému zaměstnanci rychle vplynout do 

procesů ve společnosti. Počet respondentů jsem neměla dopředu stanovený, ale při 

průběhu rozhovorů docházelo k opakování odpovědí, takže jsem se rozhodla 

kvalitativní výzkum ukončit po 6 rozhovorech. 

2.10.1 Anonymní rozhovory se zaměstnankyněmi na pozici TEMP konzultant 

1. Jaký je Váš věk? 

Paní E.: 27 let 

Paní M.: 25 let 

2. Jak dlouho pracujete ve společnosti ABC s.r.o.? 

Paní E.: Cca 2 roky. 

Paní M.: Jeden a půl roku. 

3. Ve společnosti pracujete jako: 

Paní E.: TEMP konzultant 

Paní M.: TEMP konzultant 
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4. Co pro Vás bylo důležité při hledání nového pracovního místa?  

Paní E.: Změnit prostředí, posunout se na pozici, kde budu více pracovat s lidmi – tedy 

pracovní náplň, možnost příjemného pracovního prostředí, mzdové ohodnocení není až 

tak důležité. 

Paní M.: Práci, kde se mohu realizovat a vzdělávat se, v dobrém kolektivu. 

5. Kde nejčastěji hledáte zaměstnání? 

Paní E.: Pracovní portály jobs.cz 

Paní M.: Pracovní portály jobs.cz, práce.cz 

6. Odpovídal popis práce a jiné charakteristiky práce při pohovoru tomu, jaká 

byla později realita po nástupu do zaměstnání? 

Paní E.: Spíše ano, podle mě je těžké pozici popsat, pokud to člověk nezažije, ale náplň 

práce se celkem shodovala 

Paní M.: Shodovala. 

7. Shodovalo se mzdové ohodnocení s tím, co Vám bylo řečeno na pohovoru? 

Paní E.: Spíše ano. 

Paní M.: Spíše ano, ale je občas těžké dosáhnout toho, co je standart. 

8. Induction days, které probíhají při nástupu do zaměstnání, Vám přijdou: 

Paní E.: Zajímavé a užitečné, akorát nejsou dostatečné, specifika práce se pak hodně 

liší, těch informací bylo opravdu hodně, materiály nebyli moc užitečné, využila jsem je 

jen asi 2x. 

Paní M.: Hodně intenzivní, informací je zbytečně příliš mnoho, ale záleží to hodně na 

tom, jestli jde člověk na ID hned první týden nebo až po měsíci. Po měsíci nemají žádný 

účinek. 

9. Připadal vám proces zaškolení po nástupu do zaměstnání dostatečný? 

Paní E.: Ano, kolegyně se mi hodně věnovala, materiály jsem si ale musela všechny 

vypracovat sama. 
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Paní M.: Dostala jsem hodně hard informací, ale už se tak moc necvičily soft skills. 

10. Měl/a jste při zaškolovacím procesu určeného svého mentora, který by se 

Vám věnoval? 

Paní E.: Ano, kolegyně, od které jsem přebírala práci a přímou nadřízenou. 

Paní M.: Ani moc ne, ale můj nadřízený se mi věnoval celkem dostatečně. 

11. Pokud jste odpověděli v předchozí otázce ANO, byl pro vás mentor 

užitečný?  

Paní E.: Ano. 

12. Pokud jste neměli přiděleného mentora, uvítali byste ho? 

Paní M.: Ano určitě. 

13. Proces adaptace byl: 

Paní E.: Intenzivní, ale dostatečný. 

Paní M.: Dlouhodobý, nebyl příliš strukturalizovaný, občas bylo málo prostoru a tak se 

proces protáhl na delší dobu než bych potřebovala. 

14. Za jak dlouho jste byl/a schopný/a vykonávat svou práci bez dohledu? 

Paní E.: Úplně samostatně zvládne některé úkony člověk až po roce například, ty co ale 

potřebuje běžně, aby si byl jist, tak cca půl roku. 

Paní M.: Některé věci po 4 měsících v pohodě, k některým - noví klienti apod. se 

dostane člověk později, třeba až po půl roce a déle. 

15. Je něco, co byste uvítal/a při procesu zaučení jinak?  

Paní E.: Více materiálů – např. info o pozicích, info o docházkách apod, možná i větší 

zapojení hlavního manažera pobočky. 

Paní M.: Mít vlastního jednoho mentora a pravidelné schůzky např. jednou týdně ve 

stejný čas. Možnost se více vzdělávat napříč pobočkami. 
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2.10.2 Anonymní rozhovory se zaměstnanci na pozici PERM konzultant 

1. Jaký je Váš věk? 

Pan H.: 25 let 

Paní Ž.: 27 let 

2. Jak dlouho pracujete/jste pracoval ve společnosti ABC s.r.o.? 

Pan H.: Pracoval jsem zde necelé tři měsíce, skončil jsem sám pár dnů před koncem 

zkušební doby. 

Paní Ž.: Jeden a půl roku. 

3. Ve společnosti pracujete jako: 

Pan H.: PERM konzultant 

Paní Ž.: PERM konzultant 

4. Co pro Vás bylo důležité při hledání nového pracovního místa?  

Pan H.: Aby byl v práci dobrý kolektiv, aby to bylo v oboru personálního řízení, které 

mě zajímá. Průměrně důležitý je i kariérní růst a mzda. 

Paní Ž.: Dobrý kolektiv, pracovní náplň. 

5. Kde nejčastěji hledáte zaměstnání? 

Pan H.: Inzerce na portálech. 

Paní Ž.: Od známých, inzerce na portálech. 

6. Odpovídal popis práce a jiné charakteristiky práce při pohovoru tomu, jaká 

byla později realita po nástupu do zaměstnání? 

Pan H.: Pozice moc popsaná ani v inzerátu nebyla a ani nebyla nijak moc zmíněna 

v assessment centru. Na osobním pohovoru se řešily jen otázky mzdy apod. Nejvíc jsem 

se o pozici dozvěděl na náhledovém dnu, al to je podle mě až pozdě. Podle mě by to 

mělo být dříve a ten proces výběru byl zbytečně moc dlouhý. 

Paní Ž.: Ne, charakter práce moc neodpovídal tomu, co mi bylo sděleno na pohovoru. 
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7. Shodovalo se mzdové ohodnocení s tím, co Vám bylo řečeno na pohovoru? 

Pan H.: Asi nejsem schopný objektivně posoudit, jelikož jsem odešel brzo. 

Paní Ž.: Spíše ne. 

8. Induction days, které probíhají při nástupu do zaměstnání, Vám přijdou: 

Pan H.: Byl jsem na nich asi po týdně v práci, takže celkem užitečné, dozvěděl jsem se 

tam zajímavé informace o společnosti, které by mohli být třeba zmíněni na pohovoru. 

Paní Ž.: Byly super, byla jsem na nich v prvním týdnu nástupu. 

9. Připadal vám proces zaškolení po nástupu do zaměstnání dostatečný? 

Pan H.: Dostatečný ano, ale více bych uvítal zapojení nadřízeného, aby mě více 

mentoroval. Více hodnocení mé práce, rozebírání mích technik a postupů, zda jsou 

vhodné. Věnovali se mi spíše kolegové, které jsem spíše jen pozoroval. 

Paní Ž.: Zezačátku byl hodně intenzivní, kdy se mi věnoval každý den někdo jiný, takže 

jsem měla hodně pohledů 

10. Měl/a jste při zaškolovacím procesu určeného svého mentora, který by se 

Vám věnoval? 

Pan H.: Bohužel ne. 

Paní Ž.: Ne. 

11. Pokud jste odpověděli v předchozí otázce ANO, byl pro vás mentor 

užitečný?  

Pan H.: -  

Paní Ž.: - 

12. Pokud jste neměli přiděleného mentora, uvítali byste ho? 

Pan H.: Ano určitě. 

Paní Ž.: Ano, určitě. 

13. Proces adaptace byl: 
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Pan H.: Krátký, nebyl moc strukturovaný. 

Paní Ž.:  Hodně intenzivní, ale pouze jen zezačátku, pozdější školení byly méně časté 

ale zase byly více propracované.  

14. Za jak dlouho jste byl/a schopný/a vykonávat svou práci bez dohledu? 

Pan H.: 1 měsíc 

Paní Ž.: 3 měsíce 

15. Je něco, co byste uvítal/a při procesu zaučení jinak?  

Pan H.:  Větší zapojení nadřízeného, mentora, který by se mi věnoval např. 2x až 3x 

týdně jen půlhodinku. Vypracované materiály o pozicích, abych si vše nemusel 

zjišťovat sám. Více mentoringu co se týká schůzek s klienty, vedení pohovorů. 

Paní Ž.: Aby se můj nadřízený více věnoval tomu, co dělám, více zpětné vazby, 

konstruktivní kritiky i chvály, povzbuzování. 

2.10.3 Anonymní rozhovory se zaměstnanci na pozici asistent/asistentka, recepční, 

TS 

1. Jaký je Váš věk? 

Paní A.: 26 let 

Paní E.: 23 let 

2. Jak dlouho pracujete/jste pracoval ve společnosti ABC s.r.o.? 

Paní A.: Asi 4 měsíce. 

Paní E.: Rok a půl. 

3. Ve společnosti pracujete jako: 

Paní A.: team asistentka 

Paní E.: recepční/team asistentka 

4. Co pro Vás bylo důležité při hledání nového pracovního místa?  
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Paní A.: Náplň práce – administrativa, mzdové ohodnocení, příjemné pracovní 

prostředí. 

Paní E.: Aby byla práce v oboru personalistika, abych měla dobrý pracovní kolektiv. 

5. Kde nejčastěji hledáte zaměstnání? 

Paní A.: Inzerce na pracovních portálech. 

Paní E.: Přes známé. 

6. Odpovídal popis práce a jiné charakteristiky práce při pohovoru tomu, jaká 

byla později realita po nástupu do zaměstnání? 

Paní A.: Ano určitě.  

Paní E.: Ano. 

7. Shodovalo se mzdové ohodnocení s tím, co Vám bylo řečeno na pohovoru? 

Paní A.: Ano. 

Paní E.: Ano. 

8. Induction days, které probíhají při nástupu do zaměstnání, Vám přijdou: 

Paní A.: Neužitečné, protože jsem na nich byla po delší době a byli málo obsáhlé. 

Paní E.: Informace se hodně opakovali s tím, co mi bylo řečeno při prvním týdnu 

zaškolení na pobočce. 

9. Připadal vám proces zaškolení po nástupu do zaměstnání dostatečný? 

Paní A.: Ano, ale ještě stále se ještě učím. 

Paní E.: Ano, kolegyně, která mi předávala pozici, mě zaškolila dostatečně. 

10. Měl/a jste při zaškolovacím procesu určeného svého mentora, který by se 

Vám věnoval? 

Paní A.: Ne. 

Paní E.: Ne. 
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11. Pokud jste odpověděli v předchozí otázce ANO, byl pro vás mentor 

užitečný?  

Paní A.: - 

Paní E.: - 

12. Pokud jste neměli přiděleného mentora, uvítali byste ho? 

Paní A.: Asi ano, ale nemyslím si, že je pro pozici asistentka byl nutný. 

Paní E.: Možná ano, ale spíše je podle mě důležitý na jiný pozici. 

13. Proces adaptace byl: 

Paní A.: V pořádku. 

Paní E.: Dostatečný. 

14. Za jak dlouho jste byl/a schopný/a vykonávat svou práci bez dohledu? 

Paní A.: 2 měsíce. 

Paní E.: 1 měsíc. 

15. Je něco, co byste uvítal/a při procesu zaučení jinak?  

Paní A.: Jen mít k dispozici více materiálů na jednom místě, aby nebylo všechno na více 

místech nebo se nějak neopakovalo – sjednotit to.  

Paní E.: Více manuálů o pozicích, větší prostor pro face to face konzultace 

s nadřízeným. 
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2.11 Shrnutí analýzy a výsledků dotazníkového šetření a rozhovorů 

Na základě informací, které jsem získala z analýzy, zúčastněného pozorování, 

dotazníkového šetření a z interview jsem se rozhodla vyvodit závěry, které shrnuje 

tabulka č.20. 

Nejprve jsem se zabývala procesem výběru nového zaměstnance, kde jsem 

se soustředila na proces výběru a uskutečnila jsem zúčastněné pozorování na 

výběrovém řízení pomocí assessment centra. Jednoho pochybení, kterého jsem si všimla 

a na které jsem byla upozorněna i z pohledu zaměstnanců společnosti je to, 

že zaměstnavatel/vedoucí AC při pohovoru málo zdůrazňuje, jaká je přesná náplň, 

pracovní pozice, co všechno obnáší, jak vypadá přesné mzdové ohodnocení a jakým 

způsobem jsou kladeny na zaměstnance nároky. 

Další nedostatek ve výběrovém řízení vidím ve skutečnosti, že neexistuje standard 

či pravidla, která by dokázala usměrnit pohovor a AC do statistické úrovně, aby 

se zaměstnavatel by schopný rozhodnout pro nového zaměstnavatele na základě 

pevných dat. 

Zajímavou informací je věkové rozložení zaměstnanců společnosti. Více než tři čtvrtiny 

respondentů je ve věku do 30 let a patří tedy do skupiny Generace Y. Tito lidé mývají 

často jiné životní priority a upřednostňují jiný způsob komunikace a učení se, 

než zaměstnanci z Generace X. Zde zejména, dochází-li k věkovému rozdílu mezi 

vedením společnosti a řadovými zaměstnanci, může vznikat střet mezi tím, co považují 

za důležité a jaké upřednostňují metody zaučení zaměstnanci a jaké má představy 

o adaptaci management společnosti. 

Zajímavé je určitě zjištění, že si zaměstnanci vybírají svoji práci podle dobrého 

kolektivu, pracovní náplně a pracovního prostředí. Tato informace z dotazníku 

se prohloubila i v interview, kdy dotazovaní zmiňují, že mzdové ohodnocené 

je pro ně méně důležité, než to, jak se v práci cítí a s kým a na čem pracují. 

Po nástupu do zaměstnání noví zaměstnanci absolvují Induction days. Toto školení 

přijde většině dotazovaným užitečné, ale několik respondentů i v interview zmínilo, 

že bylo příliš pozdě po nástupu do práce. Čím později je školení ID, tím více se toho 
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naučí zaměstnanec sám při fungování ve společnosti a ID je potom spíše zbytečné 

opakování toho co zaměstnanec už umí. 

Jen o něco více než polovina (55 %) zaměstnanců měla přiděleného svého mentora. 

Pokud tuto zkušenost absolvovali, tak se shodli 100%, že pro ně byla tato zkušenost 

užitečná. 

Z poslední uzavřené otázky vyplynulo, že by zaměstnanci uvítali větší zapojení 

nadřízeného, což se potvrdilo i v interview. Zaměstnanci by ocenili, pokud by se jim 

nadřízený více věnoval v procesu zaučení, měl s nimi častější zpětné vazby, 

víc je chválil a podával konstruktivní kritiku. 

Jak plyne z předchozích analýz, proces zaučení trvá v některých případech klidně i půl 

roku. Manuály k pozicím jsou spíše zastaralé nebo chybí úplně (např. katalog pozic 

pro konzultanta) a tedy dochází k tomu, že ne vždy se kompletně předají všechny 

informace nebo dochází k velkým rozdílům mezi jednotlivými pobočkami. 

Domnívám se, že z důvodu delšího procesu neefektivního zaučení se může stávat, 

že zaměstnanec buď předčasně odejde ze společnosti, nebo nepřináší takové výsledky, 

jako by mohl dosahovat, pokud by byl dostatečně zaučen na danou pozici. 

Tab. č. 20: Shrnutí výsledků - pozitiva a negativa (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pozitiva Negativa 

Zaměstnanci až na občasné výjimky 

hodnotí proces adaptace za dostatečný 

Malé zapojení nadřízeného do procesu 

zaučení nového zaměstnance 

Induction days jsou pro proces 

adaptace užitečné 

Neaktuální obecné manuály 

Kolegové se zapojují do procesu 

zaučení a jsou ochotni pomáhat novým 

kolegům 

Doba výběru nového zaměstnance je příliš 

dlouhá 

Existují materiály, které pomáhají při 

procesu adaptace 

Na výběrovém řízení není dostatečně 

sdělena náplň práce 

Někteří zaměstnanci měli přiděleného 

mentora při zaučení a tuto zkušenost si 

cenní 

Někteří zaměstnanci by kromě školení 

uvítali i zapojení mentora 
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Velké portfolio školení pro konzultanty Nefunguje moc sdílení zkušeností mezi 

pobočkami 

Při výběru zaměstnance nedochází 

k  diskvalifikaci uchazečů  

Málo časté face to face rozhovory 

s nadřízeným 

Zaměstnance zajímá při hledání práce 

více dobrý kolektiv a pracovní náplň 

než mzdové ohodnocení 

Málo časté podávání zpětné vazby 

zaměstnancům od nadřízeného 

 Neexistence materiálů o pozicích pro 

konzultanty 

 Školení je příliš skupinové, chybí prostor 

pro individualitu/mentoring v nových 

věcech 

 

Domnívám se, že negativa, která jsou zmíněna v tabulce, mohou způsobit, že nový 

zaměstnanec odejde ze společnosti krátce po svém nástupu. Pokud se spojí špatný výběr 

zaměstnance, kde mu není dostatečně správně komunikována náplň práce, způsob jeho 

ohodnocení a pokud se zanedbá proces adaptace a zaměstnanec necítí dostatečné 

zapojení svého nadřízeného, může docházet ke zvýšené fluktuaci zaměstnanců 

ve společnosti ABC s.r.o. Jelikož je výzkum ve společnosti zaměřen pouze na výběr 

zaměstnance a adaptační proces, nejsem schopna odhadnout jiné aspekty, 

které na odchod zaměstnanců mohou působit.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V souvislosti s předchozími analýzami a výsledky mé práce navrhuji následující řešení. 

Tyto vlastní návrhy řešení ukážou společnosti ABC s.r.o. způsob, jak se vypořádat 

se stávajícími problémy při procesu výběru zaměstnanců a jejich adaptace. Zároveň tato 

řešení slouží jako podklad pro změny, které se společnost ABC s.r.o. chystá zavést. 

3.1 Vytvoření katalogu pozic pro konzultanty a vyhledávače talentů 

(TS) 

Jak už bylo zmíněno v analytické části, v současnosti neexistuje ve společnosti 

ABC s.r.o. manuál, který by sloužil jako podpůrný prostředek pro lepší a rychlejší 

zaučení nového nebo méně zkušeného konzultanta.  

Hlavní náplní práce konzultanta je hledání ideálních kandidátů na danou pozici, kterou 

jim oznámí klient, že potřebují aktuálně obsadit v podniku. Cílem konzultanta 

je dozvědět se co nejvíce informací od klienta o dané pozici ať už se týká mzdových 

podmínek, požadavků na vzdělání a praxi uchazeče, požadavky na osobnost 

a v neposlední řadě i náplň práce, kterou by nový zaměstnanec ve společnosti 

vykonával. Konzultant ve společnosti ABC s.r.o. bývá často náborář na technické 

pozice ze strojního oboru, oboru informačních technologií, výroby nebo také 

obchodního oddělení, účetního oddělení, zákaznické podpora apod. Bohužel, málokterý 

konzultant má tyto školy vystudované, aby zvládal tuto problematiku dokonale. 

Při přidělení nové pozice méně zkušenému konzultantovi vzniká problém, kdy si nový 

zaměstnance musí zjistit všechny informace o náplni práce a dalších informace, na které 

by se měl ptát uchazeče a klienta. Tyto informace pak slouží k objektivnímu posouzení, 

zda je uchazeč vhodný pro danou pozici. 

Proto navrhuji vytvoření katalogu pozic, kde by se objevovaly nejčastěji obsazované 

pozice z oblasti informačních technologií, strojního inženýrství, výroby. Tvorbu tohoto 

katalogu pozic by měli na starosti konzultanti, kteří jsou ve společnosti ABC s.r.o. 

už delší dobu a kteří se věnují školení o pracovních pozicích. Tímto způsobem by došlo 

k aktualizaci školících materiálů. 

Následující tabulka č. 21 shrnuje jednotlivé náklady na tvorbu katalogu pozic a seznam 

oborů, pro které by se katalog pozic uskutečnil: 
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Tab. č. 21: Katalog pozic - kalkulace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  

Odhad hodinové náročnosti tvorby 

katalogu pozic – 1 obor 

25 hodin 

Obory výroba, strojírenství, stavebnictví, 

ekonomické pozice, informační 

technologie 

Časová náročnost korektury, finální 

úpravy do sjednocené podoby 

10 hodin 

Mzdové náklady na tvorbu katalogu 

pozic 

cca 25 000 Kč 

 

Celkové mzdové náklady na tvorbu 

katalogu pozic – superhrubá mzda 

cca 33 500 Kč 

 

Díky katalogu pozic bude moci nový zaměstnanec rychleji dosahovat lepších výsledků 

ve své práci. 

3.2 Zavedení mentoringu pro nově příchozí zaměstnance 

V analytické části vyplynuly dvě skutečnosti – aktuální zaměstnanci na pozicích, na 

které se soustředí tato práce, jsou nejčastěji ve věkovém rozmezí 18 až 30 let – patří 

tedy do Generace Y. Je pro ně specifické například i to, že upřednostňují jiné způsoby 

zaučení než zaměstnanci Generace X. 

Dále vyplynulo na povrch, že mentoringem při nástupu do zaměstnání neprošel každý 

zaměstnanec ale zhruba jen jedna polovina. Ta část zaměstnanců, která mentoringem 

prošla, si tuto zkušenost cení ve 100 % případů dotazníkového šetření. 

Navrhuji, aby součástí procesu adaptace nového zaměstnance byla možnost mentoringu. 

Nově příchozí zaměstnanec by k sobě dostal přiděleného mentora, který by podle 

nadřízeného a i podle mentora pasoval k novému zaměstnanci. Úlohou mentora by bylo 

řídit proces zaučení nováčka, školení, náslechy při pohovoru, ukázky z práce, 

poskytování zpětné vazby, rad a pomoci. Mentor by měl být určitě někdo z příslušné 

pobočky, aby se mohl věnovat nováčkovi dostatečně intenzivně.  
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Náklady pro zavedení tohoto opatření se vyčíslují obtížně, protože mzda konzultanta 

je tvořena dvěma složkami – fixní a variabilní složkou podle výkonu zaměstnance. 

Po konzultaci s vedením jsem došla k závěru, že by bylo dobré motivovat mentory 

k zaučení nováčků formou fixní odměny ke mzdě v částce 3 až 5 tisíc korun. To, 

zda se bude odměna pohybovat na částce 3, 4 nebo 5 tisíc, se bude odvíjet od zpětné 

vazby nového zaměstnance na mentora. 

Tab. č. 22: Náklady na mentoring pro 1 mentora za 1 měsíce (Zdroj: Vlastní pracování) 

Odměna pro mentora Náklady zaměstnavatele (superhrubá mzda) 

za 1 měsíc pro 1 mentora 

3 000 Kč 4 020 Kč 

4 000 Kč 5 360 Kč 

5 000 Kč 6 700 Kč 

 

Časové náklady pro mentora budou individuální podle toho, jakým způsobem 

se domluví s nováčkem na pravidelných zpětných vazbách, školení, náhledech apod., 

předpokládáme ale intenzitu mentoringu 1 hodina 2-3x týdně po dobu 

jednoho až dvou měsíců u pozice konzultant PERM a po dobu 3 až 5 měsíců u TEMP 

konzultant. Po uplynutí této doby by mělo dojít ke zhodnocení spolupráce 

mentora, mentorovaným a nadřízeným a domluvení se na případné další spolupráci 

Od zavedení mentora si slibuji to, že bude nováček schopný rychleji zvládat pracovní 

úkony a výsledky jeho práce se dostaví rychleji než u nementorovaného zaměstnance. 

V procesu zaučení nového člena na pobočce se nepředpokládá, že mentor bude jediný 

školitel. Od mentora se předpokládá tvorba hlavní struktury procesu adaptace jedince 

a podávání zpětné vazby a konzultace. Na zaučení nového jedince se stále podílí 

i ostatní členové týmu, takže nevznikají další náklady na zaučení nového jedince kromě 

odměny pro mentora. 

3.3 Zavedení individuálního školení 

Jeden z důvodů, proč lidé mění zaměstnání a proč je pro ně práce důležitá, je potřeba 

učit se nové věci a získávat nové zkušenosti. Pokud zaměstnavatel zanedbá počáteční 
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proces zaučení, může docházet k frustraci zaměstnance a tím i ke zhoršení výkonu nebo 

dokonce dřívějšímu odchodu zaměstnance od zaměstnavatele.  

Při nástupu nového zaměstnance sice existuje proces adaptace, ale tento proces 

se v průběhu času moc nezměnil a s ohledem na věkovou skupinu zaměstnanců není ani 

příliš vhodné mít univerzální plán adaptace obsahující hlavně skupinová školení.  

Při skupinových školeních, která jsou ve společnosti nastavená, není dostatečný prostor 

pro individualitu nového zaměstnance a není mu tak dobře umožněno, aby se vzdělával 

pomocí vlastní cesty sám. 

Jako řešení bych tedy navrhovala vytvoření nového adaptačního plánu. Určitě považuji 

za důležité zachování Induction days, které probíhají v Praze a které mají většinou 

pozitivní účinek na nové zaměstnance – důležité je ale načasování této adaptace. 

Považuji za nutné, aby ID probíhaly během prvních 10 dnů po přijetí do zaměstnání. 

Pokud dochází k tomuto úvodnímu školení později, hrozí, že si z něj zaměstnanec 

neodnese to, co by mohl, kdyby absolvoval školení dříve. To se pojí se skutečností, 

že zaměstnavatel bude muset více plánovat nástup nových zaměstnanců společně 

s plánovanými termíny ID. 

Níže je popsán plán, podle kterého by probíhal proces adaptace pro PERM konzultanta: 

Činnost Časový plán 

Seznámení se s členy teamu V 1. den 

Vysvětlení struktury jednotlivých oddělení ve 

společnosti 

V 1. den 

Domluva na přidělení mentora V 1. den 

Individuální schůzka mezi novým zaměstnancem a 

mentorem (cca 2 hodiny) 

- nastavení očekávání od adaptačního plánu 

- dohoda na jednotlivých krocích adaptace 

Ve 2. den 

 

Schválení adaptačního plánu nadřízeným společnosti Ve 2. den 

Induction days v Praze (2 dny) V rozmezí 3. až 10. den 

Školení 

Náslechy 

V 3. den až 25. den 
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Konzultace 

Pozorování kolegů při práci 

Prostor pro studium manuálů, podpůrných materiálů 

Pravidelné meetingy s mentorem 2-3x týdně cca 1 hodina 

Zhodnocení individuálního plánu s nadřízeným Ve 25. den 

Dohoda o dalších krocích mezi mentorem, nadřízeným 

a novým zaměstnance 

Ve 26. den 

Tab. č. 23: Individuální plán adaptace - PERM konzultant (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zároveň by docházelo k průběžnému hodnocení nového zaměstnance mentorem 

a nadřízeným, což by dávalo možnost pro okamžitou zpětnou vazbu. Nový zaměstnanec 

bude mít samozřejmě možnost vyjádřit se k procesu adaptace a k jeho účinnosti. 

Tyto kroky by měly směřovat k tomu, aby docházelo k efektivnímu a rychlému rozvoji 

zaměstnance. 

3.4 Tvorba manuálů pro jednotlivé pozice 

S novým adaptačním individuálním plánem se pojí i potřeba vytvoření příručky pro 

nového zaměstnance a manuálů pro nového zaměstnance.  

Příručka pro nového zaměstnance by se skládala z materiálů, které jsou zaměstnanci 

prezentovány v průběhu Induction Days. V příručce by byly shrnuty jednoduché 

informace týkající se procesu adaptace, informace o fungování společnosti, důležité 

kontakty, na které se může nový zaměstnanec obrátit a kde má co hledat. Tyto materiály 

zaměstnanci dostávají v podobě vytištěných prezentací, kde ale nemusí všechny 

informace zaznít. 

K pozicím PERM konzultant, TEMP konzultant i asistent/ka/recepční je vytvořený 

manuál, kde jsou popsány úkony, se kterými se běžné při výkonu práce zaměstnanec 

střetává. Bohužel, tyto manuály jsou již zastaralé a tím pádem nejsou už dobře 

aplikovatelné pro aktuální požadavky pracovní pozice. 

Jelikož už tyto materiály existují a je potřeba je pouze aktualizovat a doplnit, nebude se 

jednat o tak velký časový a finanční náklad jako by se jednalo o tvorbu celých manuálů 

od začátku. 

Níže můžeme vidět kalkulaci na tvorbu nového manuálu na pozici recepční/asistent/ka. 
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Tab. č. 24: Tvorba manuálu na pozici recepční/asistent/ka (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost Časová/finanční náročnost 

Revize aktuálního manuálu HR oddělením 

s diskuzí s vybraným zástupem z pracovní 

skupiny 

10 hodin 

Konzultace nového obsahu manuálu ostatními 

recepčními/asistenty 

10 hodin 

Tvorba nového obsahu manuálu 15 hodin 

Tvorba vizuálního obsahu, korekce 10 hodin 

Náklady na tvorbu nového manuálu 10 000 Kč 

Celkové náklady – superhrubá mzda 13 400 Kč 

 

V kalkulaci nepočítám s náklady na tisk materiálů, protože materiály by byly volně 

přístupné hlavně v elektronické podobě na intranetu společnosti. 

3.5 Zavedení pravidelného prostoru pro konzultace s přímým 

nadřízeným 

Jako jedna z nejčastějších připomínek při interview a dotaznících zaznělo, 

že by zaměstnanci jako nováčci uvítali větší zapojení svého přímého nadřízeného. 

Tato informace je velice důležitá a vzhledem k této situaci navrhuji sestavit plán 

schůzek mezi nadřízeným a novým zaměstnancem. Vybudování pevného a otevřeného 

vztahu s nadřízeným může pozitivně ovlivnit výsledky zaměstnance a i jeho loajalitu 

směrem ke společnosti. 

Jelikož byl tento aspekt hojně zmiňován v kvantitativním i kvalitativním výzkumu tak 

se domnívám, že nízké zapojení nadřízeného může vést k důvodu odchodu zaměstnance 

ze společnosti.  

Součástí nového adaptačního plánu a mentoringu jsou pravidelné schůzky mezi 

mentorem, novým zaměstnancem a zaměstnavatelem. Mým dalším návrhem je tedy 

zavedení pravidelných schůzek pouze mezi nadřízeným a novým zaměstnancem. 

Časový rámec těchto schůzek by po rozhovorech s odpovědnou osobou ve společnosti 

ABC s.r.o. měl být cca 1 hodina týdně s novým zaměstnancem minimálně v období 

prvního měsíce, v průběhu dalších měsíců minimálně 1 hodina v průběhu 14 dnů. 
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Náklady tohoto opatření bohužel nejsem schopna určit, jelikož nemám dostatek dat 

o mzdovém ohodnocení manažerů pobočky a vznikly by tak nepřesné údaje o 

nákladech. 

3.6 Zlepšení procesu výběru zaměstnanců 

To, jakým způsobem probíhá výběr zaměstnanců ve společnosti ABC s.r.o. rozhodně 

není nijak špatně, ale díky některým skutečnostem společnost zbytečně zdržuje 

a zatěžuje. Díky tomu, že mi bylo umožněno se zúčastnit několika výběrových řízení 

ve společnosti, jsem měla možnost zjistit, jak výběr nového zaměstnance funguje a jaké 

jsou zde nedostatky. 

3.6.1 Komunikace s uchazeči o zaměstnání 

Jak již bylo v dřívější analýze zmíněno, při výběrovém procesu se uchazeči 

o zaměstnání dozvědí přesnou pracovní náplň až u pozdějších kol výběrového řízení. 

Navrhuji tedy, aby byla uchazečům o zaměstnání náplň práce komunikována 

co nejdříve, aby se mohli sami rozhodnout, zda mají o tuto práci zájem nebo zda 

si podle popisu v inzerci představovali jinou pracovní náplň. 

Při více kolovému výběru zaměstnance nebo časově náročném assessment centru je pro 

podnik časově náročné aby se zabýval kandidáty, kteří měli jinou představu o práci 

a vlastně danou pozici ani dělat nechtějí. Vedoucí AC a hodnotitelům zabere zbytečně 

několik hodin času prověřování zkušeností člověka. Pokud by se společnosti podařilo 

tímto eliminovat počet uchazečů, ušetřili by tím několik hodin nadřízeného, který vede 

celé assessment centrum a konzultantů, kteří jako hodnotitelé a asistují při výběru. 

3.6.2 Zkrácení doby výběru nového zaměstnance 

V roce 2018, kdy se trh potýká s nedostatkem uchazečů o pracovní místa, je více než 

důležité být při výběru nového zaměstnance velice rychlý. Pokud není podnik 

dostatečně rychlý, často o uchazeče přijde. Bohužel, ani tato situace se nevyhýbá 

společnosti ABC s.r.o. a proto se stává, že než se dojde ke konečnému rozhodnutí 

o vhodnosti kandidáta do kolektivu a na pozici, uchazeč příjme nabídku v jiné 

společnosti.   



89 

 

Určitě bych doporučovala zachovat jako první přímý kontakt se zaměstnavatelem na 

assessment centru, které se dlouhodobě společnosti osvědčilo. Určitě bych 

ale navrhovala pozvat na assessment centrum maximálně 10 uchazečů o zaměstnání, 

protože při větším počtu trvá AC příliš dlouho (cca 6 až 7 hodin) a uchazeči i vedoucí 

AC a hodnotitelé jsou unaveni. Všimla jsem si, že nálada, se kterou přistupuje vedoucí 

AC a hodnotitelé AC se mění v průběhu času a tímto způsobem by mohlo dojít k 

diskriminaci uchazečů, kteří přijdou na řadu až později.  

Dále bych určitě sloučila část náhledového půl dne s pohovorem s nadřízeným. Pokud 

se protahuje část mezi koly o další tři, čtyři dny dochází k pravděpodobnosti, že uchazeč 

mezitím přijme jinou pracovní nabídku.  

3.6.3 Standardizace dat při výběrovém řízení 

Jako další klíčový problém hodnotím, že při výběrovém řízení sice dochází k analýze 

uchazečů a zápisu dat, ale nepodléhají žádnému standardu či pravidlům, 

které by pomohly správně rozhodnout o uchazečích na pohovoru. Díky tomu není 

možné efektivně předávat informace o uchazečích mezi jednotlivými kroky. 

Hodnotitelé bohužel nepoužívají tabulky s hodnotícími kritérii a uchylují se tedy 

k hodnocení podle osobních dojmů, emočního rozpoložení a dochází spíše k odhadům 

než k systematickému hodnocení uchazečů. 

Pro to, aby docházelo k optimálnímu výběru nových uchazečů, považuji za zásadní, aby 

společnost ABC s.r.o. začala více používat hodnotící škály a lépe si určila kvality 

a schopnosti, které od uchazeče u jednotlivých pozic očekávají. Rozhodnutí o tom, 

zda uchazeče přijmou nebo nepřijmou, by mělo být podloženo na základě přesných dat, 

což se momentálně vzhledem k minimální archivaci dat po AC a pohovorech není 

možné. 

Považuji za důležité, aby docházelo k zachování konzistence v průběhu všech 

pracovních pohovorů, což bylo nedostatkem při pohovorech, kterých jsem se ve 

společnosti zúčastnila. Je důležité, aby nedošlo k vynechání informací, které by pak 

mohli vést k mylnému rozhodnutí v přijímacím řízení. Hrozí, že společnost ABC s.r.o. 

tak může přijat nevhodného kandidáta nebo zamítnout vhodného kandidáta. 
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3.7 Výstupní pohovory se zaměstnanci končící ve zkušební době 

Při interview se zaměstnancem, který ukončil pracovní poměr těsně před vypršením 

zkušební doby, jsem zjistila, že společnost ABC s.r.o. s ním neprovedla výstupní 

pohovor. 

Výstupní pohovor ve společnosti probíhá standardně při každém ukončení pracovního 

poměru zaměstnance, kdy bývalého zaměstnance kontaktuje HR oddělení a telefonicky 

se doptávají na informace o působení zaměstnance ve společnosti, přístupu nadřízeného 

a kolegů apod.  

Bohužel, pokud končí zaměstnanec sám ze své inciativy ve zkušební době, 

není pravidlem, že by tento výstupní pohovor absolvoval taktéž. Navrhuji společnosti, 

aby určitě dbala i na zjištění zpětné vazby od zaměstnanců, kteří mají jen krátký pobyt 

ve společnosti.  

Dodatečné náklady při tomto návrhu nijak nevznikají, protože provedení výstupních 

pohovorů je součástí práce HR oddělení, která ale neprobíhá tak důsledně jak by mohla. 

3.8  Předpoklady pro realizaci vlastních návrhů 

Hlavním předpokladem pro realizaci mých návrhů je uvědomění si společnosti 

ABC s.r.o. vlastních chyb, kterých se mohou nevědomky dopouštět. Společnost 

má kvalitní základy a na trhu už funguje více než 20 let. Tyto návrhy zvednou v mnoha 

případech jen mírně náklady na sjednání některých náprav a nevyžadují přijetí nových 

zaměstnanců na pozici HR nebo jinou obdobnou pozici. 

Pokud společnost úspěšně realizuje tyto návrhy, dojde k dlouhodobému zvýšení kvality 

práce zaměstnanců, upevnění jejich loajality a zlepšení celkového postavení společnosti 

ABC s.ro. jako dobrého zaměstnavatele.   
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ZÁVĚR 

Nedostatek uchazečů o volné pracovní pozice na českém pracovním trhu nutí 

zaměstnavatele zamyslet se nad procesem přijetí nových zaměstnanců a nad tím, 

jakým způsobem si zaměstnance udržet. Věřím, že hlavní motivací zaměstnanců nejsou 

pouze peníze, ale i přístup zaměstnavatele k zaměstnancům samotných. Současný svět 

je plný změn, a aby společnost mohla růst, je potřeba aby měla kvalifikované a loajální 

zaměstnancem, kteří flexibilně reagují na změny.  

Cílem této práce bylo zhodnocení procesu výběru nového zaměstnance a analýza 

adaptačního procesu ve společnosti ABC s.r.o. Mezi dílčí cíle práce jsem si stanovila 

zjistit, zda existují rozdíly mezi tím, co zaměstnanci očekávali před nástupem 

do zaměstnání a skutečností po nástupu. Dalším cílem bylo zjistit, zda může souviset 

fluktuace zaměstnanců s jejich výběrem a adaptačním procesem ve firmě. 

V první části práce jsem zpracovala teoretické poznatky z odborné literatury. 

Nejprve jsem vysvětlila samostatnou úlohu lidských zdrojů v podniku a nastínila jsem 

trendy v řízení lidských zdrojů. Další část obsahuje rozdíl mezi řízením lidských zdrojů 

zaměstnanců generace X a Y a trendy vývoje počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva. 

Další část obsahuje témata jako získávání nových zaměstnanců, způsoby a metody 

jejich získávání, posuzování uchazečů při pohovorech a assessment centru 

a rozhodování o jejich přijetí. Poslední část je věnována adaptačnímu procesu. 

V analytické části diplomové práce je představena společnost ABC s.r.o., její předmět 

podnikání a organizační strukturu. Dále jsem se zabývala analýzou procesu současného 

stavu získávání zaměstnanců a adaptačního procesu ve společnosti. 

Provedla jsem si dotazníkové šetření a interview, které se týkalo hodnocení adaptačního 

procesu a zúčastněného pozorování výběrového řízení ve společnosti. Toto šetření 

mi poskytlo cenné podklady pro zlepšení tohoto systému. 

Analýza ve společnosti ABC s.r.o. odhalila nedostatky jak v samotném procesu výběru 

nového zaměstnance, tak při adaptačním procesu. Těmto nedostatkům je věnována 

poslední část práce, která se zabývá návrhy na zlepšení procesů ve společnosti a zvýšení 

tak loajality nového zaměstnance ve společnosti. 
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V procese výběru zaměstnance jsem zjistila nedostatky v hodnocení jednotlivých 

kandidátů, kdy hodnotitelé při pohovorech a AC nemají jednotnou metodiku, 

podle které by hodnotili kvality kandidáta. Zároveň nedochází k archivaci těchto dat, 

takže mezi jednotlivými pohovory dochází k „úniku“ některých informací, které byly 

zjištěny již v předchozích kolech. Dále z analýzy plyne, že není uchazečům dostatečně 

komunikována náplň práce a reálné mzdové ohodnocení a způsob hodnocení nového 

zaměstnance.  

Proces adaptace má společnost ABC s.r.o. zpracovaný, ale domnívám se, že proces 

zaškolení je příliš strnulý a neodpovídá současným požadavkům na adaptační proces. 

Dále jsem zjistila, že adaptační proces je nekonzistentní, kdy každý zaměstnanec 

dostává jinou péči a nedochází tak k dostatečnému zaučení nových členů týmu. 

Společnost ABC s.r.o. má vypracovanou jen část materiálů k zaškolení, která je stejně 

spíš zastaralá a noví zaměstnanci si musí velkou část informací studovat a zkoušet sami 

nebo požádat o pomoc své kolegy. 

Za hlavní návrh na zlepšení považuji zhotovení nového individuálního adaptačního 

plánu, který bude podpořený novými materiály pro zaměstnance a mentoringem. 

Za podstatné považuji i větší zapojení nadřízeného, který bude více dohlížet na proces 

adaptace a bude na pravidelné bázi hodnotit rozvoj zaměstnance. 

Uvědomuji si, že má doporučení nejdou jediná správná. Ale pokud chce podnik udělat 

něco s aktuální situací, pokládám tato doporučení za dobrý výchozí bod, který povede 

ke zlepšení celého postupu výběru zaměstnanců ve společnosti a adaptaci nových 

zaměstnanců. Jelikož ve společnosti pracuji, tak mé doporučení jsem předala své přímé 

nadřízené, která by ráda některá doporučení ve společnosti ve spolupráci s HR 

oddělením ve společnosti realizovala. 
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