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1 Úvod 

Je všeobecně známo, že hlavním úsilím organizací je dlouhodobé dosahování stabilního a 

kladného hospodářského výsledku. Nezbytnou a nevylučitelnou součástí dosažení zisku je 

v organizaci prodej výrobků a služeb, který je ovšem závislý na lidských zdrojích. Lidské 

zdroje, tedy zaměstnanci, jsou pro organizaci jedny z nejdůležitějších a také nejdražších. Na 

dnešním velmi konkurenčním trhu jsou dobří a schopní zaměstnanci velkou výhodou. 

Organizace vymýšlejí a aplikují teorie, které zvyšují spokojenost zaměstnanců, ale v první 

řadě je nutné zaměstnance získat, vybrat a poté je do pracovního procesu adaptovat. 

 

Mezi hlavní cíle podniku patří získání kvalifikovaných a loajálních zaměstnanců, kteří budou 

co nejlépe splňovat kritéria pro obsazení daného pracovního místa. Správně a efektivně 

zvolený systém výběru zaměstnanců je proto nezbytným předpokladem pro splnění tohoto 

cíle.  

 

V procesu adaptace je důležité skloubit formální i lidské hledisko. První kroky jsou pro nové 

zaměstnance vždy náročné a největší část odpovědnosti za úspěšnou adaptaci má vedoucí 

zaměstnanec. 

 

Tato diplomová práce na téma „Výběr a adaptace zaměstnanců ve vybrané organizaci“ je 

zpracována do šesti na sobě navzájem navazujících kapitol. Vybraná organizace je 

nejmenovaná zdravotní pojišťovna (dále jen Pojišťovna A), působící na trhu České republiky. 

 

Cílem diplomové práce je provést analýzu současného stavu výběru a adaptace zaměstnanců 

v Pojišťovně A, dále provést dotazníkové šetření, na jeho základě poukázat na možné 

nedostatky a sestavit doporučení a návrhy. 

 

Diplomová práce je sestavena z teoretické a praktické části. V první části jsou teoretická 

východiska získávání, výběru a adaptace zaměstnanců. Jsou zde vymezeny metody a zdroje 

získávání zaměstnanců, kritéria výběru a metody výběru zaměstnanců a v neposlední řadě i 

osoby, které jsou zodpovědné za výběr zaměstnanců. Také jsou definovány oblasti, formy a 

nástroje adaptace. Další část práce je věnována představení organizace, tedy Pojišťovny A, ve 

které se prováděl dotazníkový výzkum. Jedná se především o základní údaje o společnosti, 

organizační strukturu a orgány organizace. V části druhé, praktické, je zobrazena analýza 
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současného stavu výběru a adaptace zaměstnanců v Pojišťovně A a vyhodnocení 

dotazníkového šetření.  Na tyto výsledky reaguje autorka svými doporučeními a návrhy. 
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2 Teoretická východiska výběru a adaptace zaměstnanců  

Najímáme chytré lidi, aby nám říkali, co máme dělat. 

Steve Jobs 

Tato kapitola je zaměřena na přiblížení pojmů a celého procesu výběru a adaptace 

zaměstnanců, dle kterého se následně bude odvíjet celá praktická část diplomové práce. 

V kapitole je také vysvětlen proces získávání zaměstnanců, protože právě získávání 

s následným procesem výběru nezbytně souvisí. 

 

2.1 Získávání zaměstnanců 

Jak bylo zmíněno výše, proces získávání zaměstnanců úzce souvisí s výběrem zaměstnanců. 

Tomuto procesu, jak zmiňují Bláha, Mateiciuc a Kaňáková (2005), je většinou věnováno 

méně pozornosti, než samotnému výběru, avšak je neméně důležité. Získáváním zaměstnanců 

je určen vzorek uchazečů, kteří posléze projdou procesem výběru. 

 

Dle Koubka (2007, s. 117) je: „Získávání pracovníků činnost, která má zajistit, aby volná 

pracovní místa v organizaci přilákala dostatečné množství odpovídajících uchazečů o tato 

místa, a to s přiměřenými náklady a v žádoucím termínu (včas).“ 

 

Dvořáková a kol (2012, s. 133) píší, že: „Získávání pracovníků je personální činnost, jejímž 

cílem je identifikovat přitáhnout a najmout kvalifikovanou pracovní sílu.“ 

 

V dnešní době je získávání zaměstnanců o mnoho jednodušší, než tomu bylo dříve. Největší 

množství nabízených pozic je na internetu. Dalším způsobem nabízení pracovních pozic je 

tištěnou formou, inzercí nebo prostřednictvím volných pozic na Úřadu práce. Více jak v 

minulosti je využíván způsob získávání zaměstnanců pomocí personálních agentur. Tyto 

agentury nabízejí odborné služby v oblasti lidských zdrojů, zejména získávání zaměstnanců. 

V neposlední řadě je zde možnost využití pracovních veletrhů, kde jsou pozice prezentovány. 

Jsou většinou cíleny pro absolventy středních a vysokých škol. 

  

Koubek (2007) píše, že v procesu získávání zaměstnanců proti sobě stojí dvě strany, a to 

organizace se svou potřebou pracovních sil a osoby hledající vhodné či vhodnější zaměstnání. 

Hlavní úkol procesu je zajištění toku informací mezi oběma těmito stranami tak, aby 

potenciální zájemci o práci reagovali na nabídku pracovní pozice v organizaci. Důležité si je 
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uvědomit, že odezvu na nabídku zaměstnání v organizaci může významně ovlivnit sama 

nabídka (obsah a forma informování o volné pracovní pozici), vnitřní podmínky organizace a 

také velmi výrazně vnější, čili organizací neovlivnitelné podmínky. Dle Armstronga (2007) 

by měl být proces získávání a výběru zaměstnanců prováděn s vynaložením minimálních 

nákladů a s cílem získání kvalitních pracovníků, kteří budou vůči potřebám podniku žádoucí. 

 

Armstrong (2007) dále definuje tři fáze získávání a výběrů pracovníků: 

 definování požadavků – podmínky, požadavky, popis a specifikace pracovního místa, 

 přilákání uchazečů – analýza různých zdrojů uchazečů jak uvnitř podniku, tak i mimo 

něj, inzerce a využití agentur i poradců, 

 vybírání uchazečů – třídění žádostí uchazečů, pohovory, hodnocené, assessment 

centra, reference, příprava smlouvy apod. 

 

2.1.1 Metody získávání 

Kleibl, Dvořáková a Šubrt (2001) uvádí, že organizace si může vybrat z mnoha metod 

získávání zaměstnanců. Lze říci, že obrátí-li se podnik na jakéhokoliv zprostředkovatele 

práce, neodejde nikdy s prázdnou. Dostane k dispozici seznam uchazečů a popřípadě také 

konzultaci, jak použít určité informační médium. Každá z metod získávání má své přednosti a 

zápory. 

 

Nabídka práce – úřad práce, internet 

Oslovuje nejvíce zájemce o manuální a administrativní práci. Vysoce kvalifikovaní odborníci 

a exekutiva přistupuje k tomuto způsobu zprostředkování velice obezřetně a raději volí 

diskrétnější cestu, např. přes komerční agentury. V první řadě protože znají zkušenosti 

zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání, které jsou vedeny v evidenci úřadu práce a v druhém 

případě se obávají sdělit detailní osobní údaje médiu, které je lehce přístupné komukoliv. 

Správnou formulací nabídky práce se zaměstnavatel může vyhnout zahlcení obrovským 

množstvím žádostí. Aby tomu předešel, musí jasně definovat požadavky na pracovníka, to 

znamená, že ve své nabídce uvede: 

 název práce, 

 území, které připadá v úvahu pro dojíždění do zaměstnání, 

 počet let praxe v oboru, 

 maximálně přípustnou dobu, po kterou již uchazeč práci nevykonává, 
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 mzdové podmínky. 

Podniková vývěska a doporučení zaměstnancem 

Levné a účinné získávání zaměstnanců. Touto cestou přichází pracovní síla, která zná 

z neformálních zdrojů firemní kulturu, její hodnoty a normy a také má určitá očekávání. U 

specialistů je tato metoda méně oblíbená, protože v případě neúspěchu nechtějí poškodit 

důvěryhodnost profesionality jak před kolegy, tak firmou, jestliže má dobrou pověst a 

postavení na trhu. 

 

Inzerce v tisku a rozhlase 

Nabídka práce v lokálním tisku přitahuje zájemce o výkonné činnosti, popř. nižší manažerské 

funkce.  Jak už bylo zmíněno výše, je důležité, aby inzerát obsahoval jasné informace a 

požadavky. Lokální rádia dávají ve vysílacím čase možnost k rozmanité reklamě. Posluchač 

tak může být vyzván poslat svou žádost o práci písemné poštou či e-mailem nebo telefonicky 

kontaktovat oznámené číslo. 

 

Spolupráce s veřejnými vzdělávacími institucemi 

Účelem vzdělávacích institucí je poskytnout přípravu pro povolání za žádný či minimální 

poplatek, jde tedy o službu financovanou státem. Příkladem jsou programy rekvalifikace 

uchazečů o zaměstnání z úřadu práce. Produktem těchto programů jsou absolventi schopní 

výkonu manuální nebo administrativně-správní činnosti. 

 

Samostatné přihlášení 

Jedná se o neočekávané žádosti o zaměstnání, které firma může obdržet každý den. Uchazeč ji 

zasílá naslepo, tedy nereaguje na konkrétní zveřejněnou nabídku. K osobnímu pohovoru bývá 

pozvána jen velmi malá část pisatelů. Samostatné přihlášení praktikují nejvíce absolventi škol. 

 

Veletrhy pracovních příležitostí 

Veletrhy, kde se prezentují firmy a pracovní příležitosti. Většina těchto veletrhů se zaměřuje 

na vysokoškolské studenty a absolventy. Pravděpodobnost získání pracovní pozice tímto 

způsobem je 2 ze 100 návštěvníků veletrhu. 

 

 

 

 



10 

 

Pouliční zprostředkovatelské agentury 

Zajišťují pracovníky pro administrativní funkce, asistentská, sekretářská místa a nejnižší 

administrativní pozice. Databázi těchto potenciálních zaměstnanců vytvářejí ze zájemců o 

zprostředkování. Tyto agentury pracují v tvrdé konkurenci s personálními agenturami a 

mohou si dovolit účtovat jen úspěšně dokončenou objednávku. 

 

Outplacementové agentury 

Jsou najímány pro poskytnutí konzultantských a zprostředkovatelských služeb, jsou zaměřené 

na střední až vrcholový management.  

 

Agentury zaměřené na vyhledávání a výběr 

Tyto agentury jsou zaměřeny především na obsazení pozic na střední úrovni managementu. 

Jedná se o vyhledávání a výběr vhodného kandidáta, nebo inzerování volného pracovního 

místa. 

 

Headhuntingové společnosti 

Headhunter postupuje podle daných pravidel a respektuje etické zásady svého povolání. Je 

najímán při výběru pozic ve středním a vrcholovém managementu. Při hledání vhodného 

kandidáta klade důraz na diskrétnost. Pozdější reputace headhuntera se odvíjí dle toho, zda je 

vybraný kandidát ve firmě úspěšný. 

 

2.1.2 Zdroje získávání 

Koubek (2007) uvádí, že organizace může obsazovat svá volná místa jak z vnitřních, tak i 

vnějších zdrojů. Vnitřní zdroje tvoří: 

 pracovní síly uspořené z důvodu technického rozvoje, 

 pracovní síly uvolněné v souvislosti s ukončením jiné činnosti či organizačními 

změnami, 

 pracovníci, kteří profesně uzráli k vykonávání náročnější práce, 

 pracovníci, kteří mají zájem přejít na uvolněné či nově vytvořené pracovní místo. 

Mezi vnější zdroje patří: 

 volné pracovní síly na trhu práce, 

 absolventi škol či jiných institucí, 

 zaměstnanci jiných organizací, 



11 

 

 ženy v domácnosti, důchodci, 

 pracovní zdroje ze zahraničí. 

 

Oba tyto způsoby mají své výhody a nevýhody. Mezi výhody získávání pracovníků 

z vnitřních zdrojů patří: 

 organizace zná lépe silné a slabé stránky uchazeče, 

 uchazeč zná dobře organizaci, 

 zlepšuje se morálka a motivace – možnost lepšího pracovního místa, 

 lepší návratnost investic, které organizace vložila do zaměstnance. 

Mezi nevýhody naopak: 

 pracovníci mohou být povýšeni až na místo, kde nezvládnou plnit přiřazené úkoly, 

 soutěžení o povýšení může ovlivnit morálku a mezilidské vztahy, 

 zamezení pronikání nových přístupů z venku. 

Výhody získávání pracovníků z vnějších zdrojů: 

 nová škála schopností a talentů mimo organizaci, 

 mohou být přineseny nové pohledy, poznatky, názory a zkušenosti, 

 zpravidla je levnější získat žádoucí kvalifikované pracovníky zvenku než je vychovat 

v organizaci. 

Nevýhody: 

 přilákání, kontaktování a hodnocení potenciálních zaměstnanců je nákladné, 

 adaptace je delší než u pracovníků z vnitřních zdrojů, 

 mohou vzniknout nepříjemnosti s pracovníky, kteří si v organizaci připadli na danou 

pozici dostatečně zkušení. 

 

2.2 Výběr zaměstnanců 

Dvořáková a kol (2007) píší, že výběr zaměstnanců představuje personální činnost, která 

navazuje na získávání zaměstnanců. Cílem je identifikovat a vybrat mezi uchazeči takové, 

kteří budou výkonní, ale také budou pro zaměstnavatele pracovat po dobu, která se očekává, 

budou se chovat žádoucím způsobem, který zvyšuje produktivitu práce a celkovou kvalitu. 
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Bedrnová, Nový a kol. (2007, str. 514) uvádějí, že „cílem je získání odborně a profesně 

vhodných pracovníků v potřebném čase pro konkrétní pracoviště příslušné hospodářské 

organizace.“ 

 

Koubek (2007) popisuje, že úkolem výběru zaměstnanců je rozpoznat, který uchazeč o 

zaměstnání bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat požadavkům pracovního místa, který také 

přispěje k vytváření zdravých mezilidských vztahů v pracovním týmu i v organizaci, který je 

schopen akceptovat hodnoty daného pracovního týmu, útvaru i organizace a také přispívat 

k žádoucí organizační kultuře a v neposlední řadě je flexibilní a má rozvojový potenciál pro 

případné změny na pracovním místě, v pracovním týmu a v organizaci.  

 

2.2.1 Kritéria výběru 

U nás je zvykem vybírat zaměstnance podle toho, do jaké míry plní požadavky daného 

obsazovaného místa. V dobře řízených organizacích to ale nestačí. Koubek (2007) uvádí tři 

kritéria výběru zaměstnanců: celopodniková kritéria, útvarová kritéria a kritéria daného 

pracovního místa. 

1. Celopodniková kritéria se zaměřují na takové vlastnosti, které organizace považuje u 

svých zaměstnanců za cenné a důležité. Stále častěji se mluví o schopnosti uchazeče 

přijmout hodnoty organizační kultury a přispět k jejich rozvoji. Pružná organizace 

vyhledává pružné a přizpůsobivé jedince, kteří akceptují změny. Tato kritéria nebývají 

obvykle uváděna slovně, jsou uplatňována spíše intuitivně a subjektivně. Nejvhodnější 

je, když existuje výčet těchto kritérií a ti, kteří posuzují jednotlivé uchazeče, do něho 

nahlížejí. 

2. Útvarová kritéria se týkají vlastností, které by pracovník měl mít, aby mohl pracovat 

na určeném pracovním místě. Důležité je, aby nový zaměstnanec svými schopnostmi a 

charakteristikami osobnosti zapadl do daného kolektivu a byl schopen přijmout 

hodnoty týmové kultury. 

3. Kritéria pracovního místa jsou při výběru zaměstnance stále nejdůležitější. Stále 

častěji se slýchá názor, že je lepší vybrat zaměstnance pro pracovní skupinu nebo 

organizaci, než pro konkrétní pracovní místo. 
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2.2.2 Validita a spolehlivost 

Validita a spolehlivost, jednotlivých faktorů používaných k předvídání pracovního výkonu, je 

jedním z nejdiskutovanějších problémů nynější teorie i praxe personální práce. Ani jedna 

z používaných metod nevylučuje a často ani nesnižuje riziko vybrání nevhodného uchazeče o 

zaměstnání. Jak píše Koubek (2007), problém je v tom, že způsobilost člověka k určité 

pracovní pozici se velmi těžko měří. 

 

Validita se vztahuje k míře určitého prediktoru, který skutečně předpovídá úspěšný výkon 

práce. Jakékoliv kritérium použité při rozhodování o výběru zaměstnance musí být validní, 

tedy musí ovlivňovat výkon práce.  

 

Spolehlivost faktorů použitých k předvídání úspěšného pracovního výkonu závisí na tom, do 

jaké míry konkrétní metoda výběru vykazuje u jedné osoby a za stejných podmínek shodné 

výsledky. Spolehlivost např. daného testu se nejčastěji prokáže jeho opakováním. 

 

Armstrong (2007) rozděluje pět validit u výběrových testů: 

1. prediktivní validita – míra, v které test správně předpověděl budoucí chování, 

2. konkurenční validita – vyjadřuje míru, v které testové skóre rozlišuje jedince ve 

vztahu k určitému kritériu, 

3. obsahová validita – míra, v které test přesně odpovídá charakteristikám obsazovaného 

pracovního místa, 

4. vnímaná validita – míra, v které se pociťuje, že je test sestaven správně, tedy měří, co 

měřit má, 

5. pojmová validita – míra, v které měří konkrétní pojem nebo danou charakteristiku. 

 

Validitu lze vyjádřit korelačním koeficientem. Hodnota 1,0 vyjadřuje perfektní korelaci mezi 

výsledky a chováním uchazeče. Hodnota 0,0 znamená, že mezi testem a chováním uchazeče 

neexistuje žádný vztah.  

 

2.2.3 Předvýběr zaměstnanců 

Výběru předchází předvýběr. Dle Koubka (2007) má předvýběr za úkol napovědět: 

 zda je uchazeč způsobilý a vhodný pro vykonávání dané práce, 

 zda je vhodný pro začlenění do kolektivu i celé organizace, 
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 zda je uchazeč dostatečně motivován a jestli opravdu usiluje o nabízenou pozici. 

 

Dvořáková et al. (2012) uvádí, že obsahem předvýběru zaměstnanců je rozbor materiálů, které 

organizaci poskytli. Tyto materiály jsou hodnoceny s cílem zúžit tuto skupinu na co nejmenší 

a poté vhodné uchazeče pozvat k výběrovému řízení. 

 

Thomson (2007) uvádí, že pokud se objeví značné množství uchazečů o zaměstnání, z nichž 

mnozí nemají podstatné kvality, došlo k nějaké chybě. Byl zvolen špatný postup, který 

vzbudil zájem u uchazečů, kteří nesplňují základní předpoklady této práce. Naopak jestliže se 

přihlásili uchazeči s požadovanými kvalitami, je nutné pečlivě prostudovat dokumenty a 

informace poskytnuté každým uchazečem porovnat. Nejdříve je nutné se věnovat podstatným 

kvalitám. Tímto způsobem se vytřídí počet uchazečů, samozřejmě firmu zajímají Ti, kteří 

splňují všechny požadavky, než Ti, co je splňují pouze částečně. Když jsou takto uchazeči o 

zaměstnání vytříděny, je správné z morálního i praktického hlediska jim sdělit důvod 

odmítnutí.  

 

Po vyřazení a odmítnutí uchazečů, kteří nesplňovali požadavky, organizace pozve zbylé 

uchazeče k samotnému procesu výběru. Pokud zbylo uchazečů pořád velké množství, je 

důležité si sestavit pořadí žádoucích kvalit. Když se množství zredukuje na optimální, zbylí 

uchazeči prošli do užšího kola výběru a mohou být pozvání do výběrového řízení, kde se 

používají různé metody výběru.  

 

2.2.4 Metody výběru 

Kociánová (2010) uvádí, že metod výběru existuje celá řada. Většinou v praxi dochází 

k různým kombinacím. Při výběru metody hraje klíčovou rokli výše nákladů. Mezi 

nejnákladnější patří assesment centre, avšak když je to porovnáno s dodavatelsky 

zajišťovaným individuálním psychologickým testováním skupiny uchazečů, je assessment 

centre obsahující i další metody finančně výhodnější. 

 

Hlavními metodami výběru zaměstnanců jsou podle Armstronga (2007) pohovor, assessment 

centre a testy pracovní způsobilosti. Dle Koubka (2007) jsou nejpoužívanější metody 

dotazník, zkoumání životopisu, testy pracovních způsobilostí, výběrový pohovor, assessment 

centre, lékařské vyšetření a přijetí zaměstnance na zkušební dobu. 
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Koubek (2007) popisuje výběrové metody takto: 

 

Dotazník 

Dotazník vyplňují uchazeči o zaměstnání skoro ve všech větších společnostech.  Použití 

dotazníku je vhodné ve všech případech vybírání zaměstnanců a zpravidla se poté zakládá do 

osobní složky pracovníka. Existují dvě základní formy, dotazník jednoduchý, který umožňuje 

uvést jen holá fakta a dotazník otevřený, který umožňuje uchazeči podrobně popsat některé 

skutečnosti a vyjádřit se k některým otázkám a ke svým postojům. Obě formy mají první část 

stejnou, jedná se zpravidla o základní identifikační údaje. Ve druhé části se odlišují, protože 

v otevřeném dotazníku se může uchazeč podrobně rozepsat.  

 

Zkoumáni životopisu 

Tato metoda také patří mezi ty oblíbené. Zpravidla se ale používá v kombinaci s jinou 

metodou. Posuzovatelé se v životopise nejvíce soustředí na informace k dosaženému vzdělání 

a praxi uchazeče. Životopis bývá i ve světě považován za významný faktor úspěšnosti pro 

uchazeče o zaměstnání a proto se na mnoha vysokých školách vyučuje, jak psát úspěšné 

životopisy.  

 

Testy pracovních způsobilostí 

V některých případech se jim také říká psychologické testy, nicméně toto označení je chybné, 

protože psychologické testy jsou jen některé z testů pracovní způsobilosti. Tvoří širokou 

paletu testů nejrůznějšího zaměření a nejrůznější spolehlivosti a validity. Zpravidla bývají tyto 

testy používány jako pomocný či doplňkový nástroj výběru pracovníků.  

 

Nejčastěji se vyskytující testy: 

 testy inteligence – slouží k posouzení schopnosti myslet a plnit duševní požadavky 

(paměť, prostorové vidění, verbální schopnosti, schopnost vnímání a úsudku apod.), 

 testy schopností – používají se k hodnocení existujících i potenciálních schopností 

uchazeče a také předpokladu jejich rozvoje (mechanické a motorické schopnosti, 

vlohy, manuální zručnost atd.) K tomuto testu také patří test vzdělavatelnosti, tedy 

schopnosti zvládnout nové pracovní postupy a jiné změny, 

 testy znalostí a dovedností – prověřují hloubku znalostí a ovládání odborných 

návyků, s kterými se uchazeč setkal zejména ve škole nebo během přípravy na 

zaměstnání, 
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 testy osobnosti – tyto testy se dají označit za skutečně psychologické. Mají za úkol 

ukázat stránky uchazečovi osobnosti, rysy jeho povahy (extrovert či introvert, 

racionální či emotivní, společenský či uzavřený apod.) Problémem u těchto testů je 

validita a spolehlivost, která jejich použitelnost při výběru limituje. 

 

Mezi další okrajové formy patří rozbor písma - grafologie, detektor lži – polygraf, testy 

integrity či drogové testy. 

 

Výběrový pohovor 

Tato metoda je nejpoužívanější a podle většiny teoretiků také nejvhodnější a klíčová. Aby 

tomu tak bylo, musí být velice dobře připraven. Kromě obecného cíle posoudit pracovní 

způsobilost uchazeče, má tato metoda tři hlavní cíle: 

1. získat dodatečné a hlubší informace o potenciálním zaměstnanci, 

2. poskytnout mu informace o práci i o celé organizaci, 

3. posoudit osobnost uchazeče 

4.  vytvořit přátelské vztahy mezi uchazečem a organizací. 

 

Výběrový pohovor má podle množství a struktury účastníků různé podoby, rozeznávají se tyto 

typy: 

a. rozhovor 1 + 1 – pohovor vede pouze jeden představitel organizace, většinou je to 

nadřízený obsazovaného pracovního místa, tento pohovor může být subjektivní, ale 

může také vytvořit otevřenější atmosféru. Je vhodný pro méně kvalifikované pracovní 

pozice, 

b. pohovor před komisí – 3 – 4 osoby, které jsou podrobně seznámeny s obsazovaným 

pracovním místem. Členové si předem dohodnou své role. Tento typ umožňuje 

objektivnější posouzení uchazeče, ale může být pro něho stresující. Je vhodný pro 

všechny druhy obsazovaných pozic, 

c. postupný pohovor – série pohovorů 1 + 1 s různými posuzovateli a hlavním cílem je 

vyvarovat se nedostatkům výše zmíněných pohovorů. Je časově náročnější a 

únavnější, zejména pro uchazeče, 

d. skupinový pohovor – na jedné straně je skupina uchazečů a na druhé jeden či více 

posuzovatelů. Šetří čas a umožní lépe posoudit osobnost uchazečů, ale nezabezpečuje 

posouzení každého z nich, někteří uchazeči mohou uniknout pozornosti posuzovatelů. 
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Následně se pohovory rozlišují dle obsahu a průběhu: 

a. nestrukturovaný – obsah a časový rozvrh pohovoru je utvářen v průběhu a cíle 

nebývají stanoveny vůbec, či jen všeobecně. Tento pohovor nezaručuje srovnatelnost 

způsobilosti uchazečů a nedává jim stejnou šanci, proto nepatří k vhodným formám. Je 

citlivý na haló efekt a v některých případech vede posuzovatele, aby hledal na 

uchazeči kvality, které preferuje, 

b. strukturovaný – předem je sestaven obsah, časový rozvrh i sekvence otázek.  Klad 

tohoto pohovoru je v tom, že každý uchazeč dostane stejné otázky a proto mají stejné 

možnosti úspěchu. Je považován za efektivnější a přesnější než pohovor 

nestrukturovaný, nicméně je náročnější na přípravu a nevýhodou je, že posouzení 

uchazečovi osobnosti je obtížnější, 

c. polostrukturovaný – snaží se eliminovat nevýhody a spojit výhody strukturovaného i 

nestrukturovaného pohovoru. Je velmi náročný na schopnosti posuzovatelů. Pohovor 

je rozdělený do dvou částí a to na strukturovanou část a poté na volně plynoucí 

pohovor. Obě tyto části na sebe navazují a každá má svůj určený vymezený čas. Druhá 

varianta je, když se strukturovaná i nestrukturovaná složka pohovoru prolíná a čas je 

vymezen jen na celkový pohovor. 

 

Assessment centre 

Je to komplexně diagnosticko-výcvikový program, který je založený na vhodné struktuře 

metod výběru pracovníků. Jedná se především o sérii simulací nejtypičtějších manažerských 

situací, při nich se testuje pracovní způsobilost jednotlivých uchazečů o manažerskou funkci a 

testuje jeho možný rozvojový potenciál. Dle assesment centre je také možné hodnotit 

pracovní výkony již stávajících manažerů v organizaci. 

 

Používá postupy obsahující skupinové i individuální úkoly. Účastníci tuto řadu úkolů 

absolvují a jsou přitom posuzováni praktiky či zkušenými psychology. Kromě těchto úkolů, 

obsahuje program assesment centre pohovory, testy osobnosti a testy schopností.  

 

 

Zkoumání referencí 

Zkoumání referencí z předchozích pracovních míst, ze školy nebo od osob, které uchazeče o 

zaměstnání znají. Jde také o používanou metodu výběru pracovníků.   
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Lékařské vyšetření 

Tato metoda se používá pouze v případech, kde by práce mohla ohrozit zaměstnance na jeho 

zdraví. Organizace se tímto také snaží nepřijímat uchazeče již s poškozeným zdravím na 

místa, kde by se jejich zdravotní stav mohl více zhoršit. Tato metoda je stále více považována 

za diskriminační metodu. 

 

Přijetí pracovníka na zkušební dobu 

Přijetí pracovníka na zkušební dobu je jednou z nejefektivnějších, nejnákladnějších a 

organizačně nejnáročnějších metod výběru zaměstnanců. Prací v organizaci může uchazeč o 

zaměstnání prokázat své kvality a pracovní způsobilost. Tato metoda je nejefektivnější 

v případě, kdy organizace může přijmout více uchazečů, kteří prošli řadou jiných metod 

výběru.  

 

2.2.5 Osoby zodpovědné za výběr zaměstnanců 

Mathis a Jackson (2008) uvádějí, že v samotném procesu výběru zaměstnanců může 

vystupovat široké spektrum zaměstnanců organizace. Těmito zaměstnanci se myslí 

personalisté, ředitelé divizí, ale také vedoucí oddělení, pro které se daný zaměstnanec získává. 

 

Personální oddělení se především stará o rámcovou kontrolu z hlediska dodržování práv. 

Personalisté mají také za úkol koordinovat celkový průběh výběrového řízení včetně přijmutí 

nového zaměstnance v první den jeho zaměstnání. 

 

2.3 Adaptace zaměstnanců 

Předešlé podkapitoly se věnovaly získávání a výběru zaměstnanců, kde bylo úkolem vybrat 

toho, či ty uchazeče, kteří nejlépe prošli celý proces získávání a výběru. Tato podkapitola se 

bude zabývat adaptací, tedy již přijatými zaměstnanci, kteří se nyní dostali do neznámého 

prostředí a mezi nový kolektiv a musí se nějakým způsobem začlenit. 

 

Adaptační proces pro zaměstnance je v organizacích podporován z důvodu předcházení 

vysoké fluktuace zaměstnanců, která se nejčastěji vyskytuje v prvních měsících strávených na 

nové pozici. Jak už bylo zmíněno výše, procesy získávání a výběru zaměstnanců jsou 
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nákladné, proto je zapotřebí zaměstnance motivovat tak, aby byl odhodlaný v podniku 

pracovat co nejdéle. 

 

Vajner (2007) popisuje adaptaci zaměstnanců jako závěr procesu výběru zaměstnanců a 

současně jako začátek pracovního procesu. Jde o proces přizpůsobení se nového jedince do 

samotného pracovního procesu. 

 

Dvořáková a kol. (2012, str. 162) píše, že „řízená adaptace znamená systematickou orientaci 

a formalizované začlenění nového zaměstnance, příp. i externího spolupracovníka, do 

kulturního, sociálního a pracovního systému organizace. Může být písemně zpracovaná, což 

je optimální, nebo tradovaná a předávaná z „generace na generaci“ vedoucích 

zaměstnanců“ 

  

Účel této řízené adaptace je snižování nákladů na fluktuaci zaměstnanců, snižování ztrát na 

produktivitě a zvyšování pracovní spokojenosti zaměstnanců.  

  

Armstrong (2007) vysvětluje proces adaptace jako úkol podniku vychovat si oddaného 

zaměstnance, který se bude ztotožňovat s organizací a chce v ní zůstat co nejdéle. Během 

adaptačního procesu se nový zaměstnanec seznamuje s nepsaným přesvědčením a 

předpoklady týkající se chování zaměstnanců v podniku. Lze jednoduše říci, že jde o 

uznávaný soubor pravidel, tradující se v podniku po delší období.  

 

Foot a Hook (2002) popisují, že adaptace je definována jako proces, který napomáhá novým 

zaměstnancům co nejrychleji zvládnout novou práci, aby se stali pro organizaci co nejrychleji 

platnými a produktivními. Adaptační proces začíná před prvním dnem v práci, obvykle jako 

součást náborového i výběrového procesu. Jako na část procesu adaptace je možné pohlížet i 

na dojem, který si noví zaměstnanci o organizaci vytvoří. 

 

Lidé, jak uvádí Jackson, Schuler a Wener (2012), dávají přednost hlavně společnostem, které 

jim nabídnou příležitost nejen k profesnímu rozvoji, ale i ke vzdělávání. Kromě rozhodování 

o práci, ke které jsou přijati, se rozhodují o možnosti rozvoje a profesního růstu v delším 

časovém horizontu. Jestliže zaměstnavatel učiní zaměstnance spokojeným, pro podnik to má 

kladný význam v podobě snížení fluktuace a získání dobrého a zodpovědného zaměstnance. 
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2.3.1 Oblasti adaptace 

Dle Vajnera (2007) adaptace většinou zahrnuje tyto oblasti: 

 celofiremní adaptaci, 

 adaptaci útvarové jednotky, 

 adaptaci na konkrétní pracovní místo. 

 

Armstrong (2007) popisuje, že uvádění pracovníků na celopodnikové úrovni by nemělo 

spoléhat jen na tištěné slovo. Personální pracovníci, nebo pracovníci, kteří mají na starosti 

nové zaměstnance, by měli probrat a vysvětlil každému novému zaměstnanci hlavní body. 

Jakmile je toto základní informování skončeno, měl by se nový zaměstnanec dovést na jeho 

nové pracoviště a představit jej vedoucímu útvaru či týmu, který zajistí jeho útvarovou 

orientaci. Útvarovou orientaci by měl zahájit vedoucí pracovník. Poskytne novému 

zaměstnanci stručné informaci o práci. Uvádění bezprostředním vedoucím má pět hlavních 

cílů: 

1. umožnit novému zaměstnanci se cítit jako doma, 

2. zvýšit zapojení zaměstnance do práce a organizace, 

3. poskytnout mu základní informace o podmínkách a zvyklostech na pracovišti, 

4. informovat ho o normách výkonu a chování, které se od něho očekává, 

5. informovat zaměstnance o možnosti vzdělání a postupu. 

 

Poté vedoucí pracovník představí nového zaměstnance jeho spolupracovníkům. Nejlepším 

způsobem adaptace na konkrétní pracovní místo, je předat zaměstnance jednomu členu týmu, 

aby mu byl průvodcem. Není příliš vhodné jako „průvodce“ zvolit zaměstnance, který je 

v organizace dlouho, spíše relativně krátce, protože si budou spíše pamatovat své pochybnosti 

a obavy, které sami před časem zažívali. 

 

2.3.2 Formy adaptace 

Proces adaptace, jak tvrdí Bedrnová, Nový a kol. (2007), probíhá ve dvou rovinách – pracovní 

adaptace a sociální adaptace. 

 

Pracovní adaptace 

V tomto procesu dochází k postupnému vyrovnání souboru předpokladů nového zaměstnance 

s konkrétními požadavky daného pracovního místa. Pracovní adaptace také zahrnuje zvládání 
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změn v nárocích a podmínkách na pracovišti, ke kterým dochází díky vědeckotechnickému 

pokroku. 

 

Sociální adaptace 

Během tohoto procesu se zaměstnanec začleňuje do struktury sociálních vztahů v pracovním 

týmu i v celé organizaci. Sociální adaptace nastává tehdy, dojde-li ke změně postavení 

zaměstnance v pracovním týmu či skupině. 

 

Z tohoto vymezení adaptace je zřejmé, že samotný adaptační proces může mít různou formu i 

různý obsah. Obsahová i formální stránka procesu adaptace se liší v závislosti na tom, zda 

dochází pouze k částečné změně pracovních podmínek, nebo jsou-li podmínky pro 

zaměstnance zcela nové. 

 

Obě formy adaptace se navzájem prolínají a nelze je zcela oddělit. Vzájemné ovlivňování se 

projevuje v tom, že úspěšný průběh procesu adaptace je podmíněn tím, jestli pracovník zvládl 

obě roviny adaptace. Procesy pracovní i sociální adaptace mají důsledky pro stabilizaci, 

výkonnost či spokojenost zaměstnance s vykonávanou prací, takže není žádoucí ponechat tyto 

procesy živelnému průběhu, ale je třeba je cílevědomě řídit. 

 

2.3.3 Nástroje adaptace 

Během adaptace nového zaměstnance je nutné ho seznámit se všemi potřebnými 

informacemi. Toto seznamování probíhá jak ústní formou, tak písemnou formou. Písemnou 

formou prostřednictvím těchto nástrojů: 

 příručka, 

 školení, zácvik, 

 prezentace, 

 konzultace, 

 zpětnovazební rozhovory, 

 seznámení se spolupracovníky, 

 předání a vysvětlení adaptačního plánu apod. 
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Příručka pracovníka je brožura, která obsahuje vše, co by měl pracovník znát. Měla by stručně 

obsahovat všechny potřebné informace a dle Armstronga (2007) může být uspořádána dle 

následujících bodů: 

 charakteristika podniku – historie, organizace a vedení, výrobky, 

 pracovní podmínky – pracovní doba, dovolená, pojištění, důchod, 

 odměňování – platové/mzdové tarify a třídy, termíny vyplácení, srážky apod., 

 pracovní neschopnost a nemoc – hlášení absence, nemocenské dávky, doklady, 

 udělovaná volna, 

 pravidla podniku, 

 disciplinární postupy, 

 postupy pro přiznávání kvalifikace, 

 postupy při stížnostech, 

 postupy při povyšování zaměstnanců, 

 možnosti vzdělávání, 

 ochrana zdraví a bezpečnosti práce, 

 první pomoc a zdravotní péče, 

 možnosti stravy v podniku, 

 sociální program a péče o zaměstnance, 

 cestovné a diety apod. 

2.3.4 Adaptační proces 

Proces adaptace, jak už bylo zmíněno výše, je účinný, pokud je v podniku řízený, využívaný a 

má jasně stanovenou strukturu. Proces začíná dnem nástupu jedince do zaměstnání. I když je 

adaptace řízená ze strany zaměstnavatele, je v zájmu zaměstnance projevit svou iniciativu a 

vůli v získání informací a pomoci tak svému rychlejšímu začlenění. Může se o organizaci 

informovat na internetových stránkách či brožurách, které si může sám vyhledat, nebo je 

dostane při výběrovém řízení. 

 

Mládková, Jedinák et al. (2009) tvrdí, že samotný proces se zaměřuje na dva subjekty. Prvním 

z nich je zaměstnanec, u něhož je proces orientován na rozvoj osobnosti, spokojenost s prací i 

na uspokojování potřeb a požadavků. Druhým subjektem je organizace, u které se proces 

zaměřuje na rychlé zapojení a zefektivnění nových pracovníků do pracovního procesu a na 

identifikaci s pracovním týmem. 
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Cíle řízení adaptačního procesu 

Bedrnová, Nový a kol. (2007) tvrdí, že z hlediska zaměstnance spočívají hlavní cíle v tom, 

aby zaměstnanec: 

 co nejlépe a nejrychleji zvládl požadavky na pracovní pozici, 

 získal perspektivu profesního růstu pracovní kariéry, 

 přiměřeně se začlenil do struktury mezilidských vztahů v pracovním týmu i 

organizaci. 

 

Hlavní cíle z hlediska organizace jsou: 

 snižování nákladů, 

 zvýšení efektivity práce, 

 zvýšení stability pracovních týmu. 

 

Objekty řízení procesu adaptace 

Noví pracovníci – vytvářejí si nový pohled na organizace, který může být přínosem. 

Zaměstnancům, kteří vstupují do pracovního procesu poprvé, se musí vedoucí zaměstnanci 

věnovat více. Vedoucí pracovník je velice důležitým prvkem v adaptačním procesu, je jeho 

rozhodujícím subjektem a odpovídá za jeho průběh. Obrázek 2.1 ukazuje postup činnosti 

manažera při zařazování nového zaměstnance do organizace. 

 

Pracovníci, kteří se vracejí na své původní pracovní místo po delším čase – tuto kategorii 

tvoří zejména ženy po mateřské dovolené či dlouhodobě nemocní zaměstnanci, kteří se po 

nemoci vrací do zaměstnání. Důležité je obnovit schopnost profesionality, sebedůvěry a 

v některých případech také obnovit zájem k pokračování v přerušené profesní kariéře. Aby 

tato „readaptace“ proběhla úspěšně je nutný citlivý přístup manažera. 

 

Pracovníci, kteří mění pracovní zařazení – tito zaměstnanci se musí adaptovat na změny, 

které souvisí s jejich pracovní pozicí. Ke změně pracovní pozice může dojít z důvodu 

přechodu zaměstnance z jednoho provozu do druhého, přeřazení do nového provozu, zařazení 

z důvodu pokročení v profesní kariéře či ze změny zdravotního stavu. 

Pracovní skupiny – skupiny se stávají objektem procesu adaptace při zavádění změn v oblasti 

inovace. Úkolem manažerů je maximálně zapojit zaměstnance do zavádění těchto konkrétních 

změn. 
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1. Seznámení se s problematikou adaptace a 

používanými metodickými prostředky a jejího řízení 

- dílčí a typové adaptační plány apod. 

2. Nástupní pohovor s přijatým pracovníkem 

- informace o organizaci, jejích cílech, tradicích a 

perspektivách, o principech systému práce s lidmi; 

bližší upřesnění vstupních očekávání pracovníka 

 

3. Zařazení pracovníka na konkrétní pracovní 

místo - seznámení pracovníka s pracovištěm, 

úlohami a podmínkami práce 

4. Představení nového pracovníka pracovní 

skupině - charakteristika nového pracovníka – jeho 

odbornost, praxe, kvalifikace, místo předcházejícího 

působení 

5. Seznámení nového pracovníka s pracovní 

skupinou a jejími členy – zastoupení profesí a 

přehled odbornosti členů, normy, zvyklosti a tradice 

pracovní skupiny 

6. Určení garanta – konzultanta z řad zkušených 

a osobnostně vhodných pracovníků 

7. Zpracování plánu či programu adaptace – 

v závislosti na individuálních charakteristikách 

nového pracovníka ve spolupráci s dotyčným 

pracovníkem a jeho garantem. 

8. Průběžné sledování pracovníka při práci a 

jeho začleňování do pracovní skupiny – 
poskytování zpětné vazby o výsledcích jeho 

činnosti 

 
9. Pravidelná a systematická kontrola plnění 

adaptačního plánu 

 

10. Závěrečná hodnocení průběhu adaptace 

 

 

Obr. 2.1 Postup řízení adaptace nového pracovníka (Bedrnová, Nový a kol. 2007, str. 524, 

525) 

 

2.3.5 Adaptační plán 

Dle Bedrnové, Nového a kol. (2007) je účinnost působení manažera při řízení adaptace 

zaměstnanců ovlivněna i úrovní nástrojů řízení procesu adaptace. Při tvorbě nového 

adaptačního plánu pro zaměstnance je třeba dodržovat určité zásady: 

 obsah plánu musí mít závislost na složitosti a náročnosti pracovní pozice, kterou bude 

nový zaměstnanec vykonávat. Tímto druhem práce se musí řídit i délka období, na 

kterou je adaptační plán rozpracován a také jeho forma, 

 je důležité akceptovat úroveň dosaženého vzdělání a délka odborné praxe 

zaměstnance, 

 musí být sestaven s ohledem na individuální rysy pracovníka a měl by být sestaven 

s ohledem na jeho představy a přání. 

 

Konkrétní adaptační plán může obsahovat i zácvikový program, studium organizačních 

norem, absolvování vstupního školení či stáže, řešení konkrétního úkolu či zpracování 

projektu a další jiné aktivity. Důležitý bod v adaptačním procesu je tzv. garant či mentor 



25 

 

nového pracovníka, který mu je na adaptační prostředí přidělen. Jeho úkolem je usnadnit 

zaměstnanci orientaci jak v pracovním tak v sociálním prostředí.  

 

Účinnost plánu adaptace je podmíněna prováděním kontrol. Velice důležité je, aby závěrečné 

hodnocení splnění adaptačního plánu nebylo samoúčelné a formální, ale aby nastínilo další 

uplatnění pracovníka v organizaci a jeho další kariéru. 

 

2.3.6 Časový harmonogram procesu adaptace 

V tabulce 2.1 je dle Vajnera (2007) nastíněn časový harmonogram adaptačního procesu. 

 

Doba zaměstnání Průběh adaptace 

Před nástupem 

 „domácí příprava“ – jsou předány materiály k prostudování, je možné 

realizovat schůzky s budoucími spolupracovníky, navštěvovat 

budoucí pracoviště 

1. týden 

 informace spojené s nástupem – podpis smlouvy, školení BOZP, 

schůzky s nadřízeným, se specialisty, s kolegy; formou předání 

integrační příručky se zaměstnanec dozvídá řadu důležitých informací 

o organizaci (informace mohou být uloženy i na firemním intranetu) 

2. - 4. týden 

 různá školení a pracovní semináře – např. – o firemních normách 

chování, zaměstnaneckých výhodách apod. 

 realizace „kolečka“ po různých odděleních 

 zaměstnanec je v kontaktu se svým tutorem a průběžně vyhodnocuje 

proces integrace a adaptace 

2. – 5. měsíc 
 jsou definovány cíle, probíhá realizace činností zaměstnance – vše je 

konzultováno s tutorem a následně hodnoceno 

6. měsíc 
 ukončení procesu adaptace – vyhodnocení plnění stanovených cílů, 

projednání následného plánu rozvoje a definování nových cílů 

 

Tab. 2.1 Časový harmonogram procesu adaptace (Vajner, 2007, str. 94) 

 

2.3.7 Hodnocení adaptace 

Hodnocení zaměstnanců, dle Bedrnové, Nového a kol. (2007) je významnou činností, která 

poskytuje organizaci představu o pracovních výkonech a schopnostech jednotlivých 
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zaměstnanců. Hodnocení zaměstnance znamená posouzení jeho vlastností, názorů, postojů, 

pracovního jednání a výsledků, které v pracovní činnosti dosahuje. 

 

Kociánová (2010) tvrdí, že důležitou roli v adaptačním programu hraje systém průběžných 

kontrol výsledků zaměstnance. Mezi nejefektivnější zpětnou vazbu patří hodnotící pohovor 

přímého nadřízeného s novým zaměstnancem. Během rozhovoru by mel nadřízený zjistit 

spokojenost zaměstnance a také sledovat, jak se zaměstnanec adaptuje do prostředí organizace 

a začleňuje se do pracovního týmu. V závěrečném hodnotícím pohovoru by měl vedoucí 

pracovník zhodnotit celý průběh adaptace a zaměstnancovo působení organizaci během této 

doby. 

 

Výsledkem adaptačního procesu, jak píše Dvořáková et al. (2012), je adaptovanost, kterou 

charakterizují výsledky práce nového zaměstnance z hlediska kvantifikovaných a slovně 

hodnotitelných kritérií a také začlenění do mezilidských vztahů organizace. Adaptovanost je 

posuzována nadřízeným pracovníkem popř. garantem nebo spolupracovníky. Jejich výpověď 

může být doplněna vyjádřením samotného hodnoceného zaměstnance. Hodnocení úrovně 

adaptovanosti vypovídá o spokojenosti s prací a integraci zaměstnance do týmu a do celé 

organizace. Nový zaměstnanec může poskytnout personálnímu útvaru informace použitelné 

k postupnému zdokonalování adaptačního programu. 

 

2.3.8 Absence adaptačního programu 

V případě, že v organizaci adaptační program schází, je adaptace prováděna neřízeně a 

spontánně v průběhu zaučování do pracovní činnosti. Každá organizace se však aspoň 

jakýmsi způsobem snaží adaptaci provést, ačkoliv je to v některých případech nevědomě. 

Jedná se např. o seznámení nového zaměstnance s pracovním týmem či uvedení do 

pracovního procesu ke konkrétní pracovní činnosti, kterou má provádět. 

 

Absence tohoto programu může v organizaci způsobit chaos při zaučování nových 

zaměstnanců a může dojít k nesplnění důležitých činností, které by se měli uskutečnit 

v prvních dnech zaučování nového zaměstnance. Jestliže tedy nedojde k dostatečné adaptaci, 

zaměstnanec nemusí být dostatečně motivován a spokojen a ve firmě může docházet k větší 

fluktuaci zaměstnanců. 
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2.4 Metodika práce 

 

Celá diplomová práce je zpracována v několika krocích, které na sebe navzájem navazují tak, 

aby směřovaly k dosažení stanoveného cíle. Cílem práce je analýza současného stavu procesu 

výběru a adaptace zaměstnanců ve vybrané organizaci a poté návrh doporučení pro jeho 

zlepšení. Kroky zpracování jsou popsány následovně: 

 

1. Zpracování teoretických východisek k tématu výběru a adaptace zaměstnanců na 

základně analýzy české, ale i zahraniční odborné literatury. V práci jsou použity i jiné 

metody. Dle metody abstrakce jsou rozpoznány podstatné informace a dle metody 

komparace porovnány názory autorů k danému tématu. Od předpokladu k závěru je 

použita metoda dedukce. 

2. Dalším krokem je charakteristika organizace, ke které jsou použity interní dokumenty 

a prostudování internetových stránek. Opět jsou použity výše zmíněné metody. 

3. K provedení analýzy výběru a adaptace zaměstnanců, je v práci použita metoda 

písemného dotazování pomocí dotazníku, tudíž je kontakt mezi výzkumníkem a 

respondentem zprostředkovaný pomocí předem sestavených otázek. Kozel, Mlynářová 

a Svobodová (2011) uvádějí, že dotazník patří mezi nejčastější metody dotazování. 

Význam dotazníku spočívá v oblastech získávání informací, dále usměrňuje proces, 

poskytuje strukturu a zajišťuje šablonu pro zapisování odpovědí. Dotazníky se liší dle 

cíle výzkumu, či způsobu dotazování, který je zvolen.  V některých případech jde 

pouze o samotný dotazník, nebo dotazník spojený s osobním kontaktem mezi 

výzkumníkem a respondentem. Dotazník použitý v diplomové práci obsahuje jak 

uzavřené, polouzavřené tak i otevřené otázky. Skládá se z hlavičky dotazníku, která 

vysvětluje cíl výzkumu a pokyny dle kterých má být vyplněn, dále z ucelených oddílů 

otázek a z poděkování. Při řešení jsou použity metody analýzy a dedukce. 

4. Zpracování všech získaných informací z dotazníkového šetření a vytvoření grafů a 

tabulek pro lepší vizualizaci výsledků. 

5. Sestavení doporučení a návrhů pro zlepšení současného stavu procesu výběru a 

adaptace zaměstnanců ve vybrané organizaci.  
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3 Charakteristika organizace 

Tato kapitola je zaměřena na charakteristiku vybrané organizace, konkrétně na základní údaje 

a organizační strukturu. Analýza výběru a adaptace zaměstnanců bude provedena v 

nejmenované zdravotní pojišťovně (dále jen pojišťovna A). 

 

3.1 Základní údaje 

Pojišťovna A je zdravotní pojišťovna České republiky a byla zřízena zákonem ČNR 

č.551/1991 Sb., o Pojišťovně A České republiky ze dne 6. prosince 1991 s účinností od 1. 

ledna 1992. 

 

Pojišťovna A zaměstnává 3 572 zaměstnanců z toho 83% (2959) tvoří ženy a zbylých 17% 

muži (613). Průměrný věk zaměstnanců je 45let. Pojišťovna A má více než 6 milionů klientů, 

patří mezi největší pojišťovny České republiky a dlouhodobě patří mezi základní pilíře celého 

zdravotnictví ČR.   

 

Pojišťovna provádí veřejné pojištění, což je základ pro poskytování zdravotní péče pojištěnců. 

Tato zdravotní péče je plně nebo částečně hrazena zdravotním pojištěním v rozsahu 

stanoveném zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Pojišťovna A je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým jménem. Může 

nabývat práv a povinností a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Pojišťovna A 

zajišťuje výběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění a úhradu zdravotní péče z prostředků 

zdravotního pojištění a dalších činností, které ji umožňuje zákon. Pojišťovna A vede registr 

pojištěnců veřejného zdravotního pojištění a je také správcem zvláštního účtu veřejného 

zdravotního pojištění. 

 

3.2 Organizační struktura 

 

Organizační struktura Pojišťovny A je zobrazena v příloze č. 1. Tvoří ji ústředí, krajské 

pobočky, územní pracoviště a úřadovny. Organizaci i postavení organizačních složek 

podrobně upravuje organizační řád Pojišťovny A.  
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3.3 Orgány organizace 

 

Správní a Dozorčí rada 

Orgány Pojišťovny dle zákona č.551/1991 Sb., o Pojišťovně A ve znění pozdějších předpisů 

jsou Správní rada a Dozorčí rada. Členství, činnost, pravidla jednání a způsob rozhodování 

těchto orgánů upravuje § 18 a násl. tohoto zákona a jednací řád Pojišťovny. 

 

Rozhodčí orgán 

Tento Rozhodčí orgán je zřízen podle § 53 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění ve znění pozdějších předpisů. Rozhoduje ve správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb. 

správního řádu, ve věcech stanovených zákonem. Není organizační součást Pojišťovny, 

Pojišťovna A zajišťuje organizačně a technicky činnost tohoto orgánu.  Skládá se z jednoho 

zástupce Pojišťovny, jednoho zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR, jednoho zástupce 

Ministerstva práce a sociálních věci ČR, jednoho zástupce Ministerstva financí ČR, tří zástupců, 

které za svých členů určuje Správní rada Pojišťovny a tří zástupců, které určuje ze svých členů 

Dozorčí rada Pojišťovny. 

 

Výbor pro audit 

Tento orgán Pojišťovny má tři členy. Členy výboru jmenuje Dozorčí rada ze svých členů, nebo ze 

třetích osob. Nejméně jeden člen musí být nezávislý na auditované osobě a musí mít nejméně 

tříleté zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu. Pojišťovna A zajišťuje organizačně a 

technicky činnosti tohoto orgánu a zpracovává podklady pro jeho činnost. 

 

V čele Pojišťovny A stojí ředitel, kterého jmenuje i odvolává správní rada Pojišťovny A. Ředitel 

je statutárním orgánem a jedná jménem Pojišťovny A. Zastupující osoba ředitele je náměstek, 

kterého tím ředitel písemně pověřil. Může ho zastupovat v celém rozsahu práv a povinností a činí 

právní úkony Pojišťovny A ve všech věcech s výjimkou právních úkonů, které nelze dle právních 

předpisů delegovat. 
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4 Analýza procesu výběru a adaptace zaměstnanců ve vybrané 

organizaci 

Tato kapitola je zaměřena na analýzu procesu výběru a adaptace zaměstnanců v Pojišťovně A. 

Nejdříve je provedena analýza současného stavu a posléze vyhodnocení dotazníkového 

šetření v pobočkách v Pardubickém kraji. Primární zdroje pro analýzu současného stavu jsou 

interní dokumenty organizace, její internetové stránky a konzultace s personálním 

pracovníkem Pojišťovny A. Dotazníkem bylo osloveno 172 zaměstnanců Pardubického kraje. 

4.1 Analýza současného stavu 

Tato podkapitola je věnována analýze současného stavu Pojišťovny A. Nejdříve výběru 

zaměstnanců a poté procesu adaptace zaměstnanců. 

4.1.1 Výběr zaměstnanců 

 

Cíl Pojišťovny A je s vynaložením minimálních nákladů a času získat kvalitní pracovníky, 

kteří jsou žádoucí pro uspokojení krátkodobých i dlouhodobých potřeb Pojišťovny A, při 

současném zohlednění potřeb těchto osob. Obrázek 4.1 zobrazuje získání a udržení kvalitního 

pracovníka. 

 

 

  

Obr. 4.1 Získávání a udržení kvalitního pracovníka, zdroj: interní materiály organizace 

 

Krok č. 1 je jasné definování požadavků. Ve spolupráci s jednotlivými útvary, které potřebují 

obsadit pracovní místo je nutné: 

 specifikovat pracovní pozici a pracovní náplň, 

Krok č. 1 

Jasné definování požadavků 

Získání a udržení 

kvalitního pracovníka 

Krok č. 3 

Realizace výběrových řízení 

Krok č. 2 

Zdroje náboru zaměstnanců 
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 definovat požadavky na uchazeče a podmínky, za kterých je možné uchazeče 

přijmout, 

 určit způsobilosti a dovednosti, které se očekávají pro úspěšný výkon na danou pozici, 

 definovat jaká osobnost je hledaná z pohledu nadřízeného pracovníka i celého týmu. 

 

U nové pozice je nutné vyspecifikování rolí. Určení mzdy navrhuje vedoucí útvaru v souladu 

s vnitřními předpisy Pojišťovny A. Poté to schvaluje ÚPZ/OPZ Pojišťovny A. 

 

Vedoucí pracovník, který žádá obsazení místa, vyplní žádost o vypsání výběrového řízení a 

sestaví podrobný popis pracovní činnosti. V případě přijímání pracovníka z vnitřních zdrojů 

následuje vyplnění žádosti na převedení zaměstnance v rámci organizace, a jestliže je 

přijímána osoba z volného trhu práce, podává vedoucí pracovník návrh na přijetí do 

pracovního poměru.  

 

Sestavení specifik pracovního místa by mělo obsahovat odborné schopnosti, odborné 

vzdělání, zkušenosti a praxi, požadavky na chování a postoje, zvláštní požadavky, vhodnost 

dle podnikové kultury a další požadavky. Dle Pojišťovny A je velice důležité se vyhnout 

nadhodnocování a podhodnocování požadované kvalifikace a požadavků.  

 

Krok č. 2 jsou zdroje náboru zaměstnanců. Organizace může vybírat zaměstnance z vnitřních 

či vnějších zdrojů. Pojišťovna A uvádí, že volná místa musí být přednostně nabídnuta 

stávajícím zaměstnancům – dle kolektivní smlouvy, tedy respektování kariérního postupu 

v rámci Pojišťovny A. Jestliže se do 7 kalendářních dnů nepřihlásí žádný stávající 

zaměstnanec o nabízenou pozici, nebo jestliže nadřízení zaměstnanci nedoporučí konkrétního 

zaměstnance, organizace se zaměří na získání zaměstnance z vnějších zdrojů. Doporučení 

Pojišťovny A je vytvoření databáze vhodných a perspektivních pracovníků. Tabulka 4.1 

zobrazuje klady a zápory získávání pracovníků u vnitřních zdrojů. 
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Klady a zápory 

Vytvoření předpokladu pro osobní růst 

zaměstnanců 
Hledání uchazeče na uvolněné místo 

Spolehlivost informací o potencionálních 

kandidátech 

Možnost neosvědčení se zavedeného pracovníka 

na novém pracovním místě a jeho následná ztráta 

Menší časová investice do nového kandidáta  

Nižší finanční náklady  

Nemusí být výběrové řízení, zaměstnanec je 

rovnou doporučen k přijetí 
 

 

Tab. 4.1 Klady a zápory získávání zaměstnanců z vnitřních zdrojů, zdroj: interní materiály 

organizace 

 

Pří získávání nových zaměstnanců z vnějších zdrojů Pojišťovna A použije stávající databázi 

uchazečů, samozřejmě s dodržením zákona o ochraně osobních údajů. Dále lze spolupracovat 

s úřady práce, nebo inzerovat pracovní pozici na internetových stránkách Pojišťovny A či na 

jiných pracovních portálech. Inzerování v tištěných médiích nebo personálních agenturách si 

každé pracoviště hradí samo z vlastních rozpočtů.  

 

Při samotném výběru uchazečů personalisté třídí došlé žádosti ve spolupráci s odpovědnými 

vedoucími pracovníky, kteří žádají o obsazení volné pozice. Poté se získávají reference od 

minulých zaměstnavatelů. 

 

Krok č. 3 Realizace výběrových řízení. Od prvního kontaktu se k uchazečům o zaměstnání 

v Pojišťovně A všichni chovají eticky a nediskriminačně. Jako první bod je bezodkladné 

zaslání poděkování uchazeči za zájem o práci. Informování uchazečů o následném postupu ve 

výběrovém řízení a ujištění, že budou informováni s dostatečným předstihem o dalším 

průběhu. Další bod je předvýběrové rozhodnutí. V případě obdržení velkého množství 

nabídek od uchazečů není reálné se setkat se všemi osobně. Z tohoto důvodu je potřeba udělat 

předvýběr s vedoucími pracovníky. Účastníky lze rozčlenit do skupin: velmi přijatelný/á, 

přijatelný/á, přijatelný/á na hranici, nepřijatelný/á. Nevybrané uchazeče z předvýběru je nutné 

kontaktovat a to hlavně z důvodu navození dojmu, že jejich nabídka byla skutečně 

zhodnocena. 
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Před výběrovým řízením je velmi důležité se věnovat přípravě. Naplánovat rámec pohovorů a 

mezi jednotlivými pohovory nechat určitou pauzu cca 15 minut na shrnutí předchozího a 

zaznamenání informací o průběhu. 

 

V Pojišťovně A jsou pohovory strukturované. Důležité je vytvoření méně formální atmosféry 

a tím lze dosáhnout rozpovídání uchazečů a navázání nestresové atmosféry. Na začátku 

pohovoru seznámí uchazeče s průběhem a časovým rámcem. Jestliže je uchazeč o zaměstnání 

málomluvný, je třeba ho povzbudit nebo naopak se nebát zasáhnout.  Důležité je, aby vedoucí 

pohovoru plynule vedl rozhovor, držel se předem stanoveného tématu a průběžně si ověřoval, 

zda uchazeč vše správně chápe. Na pohovoru se pokládají pouze jasné a jednoznačné otázky a 

na tyto otázky je třeba získat jasné odpovědi. Posouzení uchazeče probíhá na základě 

faktických informací, tedy dle zkušeností, schopností, vlastností vztahujících se ke specifikaci 

pracovní pozice. Na konci je třeba stručné shrnutí a seznámení s tím, co bude následovat po 

výběrovém řízení. Obrázek 4.2 zobrazuje účinný výběrový proces. 

 

 

 

Obr. 4.2 Účinný výběrový proces, zdroj: interní materiály organizace 

 

Pojišťovna A sestavila body, kterých se vyvarovat: 

 neprovádět příliš pohovorů v jednom dni, 

 pozor na haló efekt, 

 nezačínat pohovor nepřipraven, 

 zbytečně nepokládat návodné otázky, 

Přesnost 

Zaměstnat na daném místě 

správnou osobu 

Účinný výběrový proces 

Přínosnost 

Pro Pojišťovnu A i pro 

kandidáta – obě strany musí 

být přesvědčeny o účelnosti 

výběrového řízení 

Rovnoprávnost 

Přistupovat ke všem 

kandidátům stejně 
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 příliš rychle nepřecházet k otázkám jdoucím do hloubky, 

 nedovolit uchazečům, aby přecházeli mlčením pro nás důležitá fakta. 

 

Dále tabulka 4.2 zobrazuje, jaké jsou pro Pojišťovnu A výhody a nevýhody výběrových 

pohovorů. 

 

Výhody a nevýhody výběrových pohovorů 

Příležitost pokládat uchazeči kontrolní a do 

hloubky jdoucí otázky, týkající se dosavadních 

uchazečových zkušeností 

Často jsou pohovory vedeny chybně a snižuje se 

tím validita získaných informací od uchazeče 

Možnost důkladnějšího ověření zkušeností, 

znalostí a dovedností uchazeče 

Nesnadná předvídatelnost pracovního výkonu 

jednotlivých uchazečů 

Prostor pro uchazeče – vyjasnění zájmu o 

pracovní pozici 
Časová, personální a finanční náročnost 

První dojem uchazeče  

 

Tab. 4.2 Výhody a nevýhody výběrových pohovorů, zdroj: interní materiály organizace 

 

Během pohovoru je důležité zaznamenávání informací, protože není možné si zapamatovat 

veškeré informace, které se poté musí porovnávat s jinými uchazeči. Velmi často totiž dochází 

ke splynutí informací. Je nutné si během celého pohovoru dělat poznámky a také o tom na 

začátku informovat uchazeče. 

 

Výsledkem výběrového pohovoru by mělo být doporučení vedoucím pracovníkům k přijetí, 

tedy i odmítnutí jednotlivých uchazečů. Toto doporučení je výsledkem shody výběrové 

komise, která se skládá ze 3-4 členů, s požadavky na pracovní místo a má pouze doporučující 

charakter pro vedoucí pracovníky, kteří nesou odpovědnost za výběr nových zaměstnanců. 

Právě z tohoto důvodu by měli být vedoucí pracovníci členy komise, aby převyšovala 

názorová slučitelnost komise a vedoucích pracovníků. Výsledek výběrového řízení je nutné 

zaznamenat a nechat podepsat všemi členy výběrové komise. V tomto zaznamenávacím 

dokumentu musí být uvedeno i odůvodnění, který z uchazečů byl vybrán či nevybrán. Tento 

dokument musí být po dobu 6 měsíců uchován u příslušného personalisty pro případ možné 

napadnutelnosti výběrového řízení z důvodu diskriminace. Během celého procesu výběrového 

řízení se musí zainteresovaní zaměstnanci vyhnout jakékoli diskriminaci uchazečů.  
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Otázky k výběrovým pohovorům v Pojišťovně A 

Během úvodu se komise pokusí navodit méně formální atmosféru, hlavně z důvodu větší 

otevřenosti uchazeče. Aby se uchazeč rozhovořil, je třeba pokládat otázky. Příklady otázek na 

začátek výběrového pohovoru: 

 Rád bych, abyste mi řekl něco o práci, kterou vykonáváte ve svém současném 

zaměstnání. 

 Co víte o…? 

 V čem podle vás vaše zkušenosti odpovídají pracovnímu místu, o něž jste projevil 

zájem? 

 Jak jste řešil…? 

Jelikož je každý uchazeč jiný, může nastat situace, že na otevřenou otázku odpoví jedním 

slovem, nebo naopak rozvine odpověď neúměrně. Je nutné obojí korigovat. Jestliže se na 

otevřenou otázku dostane stručná odpověď, lze použít otázky jdoucí do hloubky. Například: 

 Jaká byla vaše úloha v tomto projektu? 

 Jaký byl váš konkrétní příspěvek k tomuto úspěchu? 

 Byl jste odpovědný za monitorování tohoto procesu? apod.  

Pokud je i nadále nutné si vyjasnit určité skutečnosti, pokládají se konkretizující otázky. 

Například: 

 Proč k tomu došlo? 

 Kdy k tomu došlo? 

 Jak tato situace vznikla? apod.  

Jestliže není jisté porozumění odpovědi, komise klade ověřovací otázky. Zopakuje se stručně 

to, co komise zopakovala z toho, co uchazeč sdělil. Například: 

 Pokud jsem to pochopil správně, odešel jste z předchozího zaměstnání z důvodu… 

Dále se na pohovoru používají otázky na kariéru, protože komisi poskytnou určitou představu 

o motivaci a ambicích uchazeče. Během výběrového řízení mohou do určité míry zpřesnit 

informace o motivaci i otázky týkající se mimopracovních zájmů. Většinou se ale pokládají 

uchazečům absolventům, tedy těm bez praxe. 

 

Existují také otázky, kterých se komise během pohovoru vyhýbá. Jedná se o složené otázky, 

protože taková otázka uchazeče mate a většinou neodpoví úplně a otázky návodné, které 
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naznačují, jakou odpověď čekáme. Obrázek 4.3 zobrazuje samotný proces výběrového řízení 

Pojišťovny A. 

 

Obr. 4.3 Proces výběrového řízení, zdroj: Interní  

 

Na výběrové pohovory se připraví testy, které prověří požadované znalosti, dovednosti a 

kompetence pomocí testů PC dovedností, jazykové testy, odborné testy dle charakteru 

vykonávané práce. 

 

Výběrová řízení mohou být jednokolová i vícekolová. Vícekolová nabízí větší prostor pro 

výběr nejvhodnějšího kandidáta. Do druhého kola je tak vhodné poslat již omezený výběr 

z kola prvního, aby uchazeči dostali dostatek prostoru. 

 

Jestliže se jedná o obsazení vedoucích pozic či některou z klíčových pozic, procházejí 

kandidáti výběrovým řízení formou Assessment centra. 

 

V příloze č. 3 a 4 jsou zobrazeny vzorové formuláře pro průběh a vyhodnocení výběrového 

řízení. 
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4.1.2 Adaptační program  

Adaptační program pro nového zaměstnance Pojišťovny A je povinný pro všechny nové 

zaměstnance: 

 řeší sjednocení adaptačního procesu nově přijímaných zaměstnanců, 

 usnadní orientaci v novém prostředí, aktivně a rychle zapojí zaměstnance do 

pracovního procesu pod patronací předem určeného zaměstnance. Vybraný 

zaměstnanec seznámí nového zaměstnance s historií a současností firmy, s její vizí, 

předmětem činnosti, firemní kulturou, péčí o zaměstnance atd., 

 zajistí image profesionálního prostředí již od začátku zaměstnání v Pojišťovně A, 

 zajistí seznámení s prostředím jiných pracovišť, než je pracoviště nového 

zaměstnance, seznámení s prostředím, 

 zajistí pochopení strategie firmy, 

 posílí sounáležitost s firmou, 

 přispěje ke snížení fluktuace ve zdravotní pojišťovně a zvýší produktivitu práce, 

 umožní profesionální rozvoj školitelů, kteří jsou vybráni z řad talentovaných 

zaměstnanců Pojišťovny A. 

 

Každému novému zaměstnanci je prvotně určen jeho patron, který bude garantem zajištění 

jeho adaptačního procesu na přímém pracovišti. Patron má k dispozici písemnou informaci o 

tom, co od něho Pojišťovna A očekává v souvislosti s adaptací jemu svěřeného nového 

zaměstnance. Stejnou informaci o konkrétním adaptačním procesu nového zaměstnance 

obdrží i přímý nadřízený nového zaměstnance. 

 

Program obsahuje: 

 uvítání personalistou, 

 určení patrona přímým nadřízeným zaměstnance, 

 vstupní školení na Ústředí Pojišťovny A, 

 jednodenní stáž na krajském pracovišti Pojišťovny A, 

 individuální vedení patronem, 

 zhodnocení adaptačního procesu s patronem, 

 hodnocení na konci zkušební doby přímým nadřízeným formou mimořádného 

hodnocení adaptační doby. 
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Stručný popis jednotlivých částí adaptačního programu: 

1. Adaptační program je zahájen ihned při nástupu nového zaměstnance, kdy 

personalista, který zaměstnance přijímá, zajistí nástup do zaměstnání včetně vyřízení 

všech vstupních formalit. 

2. Hned druhý pracovní den je nový zaměstnanec vyslán na vstupní školení, které zajistí 

Ústředí Pojišťovny A. Vstupní školení je zahájeno slavnostním přivítáním nových 

zaměstnanců představitelem vedení Pojišťovny A v budově Ústředí a pokračuje 

exkurse budovy Ústředí Pojišťovny A. Následuje školení o Pojišťovně A. Zde noví 

zaměstnanci obdrží informační brožuru s důležitými informacemi nebo odkazy na 

důležité informace, včetně dokumentů týkajících se adaptačního programu.  

3. Po návratu zaměstnance zpět na své pracoviště absolvuje všeobecnou praktickou část 

adaptačního programu, tzn. seznámení se s činností jednotlivých příjmových i 

výdajových útvarů a služeb klientům přímo na příslušné krajské pobočce. 

4. Na svém pracovišti má nový zaměstnanec k dispozici svého patrona, který se postará o 

jednodušší začlenění do nového kolektivu a sžití se s novým prostředím. Je 

nápomocen konzultacemi k pochopení a zvládnutí požadovaných činností.  Během 

adaptační doby budou probíhat pravidelné schůzky také s přímým nadřízeným 

zaměstnancem. Během adaptační doby se nový zaměstnanec také může obrátit na 

koordinátora adaptačního programu příslušné krajské pobočky. 

5. Na závěr adaptačního programu provede zaměstnanec společně s patronem nového 

zaměstnance vyhodnocení celé adaptační doby a činnost a výkon je zhodnocen 

přímým nadřízeným formou mimořádného hodnocení. 

 

Pojišťovna A má také brožuru pro vedoucí zaměstnance a patrony, kde jsou pro ně shrnuty 

veškeré potřebné informace. Dva týdny před nástupem manažer informuje kolegy o datu 

nástupu nového zaměstnance. Spolu s personalistou definuje manažer pracovní náplň nového 

zaměstnance tak, aby mohla být přílohou pracovní smlouvy. V pracovním týmu určí patrona, 

jehož cílem je zajistit bezproblémovou adaptaci zaměstnance a pomůže k jeho lepšímu 

začlenění do týmu i do pracovních činností. Další bod je připravení pracoviště pro nového 

zaměstnance a to konkrétně: 

 pracovní stůl, pracovní žide, místo v šatně/skříni, ujištění, že má alespoň jednu 

uzamykatelnou skříň/zásuvku, 

 telefonní přístroj, 

 pevný počítač nebo notebook s příslušenstvím, 



39 

 

 přístupová práva do aplikací, 

 vstupní balíček kancelářských potřeb, 

 vstupní kartu se jmenovkou a klíče zajistí v den nástupu personalisté. 

 

Vedoucí pracovník připraví pracovní plán pro první dny nového zaměstnance na pracovišti. 

Tento plán obsahuje seznámení s kolegy a jejich činností a další informační a instruktážní 

setkání. V konkrétní den nástupu si vedoucí pracovník rezervuje cca 1 hodinu na setkání a 

přivítání nového zaměstnance, jeho představení a uvedení na pracoviště. Do plánu je rovněž 

zahrnuto setkání s novým zaměstnancem po 1. týdnu, po 1. měsíci a po 2,5měsících, kde se 

zhodnotí oboustranná spokojenost, případně nespokojenost na pracovišti. Pojišťovna A si také 

uvědomuje, že orientace v novém prostředí zatěžuje každého živého tvora, proto připravuje 

první pracovní úkoly s rozmyslem, volí spíše jednodušší a méně komplikované úkoly a to 

zejména aby nedošlo k odrazení. Vedle prvních pracovních úkolů jsou připraveny základní 

informace a předpisy vztahující se k práci, kterou nový zaměstnanec bude vykonávat (např. 

metodiky, zákoníky, číselníky atd.). Buďto jsou v tištěné podobě, nebo jsou vyhotoveny 

odkazy, kde se dají nalézt na intranetu společnosti. Vedoucí pracovníci také den či dva před 

nástupem nového zaměstnance zavolají a připraví ho na první pracovní den, přivítají ho do 

týmu a znovu mu poblahopřejí k přijetí. 

 

V den nástupu vedoucí pracovník osobně přivítá nového zaměstnance. Ověří, zda personalisté 

vyřídili veškeré zákonné formality, případně je-li třeba, některé formality doplní. Velmi 

důležité je seznámení nového zaměstnance s patronem a vysvětlit mu jeho roli. Dále seznámí 

nového zaměstnance s kolegy. Vedoucí pracovník se věnuje ujasňování oboustranného 

očekávání a detailně projde pracovní náplň a plán pracovní činnosti pro první dny na 

pracovišti. Dá najevo ochotu řešit případné problémy na pracovišti, ale také v případě tzv. 

překážek na straně zaměstnance (např. pracovní neschopnost, doprovod dítěte k lékaři atd.).  

V rámci seznamování s pracovní činností vedoucí pracovník seznámí nového zaměstnance 

rovněž s principy hodnocení a odměňování pracovního výkonu, a také s možnostmi 

vzdělávání a rozvoje.  Mezi další body patří seznámení nového zaměstnance s pracovní dobou 

a s případnými službami v delší úřední dny. Je nutné vysvětlit novému zaměstnanci kde, jak a 

s čím se má na koho obracet. 

 

V den nástupu má seznam činností i patron. Seznámí nového zaměstnance s budovou 

pracoviště, pomůže mu s orientací po budově a s nejbližším okolím. Ukáže mu šatnu, 
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kuchyňku, toalety a seznámí nováčka s pravidly užívání společných prostor. Patron dále poučí 

nového zaměstnance o podmínkách BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) na 

pracovišti – písemný doklad o poučení se zakládá do osobních dokladů na Personálním 

oddělení, kde ho zaměstnanec podepíše. Patron seznámí nového zaměstnance s obsluhou 

kopírky, faxu, PC a jiných zařízení a spotřebičů. Předá novému zaměstnanci pomůcky a 

potřeby. Také seznámí nového zaměstnance s evidencí docházky a nabídne novému 

zaměstnanci seznámení s případnými pracovními aplikacemi, předpisy, metodikami atd. 

Patron nabídne pomoc s plněním prvních pracovních úkolů a pomoc při zapracování do 

řešené problematiky. Pomůže novému zaměstnanci při seznamování s Intranetem Pojišťovny 

A, pomůže mu nastavit Outlook a seznámí ho s pravidly externí i interní komunikace 

v Pojišťovně A obecně. Dále patron předá novému zaměstnanci informace o probíhajících 

projektech, úkolech atd., dle důležitosti a svého zvážení, co je nutné, aby nový zaměstnance 

znal ihned a co může být odloženo na později. 

 

Aby vedoucí pracovník i patron předešli zbytečným nepříjemnostem, dodržují průběžný 

dohled nad adaptací nového zaměstnance a postupně ho hlouběji zasvěcují do pracovní 

problematiky i firemní kultury. 

 

Setkání vedoucího pracovníka a nového zaměstnance po 1. týdnu v zaměstnání 

1. Vedoucí pracovník se nového zaměstnance ptá přímo – jak se cítí v kolektivu, zda má 

vše co potřebuje, co je pro něho obtížné a co naopak bez problémů, jak mu vyhovuje 

pracovní doba atd. 

Příkladné otázky: 

 Jak se Vám tu líbí? 

 Co byste od nás ještě potřeboval? 

 Slyšel jsem, že se s kolegy stýkáte jen zřídka… neptáte se…. 

 Překvapuje mě, že jste nevyužil možnosti přijít za mnou s dotazy. 

2. Vedoucí pracovník se zeptá nového zaměstnance na Vstupní školení, nakolik mu 

školení bylo užitečné, a jestli má další potřeby zaškolení. 

3. Hodnocení prvního působení nového zaměstnance na pracovišti poskytne patron 

nováčka. Vedoucí pracovník znovu připomene svoji ochotu pomoci a podpoří nového 

zaměstnance v případě nesnází. Také nezapomene vyjádřit pochvalu a uznání, 

v případě, že je to na místě. 
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4. Vedoucí pracovník se namátkou ptá svých kolegů, jak se jim spolupracuje s novým 

zaměstnancem. 

5. Domluví se cíle a rozvojový program pro 3. měsíční období adaptace. 

Setkání vedoucího pracovníka a nového zaměstnance po 1. měsíci v zaměstnání 

1. Vedoucí pracovník si vyčlení cca hodinu a pozve nového zaměstnance i patrona na 

setkání. Patron i nový zaměstnanec si připraví hodnocení prvního měsíce. 

2. Vedoucí pracovník se zajímá o překážky a nedostatky zjištěné v průběhu zapracování. 

Příkladné otázky: 

 Jak se splnilo vaše očekávání o pracovní náplni, společnosti, kolektivu, 

pracovním prostředí? 

 Popište mi váš pohled na spolupráci s ostatními kolegy/kolegyněmi. 

 Chci vám říci, že jsme zatím spokojení a záleží už jen na zvládnutí vašeho 

dalšího projektu. 

3. Na základě tohoto setkání je navrhnut další postup zapracování a umožnění více 

samostatných úkolů, tak, aby nový zaměstnanec pocítil důvěru v jeho znalosti a 

dovednosti. U těchto samostatných úkolů se ale nesmí zapomenout na průběžnou 

pomoc a kontrolu. 

4. Příprava nováčka i patrona na hodnocení na konci zkušební doby formou 

mimořádného hodnocení. 

5. Ujištění, že kolektiv přijal nového zaměstnance mezi sebe a že se nový zaměstnanec 

cítí v kolektivu dobře. 

6. Ujištění, že nový zaměstnanec sladil svůj soukromý život s prací v Pojišťovně A a 

nemá závažnější potíže, které by narušovaly jeho pracovní výkon. 

 

Setkání vedoucího pracovníka a nového zaměstnance po 2,5 měsících 

1. Pozvání nového zaměstnance na hodnocení adaptační doby. 

2. Administrace hodnocení v personálním systému.  

3. Přizvání personalisty v případě výrazně negativního hodnocení. 

4. Bude-li zaměstnanec dále pokračovat v zaměstnání u Pojišťovny A, stanoví se cíle 

pro období pravidelného hodnocení pracovníka, tj. do dalšího periodického 

hodnocení zaměstnanců. 

5. Naplánování realizace dohod, které se váží na ukončení zkušební doby. 

6. Nebude-li zaměstnanec pokračovat v zaměstnání u Pojišťovny A, dohodnou se 

s personalistou výstupní formality. 
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4.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Tato podkapitola je věnována vyhodnocení dotazníkového šetření v Pojišťovně A. Výsledky 

jsou zpracovány do grafů s komentáři. Bylo osloveno 162 zaměstnanců Pojišťovny A, všichni 

z Pardubického kraje a dotazník vyplnilo 107 z nich. 

 

Otázka č. 1: 

Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o volné pracovní pozici? 

Nejvíce z tázaných zaměstnanců se o volné pracovní pozici dozvědělo od známého, tuto 

variantu zvolilo 54 zaměstnanců ze 107, kteří dotazník vyplnili, což je 50,47%. Druhou 

nejčetnější odpovědí byly webové stránky společnosti a to 18,69% (20 respondentů). Jako 

třetí nejčetnější byl zvolen úřad práce, kde se o pracovní pozici dozvědělo 19 respondentů, 

tedy 17,76% a na internetu se o pracovní pozici dozvědělo pouze 9 zaměstnanců (8,41%). 

Zaměstnanci měli také možnost vyjádřit jiné možnosti (5, 4,67%), které jsou také zobrazeny 

v grafu 4.1. Jednalo se zejména o kontaktování zaměstnance přímo Pojišťovnou A a o osobní 

návštěvy uchazečů o práci na pobočce Pojišťovny A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.1 Způsob nalezení volné pracovní pozice, zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 2: 

Co Vás zaujalo na inzerátu, že jste se rozhodl/a odpovědět? 

U této otázky si mohli zaměstnanci vybrat více odpovědí. Graf 4.2 zobrazuje, že nejčastěji 

zaměstnance zaujala zajímavost pracovní pozice. Tuto možnost zvolilo 45 zaměstnanců 

(42,06%). Další faktor, který rozhodoval při odpovědi na inzerát, byla nezaměstnanost 

zaměstnanců a to 44 z tázajících (41,12%). Třetí nejčetnější odpověď byla blízkost bydliště, 

která byla rozhodující pro 25 zaměstnanců (23,36%). To, že je Pojišťovna A perspektivní 

společnosti zaujalo 23 zaměstnanců (21,5%) a nejméně četná odpověď, kterou zvolilo 16 

zaměstnanců, jsou reference od ostatních (14,95%). I u této odpovědi mohli zaměstnanci 

vyjádřit jinou možnost (4; 3,72%), co je na pracovní pozici zaujalo a zejména se jednalo o 

konec mateřské dovolené a o výzvu dělat něco nového. 

 

 

Graf 4.2 Důvody rozhodnutí zájmu o pracovní pozici, zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 3: 

Jak dlouho trvalo, než organizace zareagovala na Vaši odpověď na inzerát? 

Doba, za kterou organizace reagovala, je zobrazena v grafu 4.3. Dle zaměstnanců je doba 

různorodá. Nejčastěji se však Pojišťovna A ozývala do jednoho týdne. Tuto odpověď vybralo 

43 zaměstnanců, což je 40,19%.  Některým zaměstnancům se organizace ozvala okamžitě a to 

32 (29,91%) a více než týden to trvalo u 29 z tázaných zaměstnanců (27,1%). I u této otázky 

mohli zaměstnanci (3; 2,8%) odpovědět jinak a to zejména ti, kteří se šli zeptat osobně na 

pobočku Pojišťovny A a tudíž nečekali na odezvu vůbec.  
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Graf 4.3 Doba trvání reakce organizace na odpovědi na inzerát, zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 4: 

Absolvoval/a jste před přijetím výběrový pohovor? 

Graf 4.4 zobrazuje, že 84,11% (90) tázaných zaměstnanců Pojišťovny A, absolvovalo 

výběrový pohovor. Zbylých 17 (15,89%) výběrový pohovor neabsolvovalo a ti budou 

pokračovat v odpovídání až u otázky č. 12. V otázkách č. 5 – 11 odpovídá pouze 90 

respondentů a tady jsou bráni jako 100%. Zaměstnanci neabsolvovali výběrový pohovor, 

protože byli sami osloveni Pojišťovnou A a jedná se o zaměstnance, kteří v ní působí od 

jejího 

počátku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.4 Absolvování výběrového pohovoru, zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 5: 

Vyhovovala Vám forma výběrového pohovoru? 

Zaměstnanci, kteří absolvovali výběrový pohovor, se ve většině shodují, že zvolená forma jim 

spíše vyhovovala. Těchto zaměstnanců je 72,22%, tedy 65 z tázaných. Zaměstnanců, kterým 

vyhovovala úplně, je 17 (18,89%). V některých případech byla volena i možnosti spíše ne 

6,67% (6). Zaměstnanci ve dvou případech (2,22%) odpověděli, že pohovor rozhodně 

nevyhovoval a to oba z důvodu, že jim připadal málo důkladný. Tyto odpovědi jsou také 

zobrazeny v grafu 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.5 Vhodnost formy výběrového pohovoru, zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 6: 

Byla pro Vás zvolená forma pohovoru stresující? 

Jak zobrazuje graf 4.6, zvolená forma pohovoru nebyla pro 89,77% (79) zaměstnanců 

stresující. 11 (12,22%) zaměstnanců však pohovor za stresující považovalo. U výběru 

odpovědi ano, byli zaměstnanci vyzváni k napsání důvodu. Jako důvodu uvedli, že byly 

používány nevhodné otázky, panovalo u pohovoru nepříjemné prostředí a dokonce i 

nepříjemná komise. Dále neutříděné informace, chaos a náročnost znalostí. 
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Graf 4.6 Stresující forma pohovoru, zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 7: 

Byly Vám kladeny diskriminační otázky? 

Diskriminační otázky byly kladeny u 16 dotazovaných zaměstnanců (17,78%). V tomto 

případě zaměstnanci psali, že se komise ptala hlavně na počet dětí, možnost hlídání dětí 

v době jejich nemoci, či dotazy na mladé ženy, za jak dlouho děti plánují. Další diskriminační 

otázka u jaké pojišťovny jsou zaměstnanci evidovány. Zbylých 74 respondentů (82,22%) 

odpovědělo, že jim žádné takové otázky u pohovoru nebyly kladeny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.7 Diskriminační otázky, zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 8: 

Ohodnoťte na stupnici 1 – 4 spokojenost s jednotlivými prvky pohovoru. 

U této otázky měli zaměstnanci ohodnotit známkou 1(nejlepší) – 4 (nejhorší) prostředí 

výběrového pohovoru, připravenost komise, věcnost otázek, vystupování komise a informace 

o pracovní pozici. Výsledky zobrazuje graf 4.8. Nejlépe byla zaměstnanci ohodnocena 

připravenost komise s průměrem 1,932 a vystupování komise s průměrem 1,943. Na třetím 

místě prostředí s průměrem 1,989. Informace o pracovní pozici byly hodnoceny v průměru až 

za číslem 2 a to konkrétně 2,011 a nejhůře ohodnocena byla věcnost otázek 2,034. Jak už bylo 

zmíněno výše, vyskytovaly se diskriminační otázky a nepříjemné prostředí u výběrových 

pohovorů a to jistě souvisí i s výsledy této otázky. 

 

Graf 4.8 Spokojenost s prvky pohovoru, zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 9: 

Měl/a jste potřebný prostor pro Vaše dotazy k organizaci, či k dané pracovní pozici? 

Jak ukazuje graf 4.9, 23 (25,56%) z tázaných zaměstnanců mělo rozhodně prostor pro 

položení potřebných dotazů. Odpověď spíše ano vybralo 58 z dotazovaných (64,44%). 

V Pojišťovně A jsou i takoví zaměstnanci, kteří spokojeni nebyli. Odpověď spíše ne zvolilo 7 

(7,78%) a dokonce 2 z dotazovaných zvolilo rozhodně ne (2,22%). 
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Graf 4.9 Prostor pro dotazy, zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 10: 

Jak dlouhou dobu trval Váš pracovní pohovor? 

Délka výběrového pohovoru se u zaměstnanců lišila, to také ukazuje graf 4.10. Nejvíce 

z oslovených zaměstnanců (51; 56,67%) odpovědělo, že jejich pohovor trval cca 30 minut. 

Podstatně méně zaměstnanců a to konkrétně 32 (35,56%) zvolilo cca 60 minut a pouze 7 

odpovědělo více než 60 minut (7,78%). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.10 Délka výběrového pohovoru, zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 11: 

Za jak dlouhou dobu Vám organizace sdělila výsledky výběrového řízení? 

Výsledky výběrového řízení byly 52 dotazovaným zaměstnancům sděleny do jednoho týdně 

(57,78%), dalším 30 (33,33%) do dvou týdnů a 8 z dotazovaných svůj výsledek dostali do 

měsíce (8,89%). Tuto situaci také zobrazuje graf 4.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.11 Doba sdělení výsledků výběrového řízení, zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 12: 

Do jaké míry naplňuje pracovní pozice Vaše očekávání?  

Graf 4.12 znázorňuje rozdílné odpovědi na splnění očekávání při nové pracovní pozici. Jak je 

vidět, 65 z dotazovaných zaměstnanců (60,75%) je spíše spokojeno s očekáváním, které měli 

k pracovní pozici. Zcela spokojených je pouze 32 (29,91%). Těch co jsou spíše nespokojeni, 

či úplně nespokojení je méně. Odpověď spíše nespokojen zvolilo pouze 8 (7,48%) 

zaměstnanců a zcela nespokojeni 2 (1,87%) a to z důvodu nespokojenosti s nadřízeným 

pracovníkem. 
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Graf 4.12 Spokojenost s pracovní náplní, zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 13: 

Obdržel/a jste při nástupu do zaměstnání konkrétní adaptační plán? 

Jak zobrazuje graf 4.13 pouze 39 (36,45%) z dotazovaných zaměstnanců obdrželo při nástupu 

do zaměstnání adaptační plán. Zbylých 68 z dotazovaných (63,55) konkrétní adaptační plán 

neobdrželo. Zaměstnanci mají průběžné hodnocení se svým nadřízeným po jednom týdnu, po 

jednom měsíci a po 2,5 měsících. Pravidelně jejich práci kontroluje přidělený mentor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.13 Obdržení adaptačního plánu, zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 14 

Obdržel/a jste při nástupu příručku pro nového zaměstnance? 

Otázka na obdržení příručky pro nového zaměstnance dopadla podobně jako otázka na 

obdržení adaptačního plánu. Příručku neobdrželo 73 z tázaných zaměstnanců (68,22%) a 

obdrželo pouhých 34 (31,78%). Tuto otázku zachycuje graf 4.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.14 Obdržení příručky pro nového zaměstnance, zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 15:  

Byl Vám přidělen konkrétní mentor, který se Vám v době adaptace věnoval? 

Jak je vidět v grafu 4.15, většina (86; 80,37%) z tázaných zaměstnanců měla přiděleného 

konkrétního mentora, který se jim věnoval v jejich adaptační době. 21 z tázaných (19,63%), 

odpovědělo, že konkrétního mentora přiděleného neměli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.15 Přidělení mentora, zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 16: 

Bylo Vám první den poskytnuto dostatečné množství informací o společnosti? 

Informace o společnosti byly poskytnuty zaměstnancům Pojišťovny A v různém množství, 

jak také ukazuje graf 4.16. Odpověď, která byla nejčetnější je spíše ano 64 (59,81%) 

respondentů. Zaměstnanců, kteří odpověděli rozhodně ano je 21 (19,63%). Odpovědi spíše ne 

a rozhodně ne byly zvoleny méněkrát, spíše ne 18 (16,82%) a rozhodně ne 4 (3,74%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.16 Spokojenost s informacemi o společnosti, zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 17: 

Byli Vám první den dostatečně představeni spolupracovníci? 

Graf 4.17 zobrazuje představení spolupracovníků během prvního dne v Pojišťovně A. Zde 

také převyšují kladné odpovědi nad zápornými. Největší četnost měla odpověď rozhodně ano 

57 (53,27%), následovala odpověď spíše ano 43 (40,19%) a pouze 7 zaměstnanců z tázaných 

(6,54%) zvolilo možnost spíše ne. Odpověď rozhodně ne nebyla zvolena ani jednou. 
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Graf 4.17 Představení spolupracovníků, zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 18: 

Měl/a jste pocit, že máte kam jít pro radu či pomoc? 

Zaměstnanci pojišťovny A při nástupu vidí možnost jít pro radu či pomoc převážně kladně. 

56,07% (60) z tázaných, jak zobrazuje graf 4.18, odpovědělo, že pro radu či pomoct mohli jít 

vždy. 32,71%, tedy 35 z tázaných odpovědělo občas a odpověď málo zvolilo pouze 11,21% 

(12) zaměstnanců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.18 Četnost rad či pomoci, zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 19: 

Myslíte si, že Vám v rámci procesu adaptace byla věnována dostatečná pozornost? 

Většina z dotazovaných zaměstnanců má pocit, že jim pozornost byla věnována dostatečně. 

Graf 4.19 zobrazuje, že většina a to konkrétně 51,4% (55) tázaných zvolila odpověď spíše 

ano. Odpověď rozhodně ano, která svou četností následovala, získala 34,58% (37). Poslední 

zvolenou možnost spíše ne, vybralo 14,02% (15) z tázaných zaměstnanců. Odpověď rozhodně 

ne nezvolil žádný ze zaměstnanců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.19 Pozornost při procesu adaptace, zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 20: 

Myslíte si, že Vám byly v rámci procesu adaptace poskytnuty všechny potřebné 

informace? 

Otázka na informace získané během procesu adaptace dopadla velmi podobně jako otázka na 

množství získaných informací o společnosti během prvního dne v Pojišťovně A. Největší 

podíl získala odpověď spíše ano 60,75% (65), následovala odpověď rozhodně ano 27,1% (29) 

a poslední volená možnost, jak také ukazuje graf 4.20, byla spíše ne 12,15% (13). 
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Graf 4.20 Informace během procesu adaptace, zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 21: 

Probíhalo během adaptačního procesu pravidelné hodnocení, nebo zpětná vazba od 

Vašeho nadřízeného? 

Zpětná vazba a hodnocení se během adaptačního procesu dostávala zaměstnancům různorodě, 

to také zobrazuje graf 4.21. Zaměstnanců, kteří dostávali zpětnou vazbu či hodnocení pokaždé 

a vybrali odpověď ano, vždy, bylo 21,5% (23). Stejný počet zaměstnanců, tedy 21,5% (23) 

zvolilo také odpověď spíše ne, tedy zpětnou vazbu či hodnocení dostávali zřídka, či vůbec.  

Největší počet odpovědí získala možnosti ano, ale nepravidelně 49,53%, (53). A 7,48% (8) 

z tázaných zaměstnanců nedostávala zpětnou vazbu či nebylo hodnoceno vůbec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.18 Hodnocení či zpětná vazba, zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 22: 

Měl/a jste po závěrečném zhodnocení procesu adaptace pocit, že můžete bez obtíží 

zvládat novou pracovní pozici? 

Graf 4.22 zobrazuje, že 91,59% (98) z tázaných zaměstnanců po procesu adaptace zvládá 

novou pracovní pozici bez problémů. To je pro Pojišťovnu A velmi kladné. Zbylých 8,41% 

(9) z dotazovaných zaměstnanců zvolilo odpověď ne. U této odpovědi byli požádáni o 

napsání důvodu. Zaměstnanci psali, že na proces adaptace bylo určeno málo času. Jelikož 

práce u Pojišťovny A je velmi náročná na informace, zejména na klientských odděleních, není 

jednoduché zvládat všechny dotazy klientů ihned po skončení adaptace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.22 Zvládání pracovní pozice po procesu adaptace, zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 23: 

Jakou změnu byste uvítal/a v adaptačním procesu? 

Otázka na změnu, kterou by zaměstnanci uvítali v adaptačním procesu, byla otevřená. Někteří 

zaměstnanci psali, že neví, že nemají žádné výhrady či připomínky. Většina tázaných však 

nějaké výhrady měla. Někteří psali, že během procesu adaptace bylo velmi stresující 

prostředí, že chyběla systematičnost, proces adaptace nebyl dostatečně konkrétní, zvýšili by 

informace a konkrétnost u jednotlivých postupů, zvýšili by četnost kontroly a zpětné vazby, 

dále se více orientovat na danou pracovní pozici nežli získávat okamžitě stručné informace o 

všech pracovních pozicích na oddělení a často bylo psáno, že by uvítali více času. 
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Otázka č. 24: 

Na jakém oddělení pracujete? 

Graf 4.23 zobrazuje strukturu tázajících zaměstnanců dle jejich oddělení. Největší četnost 

mají zaměstnanci klientského pracoviště (23; 21,5%), výběru pojistného (19; 17,76%) a 

ekonomického oddělení (17; 15,89%). Dále oddělení zdravotní péče (16; 14,95%), právní 

oddělení (12; 11,21%), revizní oddělení (8; 7,48%), provozní oddělení (6; 5,61%) a nejmenší 

podíl oddělení smluvních vztahů (6; 5,61%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.23 Oddělení tázaných zaměstnanců, Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 25: 

V jakém městě pracujete? 

Jak již bylo zmíněno výše, průzkum byl proveden v Pardubickém kraji. Patří sem pobočky v 

Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí a Svitavách. Graf 4.24 zobrazuje strukturu 

odpovídajících zaměstnanců dle města působení. Největší počet zaměstnanců, kteří se 

zúčastnili dotazníkového šetření, bylo v Pardubicích (48; 44,86%), dále v Chrudimi (28; 

26,17%), Ústí nad Orlicí (17; 15.89%) a ve Svitavách (14; 13,08%). 
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Graf. 4.24 Místo zaměstnání tázaných zaměstnanců, zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 26: 

Kolik je Vám let? 

Věková struktura zaměstnanců v Pojišťovně A je znázorněna v grafu 4.25. Největší počet 

z tázaných je ve věkové skupině 36 – 45 let (48,6%; 52).  Druhá nejčetnější věková skupina je 

46 let a více (28,04%; 30). Věková skupina 26 – 35 let již má menší zastoupení a to 19,63%, 

21 z tázaných zaměstnanců a nejmenší podíl skupina 18 – 25 let a to pouze 3,74% (4). 

Věkový průměr všech zaměstnanců Pojišťovny A je 45 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.25 Věková struktura, zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 27: 

Vaše pohlaví? 

V pojišťovně A pracuje více žen, nežli mužů. Graf 4.26 tuto skutečnost zachycuje. Ze 107 

respondentů bylo 84 (78,5%) žen a pouze 23 (21,5%) mužů. Struktura veškerých zaměstnanců 

Pojišťovny A v České republice je na tom podobně, jako v Pardubickém kraji. Žen je 83% a 

mužů pouhých 17%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.26 Pohlaví respondentů, zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 28: 

Jaké je Vaše vzdělání? 

Co se týče vzdělání zaměstnanců, většina (68,22%; 73) z dotazovaných má vzdělání 

středoškolské. Druhá nejpočetnější odpověď, jak je vidět v grafu 4.27, byla vysokoškolské 

s titulem Bc. (13,08%; 14), dále vysokoškolské s titulem Mgr., Ing. (12,15%; 13) a nejméně 

početná skupina s vyšším odborným vzděláním a titulem Dis. (6,54%; 7). Tato otázka souvisí 

i s věkem zaměstnanců. Jak už bylo zmíněno výše, průměrný věk zaměstnanců Pojišťovny A 

je 45 let a v tehdejší době nebylo tak obvyklé navazovat po ukončení středoškolského 

vzdělání na vysokoškolské. 
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Graf 4.27 Vzdělání respondentů, zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 29: 

Jak dlouhou dobu působíte v organizaci? 

Graf 4.28 zobrazuje, že většina zaměstnanců Pojišťovny A je zde zaměstnáno dlouhodobě. 

Největší část dotazovaných zaměstnanců v Pojišťovně A pracuje 6 a více let (70,09%;75). 

Ostatní skupiny jsou zastoupeny velmi zřídka. Následuje skupina 3 – 6 let ( 14,02%; 15), 

skupina 1 – 3 roky byla zastoupena 9,35% (10) a méně než rok bylo z tázajících pouze 7 

(6,54%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.28 Doba působení v organizaci, zdroj: vlastní zpracování 
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5 Návrhy a doporučení 

Po vyhodnocení dotazníkového šetření a po zpracování analýzy současného stavu 

v Pojišťovně A je vidět, že proces výběru a adaptace zaměstnanců nyní má jasná pravidla a 

svůj systém. Jak ale zobrazují výsledky šetření, dříve tomu tak nebylo. Velká většina 

zaměstnanců, jak zobrazuje graf 4.22, působí v organizaci více než 6let a dříve tyto procesy 

nebyly tak obvyklé. Pro zaměstnance, kteří pracují v Pojišťovně A dobu kratší, pro ty jsou 

tyto procesy připraveny a aplikovány. Z tohoto důvodu není potřeba zásadně zasahovat do již 

propracovaného procesu, nicméně nějaké drobné návrhy namístě jsou. 

 

Jak ukazuje graf 4.1, více jak 50% z respondentů se o volné pracovní pozici dozvědělo od 

svého známého. Doporučení se tedy jeví jako vhodný zdroj nových potenciálních 

zaměstnanců. V případě, že nejvhodnějšího kandidáta doporučí někdo ze stávajících 

zaměstnanců, ušetří to náklady, které vznikají získáváním zaměstnanců z vnějších zdrojů. 

Proto, aby i stávající zaměstnanci byli motivováni svým známým práci v Pojišťovně A 

doporučovat, by měla být stanovena určitá odměna. 

 

Další doporučení, které neplyne přímo z dotazníkového šetření, ale souvisí také s přijímáním 

zaměstnanců, je vedení seznamu neúspěšných uchazečů. Ti uchazeči, kteří nebyli 

nejvhodnější pro obsazovanou pozici, ale byl v nich spatřen určitý potenciál, mohou být 

vhodní pro obsazování jiných pracovních pozic. Tento seznam by měl také přinést snížení 

nákladů na výběrové řízení, protože už bylo s uchazeči uskutečněno dříve. 

 

Co se týče konkrétních výběrových pohovorů, 84,11% z dotazovaných se pohovoru zúčastnilo 

a ve většině případů forma pohovoru vyhovovala a také respondentům nepřišel pohovor 

stresující. Tyto výsledky jsou pro Pojišťovnu A pozitivní. Autorka by navrhla více pohovory 

utřídit, věnovat se věcnosti otázek, protože se v 15,91%, jak ukazuje tab. 4.2, vyskytovaly 

diskriminační otázky a i v tab. 4.3 je vidět, že věcnost otázek má v průměru od zaměstnanců 

nejhorší hodnocení. I když je procento pokládání diskriminačních otázek poměrně nízké, i 

toto číslo je neakceptovatelné. Pojišťovna A by se měla zaměřit na jejich naprostém 

odbourání. 

 

Doporučení v oblasti adaptačních plánů nelze tak jednoznačně určit. Jelikož, jak už bylo 

zmíněno výše, většina zaměstnanců působí v organizace „celý svůj život“ a proces adaptace je 
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trendem posledních let, mnoho z nich se k němu nemohlo objektivně vyjádřit. Konkrétní 

adaptační plán, jak také ukazuje graf 4.10, obdrželo pouze 36,45% z dotazovaných. Stejným 

způsobem dopadla otázka na obdržení příručky pro nového zaměstnance. Je to ze stejného 

důvodu a to, že dříve tyto procesy probíhaly bez jasně stanového postupu. Nyní má 

Pojišťovna A propracovaný a jasně definovaný proces adaptace a všichni zaměstnanci, kteří 

nastoupí na jakoukoliv pracovní pozici, tyto dokumenty obdrží. Velkou nevýhodu vidí 

autorka v nedostatečném množství zpětné vazby během adaptačního procesu. Dotazovaní 

zaměstnanci volili odpovědi, že zpětnou vazbu měli nepravidelně nebo spíše vůbec. Zpětná 

vazba je velmi důležitá pro každého nového i stávajícího zaměstnance, proto autorka navrhuje 

nastavit pravidelný systém zpětné vazby, který by měl být v procesu adaptace určitě četnější 

než později při „běžném“ plnění již zaběhlých pracovních postupů a situací. Další doporučení 

se týká délky procesu adaptace. Jelikož je práce v Pojišťovně A velmi náročná na informace, 

autorka navrhuje prodloužení adaptační doby. Zaměstnanci měli možnost vyjádřit svůj názor 

a v otázkách 22 a 23 psali o tom, co by změnili v adaptačním procesu a jestli po jeho 

absolvování byli schopni zvládat veškeré pracovní povinnosti. V odpovědích se shodovali, že 

vstřebání tolika informací bylo stresující, jelikož měli málo času. Prodloužení by nemělo být 

delší nežli jeden měsíc, protože proces adaptace zaměstnanců je nákladný. Nyní je délka 

procesu adaptace v Pojišťovně A stanovena na dobu 2,5měsíce. Další možné řešení tohoto 

problému je zpracování přesných postupů a informací, které by zaměstnancům začátky práce 

usnadnily. Tyto materiály v Pojišťovně A již existují, ale pouze ve stručné podobě s obecnými 

informacemi. Jelikož je ale Pojišťovna A prestižní a jedna z největších v ČR, zpracování 

informací a postupů na každou jednu pozici zvlášť by nepřišlo vniveč.  

 

Za kladný výsledek autorka považuje, že novým zaměstnancům je věnována dostatečná 

pozornost a většina z nich měla pocit, že si vždy má jít kam pro radu. Další klad je, že v první 

fázi nástupu na pracoviště jsou poskytnuty potřebné informace, je jim představena centrála 

Pojišťovny A i spolupracovníci. Toto je velice důležité pro rychlou a důslednou adaptaci a 

toho by se Pojišťovna A měla držet i nadále, aby měla spokojené, stálé a výkonné 

zaměstnance. 
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6 Závěr 

Diplomová práce je zaměřena na lidské zdroje Pojišťovny A, konkrétně na výběr a adaptaci 

zaměstnanců. Právě proto, že zaměstnanci jsou skrytým pokladem mnoha firem, se autorka 

tomuto tématu rozhodla věnovat. I když jsou v současné době lidé často nahrazováni stroji, 

bez kvalitních zaměstnanců firma nemůže dojít ke splnění svých cílů. Člověk je díky svým 

schopnostem, dovednostem a znalostem nositelem nejrůznějších kreativních nápadů a hlavně 

přidanou hodnotou pro organizaci. Jak z textu vyplývá, člověk je pro organizaci 

nevyčíslitelnou hodnotou, kterou by měla využít. 

 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat současný stav výběru a adaptace zaměstnanců 

v Pojišťovně A. Následně prostřednictvím této analýzy a analýzy, která byla provedena 

dotazníkovým šetřením, navrhnout vyplývající návrhy a doporučení v této oblasti.  

 

Informace ke zpracování diplomové práce byly čerpány z odborné literatury, ale i z 

prostudování interních dokumentů a vydaných směrnic Pojišťovny A. Dalším zdrojem byly 

informace od zaměstnanců personálního oddělení a samozřejmě data získaná z dotazníkového 

šetření. 

 

Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení a definování 

základních pojmů, které jsou potřeba k pochopení získání, výběru a adaptace zaměstnanců. 

Praktická část byla věnována rozboru aktuálního stavu procesů získávání, výběru a adaptace 

zaměstnanců a následně provedení dotazníkového šetření v této rozebírané oblasti. 

Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na pobočky Pojišťovny A v Pardubickém kraji. Na 

základě tohoto šetření byly autorkou navrženy návrhy a doporučení pro zlepšení. 

 

Po vyhodnocení dotazníkového šetření bylo zjištěno, že Pojišťovna A proces výběru a 

adaptace nyní propracovaný má. Ale vždy tomu tak nebylo. Jelikož většina zaměstnanců je 

v organizaci více než 6 let, a mnohdy tato doba přesahuje let i 15let, tak tyto přesně sestavené 

postupy neabsolvovala. Trend vývoje a aplikace těchto procesů stoupá až v posledních letech. 

Bylo zjištěno, že Pojišťovna A má mezery s věcností otázek pokládaných na výběrovém 

řízení. Hlavně jde o diskriminační otázky na potomky, jejich hlídání apod.  Pojišťovna A by 

se měla zaměřit na naprosté odbourání těchto nevhodných otázek a zaměřit se více na 

konkrétní. Další negativní zjištění bylo ohledně zpětné vazby během adaptačního procesu. 
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Zpětná vazba je důležitá nejen na začátku pracovní kariéry, ale i v jejím pokročilejším stádiu. 

Zaměstnanci dostávají zpětnou vazbu nepravidelně nebo spíše vůbec a tady autorka vidí 

oblast pro zlepšení. Doporučení je sestavení plánu pravidelné zpětné vazby, jak během 

procesu adaptace, kde by měla být nejčastější, tak během dalšího zaměstnání. Poslední 

důležité zjištění se týkalo délky adaptačního procesu. Zaměstnanci se cítí značně ve stresu 

z důvodu množství informací, které se musí naučit prakticky využívat za krátkou dobu. Proto 

bylo autorkou navrhnuto prodloužení doby adaptace a také podrobné zpracování informací a 

postupů pro každou jednu pracovní pozici. V dotazníkovém šetření byly zjištěny také kladné 

věci. Jednalo se hlavně o to, že je zaměstnancům věnována dostatečná pozornost a že se 

během procesu adaptace mají vždy na koho obrátit. 

 

Vypracování diplomové práce autorku obohatilo o hlubší poznatky v oblasti procesu výběru i 

adaptace zaměstnanců. Věří, že je uplatní ve svém profesním, ale také osobním životě.  
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Příloha č. 2: Dotazník 

Dotazník 

Vážení respondenti, 

jsem studentka 5. ročníku Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava, obor Management. Touto 

cestou bych Vás ráda požádala o vyplnění následujícího anonymního dotazníku na téma 

„Výběr a adaptace zaměstnanců“. Veškeré získané informace budou použity pouze za účelem 

zpracování mé diplomové práce a nebudou nikde zveřejněny. Pokud není uvedeno jinak, 

vyberte prosím vždy jen jednu odpověď. 

 

Předem Vám děkuji za ochotu, čas a Vaši spolupráci. 

Bc. Jitka Nováková 

 

1. Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o volné pracovní pozici? 

o internet 

o úřad práce 

o webové stránky společnosti 

o od známého 

o jiné: 

 

2. Co Vás zaujalo na inzerátu, že jste se rozhodl/a odpovědět? (Zde je možno vybrat více 

odpovědí) 

o byl/a jsem nezaměstnaný/á 

o zajímavá pracovní pozice 

o blízkost bydliště 

o perspektivní společnost 

o reference od ostatních 

o jiné: 

 

3. Jak dlouho trvalo, než organizace zareagovala na Vaši odpověď na inzerát? 

o okamžitě 

o do týdne 

o více jak týden 

o jiné: 
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4. Absolvoval/a jste před přijetím výběrový pohovor? 

o ano 

o ne (pokračujte otázkou č.12) 

 

5. Vyhovovala Vám forma výběrového pohovoru? 

o rozhodně ano 

o spíše ano 

o spíše ne 

o rozhodně ne – uveďte prosím z jakého důvodu? 

 

6. Byla pro Vás zvolená forma pohovoru stresující? 

o ano – uveďte prosím důvod?  

 

o ne 

 

7. Byly Vám kladeny diskriminační otázky? 

o ano, uveďte prosím jaké? 

 

o ne 

 

8. Ohodnoťte na stupnici 1 – 4 spokojenost s jednotlivými prvky pohovoru. (1-velmi 

spokojen,4-velmi nespokojen) 

Prostředí    1 – 2 – 3 – 4  

Připravenost komise    1 – 2 – 3 – 4  

Věcnost otázek   1 – 2 – 3 – 4  

Vystupování komise   1 – 2 – 3 – 4 

Informace o pracovní pozici  1 – 2 – 3 – 4  

 

9. Měl/a jste potřebný prostor pro Vaše dotazy k organizaci, či k dané pracovní pozici? 

o rozhodně ano 

o spíše ano 

o spíše ne 

o rozhodně ne 
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10. Jak dlouhou dobu trval Váš pracovní pohovor? 

o cca 30minut 

o cca 60 minut 

o více než 60 minut 

 

11. Za jak dlouhou dobu Vám organizace sdělila výsledky výběrového řízení? 

o do týdne 

o do dvou týdnů 

o do měsíce 

o více než měsíc 

 

12. Do jaké míry naplňuje pracovní pozice Vaše očekávání?  

o zcela spokojen 

o spíše spokojen 

o spíše nespokojen: 

 

o zcela nespokojen, uveďte prosím důvod: 

 

13. Obdržel/a jste při nástupu do zaměstnání konkrétní adaptační plán? 

o ano 

o ne 

 

14. Obdržel/a jste při nástupu příručku pro nového zaměstnance? 

o ano 

o ne 

 

15. Byl Vám přidělen konkrétní mentor, který se Vám v době adaptace věnoval? 

o ano 

o ne 

 

16. Bylo Vám první den poskytnuto dostatečné množství informací o společnosti? 

o rozhodně ano 

o spíše ano 

o spíše ne 

o rozhodně ne 
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17. Byli Vám první den dostatečně představeni spolupracovníci? 

o rozhodně ano 

o spíše ano 

o spíše ne 

o rozhodně ne 

 

18. Měl/a jste pocit, že máte kam jít pro radu či pomoc? 

o vždy 

o občas 

o málo 

o nikdy 

 

19. Myslíte si, že Vám v rámci procesu adaptace byla věnována dostatečná pozornost? 

o rozhodně ano 

o spíše ano 

o spíše ne 

o rozhodně ne 

  

20. Myslíte si, že Vám byly v rámci procesu adaptace poskytnuty všechny potřebné 

informace? 

o rozhodně ano 

o spíše ano 

o spíše ne 

o rozhodně ne 

 

21. Probíhalo během adaptačního procesu pravidelné hodnocení, nebo zpětná vazba od 

Vašeho nadřízeného? 

o ano, vždy 

o ano, ale nepravidelně 

o spíše ne 

o ne 

 

22. Měl/a jste po závěrečném zhodnocení procesu adaptace pocit, že můžete bez obtíží zvládat 

novou pracovní pozici? 

o ano 

o ne – uveďte prosím z jakého důvodu? 
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23. Jakou změnu byste uvítal/a v adaptačním procesu? 

 

 

 

 

 

24. Na jakém oddělení pracujete? 

 

 

 

25. V jakém městě pracujete? 

 

 

 

26. Kolik je Vám let? 

o 18 – 25 

o 26 – 35 

o 36 – 45 

o 46 a více 

  

27. Vaše pohlaví? 

o žena 

o muž 

 

28. Jaké je Vaše vzdělání? 

o středoškolské  

o vyšší odborné – Dis. 

o vysokoškolské -  Bc. 

o vysokoškolské – Mgr., Ing. 

o jiné: 

 

29. Jak dlouhou dobu působíte v organizaci? 

o méně než 1 rok 

o 1 – 3 roky 

o 3 – 6 let 

o 6 a více 
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. 3Příloha č. 3: Formulář k výběrovému řízení 

 

Zdroj: Interní materiály
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Příloha č. 4: Formulář pro vyhodnocení výběrového řízení 

 

 

Zdroj: Interní materiály 


